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Úvod

„Napřed péče, potom lék.“ (Japonské přísloví)
V životě naší současné společnosti je jen málo témat tak aktuálních, jako je
oblast podpory zdraví. Na jedné straně roste počet lidí, kteří se aktivně zabývají
zdravým životním stylem, ale podle četných studií se na druhé straně zároveň
zhoršuje zdravotní stav i pohybový a výživový režim českých dětí. Existuje
jistě mnoho cest, jak na tento vývoj zareagovat, ale jednou z nejefektivnějších
je začít s důslednou a systematickou edukací žáků v období mladšího školního
věku. V tomto období si totiž děti vytvářejí základy svých celoživotních hodnot a postojů.
Předkládaná monografie představuje aktuální vhled do problematiky výchovy
ke zdraví se zaměřením na pohybový a výživový režim žáků 1. stupně základní
školy. Provedený výzkum vycházel z Pokusného ověřování účinnosti programu
zaměřeného na změny v pohybovém a výživovém režimu žáků základních škol
(Pohyb a výživa), vyhlášeného v roce 2013 Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy České republiky. Autoři této publikace byli po celou dobu členy
řídícího týmu pokusného ověřování, a tak vedle podkladů potřebných k průběžné koordinaci aplikace programu i k jeho závěrečnému vyhodnocení pro
zadavatele shromažďovali empirická výzkumná data potřebná ke zjištění, jak
učitelé 1. až 5. ročníků v návaznosti na cíle edukačního programu Pohyb a výživa
v aktuálních podmínkách českých základních škol utvářejí pohybový a výživový režim žáků.
Vzhledem k rozsáhlosti výzkumného projektu předkládáme výběr dat, která
se vztahují přímo k realizaci pokusného ověřování, jež na pilotních školách
proběhlo ve školním roce 2014/2015. Pomocí kvalitativního šetření jsme zjišťovali, které dílčí cíle ověřovaného edukačního programu se učitelům dařilo
plnit, případně do jaké míry a za jakých podmínek. Metodami kvantitativního
výzkumu jsme pak získali komplexní pohled učitelů na předkládané možnosti
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utváření pohybového a výživového režimu žáků na 1. stupni základní školy a na
edukační program Pohyb a výživa jako celek.
Ve výzkumném šetření jsme se snažili postihnout rozdíly, které při realizaci
edukačního programu vyplynuly ze specifických podmínek v závislosti na typu
školy nebo na konkrétním ročníku, v němž učitel aktuálně vyučuje. Pokusili
jsme se také odhalit, jak výraznou roli při realizaci edukačního programu hraje
osobnostní nastavení učitele.
Vedle nezbytných teoretických východisek a podrobného popisu edukačního
programu Pohyb a výživa tvoří jádro této publikace prezentované výzkumné
nálezy včetně jejich interpretace. V závěru publikace předkládáme konkrétní
doporučení, která z těchto nálezů vyplývají pro praxi základních škol i fakult
připravujících budoucí učitele 1. stupně základní školy. Tím může být tato
monografie zajímavá nejen pro odborníky z dané oblasti, ale samozřejmě také
pro učitele a jejich vzdělavatele.
Děkujeme PaedDr. Janu Tupému za poskytnutí velké řady materiálů i za cenné
diskuse, děkujeme doc. Mgr. et Mgr. Kateřině Vlčkové, Ph.D. za statistické zpracování dat a odborné připomínky a děkujeme samozřejmě všem zaměstnancům
a zejména učitelům pilotních škol, kteří nám ochotně po celý rok poskytovali
kvalitativní i kvantitativní výzkumná data. Nechť je tento náš společný příspěvek
do diskuse prospěšným krokem na cestě ke zlepšení zdravotního stavu i pohybového a výživového režimu českých dětí i celé české společnosti.
Autoři
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1/

Teoretická
východiska

Zdraví je jedním z nejdůležitějších předpokladů kvalitního lidského života.
Vymezíme-li rámcově determinanty zdraví, pak se řada studií shoduje, že dominantně na zdraví lidí působí jejich životní styl (např. Bunc, 2008, 2011; Kalman,
2011; Kalman & Vašíčková, 2013; Liba, 2007, 2010; Machová & Kubátová,
2015). Na zdraví člověka dále působí životní prostředí, genetický základ, úroveň
zdravotnictví a další faktory. Vliv činitelů, které jedinec nemůže svým životním
stylem aktivně ovlivňovat, je odhadován na pouhých 20 % (Antošová et al.,
2014). Slovenský autor Liba (2013, s. 16) zdůrazňuje, že zdravý životní styl
jako dynamický jev s vysokou a vhodnou životní hodnotou saturuje všechny
dimenze zdraví a prostřednictvím osobní zodpovědnosti je předpokladem harmonického života a uskutečňování životních cílů. Autor v poslední ze svých
monografií (Liba, 2016) týkajících se výchovy ke zdraví ve školním vzdělávání
aktualizuje kontext ovlivňování zdraví a zvýrazňuje pozice školní edukace.
Osobitou pozornost věnuje východiskům, obsahovému zaměření a směřování
výchovy ke zdraví v primárním stupni vzdělávání, který svým informativním
a zvláště formativním potenciálem významně podmiňuje a usměrňuje vyvážené formování osobnosti v dalších etapách ontogeneze člověka a v dalších
stupních vzdělávání.
Významnou roli v životním stylu dětí hraje dostatek pohybu a správná výživa.
Je proto zřejmé, že výchově ke zdraví a úrovni zdravotní gramotnosti musíme
věnovat náležitou pozornost. Holčík (2009) zdůrazňuje, že zdraví není protipólem nemoci a že je ve své podstatě jinou kategorií než nemoc. Zdraví je dle
autora spíše pojmem obecně humánním a sociálním než jednostranně medicínským. Představuje jeden z důležitých předpokladů plného, plodného a kvalitního lidského života, ale i nezbytnou podmínku ekonomického a sociálního
rozvoje. Je tedy významnou životní hodnotou, a to jak individuální, tak sociální. Provázejí ho mnohé společenské, právní, politické, ekonomické, kulturní
a další aspekty. Řehulka (2016, s. 35) k této problematice podotýká, že zdraví
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ve svém biopsychosociálním pojetí vyjadřuje humánní aspekt, který může být
ve školství obecně přijímán a primárně se neváže na určitá filozofická, politická
či ideologická východiska. Zájem mezi školou a zdravím je však obousměrný;
zdravotnictví, které se institucionálně zabývá zdravím nejvíce, si plně uvědomujeme, jak jsou výchova a školství důležité při formování zdravého způsobu
života především při působení na mladou generaci.
Styl charakteristický sedavým způsobem života a nevhodnou stravou s vysokým
obsahem cukrů, soli a tuků si vybírá svou daň. Evropa čelí epidemii nadváhy
a obezity, která se objevuje již v raném věku lidí. Světová zdravotnická organizace (WHO) v roce 2007 oznámila, že v Evropě má zhruba 20 % dětí a mladistvých nadváhu či obezitu, a to stále častěji ve spojení s kardiovaskulárními
nemocemi, diabetem 2. typu a dalšími nemocemi. Evropská komise ve spolupráci s OECD zveřejnila zprávu o zdraví „Health at a Glance: Europe 2010“.
Publikace obsahuje analýzu ukazatelů zdravotního stavu a jeho determinant za
31 evropských států (OECD, 2010). Zpráva uvádí, že ve věku 11 až 15 let trpí
nadváhou nebo obezitou v EU průměrně 13 % dětí a v ČR je to dokonce 15 %.
Také další prameny dokládají zhoršující se životní styl žáků a přinášejí negativní
výsledky týkající se ukazatelů zdravotního stavu dětí v souvislosti s nedostatkem pohybu a nesprávnou výživou. Nejzřetelnější je zvyšující se výskyt nadváhy
a obezity (např. Ng et al., 2014).
Také Zpráva o zdraví obyvatel České republiky (Antošová et al., 2014) upozorňuje na fakt, že nadváha a obezita je značným problémem pro významnou část
populace. Zpráva uvádí, že 57 % dospělé populace v České republice (dále jen
ČR) má vyšší než normální hmotnost a tento podíl se nedaří snižovat. V rámci
Evropy zaujímá ČR v počtu obézních přední místa. Také podíl dětí s vyšší než
normální hmotností narůstá. Přitom je známo, že s výskytem nadměrné hmotnosti v dětském věku výrazně stoupá riziko nadváhy v dospělosti, a to se všemi
negativními následky. Nárůst osob s nadváhou přispívá významně k rozvoji
řady chronických onemocnění, jako jsou kardiovaskulární nemoci, hypertenze,
diabetes 2. typu, cévní mozkové příhody, některé druhy rakoviny, poškození
svalové a kosterní soustavy, a také mnohých duševních nemocí. Onemocnění
spojená s obezitou jsou po onemocněních souvisejících s kouřením druhou
nejčastější příčinou úmrtí, kterým je možné předcházet. Chybou stravování
není jen nevhodná skladba potravin, ale i jejich množství a nerovnoměrnost
během dne.
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Výzkumné výsledky ukazují také na nedostatečnou pohybovou aktivitu populace a upozorňují, že pohybový režim dětí neodpovídá jejich fyziologickým
potřebám (např. Sigmund & Sigmundová, 2011). Autor Bunc (2014) sděluje, že u dětí mladších 10 let nacházíme přibližně 7,7 hodin realizovaných
pohybových aktivit týdně, u starších pak už jen 2,1 hodiny týdně, a to včetně
školní tělesné výchovy. Řešení výzkumných záměrů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy1 (2005–2011) přineslo další výzkumné výsledky týkající
se žáků na 1. stupni základní školy (dále jen ZŠ): přes 50 % žáků mělo vadné
nebo velmi špatné držení těla (Vrbas, 2010), u 17 % dětí byla zjištěna nadváha,
u 10 % obezita (Bunc, 2010), na 55 % škol (vzorek 146 ZŠ) byli žáci v pohybu
během celého pobytu ve škole v průměru jen 19 minut denně (bez započítání
hodiny tělesné výchovy), a to včetně pohybově rekreačních přestávek trvajících
průměrně 15 minut. Na 45 % sledovaných škol (bez započítání hodiny tělesné
výchovy) trávili žáci v pohybu během celého pobytu ve škole v průměru jen
3 až 5 minut denně, protože v těchto školách nejsou realizovány pohybově
rekreační přestávky (Mužík & Vlček, 2010).
Výzkumné sondy potvrdily velké individuální rozdíly v mimoškolní pohybové
aktivitě dětí, zahrnující jejich veškerý pohyb včetně sebeobslužných činností.
Zjištěné hodnoty se pohybují od 30 do 365 minut denní mimoškolní pohybové
aktivity. Asi jedna třetina sledovaných dětí přitom neměla v denním režimu
odpovídající pohybové zatížení (Mužík & Vlček, 2010). Mezinárodně uznávaný
požadavek lékařů je alespoň 60 minut řízené (intenzivní) pohybové aktivity
denně a dalších 60 minut neřízené, spontánní pohybové aktivity denně
(National association for sport and physical education & American heart
association, 2010; Hendl & Dobrý, 2011).
Současná společenská a politická uskupení volají po zvýšení finanční podpory
sportu. Je ale třeba brát v úvahu, že sportovně talentované děti v naší společnosti nepřevažují. Je jich pouhá čtvrtina a tyto děti si obvykle najdou cestu ke
sportu nebo rekreačním pohybovým aktivitám a zpravidla nejsou ohroženy
nadváhou, obezitou nebo nízkou úrovní tělesné zdatnosti. Měli bychom proto
věnovat zvýšenou pozornost dětem, které nejsou dostatečně pohybově talentované nebo motivované k pohybovým a sportovním aktivitám a v jejich denním

1 Výzkumné záměry Škola a zdraví pro 21. století (evid. č. MSM0021622421) –
řešitelské pracoviště PdF MU; Aktivní životní styl v biosociálním kontextu
(evid. č. MSM 0021620864) – řešitelské pracoviště FTVS UK.
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režimu převládají nepohybové, sedavé činnosti. Ty pak ve spojení s nevhodnou
výživou negativně ovlivňují zdraví dětí.
Pro myšlenku, že je nutné podporovat pohybový režim všech dětí a důsledně
rozvíjet jejich pohybovou gramotnost, jež bude ovlivňovat jejich pohybové chování v dospělosti, svědčí i výsledky z poslední oficiální Zprávy o zdraví obyvatel
České republiky (Antošová et al., 2014). V té je uvedeno, že nemoci pohybové
soustavy jsou po onemocnění dýchacích cest druhou nejčetnější příčinou pracovní neschopnosti a tvoří téměř pětinu veškeré pracovní neschopnosti občanů.
Na celkovém počtu prostonaných dnů se nemoci svalové a kosterní soustavy
v roce 2012 podílely 28,4 %, což je dlouhodobě nejvyšší podíl.
Alarmující jsou výsledky největší evropské výzkumné studie Health Behaviour
in School-aged Children (HBSC), která mapuje životní styl mladé generace.
Do studie je zapojeno 220 tisíc školáků ze 42 zemí světa. Mezinárodní zpráva
o zdraví a životním stylu dětí a školáků na základě výzkumu v roce 2014
(Madarasová Gecková et al. 2016) sděluje, že naprostá většina dětí v ČR má
nedostatek pohybové aktivity (cca 80 %), protože většina dětí pobývá příliš
často u televize a počítače. Trávení volného času u počítače roste s věkem.
Výskyt nadváhy a obezity čítá 29 % u jedenáctiletých, 28 % u třináctiletých
a 23 % u patnáctiletých chlapců. U dívek je výskyt nadváhy a obezity zhruba
poloviční. České děti se v tomto ohledu neliší od mezinárodního průměru.
Přibližně 35 % jedenáctiletých, 45 % třináctiletých a 50 % patnáctiletých pravidelně nesnídá, což řadí ČR výrazně pod mezinárodní průměr HBSC. Většina
dětí (cca 70 %) zároveň nevečeří společně s rodinou a ČR je v tomto ohledu
jednou z posledních zemí mezinárodních tabulek. České děti se ve srovnání
s mezinárodním průměrem výrazně neliší v konzumaci ovoce, méně ale jedí
zeleninu. Pravidelnou konzumaci zeleniny uvádí jen 27 % jedenáctiletých a třináctiletých a 24 % patnáctiletých. Ve spotřebě slazených nápojů je ČR mírně
pod průměrem zemí HBSC. Pravidelné pití slazených nápojů přiznává méně
než 20 % adolescentů napříč věkovými a genderovými kategoriemi.
Podobné výsledky uvádí také výše zmíněná Zpráva o zdraví obyvatel České
republiky (Antošová et al., 2014). Při srovnání s výživovými cíli WHO byla
u všech populačních skupin v ČR zjištěna nevyvážená skladba stravy, nadměrný energetický příjem (nadbytek tuků a jednoduchých cukrů ve stravě),
vysoká konzumace soli, nepravidelné stravování, a to vše společně s nedostatečnou pohybovou aktivitou. Poměrně časté je také používání méně vhodných
způsobů přípravy jídel, např. smažení nebo fritování. Naproti tomu spotřeba
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ovoce a zeleniny byla nízká. Například více než polovina dětí nejedla ovoce
či zeleninu ani jedenkrát denně, zatímco podle doporučení WHO by děti
měly konzumovat dvě porce ovoce a tři porce zeleniny každý den. Výsledky
Studie individuální spotřeby potravin (SISP04), která se realizovala v letech
2003–2006 na reprezentativním vzorku populace ČR, potvrzují výše uvedená
zjištění (Ruprich et al., 2006).
Dle výzkumů tedy zdaleka nelze výživové zvyklosti naší populace považovat za
optimální. Výživové chování obvykle vyplývá z toho, jak je veřejnost ve výživě
vzdělána, jak jsou výživová doporučení populaci přístupná a srozumitelná
a jaké změny v již zaběhnutých zvyklostech jsou občané ochotni udělat. Proto
má výživové vzdělávání společně s vytvářením vhodného prostředí nezastupitelnou úlohu již v dětském věku.
Nedostatečnou úroveň výživového vzdělání populace dokládají i mnohé zahraniční výzkumy. Například u belgických žen byly v roce 2009 zkoumány determinanty výživových vědomostí ve spojení s jejich stravovacími zvyklostmi
(De Vriendt et al., 2009). Zjistilo se, že nárůst nutričních vědomostí souvisel
s výrazným nárůstem spotřeby zeleniny a ovoce. Ženy, které měly lepší výživové znalosti, vykazovaly lepší výživové chování, což podtrhuje význam výživového vzdělávání pro zlepšení stravovacích zvyklostí. Výzkum, jenž probíhal
v roce 2012 na souboru 5967 respondentů v šesti evropských zemích (Velká
Británie, Švédsko, Francie, Německo, Polsko a Maďarsko), prokázal signifikantně významný vztah mezi úrovní výživových znalostí a zdravým stravováním (Grunert et al., 2012). Další studie z roku 2014 zkoumala, jak a co určuje
u Evropanů vyhledávání informací týkajících se zdravé výživy (Niedzwiedzka
et al., 2014). Výzkumu se zúčastnilo přes 3000 respondentů ve věku nad 16 let
z Belgie, Dánska, Itálie, Polska a Velké Británie. Výsledky potvrdily, že téměř
polovina dotázaných nevěděla, kde hledat informace o zdravé výživě. Pokud
respondenti informace o výživě vědomě vyhledávali, většinou využívali pouze
internet. Téměř 85 % respondentů tohoto výzkumu bylo pro zavádění vzdělávacích opatření zaměřených na děti a přibližně 50 % respondentů mezinárodního
výzkumu podpořilo i vzdělávací opatření cílená na dospělé. Většina respondentů
přitom souhlasila s názorem, že lidé často trpí nadváhou, protože jim scházejí
informace o zdravém stravování nebo zdravotních rizicích nadváhy.
Také v ČR se v roce 2014 v rámci ověřování edukačního programu Pohyb a výživa
uskutečnil výzkum názorů občanů na problematiku vzdělávání ve výživě (Tupý
et al., 2015). Odpovědi se získaly od 1810 jedinců ve věku nad 15 let vybraných
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náhodným výběrem pomocí kvót. Soubor byl reprezentativním vzorkem populace ČR nad 15 let z hlediska pohlaví, věku a regionů. Výsledky potvrdily, že
hlavní zdroj vědomostí o výživě a stravování představují u českých občanů
média, tj. internet, televize, časopisy, reklama apod. Více než pětina občanů
čerpala vědomosti o výživě a stravování také od členů rodiny a další dotázaní
uvedli lékaře, výživové poradce nebo odbornou literaturu. Nejméně respondentů (5,9 %) označilo za zdroj vědomostí učitele, což považujeme za zřetelný
důkaz nedostatečné úrovně přípravného i dalšího vzdělávání učitelů v oblasti
výživy a stravování. Velká většina občanů ČR (79 % respondentů) přitom podpořila zařazení problematiky výživy a stravování do výuky na základních školách. Z nich si téměř polovina myslí, že učivo o výživě je stejně důležité jako jiná
témata, a téměř třetina respondentů je dokonce toho názoru, že učivo o výživě
je důležitější než řada jiných témat. Jen necelých 5 % občanů se staví k zařazení
problematiky výživy a stravování do výuky v ZŠ negativně s tím, že jde o méně
důležité téma a děti se naučí správně stravovat v rodině.
Jednoznačně lze konstatovat, že pohybový režim, pohybová aktivita, výživový
režim i kvalita výživy a stravování jsou ovlivněny kvalitou pohybového a výživového vzdělávání. Výše citované i mnohé další zdroje ukazují, že zlepšování
pohybové aktivity a výživového chování populace souvisí s úrovní vzdělávání
v této oblasti. Dětství je přitom klíčovým obdobím pro osvojování zdravého
životního stylu a pohybová aktivita v dětském věku spolu se správnou výživou mají přímý vliv na pozdější tělesné složení člověka a úroveň jeho tělesné
zdatnosti. Důležitou roli v tomto smyslu mohou hrát školy, kde by děti měly
pochopit význam vyvážené stravy a pohybové aktivity. Je prokázáno, že projekty
zaměřené na děti ve věku do 12 let jsou efektivním prostředkem, jak ovlivnit
jejich životní styl (OECD, 2010). Dominantní úlohu v tomto vzdělávání mají
a nepochybně budou mít učitelé základních škol, zejména pak jejich osobnost.
Osobnosti učitele je v pedagogice věnována velká pozornost. K jejímu hlubšímu
poznání slouží typologie, které rozřazují zkoumané jevy či subjekty (v našem
případě učitele) na základě určitých kritérií do skupin tak, aby si „prvky uvnitř
jednoho typu byly pokud možno co nejvíce podobné (interní homogenita na
úrovni typu) a současně aby se typy od sebe pokud možno co nejvíce odlišovaly
(externí heterogenita na úrovni typologie)“ (Kluge, 1999, s. 26). Typy a typologie jsou vytvářeny s různými cíli a účely. Autor Lamnek (2005, s. 233–237)
uvádí čtyři hlavní cíle. První z nich tvoří popis, jehož smyslem je uspořádat
data, tzn. zrcadlit jejich strukturu. Druhým cílem je vytváření hypotéz a teorií,
jež poukazují na významové souvislosti mezi kombinacemi rysů, které mají
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být pochopeny a vysvětleny. Třetím cílem je vystižení vzorku, jež rekonstruuje
heterogenitu sociálních fenoménů (nalezení různých typů), přičemž nejde
o poskytnutí reprezentativního obrazu o celku (viz kap. 3.4). Čtvrtý cíl tvoří
zobecnění, které umožňuje popsat strukturní rysy typů, tj. ukazuje, jak vypadají
v realitě mimo zkoumaný soubor (více viz Janíková, 2011).
Tvorba typologie představuje jeden ze způsobů vyhodnocování dat v kvalitativním (Kluge, 1999) i v kvantitativním výzkumu (Osecká, 2001;
Hřebíčková & Urbánek, 2006). Podstata tvorby typologie spočívá v systematizaci jednotlivých případů. Zaměříme-li se na typologie učitelů, pak jejich
účelem je schematizovat profesi učitele pro porozumění individuálním rozdílům mezi jednotlivými učiteli a zobecnitelným shodám, čímž jsou vytvářeny
předpoklady pro jejich ovlivňování (Vašutová, 2004, s. 84).
V zásadě se setkáváme se dvěma základními skupinami typologií učitelů: podle
pedagogických osobností a podle pedagogického působení (Pelikán, 1991,
s. 23). Mezi typologie podle pedagogických osobností řadíme např. typologii
Junga, která spočívá v seskupování lidí podle vztahu k vnějšímu nebo vnitřnímu
světu (extravert, introvert). Z hlediska zaměření této publikace jsou pro nás
důležitější typologie podle pedagogického působení. K nim patří např. typologie podle Caselmanna, jenž rozlišuje logotropa – učitele zaměřeného na
obor – a paidotropa – učitele soustředícího se na žáka – a dále uvádí jejich
kombinace (filozoficky orientovaný logotrop, odborně vědecky orientovaný
logotrop, individuálně psychologicky orientovaný paidotrop a všeobecně psychologicky orientovaný paidotrop). Další typologie je zpracována podle stylů
výchovy (Lewin, Lippitt, & White, 1939), kdy lze rozlišit výchovný styl autoritářský, laissez-faire a demokratický.
Množství pedagogických výzkumů souvisejících s typologií učitelů se zaměřuje
na názory a postoje učitelů k nejrůznějším otázkám, které se vztahují ke vzdělávání žáků. Řada výzkumů se týká kurikulární problematiky a jejího pojímání
učiteli (např. Vlček, 2011) nebo postojů a názorů učitelů i dalších pedagogických pracovníků na otázky spojené s výchovou ke zdraví (např. Kachlík, 2005;
Mužíková, 2010; Wiegerová, 2005). Problematika výchovy ke zdraví v širších
souvislostech je řešena také v rámci výše zmíněných výzkumných záměrů
MŠMT (např. Bunc, 2011; Řehulka, 2006, 2007; Řehulka & Sollárová, 2011)
a dotýká se i aktuálních problémů vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami na 1. stupni ZŠ, a to zejména ve vztahu k pojetí kvality žákova života
(Havel, 2014).
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Cíle a obsah vzdělávání související s výchovou ke zdraví jsou blízké záměrům programů Zdraví 21 a Zdraví 2020 (Zdraví 21 – zdraví pro všechny do
21. století: úvod k osnově politiky zdraví pro všechny v Evropském regionu
WHO, 2000; Zdraví 2020: osnova evropské zdravotní politiky pro 21. století,
c2014). Realizace výchovy ke zdraví na školách ale obvykle není komplexní.
Učitelé v praxi si zpravidla vybírají jen témata, jež umějí žákům podat, a tzv. problémovým tématům se vyhýbají (např. Csipáková, 2005; Marádová, 2007;
Mužíková, 2010). Četná výzkumná zjištění naznačují mnohé další potíže při
přímé práci s žáky (např. Wiegerová, 2008). Tento aspekt má (respektive měl)
podle Wiegerové (2005, s. 34), která prováděla výzkum na českých a slovenských školách, řadu příčin, jež patrně přetrvávají dosud: učitelé mají pocit, že
tématům z oblasti podpory zdraví nerozumějí, nejsou na tato témata dostatečně
připravováni, chybí důsledná struktura pregraduálního a postgraduálního vzdělávání, není důsledně propracovaný systém dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků, jako problematická se jeví realizace spirálovitého osnování témat
výchovy ke zdraví. Výhodu vidí autorka v tom, že rámcový vzdělávací program
v ČR neklade těžiště na organizační strukturu vzdělávacího systému, ale spatřuje
hodnotu v obsahové stránce vzdělávání, překračuje tradiční členění na vyučovací předměty (které je možné integrovat) a zavádí do vzdělávání jednotlivé
vzdělávací oblasti.
Odborné diskuse již delší dobu upozorňují na specifický historický kontext
formování výchovy ke zdraví jako nového vzdělávacího oboru (Slavík, 2005),
na zkušenosti s implementací výchovy ke zdraví do vzdělávání v zahraničí
(Mužíková, 2010) nebo na problémy spojené s realizací vzdělávání v této oblasti
v současné škole. Opírají se přitom o výsledky mapování aktuální edukační reality, čerpají z výpovědí ředitelů škol, učitelů, žáků i z názorů široké veřejnosti
(např. Fialová et al., 2014; Mužíková, 2010).
Fialová a její spoluautoři k uvedené problematice dodávají (Fialová et al., 2014),
že škola usilující o naplnění tohoto záměru by měla ve svém vzdělávacím programu i v každodenní výchovné práci vytvářet podmínky pro to, aby žáci:
postupně získávali vědomosti a dovednosti, které jim budou pomáhat uvědomovat
si význam péče o zdraví své i druhých, aktivně ovlivňovat svůj fyzický, psychický
i sociální rozvoj a preferovat v žebříčku hodnot zdravý způsob života. V návaznosti
na zkušenosti z každodenního života se učili rozumět určitým životním situacím
a správně se rozhodovat v záležitostech souvisejících se zdravím (režim dne, způsob stravování, návykové látky), osobním bezpečím, partnerskými vztahy, sexuálním
chováním (start do sexuálního života, nemoci přenosné pohlavním stykem vč. viru
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HIV/AIDS), rodinným životem, rodičovstvím. Zdokonalovali se v dovednostech spjatých s péčí o zdraví, s životem rodiny a běžným provozem domácnosti, dodržovali
základní pravidla hygieny a bezpečnosti, uměli si zajistit osobní bezpečí i poskytnout první pomoc druhým. Učili se zvládat základy verbální i neverbální komunikace
mezi členy rodiny, v oblasti partnerských vztahů používat kulturní slovník, v souvislosti se sexualitou používat odbornou terminologii. Získávali orientaci v informačních zdrojích týkajících se problematiky zdravého způsobu života, hledali a nalézali
cesty k utužení vlastního zdraví ve všech jeho komponentách (fyzické, psychické,
sociální, duchovní), k pozitivnímu způsobu myšlení. Soustavně si uvědomovali svou
sounáležitost k domovu i svou měnící se roli v rodině (v úzké návaznosti na tělesný,
duševní a sociální vývoj), vcházeli do dospělosti s odpovědným přístupem ke zdraví,
k navazování partnerských vztahů a založení vlastní rodiny. (s. 37)

Z výše uvedeného vyplývá, že základem vzdělávání v oblasti výchovy ke zdraví
a péče o vlastní zdraví jsou poznatky vedoucí žáky k základní orientaci v otázkách zdraví, k pozitivnímu způsobu myšlení i k volbě správných rozhodnutí
ve prospěch zdraví, dále dovednosti umožňující aktivní ovlivňování tělesného
i psychického stavu žáka, stejně jako zkušenosti a návyky získávané a ověřované
v praktických situacích jejich každodenního režimu (Marádová, 2007). Dle
současné terminologie bychom toto úsilí mohli nazvat rozvíjením zdravotní
gramotnosti (Holčík, 2009), do níž zahrnujeme i pohybovou a výživovou gramotnost (viz dále). Položme si však otázku, zda jsou na tuto úlohu dostatečně
připraveni učitelé 1. stupně ZŠ.
Tělesná výchova je tradičním vzdělávacím oborem, který prošel historicky
mnoha koncepčními změnami. V období po 2. světové válce až do 90. let minulého století převládala v českém školství výkonnostní koncepce tělesné výchovy
zaměřená na sportovní dovednosti a tělesnou zdatnost. Tomuto pojetí tělesné
výchovy bylo přizpůsobeno i vzdělávání učitelů pro 1. stupeň ZŠ. Výchova
ke zdraví nebyla v tomto období v kurikulu základního vzdělávání obsažena
a dílčí témata z výchovy ke zdraví byla rozptýlena do řady vzdělávacích oborů
a předmětů.
V 90. letech minulého století vstoupil v platnost Standard základního vzdělávání
(1995), který byl členěn do sedmi vzdělávacích oblastí a čtrnácti vzdělávacích oborů, k nimž patřila vzdělávací oblast zdravého životního stylu s obory
Tělesná výchova a sport a Výchova ke zdraví. Tento standard se stal určujícím
dokumentem pro obsah základního vzdělávání a platil do konce školního roku
2011/2012. Novému pojetí tělesné výchovy a výchovy ke zdraví začleněné
do vzdělávací oblasti zdravého životního stylu se začala přizpůsobovat školní
výuka na ZŠ i příprava učitelů.
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Po roce 2000 byl koncipován Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (2005), který byl do škol zaváděn od září 2007. Mezi vzdělávací oblasti
rámcového vzdělávacího programu byla zařazena oblast Člověk a zdraví se
vzdělávacími obory Výchova ke zdraví a Tělesná výchova a do vzdělávací oblasti
Člověk a jeho svět, která byla určená 1. stupni ZŠ, byl začleněn tematický okruh
Člověk a jeho zdraví. Tyto i další vzdělávací oblasti byly uvedeny charakteristikou a cílovým zaměřením a každá oblast obsahovala doporučené učivo a očekávané výstupy na úrovni 3., 5. a 9. ročníku. V rámci samostatně utvářených
školních vzdělávacích programů (ŠVP) měly školy za úkol rozpracovávat očekávané výstupy a vybírat konkrétní učivo do jednotlivých ročníků. Vytvořením
školního vzdělávacího programu se stával vzdělávací obsah pro školu závazný.
Realizaci těchto kroků v oblasti tělesné výchovy a výchovy ke zdraví hodnotí
kolektiv autorů pod vedením Fialové (2014).
Nově vymezenému obsahu základního vzdělávání byla postupně přizpůsobena i příprava učitelů základních škol. Do studijního oboru Učitelství pro
1. stupeň základní školy byly zavedeny studijní předměty z oblasti výchovy ke
zdraví včetně základů správné výživy. Didaktiky tělesné výchovy a výchovy ke
zdraví se zřetelněji orientovaly na podporu zdraví, zdravého životního stylu
i na utváření pohybového a výživového režimu žáků. Souhrnně však můžeme
konstatovat, že připravenost učitelů na vzdělávání v duchu aktuálního pojetí
tělesné výchovy a výchovy ke zdraví se odlišuje v závislosti na časovém odstupu
od ukončení jejich studia. Přispívá k tomu i absence systematického dalšího
vzdělávání učitelů, které by zajistilo včasný přenos současných trendů v oblasti
tělesné výchovy a výchovy ke zdraví do školní praxe.
Na základě výše uvedených skutečností byl koncipován edukační program Pohyb
a výživa, jehož charakteristiku podáváme v následující kapitole.

1/1

Charakteristika edukačního programu Pohyb a výživa

Poznatky o zhoršujícím se zdravotním stavu i pohybovém a výživovém režimu
českých dětí vedly v roce 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
k vyhlášení Pokusného ověřování účinnosti programu zaměřeného na změny
v pohybovém a výživovém režimu žáků ZŠ (Pohyb a výživa)2. Edukační program Pohyb a výživa (dále jen program Pohyb a výživa nebo jen program PaV)
se orientoval na žáky v období mladšího školního věku, které je senzitivním
obdobím pro utváření vztahu k celoživotním hodnotám, žádoucím postojům
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i formování vhodného chování. Cílem programu Pohyb a výživa bylo vytvoření
podnětného školského prostředí pro pohybový a výživový režim žáků a ověření
reálných možností pro uplatnění edukačního programu v různých podmínkách
a v různých typech základních škol (malotřídní školy; neúplně organizované
školy, tj. školy jen s 1. stupněm ZŠ; plně organizované ZŠ).
Písemný manuál k programu PaV (Pohyb a výživa, 2014) sestavil autorský tým
jmenovaný vyhlašovatelem pokusného ověřování. Manuál a jeho doplňky nabízely stručné návody a metodické materiály pro učitele, vychovatele družin, pro
vedoucí pracovníky školních jídelen, pro rodiče žáků i pro žáky. Program PaV byl
otevřeným materiálem, na jehož obsahu a doplňování se mohli podílet všichni
zájemci z řad pedagogů i dalších odborníků. Pomocí příkladů dobré praxe byl
na stránkách pokusného ověřování3 postupně rozšiřován zásobník námětů,
podnětů a doporučení. Pro žáky byly připraveny pracovní sešity s úkoly pro
sebehodnocení pohybového a výživového režimu žáků (Mužíková, Březková,
& Mužík, 2014a, 2014b, 2014c, 2014d), pro rodiče žáků vydány informační
brožury, jejichž cílem bylo informovat rodiče o pokusném ověřování programu
PaV a zapojit rodiče do realizace programu. Pokusné ověřování všech návrhů
a materiálů mělo vést k optimalizaci programu PaV a k jeho plošnému uplatnění na všech základních školách.
Během pokusného ověřování programu PaV pilotní školy posuzovaly, které
požadavky programu PaV aktuálně naplňují, které by měly ve zvýšené míře do
své činnosti zařadit a které ve svých podmínkách realizovat nemohou.
V oblasti pohybu byly stanoveny především tyto dílčí cíle programu Pohyb
a výživa:
1. Zvážit možnost zavedení třetí hodiny tělesné výchovy na 1. stupni ZŠ.
2. Posoudit a případně zlepšit kvalitu výuky tělesné výchovy.
3. V nižších ročnících 1. stupně ZŠ provádět krátká, ale pravidelná ranní
cvičení.

2 Vyhlášení pokusného ověřování lze najít na webové stránce http://
www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/pohyb-a-vyziva-upravenevyhlaseni-pokusneho-overovani.
3 Stránky pokusného ověřování programu Pohyb a výživa se nacházejí na
http://pav.rvp.cz/.
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4. Během výuky při sedavých činnostech zařazovat tělovýchovné chvilky.
5. Vhodně a pravidelně uplatňovat aktivizující metodu „učení v pohybu“.
6. Alespoň jednou týdně zařazovat tzv. integrovanou terénní výuku (cílené
vycházky).
7. Připravit a realizovat dny zdraví a týdny zdraví s pohybovou (a výživovou)
složkou.
8. Podle možností školy zavést pohybově rekreační přestávky (po 1., 3.
a 4. vyučovací hodině, přestávku po 2. vyučovací hodině ponechat na
svačinu).
9. Zvážit realizaci doplňujícího vzdělávacího oboru Taneční a pohybová
výchova nebo jiného volitelného předmětu zaměřeného na pohybové
aktivity.
10. Posoudit možnosti realizace předmětu zdravotní tělesná výchova (pro
oslabené žáky).
11. Ve spolupráci s rodiči a místními institucemi otevřít pohybově nebo
sportovně zaměřené kroužky.
12. Ve spolupráci s Českou unií sportu získávat žáky pro sportovní činnost
v místních oddílech.
13. Průběžně sledovat a hodnotit pohybový režim žáků, motivačně se pokoušet o získání označení VIP škola a VIP školáci.
14. Průběžně konzultovat své možnosti a záměry s lektorem pro oblast
pohybu.
15. Výše uvedené náměty a opatření pro oblast pohybu, které lze na škole
realizovat, zavést dodatkem do svých ŠVP.
Další dílčí cíle programu Pohyb a výživa byly stanoveny pro oblast výživy:
16. Dle připravených materiálů a ve spolupráci s lektorem pro oblast výživy
zvýšit výživovou gramotnost pedagogů.
17. Zavést navržené učivo o výživě do vzdělávání žáků všech ročníků 1. stupně
ZŠ.
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18. Vytvořit podmínky pro pravidelný výživový režim žáků (včetně pitného
režimu).
19. Podporovat u dětí dostatečnou konzumaci ovoce a zeleniny.
20. Pokusit se zajistit svačiny žáků připravované školní jídelnou.
21. Ve spolupráci se školní jídelnou usilovat o co největší kvalitu školního
stravování a co nejvyšší počet žáků využívajících tento druh stravování.
22. Zajistit, aby ve škole nebyly automaty a bufety s nevhodným sortimentem
nebo k nim žáci 1. stupně ZŠ neměli volný přístup.
23. Připravit a realizovat dny zdraví a týdny zdraví s výživovou (a pohybovou)
složkou.
24. Průběžně sledovat a hodnotit výživový režim žáků, motivačně se pokoušet
o uplatnění označení VIP škola a VIP školáci.
25. Průběžně konzultovat své možnosti a záměry s lektorem pro oblast výživy.
26. Výše uvedené náměty a opatření pro oblast výživy zavést dodatkem do
svých ŠVP.
Pro ústřední motivaci bylo zvoleno označení VIP. Jak je obecně známo,
zkratka převzatá z angličtiny znamená very important person (velmi důležitá
osoba). Označení VIP škola a VIP školáci byla zvolena z následujících důvodů:
Považujeme-li zdraví za nejvyšší hodnotu lidského bytí, potom si musíme vážit
všech, již zodpovědně přistupují ke svému zdraví nebo účinně přispívají ke
zdraví svého okolí. Takoví lidé jsou velmi důležité osoby (VIP). Učitele a další
pracovníky školy, kteří vedou žáky ke zdravému způsobu života, je nutné pokládat za velmi důležité osoby naší společnosti, a proto školu, na níž takoví učitelé
a pracovníci působí, autoři programu označili jako VIP škola. Žáci, již se snaží
chovat podle požadavků zdravého životního stylu, se rovněž stávají velmi důležitými osobami, a to jak sami pro sebe či pro svou rodinu, tak i pro společnost.
Mohou se proto považovat za VIP školáky.
Na základě programu PaV pilotní školy vyhodnocovaly své přístupy k pohybovému a výživovému vzdělávání i k pohybovému a výživovému režimu žáků.
Vedení škol, učitelé, vychovatelé i vedoucí školních jídelen měli posoudit požadavky programu PaV a přijmout taková opatření, která jsou v jejich specifických
podmínkách uskutečnitelná. Vstupní, průběžná i výstupní evaluace programu
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PaV pak dovolila poznatky ověřování zobecnit a pozitivně hodnocené části programu PaV doporučit k plošnému uplatnění (Tupý et al., 2015).
Základními pojmy programu PaV byly pohybový a výživový režim žáků. Jejich
optimalizaci, podloženou odpovídající pohybovou a výživovou gramotností
(viz dále), považovali autoři programu za základ zdravého životního stylu žáků.
Na pohybový i výživový režim žáků upozorňoval Rámcový vzdělávací program
pro základní vzdělávání (RVP ZV), který v kapitole 10 vymezil organizační
podmínky pro uskutečňování RVP ZV a v aktuální verzi (Upravený Rámcový
vzdělávací program pro základní vzdělávání, platný od 1. 9. 2013) mimo jiné
požadoval vytvoření optimálního režimu života školy v souladu s věkovými
potřebami žáků a jejich bezpečností (režimu odpočinku, pohybového režimu,
stravovacího a pitného režimu, dodržování hygieny aj.). Lze předpokládat, že
na RVP ZV navazovaly i školní vzdělávací programy, avšak praxe ukázala, že
v těchto dokumentech často scházela komplexnost a konkrétnost realizačních
opatření směřujících k podpoře zdraví naplňováním pohybového a výživového
režimu žáků (Tupý et al., 2015).
Základem úspěšného plnění programu PaV bylo vytvoření podnětného prostředí
pro pohybový a výživový režim žáků jak ve škole, tak mimo školu. Škola měla
vést děti k pochopení podstaty a nezbytnosti optimálního pohybu a výživy.
Mimo školu k utváření pohybového a výživového režimu žáků by přispívali
rodiče, místní instituce i celostátní organizace.

1/1/1

Pohybový režim žáků a pohybová gramotnost

Pojem pohybový režim označuje souhrn všech pravidelných pohybových činností, které jsou součástí denního režimu člověka. Do pohybového režimu se
promítají veškeré pohybové činnosti: sportovní i nesportovní, pracovní i nepracovní, školní i volnočasové. Podmínkou je jejich pravidelnost. U většiny dětí se
pohybový režim utváří na základě vnějších vlivů, zejména pod vlivem denního
režimu školy a rodiny.
Cesta k odpovídajícímu pohybovému režimu by měla být jednoduchá a přirozená. Program PaV proto stanovil pro oblast pohybu šest priorit (šest P): pravidelnost, pestrost, přiměřenost, přípravu, pravdivost a pitný režim, odpovídající
aktuálním potřebám dětí. Uplatnění šesti P v režimu dětí mělo být v reálných
možnostech školy i rodiny.
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Šest priorit v oblasti pohybu lze charakterizovat následovně:
1. Pravidelnost v oblasti pohybu
– Škola vytváří podmínky pro pravidelný pohybový režim žáků.
– Učitelé a vychovatelé zařazují denně do školního režimu různé formy
pohybových aktivit tak, aby se žáci pravidelně a dostatečně během pobytu
ve škole pohybovali.
2. Pestrost v oblasti pohybu
– Škola předkládá pestrou nabídku pohybových aktivit s cílem uspokojit
rozdílné pohybové potřeby žáků.
– Učitelé a vychovatelé zařazují pestré činnosti jak do výuky tělesné
výchovy, tak do dalších forem pohybových aktivit.
3. Přiměřenost v oblasti pohybu
– Škola respektuje individuální předpoklady žáků a dbá na přiměřené
fyzické zatěžování žáků.
– Učitelé a vychovatelé volí přiměřenou obtížnost úkolů i fyzického zatížení
žáků. Jde o nejdůležitější, ale zároveň nejobtížnější zásadu pro úspěšné
působení na žáky.
4. Příprava v oblasti pohybu
– Škola dbá na kvalitní přípravu učitelů vztahující se k realizaci všech forem
tělesné výchovy i k celkovému pohybovému režimu žáků.
– Učitelé a vychovatelé jsou vždy připraveni na výuku, mají přichystán
cílený obsah, konkrétní činnosti, materiály, promyšlenou organizaci, jsou
připraveni řešit nečekané situace. Dobrá a promyšlená příprava i znalost
„své“ třídy předchází nečekaným situacím.
5. Pravdivost v oblasti pohybu
– Škola staví na pravdivosti a odborné správnosti informací předkládaných
žákům.
– Učitelé a vychovatelé dbají na pravdivost při hodnocení soutěží, na fair
play, ale i na pravdivost práce s informacemi o vlivu a přínosu pohybu
na člověka a na žáky samotné. Je důležité, aby se žáci dovídali, proč se
rozcvičují, proč se pohybují, proč je dobré se při pohybu zadýchat, přiměřeně se unavit apod. Důležitá je pravdivost rovněž v hodnocení dětí,
kdy nerozhodují výkonnostní normy, ale osobní změny ve výsledcích
a zlepšení každého jedince. Zároveň jde o podporu sociálních vztahů ve
třídě.
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6. Pitný režim v oblasti pohybu
– Škola umožňuje žákům dodržovat pitný režim při pohybových aktivitách.
– Učitelé a vychovatelé si uvědomují, že děti často na pití zapomínají,
a proto je třeba jim pitný režim připomínat. Důležitý je příjem tekutin
hlavně po aktivním pohybu a při teplém počasí.
Zavádění pojmu pohybová gramotnost sleduje analogii s obecnou gramotností
a jeho užívání je čím dál běžnější v zahraničí (např. Whitehead, 2010) i u nás
(např. Vašíčková, 2016). Analogii s obecnou gramotností lze chápat tak, že
pohybově gramotný člověk nedisponuje pouze dílčími pohybovými dovednostmi, ale umí je efektivně využívat k naplňování pohybového režimu. Žák se
s pomocí odborníků (učitelů, cvičitelů apod.) učí vnímat a rozumět efektům
jednotlivých cvičení a pohybů, rozlišovat intenzitu zatížení, dobu trvání i frekvenci (četnost) různých pohybových aktivit, samostatně řešit pohybové úkoly.
Učí se také chápat negativa sedavého způsobu života s nedostatkem pohybu
a pohybového zatěžování. Řečeno jinými slovy, pohybově gramotný člověk se
bezpečně orientuje v přínosech pravidelného pohybu a svou pohybovou gramotnost celoživotně využívá k pohybově aktivnímu způsobu života. Pohybová
gramotnost by tedy měla být cílem životně důležitého pohybového vzdělávání,
přiměřeného jednotlivým věkovým kategoriím.
Vzdělávací obsah v oblasti pohybu je vymezen učivem a očekávanými výstupy,
které jsou uvedeny v RVP ZV (2013) a konkretizovány ve školních vzdělávacích programech. Zamyslíme-li se nad obsahem vzdělávání v tělesné výchově, je
zřejmé, že nejde pouze o osvojování pohybových dovedností, ale také o přiměřené získávání příslušných vědomostí, utváření žádoucích postojů a formování
pohybového chování žáků tak, aby se promítlo do jejich celkového pohybového
režimu. Realizaci obsahu vzdělávání však nelze ponechat pouze na vyučovacím
předmětu tělesná výchova. Při obvyklé dvouhodinové týdenní dotaci je výuka
tělesné výchovy jen malou součástí celkového pohybového režimu žáků, avšak
velmi důležitou složkou jejich pohybového vzdělávání.
Škola je prokazatelně místem, kde se výrazně mění předškolní denní režim dětí
a kde se prohlubují rizika oslabení pohybového aparátu a vzniku nadváhy či
obezity. Po zahájení školní docházky se rapidně zvyšuje doba sezení, a to jak
při školní výuce, tak doma při plnění domácích úkolů (ale také u televize, počítačů, v dopravních prostředcích apod.). Účinnou prevenci pohybem ve školním
režimu prokázaly mnohé výzkumné studie, které dokládají potřebu každodenní
pravidelnosti s dostatečnou intenzitou zatížení. Škola tedy má možnost režim

/ 24 /

života dítěte zásadně ovlivnit, a to jak prostorem, jejž k pohybu nabídne, tak
aktivní atmosférou a znalostmi, které žákům zprostředkuje a v praxi zrealizuje.
Posloupnost vzdělávání v oblasti pohybu byla naznačena v pracovních sešitech
pro žáky (Mužíková, Březková, & Mužík, 2014a, 2014b aj.), jež byly samostatnými doplňky manuálu Pohyb a výživa (2014). K dodržení zásady názornosti
a přiměřenosti byly jednotlivé pohybové aktivity sdruženy do pohybových porcí,
podobně jako u výživy (viz dále). Základními pohybovými porcemi jsou pohybové aktivity s obdobnou intenzitou zatížení, trvající v součtu 20 až 30 minut.
Tyto porce byly autory programu PaV v souladu s Pyramidou výživy pro děti (viz
dále) sestaveny do Pyramidy pohybu pro děti (obr. 1). Základní porce pohybu
tvoří kostky a vrství se podle intenzity zatížení: spodní patro obsahuje aktivity
s nízkou intenzitou zatížení, stříška pyramidy krátkodobé aktivity s vysokou
intenzitou zatížení (vysokou námahou).

Obrázek 1 Pyramida pohybu pro děti vytvořená v rámci programu PaV.
Převzato z Mužíková, Březková a Mužík (2014a, 2014b, 2014c, 2014d).
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Žáci se měli naučit rozeznávat:
– různé druhy pohybových aktivit, zapojujících různé svalové skupiny;
– různou intenzitu zatížení, již při práci s dětmi můžeme nazývat námahou
projevující se zvýšenou srdeční a dechovou frekvencí;
– různou dobu trvání pohybových aktivit, kterou můžeme přirovnávat
např. k trvání přestávek, vyučovací hodiny, dětských pořadů aj. (pohybujte se alespoň tak dlouho, jak trvá přestávka ve škole, Večerníček apod.);
– různou frekvenci pohybových aktivit, projevující se četností pohybu
během dne nebo týdne.
Součástí pohybové gramotnosti žáků na 1. stupni ZŠ by měla být způsobilost
pochopit a vytvářet vlastní pyramidy pohybu, uvědomovat si a plnit svůj osobní
pohybový režim podle osobních možností, a to jako součást svého zdravého
životního stylu.
Program PaV byl v souladu s očekávanými výstupy, jak je formulovala aktuální
verze RVP ZV (2013):
Očekávané výstupy pro 1. vzdělávací období:
Žák
– TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti
– TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové
činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení
– TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech
a soutěžích
– TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých prostorech školy
– TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a její
organizaci (s. 82)
Očekávané výstupy pro 2. vzdělávací období:
Žák
– TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňuje
kondičně zaměřené činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po zlepšení úrovně své zdatnosti
– TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží nebo vlastním svalovým oslabením
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– TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové
dovednosti; vytváří varianty osvojených pohybových her
– TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka
– TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka a reaguje
na pokyny k vlastnímu provedení pohybové činnosti
– TV-5-1-06 jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla her a soutěží, pozná a označí
zjevné přestupky proti pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při pohybových činnostech opačné pohlaví
– TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle jednoduchého nákresu, popisu cvičení
– TV-5-1-08 zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže na úrovni třídy
– TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími výsledky
– TV-5-1-10 orientuje se v informačních zdrojích o pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i v místě bydliště; samostatně získá potřebné informace
(s. 82–83)

Je patrné, že naplněním očekávaných výstupů z RVP ZV je vymezena pohybová
gramotnost žáků 1. stupně ZŠ. Ta se získává a prohlubuje účastí v nejrůznějších
formách pohybového režimu žáků ve škole i mimo školu.
Podnětné prostředí školy v oblasti pohybu znamená, že škola nabídne žákům
vedle výuky tělesné výchovy další formy pohybových aktivit: tělovýchovné
chvilky, učení spojené s pohybem, pohybově rekreační přestávky, vycházky,
různé způsoby výuky v přírodě aj.
Základní vzdělávací a zároveň důležitou organizační formou školního pohybového režimu žáků je vyučovací hodina tělesné výchovy. Jejím hlavním cílem je
zvyšovat pohybovou gramotnost žáků a přispět k optimalizaci jejich pohybového
režimu. Časová dotace pro tělesnou výchovu nesmí ze zdravotních a hygienických
důvodů klesnout pod dvě hodiny týdně. Tato obvyklá frekvence dvou vyučovacích hodin týdně ale nedostačuje k naplnění pohybových potřeb žáků, proto
zdůrazňujeme další formy pohybového režimu ve škole.
Na 1. stupni ZŠ je prospěšné zahájit výuku ranním cvičením, respektive aktivizující tělovýchovnou chvilkou, která vede žáky k soustředěné pozornosti a pomůže
připravit organismus dítěte na učební činnost. Za vhodná považujeme jógová
cvičení pro děti (např. pozdrav slunci), protahovací cvičení s hudbou, drobné
psychomotorické činnosti směřující k vyladění psychiky žáka apod. Velmi
pozitivní je, pokud se taková tělovýchovná chvilka stane každodenním rituálem zahajujícím školní výuku.

/ 27 /

Další tělovýchovné chvilky realizujeme i během výuky, a to vždy, kdy je to
potřebné: pozorujeme-li fyzickou únavu žáků z dlouhého statického sezení
v lavicích, psychickou únavu dětí po delším soustředění apod. Uplatňujeme
zejména protahování ve stoji nebo v sedu na židlích. Sem také patří např. přípravná cvičení pro psaní (grafomotorická cvičení).
Děti často lépe pochopí nebo si procvičí učební látku, pokud je jim přiblížena
reálněji a ve spojení s pohybem, a to v kterémkoli vyučovacím předmětu. Takto
organizovanou učební činnost žáků nazýváme učení v pohybu (kinestetické
učení).
Každá škola by měla v souladu s RVP ZV vytvořit odpovídající podmínky pro
pohybově rekreační přestávky žáků. Vhodnou náplní takových přestávek jsou
pohybové hry nebo činnosti, které nevyžadují přímé řízení učitelem. Použít lze
drobné náčiní (tzv. šlapáky, chůdy, švihadla apod.) nebo nářadí instalované na
školních chodbách (žebřiny, malou horolezeckou stěnu aj.). Využity mohou
být i prostory školního hřiště, dvora nebo tělocvičny.
Integrovaná terénní výuka nebo integrovaná projektová výuka propojuje učební
cíle různých vyučovacích předmětů (např. prvouky) s vycházkou. Ukazuje se,
že pravidelně zařazovaná vycházka, resp. terénní výuka může významně přispět
k optimalizaci pohybového režimu žáků a při vhodném začlenění pohybové hry
nebo jiných intenzivnějších aktivit může z hlediska zatížení nahradit či doplnit
tradiční formy pohybových aktivit.
Pohybový režim žáků mohou dále obohacovat pohybové činnosti ve školní družině.
Žáci navštěvující školní družinu by měli mít možnost pohybové rekreace, a to
nejlépe mimo školní budovu (např. na hřišti, v parku apod.). Pohybové aktivity
by měly být spontánní i řízené, cílené. Měly by obsahovat kompenzační a relaxační
cvičení, což vyžaduje přiměřenou úroveň odborného vzdělání vychovatelek.
Zejména městským školám a školám nacházejícím se v oblastech znečištěného
životního prostředí se doporučuje organizovat pobyt žáků ve školách v přírodě.
Význam pohybových činností a pobytu v přírodě je zřejmý.
Pohybový režim žáků může být obohacen také účastí v nepovinných předmětech s pohybovým obsahem, pohybově zaměřenými kroužky (např. turistický
kroužek) nebo v případě zdravotního oslabení žáků návštěvou nepovinného
předmětu zdravotní tělesná výchova (viz RVP ZV).
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Vhodnou součástí edukace žáků v oblasti pohybu a výživy, respektive v celé
oblasti výchovy ke zdraví, jsou tematické dny zdraví nebo týdny zdraví. Tyto tematické projekty s promyšlenou motivací se organizují v rámci povinné výuky, ale
mohou zasahovat i do volného času žáků, a to vhodnou nabídkou zájmového
nebo volitelného programu a vzdělávacích forem. Podaří-li se zorganizovat přitažlivé dny nebo týdny zdraví, zanechají u žáků výraznou kladnou stopu, která
může ovlivnit celé jejich další chování a životní styl.
Z hlediska pohybu patří mezi důležité doplňující vzdělávací obory také Taneční
a pohybová výchova, jež poskytuje školám možnost rozšířit obsah vzdělávací
oblasti Umění a kultura. Náplň Taneční a pohybové výchovy podporuje rozvoj kreativity žáků prostřednictvím tance vycházejícího z přirozeného pohybu člověka.
Součástí pohybového režimu žáků mohou být také zájmové formy pohybových aktivit. Je třeba zdůraznit, že nemusí jít pouze o sportovní kroužky nebo
sportovní aktivity např. v rámci školních sportovních klubů. Důležité je nabídnout žákům takové alternativy a možnosti, aby se uplatnili i pohybově méně
talentovaní nebo zdravotně oslabení žáci. Proto je nutné podporovat zájmové
formy typu turistický kroužek, pohybové hry, dramatický kroužek (obsahující
mimo jiné i různé druhy pohybových aktivit), přírodovědný nebo vlastivědný
kroužek (spojený s vycházkami) a další.
Mimo školní prostředí přispívají k pohybovému režimu žáků kroužky mladých
hasičů, skautské oddíly ( Junák) a další mimoškolní organizace. Nezastupitelnou
úlohu mezi nimi má Česká unie sportu (dříve ČSTV), která sdružuje nejrůznější sportovní, tělovýchovné a turistické svazy s celostátní působností. V rámci
programu PaV se očekávalo, že školy navážou spolupráci se všemi regionálně
dostupnými sportovními organizacemi, jež pomohou podpořit pohybový režim
žáků. Konkrétní příslib spolupráce dala Česká unie sportu tím, že jmenovala
ústředního koordinátora pro styk se školami, s cílem obnovit širokou členskou
základnu, a to jak ve výkonnostním, tak v rekreačním pojetí.

1/1/2

Výživový režim žáků a výživová gramotnost

Pojem výživový režim, označovaný také jako stravovací a pitný režim, znamená
pravidelnost v příjmu potravy a tekutin, které jsou součástí denního režimu
člověka. U většiny dětí se výživový režim přizpůsobuje dennímu režimu školy
a rodiny, ale často se vytrácí jeho pravidelnost. V oblasti výživy má proto škola
zajišťovat vhodný stravovací a pitný režim zejména vhodnou nabídkou potravin
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a tekutin, a to ve spolupráci se školní jídelnou, školním bufetem nebo usměrněním sortimentu školních prodejních automatů.
V oblasti výživy je možné charakterizovat šest priorit:
1. Pravidelnost v oblasti výživy
– Škola vytváří podmínky pro pravidelný stravovací režim žáků (svačina,
oběd, případně odpolední svačina).
– Učitelé a vychovatelé dohlížejí na pravidelný stravovací a pitný režim žáků
a podněcují je k pravidelné a dostatečné konzumaci ovoce a zeleniny.
2. Pestrost v oblasti výživy
– Jídla připravovaná pro žáky školní jídelnou jsou pestrá, zdravá, chutná
a žákům vhodně nabízená.
– Učitelé a vychovatelé žáky podporují v příjmu pestré stravy.
3. Přiměřenost v oblasti výživy
– Ve škole nejsou automaty a bufety s nevhodným sortimentem.
– Učitelé a vychovatelé žáky nabádají ke střídmé konzumaci sladkých
nápojů a sladkostí nebo příliš slaných či jinak nevhodných potravin.
4. Příprava v oblasti výživy
– Škola podporuje školní stravování žáků a účelně spolupracuje se školní
jídelnou.
– Učitelé a vychovatelé jsou dostatečně vzděláni v oblasti výživy a výživové
poznatky vhodně aplikují do výuky i režimu školy.
5. Pravdivost v oblasti výživy
– Učivo o výživě je součástí všech ročníků 1. stupně ZŠ, vychází ze současných vědeckých poznatků o výživě a není v rozporu s výživovým režimem
a podmínkami školy.
– Učitelé zařazují učivo o výživě do výuky povinných předmětů i jako průřezové téma v rámci mezipředmětových vztahů.
6. Pitný režim v oblasti výživy
– Škola zajišťuje vhodný pitný režim (jeho základem je voda nebo jen mírně
ochucené nápoje a slabé čaje).
– Učitelé a vychovatelé pomáhají dětem dodržovat vhodný pitný režim.
Obsah pojmu výživová gramotnost chápeme v obdobném smyslu jako obsah
pojmu pohybová gramotnost. Výživově gramotný člověk má dostatečné vědomosti a dovednosti, které uplatňuje ve svém výživovém (stravovacím) režimu.
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Na základě výživových doporučení dokáže sestavit i zhodnotit jídelníček přiměřený věku a fyziologickým potřebám člověka. Výživová gramotnost je důležitým předpokladem správného výživového chování. To je společně s pohybovou
aktivitou nejdůležitější ovlivnitelnou součástí zdravého životního stylu žáka
(respektive člověka). Výživová gramotnost by tedy měla být cílem životně důležitého výživového vzdělávání, přiměřeného jednotlivým věkovým kategoriím.
Správné výživové chování zahrnuje všech šest výživových priorit, především
ale pravidelnost v jídle, vyváženost a pestrost v konzumovaných potravinách,
přiměřenost v přijímané energii a hygienickou nezávadnost pokrmů.
Snaha o vytváření výživové gramotnosti žáků jde ruku v ruce se snahou vytvářet
podmínky pro vhodné výživové chování dětí při pobytu ve škole. Děti mohou
ve škole získat nebo upevnit správné stravovací návyky, které budou základem
pro jejich další výživové chování. V celém procesu mají nezastupitelnou úlohu
učitelé a vychovatelé, již se podílejí nejen na vytváření výživové gramotnosti
žáků, ale žáky také motivují a podněcují ke správnému výživovému chování.
Pojem výživový režim zdůrazňuje především pravidelnost ve výživě. Vytváření
podmínek pro pravidelné stravování žáků během pobytu ve škole by mělo být
součástí každodenní péče školy o zdraví žáků. Důraz na pravidelnost však nemusí
zároveň znamenat zajištění kvality stravování a dalších nezbytných požadavků
kladených na výživu.
Program PaV vycházel z předpokladu, že učitelé 1. stupně ZŠ neabsolvovali
odborné vzdělání v oblasti výživy (na rozdíl od vzdělání v oblasti tělesné
výchovy), a také ze skutečnosti, že pohledy a názory na správnou výživu se
u nás i v zahraničí různí. Opíral se proto o vědecké poznatky garantované
odborníky Ústavu ochrany a podpory zdraví Lékařské fakulty Masarykovy
univerzity, který zabezpečuje odborné studium výživy člověka (nutriční terapeut a nutriční specialista).
Program PaV se zaměřil na prohloubení vzdělávání žáků v oblasti výživy. Vycházel
z obecných didaktických principů a byl v souladu s požadavky na výživový
režim školy a rodiny. Učivo o výživě mělo být součástí všech ročníků 1. stupně
ZŠ, bylo koncipováno na principech cyklického osnování učiva, voleno vždy
v přiměřené náročnosti na žáky a spojováno s přiměřenou motivací. Mimo jiné
se zdůrazňovalo, že neustálé dělení potravin na zdravé a nezdravé nebo zakazování nezdravých potravin může u dětí vyvolat nechuť dovídat se cokoli o výživě.
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Pojetí navrženého výživového programu usilovalo o zprostředkování výživového vzdělávání dětem v pozitivním duchu, ve smyslu kréda: Není nezdravých
potravin, nezdravá jsou pouze jejich množství. Zavedením Pyramidy výživy pro
děti (obr. 2) jako ústředního prvku výživového vzdělávání se program snažil
zdůraznit pestrost a vyváženost ve výživě dětí. Tzv. zákeřné kostky znázorňují
především přiměřenost. Autoři se pokusili navrhnout výživové vzdělávání tak,
aby nepracovalo formou zákazů. Záměrem bylo naučit žáky sestavovat si vyvážený jídelníček, kde nechybí žádná část z Pyramidy výživy pro děti.

Obrázek 2 Pyramida výživy pro děti vytvořená v rámci programu PaV.
Převzato z Mužíková, Březková a Mužík (2014a, 2014b, 2014c, 2014d).

Potravinová pyramida neboli Pyramida výživy pro děti ukazuje, v jakém poměru
a množství by se měly v celodenním jídelníčku vyskytovat potraviny z jednotlivých potravinových skupin. Vše dohromady zajišťuje přiměřený příjem
všech živin. V případě, že dojde k vyloučení některých potravin z jídelníčku, je
nezbytné najít jejich náhradu.
Pro dobře složený jídelníček platí, že hlavní jídla (snídaně, oběd a večeře) jsou
složena ze všech pater pyramidy. U dětí to platí i pro svačiny.
Učivo o výživě pro 1. stupeň ZŠ bylo v RVP ZV (2013) obsaženo ve vzdělávací
oblasti Člověk a jeho svět (přesněji v jednom z pěti tematických okruhů této
oblasti s názvem Člověk a jeho zdraví) a Člověk a svět práce (v jednom ze čtyř
tematických okruhů s názvem Příprava pokrmů).
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V příslušné verzi RVP ZV (2013) ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět,
v tematickém okruhu Člověk a jeho zdraví, se v 1. vzdělávacím období vztahovaly ke zdraví a výživě následující očekávané výstupy:
Žák
– ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o lidském těle; projevuje vhodným
chováním a činnostmi vztah ke zdraví (s. 41)

Ve 2. vzdělávacím období se vztahovaly ke zdraví a výživě tyto očekávané
výstupy:
Žák
– ČJS-5-5-01 využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu života
– ČJS-5-5-06 uplatňuje základní dovednosti a návyky související s podporou
zdraví a jeho preventivní ochranou (s. 41)

Část učiva tematického okruhu Člověk a jeho zdraví byla rámcově vymezena
následovně: péče o zdraví – zdravý životní styl, denní režim, správná výživa,
výběr a způsoby uchovávání potravin, vhodná skladba stravy, pitný režim.
V RVP ZV (2013), a to ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce, v tematickém okruhu Příprava pokrmů, se v 1. vzdělávacím období vztahovaly ke zdraví
a výživě následující očekávané výstupy:
Žák
– ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování
– ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování (s. 85)

Ve 2. vzdělávacím období se vztahovaly ke zdraví a výživě tyto očekávané
výstupy:
Žák
– ČSP-5-4-01 orientuje se v základním vybavení kuchyně
– ČSP-5-4-02 připraví samostatně jednoduchý pokrm
– ČSP-5-4-03 dodržuje pravidla správného stolování a společenského chování
– ČSP-5-4-04 udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni (s. 85)

Učivo tematického okruhu Příprava pokrmů se rámcově vymezilo následovně:
základní vybavení kuchyně, výběr, nákup a skladování potravin, jednoduchá
úprava stolu, pravidla správného stolování, technika v kuchyni – historie,
význam.
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Jak je patrné z předchozího přehledu, podrobnější vymezení učiva o výživě
bylo ponecháno na konkrétním školním vzdělávacím programu, respektive na
učitelích 1. stupně ZŠ. Kvalitně ho nezpracovává ani většina učebnicových řad.
Jeho pojetí je velmi rozdílné a nekoncepční. V případě tematického okruhu
Příprava pokrmů je jakákoli metodická podpora vzácností. Proto učivo o výživě
vymezil program PaV.
Hlavními součástmi výživového režimu žáků ve škole jsou dopolední svačina
(přesnídávka), školní oběd, odpolední svačina a průběžný pitný režim.
Pro děti školního věku znamená dopolední svačina (přesnídávka) naprostou
nezbytnost a její význam je o to větší, pokud děti nedostatečně snídají. Jak bude
vypadat svačina dětí, může výrazně ovlivnit učitel. Pokud bude děti motivovat
k vhodné svačině vždy doplněné porcí ovoce nebo zeleniny a tento požadavek
sdělí také rodičům, lze výrazně ovlivnit složení přinášených svačin a tím i celkový výživový režim žáků. Také svačina samotného učitele nebo učitelky má
prokazatelný vliv na svačiny žáků. Ať už je svačina přinesená z domova nebo
připravená školní jídelnou, měla by být vždy pro děti nutričně vyvážená (tj. složená ze všech pater Pyramidy výživy pro děti), chutná a atraktivně připravená.
Alternativou, která se jeví jako velmi zajímavá a do budoucna perspektivní, je
příprava dopoledních svačin školní jídelnou. Představuje to jedno z velmi kvalitních řešení, jak zajistit školákům pravidelný režim v denním stravování. Význam
takto připravovaných svačin spočívá také ve velké pestrosti nabízených pokrmů,
v možnostech ochutnávání a postupného zařazování nových druhů jídla a také
v minimalizaci sociálních rozdílů mezi dětmi.
Důležitou součástí školního výživového režimu žáků je školní oběd. V současné
době je školní stravování asi ze dvou třetin finančně podporováno státem, jenž si
vyhrazuje právo kontroly nad tím, zda jsou poskytované náklady využívány ve
prospěch zdraví dětí. Odpovídající školní obědy musejí zajistit všechny školy
a mají tak povinnost naplňovat platnou legislativu týkající se školního stravování. Od této největší součásti celkové denní výživové dávky (35 % denního
příjmu energie) se očekává podání pestré a chutné stravy, která zajistí příjem
všech živin ve vhodném poměru.
Školy by měly usilovat o co největší kvalitu nabízené stravy a co největší počet
strávníků. Polední menu (polévka, hlavní jídlo a nápoj) by mělo obsahovat
potraviny a nápoje ze všech pater Pyramidy výživy pro děti.
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Zaměstnanci školní jídelny mohou pomoci také při výuce žáků. Tematický
celek Příprava pokrmů v rámci vzdělávací oblasti Člověk a svět práce ke spolupráci učitelů a zaměstnanců školního stravování přímo vybízí. Během výuky
by tak bylo možné děti seznámit s vybavením školní kuchyně, výběrem, nákupem a skladováním potravin. Vedoucí školní jídelny může pomoci zapůjčením
balených potravin k názorným ukázkám. Při samostatné přípravě jednoduchých
pokrmů lze spolupracovat s kuchařkou, která by předávala dětem svoje zkušenosti nebo zajistila tepelnou úpravu daného pokrmu (zejména pokud na škole
není cvičná kuchyňka). Děti by mohly též navštívit školní kuchyni, avšak pouze
za předpokladu dodržení přísných hygienických podmínek (např. v odpoledních hodinách, mimo běžný provoz, po dohodě s KHS) a seznámit se tak s prací
personálu školní jídelny. Důležitým prvkem při konzumaci jídla je i kultura
stolování a prostředí, ve kterém se školáci stravují.
Úspěšnost školního stravování může významně podpořit spolupráce školy a školní
jídelny s rodiči žáků. Většina rodičů si přeje, aby jejich děti dostávaly co nejlepší
stravu, ale představu o tom, jak v současnosti vypadá a chutná školní oběd,
obvykle rodiče nemají. Jednou z příležitostí, jak propagovat kvalitu školního
stravování, je např. pořádání dnů otevřených dveří pro rodiče, kdy školní jídelny
připraví ukázku a ochutnávku nabízených jídel. Rodiče si pak sami mohou udělat
názor na jejich výživovou hodnotu, chutnost a atraktivitu. Financování těchto
ochutnávek je možné pomocí sponzorů nebo z prostředků školy.
Zasednout k odpolední svačině by měly děti nejpozději 3 hodiny po obědě. Pokud
děti zůstávají v družině po 15. hodině, jedí svoji svačinu právě tam za podpory
vychovatelů. Také u odpolední svačiny by mělo platit složení ze všech pater
Pyramidy výživy pro děti. Pokud existují vhodné podmínky, byla by jednou
z nejlepších možností příprava odpolední svačiny školní jídelnou.
Splnit požadavek vhodného pitného režimu pro všechny žáky školy se zdá
být poměrně jednoduché, protože základem pitného režimu je voda. Učitelé
a vychovatelé mají pití čisté vody podporovat a vytvářet pro to vhodné podmínky. Naučit děti pít vodu bylo jednou z priorit pilotních škol. Školy hledaly
cestu, jak dětem pití vody zatraktivnit, a učitelé a vychovatelé měli děti k pití
vody motivovat.
Na všech školách by mělo být samozřejmostí znemožnit dětem přístup
k nevhodným nápojům, jako je káva, energetické nápoje a kolové nápoje, ale
i sycené nápoje, silně mineralizované vody, limonády a další velmi sladké nápoje
(např. ledové čaje a různá dětská pitíčka).
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K výživové gramotnosti a současně k lepším stravovacím návykům a výživovému chování žáků mohou přispět zájmové kroužky, například kroužek vaření,
přípravy pokrmů nebo správné výživy. Dobře vedený kroužek v malé skupince
dětí rozšiřuje učivo tematického okruhu Příprava pokrmů ze vzdělávací oblasti
Člověk a svět práce. Během těchto aktivit se děti učí správnému výběru potravin, zacházení s potravinami, přípravě pokrmů studené i teplé kuchyně nebo
zásadám stolování. Účast v těchto kroužcích umožňuje žákům v neposlední řadě
nové chuťové zážitky. Děti také získávají řadu dovedností pro praktický život
a jsou mnohem více motivovány k přípravě pokrmů v domácím prostředí i ke
zdravějšímu způsobu stravování.
Podrobnější charakteristika programu PaV je uvedena v metodickém materiálu
pro učitele pilotních škol (Pohyb a výživa, 2014).
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2/

Design
výzkumu

Realizace pokusného ověřování účinnosti programu zaměřeného na utváření pohybového a výživového režimu žáků 1. stupně základních škol (viz
kap. 1) po celou dobu přinášela velmi obsáhlý soubor empirických dat. Proto
jsme paralelně s průběžnou evaluací připravili výzkumný projekt, jehož cílem
bylo dostupnými výzkumnými metodami zjistit, kterými formami, metodami
a intervencemi (v návaznosti na cíle edukačního programu PaV) lze v aktuálních podmínkách českých základních škol efektivně utvářet pohybový a výživový režim žáků.
Na základě takto formulovaného cíle jsme stanovili konkrétní výzkumné otázky:
1. Jak učitelé pilotních škol hodnotí realizaci jednotlivých dílčích cílů programu PaV v oblasti pohybu a v oblasti výživy?
2. Existují rozdíly v hodnocení učitelů v závislosti na vyučovaném ročníku
nebo na typu školy?
3. Jaké je celkové hodnocení oblasti pohybu a oblasti výživy programu PaV?
4. Jaké jsou charakteristiky přístupu k realizaci dílčích cílů v oblastech
pohybu a výživy programu PaV u učitelů, kteří měli na realizaci programu
PaV negativní názory, neutrální názory a pozitivní názory?
5. Jaká doporučení ze získaných poznatků plynou?
K získání potřebných dat se celý výzkum rozdělil do čtyř na sebe navazujících
etap.
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2/1

Etapy výzkumu

1. etapa: Analýza začlenění pohybových a výživových aktivit v kurikulu
zkoumaného vzorku škol
Cílem této etapy spadající do 1. pololetí kalendářního roku 2014 bylo stanovit způsob a míru začlenění pohybových a výživových aktivit na jednotlivých
školách, tzn. posoudit ucelenost koncepce podpory zdraví, respektive pohybu
a výživy, zmapovat prostorové podmínky pro pohybové aktivity, analyzovat
začlenění pohybu a výživy v úvodních částech školních vzdělávacích programů,
stejně jako v cílech, ve vzdělávacích strategiích, v průřezových tématech a v kapitolách zabezpečení vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
včetně žáků mimořádně nadaných, analyzovat učební plány předmětu tělesná
výchova, zmapovat pohybové aktivity a začlenění výživy ve výuce jiných předmětů a v režimu dne žáků, včetně nastavení jejich pohybového, výživového
a pitného režimu, zhodnotit nabídku zájmových pohybových aktivit a aktivit
zaměřených na výživu, analyzovat způsob hodnocení žáků v oblasti pohybu
i výživy a informace o pohybových aktivitách a začlenění výživy ve školním
řádu, zmapovat začlenění pohybových aktivit a výživy v programu školní družiny, konkretizovat obsah těchto pohybových a výživových aktivit i materiální
a prostorové podmínky pro jejich realizaci, posoudit způsob propagace pohybových aktivit a výživy, včetně školních jídelen nebo stravovacích komisí, na
webových stránkách, na nástěnkách školy a školní jídelny, ve školních časopisech nebo na třídních schůzkách či konzultacích s rodiči a zmapovat zapojení
škol do projektů zaměřených na pohyb a správnou výživu.
Poznatky z této etapy měly sloužit jako souhrnná informace potřebná
k zevrubnému popisu zkoumaného vzorku škol a k pochopení jejich situace
před zahájením aplikace edukačního programu PaV. Výsledky této etapy byly
obšírně publikovány v závěrečné zprávě o realizaci pilotního ověřování (Tupý
et al., 2015).
Typ výzkumu: kvantitativní a kvalitativní.
Metody výzkumu: sebehodnotící dotazník zaměřený na podmínky škol pro začlenění
problematiky pohybu a výživy, SWOT analýza vstupních ukazatelů sledovaných
škol v oblasti pohybu a výživy, obsahová analýza školních vzdělávacích programů
(ŠVP), školních vzdělávacích programů školních družin (ŠVP ŠD), webových stránek a dalších materiálů, které školy zpracovávají.
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2. etapa: Průběžné hodnocení procesu utváření pohybového a výživového
režimu žáků na 1. stupni základní školy
Cílem této etapy realizované v průběhu školního roku 2014/2015 bylo postupně
analyzovat způsob i míru naplnění jednotlivých dílčích cílů edukačního programu PaV. Nástrojem kvalitativní výzkumné strategie byl elektronický deník učitele (dále jen deník učitele). Do deníku učitelé pilotních škol v průběhu školního
roku pravidelně každý měsíc (s výjimkou záznamu za únor 20154) zapisovali,
jakým konkrétním způsobem implementovali program PaV v daném období
ve své třídě, a to zvlášť pro oblast pohybu a zvlášť pro oblast výživy. Narativní
obsah deníků byl pravidelně kvalitativně analyzován a kategorizován dle očekávaných výstupů pilotního ověřování.
V záznamech bylo důležité co nejpřesněji popsat, co se učitelům dařilo, s čím
se naopak potýkali a s čím si nakonec nevěděli rady. U každého zápisu měli učitelé zároveň možnost uvést své připomínky, námitky a případné dotazy k realizovanému programu. Kumulací takto získaných empirických dat postupně
vznikaly analytické příběhy plošně mapující realizaci jednotlivých dílčích cílů
programu PaV.
Typ výzkumu: kvalitativní.
Metody výzkumu: elektronický deník učitele, narativní analýza měsíčních zápisů,
kódování, kategorizace, tvorba analytických příběhů škol, typů škol a jednotlivých
ročníků.
3. etapa: Zjištění míry naplnění jednotlivých cílů edukačního
programu PaV
Cílem této etapy realizované v 2. polovině kalendářního roku 2015 bylo zjistit,
které dílčí cíle na základě roční pilotáže programu PaV učitelé doporučují k plošnému uplatnění v kurikulu 1. stupně ZŠ. Nástrojem kvantitativní strategie se
stal elektronický závěrečný dotazník pro učitele (dále jen závěrečný dotazník).
Konstrukce jednotlivých položek tohoto dotazníku opět vycházela z dílčích
cílů programu PaV. K relevanci kvantitativních údajů přispěla vysoká reliabilita

4 V únoru 2015 učitelé pilotních škol neprováděli záznam do deníku učitele, ale vyplnili orientační pololetní dotazník, v němž zhodnotili průběh pokusného ověřování programu PaV za 1. pololetí školního roku 2015/2016. Tento pololetní dotazník byl vyhodnocen řídícím týmem pokusného
ověřování a na jeho základě byla zpracována průběžná zpráva pro MŠMT.
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použitého nástroje, která byla dodatečně potvrzena při statistickém vyhodnocení získaných dotazníků.
Typ výzkumu: kvantitativní.
Metody výzkumu: dotazník pro učitele, statistické zpracování dat, interpretace dat.
4. etapa: Syntéza poznatků z předchozích etap
Cílem této etapy uskutečněné v 1. polovině roku 2016 bylo na základě syntézy
shromážděných kvalitativních a kvantitativních dat formulovat odpovědi na
stanovené výzkumné otázky. K jejich zodpovězení jsme využili data z průběžné
evaluace i z etapy zjišťování celkové míry naplnění dílčích cílů programu PaV.
Výsledky dosažené v této etapě tvoří jádro empirických kapitol této publikace.
Nejprve jsme analyzovali názory učitelů pilotních škol na realizaci dílčích cílů
programu PaV v oblastech pohybu a výživy, které vyplynuly z jejich zkušeností
zachycených v deníku učitele a také z jejich celkového hodnocení v závěrečném
dotazníku. Poté jsme hledali rozdíly v hodnocení učitelů v závislosti na vyučovaném ročníku nebo na typu školy. Na základě syntézy těchto kroků jsme pak
formulovali celkové hodnocení programu PaV ze strany učitelů pilotních škol.
Jelikož osobnost učitele hraje zásadní roli při aplikaci jakéhokoliv edukačního
programu, zjišťovali jsme dále, jaké jsou charakteristiky přístupu k realizaci dílčích cílů v oblastech pohybu a výživy programu PaV u učitelů, již měli k realizaci
programu PaV negativní, neutrální a pozitivní názory. Vyšli jsme přitom z kvantity součtu všech hodnot jejich odpovědí na položky závěrečného dotazníku
pro učitele (minimum, medián, maximum) a důkladnou narativní analýzou
jejich měsíčních zápisů v deníku učitele jsme získali podrobné charakteristiky
těchto jedinců.
Na základě takto zpracovaných výzkumných výstupů jsme nakonec formulovali
doporučení jak pro případnou další realizaci programu PaV, tak pro obecné
uplatnění témat utváření pohybového a výživového režimu žáků na 1. stupni ZŠ.
Typ výzkumu: kvantitativní a kvalitativní.
Metody výzkumu: závěrečný dotazník pro učitele, statistické zpracování dat, elektronický deník učitele, narativní analýza měsíčních zápisů, komparace výsledků, případové studie učitelů, kteří mají k dané oblasti negativní, neutrální, pozitivní názory.
Jednotlivé etapy výzkumu jsou znázorněny na obrázku 3.
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Obrázek 3 Schéma výzkumného designu.

2/2

Výzkumné nástroje

Stěžejním nástrojem kvalitativního výzkumu byl elektronický deník učitele, do
kterého učitelé pilotních škol pravidelně zapisovali své zkušenosti a postřehy
z realizace programu PaV. Druhým výzkumným nástrojem se stal závěrečný
dotazník, do něhož učitelé na konci školního roku zaznamenali svá doporučení
pro realizaci jednotlivých dílčích cílů programu PaV a zhodnotili jednotlivé
části programu PaV i program jako celek.
Elektronický deník učitele
Elektronický deník jako nástroj průběžné evaluace si učitelé pravidelně vedli
na webovém rozhraní pokusného ověřování programu Pohyb a výživa5 po
celou dobu pilotního ověřování. Každý učitel byl povinen vložit svůj měsíční
zápis o tom, jakým způsobem realizoval program v daném období ve své třídě.
Konkrétně bylo třeba uvést, co se dařilo a co se nedařilo, a to zvlášť v oblasti
pohybu a zvlášť v oblasti výživy. V závěrečných poznámkách pak bylo možné
výpověď jakkoliv doplnit, upozornit na nesrovnalosti, vznést připomínku,
položit dotaz atd.
Obsah měsíčních zápisů byl pravidelně podroben narativní analýze tzv. otevřeným
kódováním. Proces prvotní analýzy pojmů neboli kódování představoval operaci,
při níž jsme získaná data nejprve rozebírali řádek za řádkem. Cílem této fáze
byla jejich konceptualizace, tedy přidělení jména těm pojmům (jevům a myšlenkám), na něž jsme v souladu s jednotlivými cíli programu PaV zaměřovali

5

Metodický portál. (2016). Dostupné z http://pav.rvp.cz/

/ 41 /

svou pozornost. Jednotku analýzy přitom v této fázi představovala celá škola
(učitelé na 1. stupni a na některých školách i vychovatelé z družiny).
Z této analýzy vyplynul použitý způsob záznamu kódování zápisů z jednotlivých pilotních škol, který zaznamenával všechny zmínky o daném kódu. Při
volbě kódu jsme si kladli otázku, o čem daná sekvence vypovídá, jaký jev či
téma reprezentuje. Kódy tak byly tvořeny prostřednictvím kontaktu se samotnými údaji a k jejich označení jsme užívali odborné termíny opět v souladu
s programem PaV.
Následná kategorizace představovala třídění kódů náležejících ke stanoveným
pohybovým i výživovým prioritám. Dále jsme postupovali technikou vyložení
karet (Švaříček & Šeďová, 2007, s. 226), při níž jsme uspořádali kódy uvnitř
jednotlivých kategorií a na základě tohoto uspořádání jsme sestavili souvislý
text, který byl vyložením průběhu realizace konkrétního dílčího cíle.
V průvodních analytických nebo interpretačních postupech jsme se snažili
dodržet rovnováhu mezi přímými citacemi a sumarizací diskuse. Přihlíželi
jsme také ke kvantitativním faktorům: kolik škol, případně kolik učitelů téma
zmínilo a kolikrát bylo téma zmíněno absolutně, neboť i v těchto údajích jsme
spatřovali jistý důkaz validace. Autentické výroky jsou v empirických textech
(kap. 3) označeny kurzívou a zastoupeny: (1) vybranými významovými celky
z jednotlivých zápisů v denících učitele, které obsahovaly klíčová slova k jednotlivým oblastem (reprezentují skutečnost v praxi škol, jak ji vnímají a reflektují
učitelé), a (2) tematickými kódy vzniklými ve fázi konceptualizace (reprezentují naše interpretace a směřují k objektivnějšímu vyložení dané skutečnosti).
Výsledkem této fáze bylo deskriptivní zpracování nasbíraných dat.
Syntézou výkladů realizace jednotlivých dílčích cílů jsme pak mohli induktivně
vyložit průběh pilotáže programu PaV, jak jej prožívali sami učitelé. Získali jsme
tak cenný materiál, který mohl významně přispět k vysoce validním interpretacím kvantitativních výsledků čerpaných ze závěrečného dotazníku (viz níže).
Naopak zpětná narativní analýza deníků učitele nám umožnila odhalit kvalitativní charakteristiky přístupu k realizaci jednotlivých dílčích cílů programu
PaV u učitelů, již v kvantitativní fázi výzkumu vyjadřovali zřetelně pozitivní,
neutrální či zřetelně negativní názory (viz kap. 3.4).
Závěrečný dotazník pro učitele
Závěrečný dotazník (příloha 1), předložený učitelům pilotních škol na konci
průběžné evaluace, byl určen k souhrnnému hodnocení programu PaV i jeho
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dílčích cílů. Na základě subjektivně vnímaného průběhu i výsledků pokusného
ověřování měli učitelé za úkol vyjádřit se k položkám dotazníku, které byly
formulovány buď jako uzavřené ve formě dílčích doporučení (doporučuji…),
případně hodnotícího názoru učitele (domnívám se, považuji…), anebo jako
otevřené položky s možností uvedení volných odpovědí učitelů.
Konstrukce dotazníku vycházela z dílčích cílů programu PaV i jeho celkové
koncepce. K uzavřeným položkám se přiřadila čtyřstupňová posuzovací škála
odpovědí učitelů s později přidělenou číselnou hodnotou odpovědí: zcela souhlasím (4), spíše souhlasím (3), spíše nesouhlasím (2) a zcela nesouhlasím (1).
K této škále byla přičleněna neutrální odpověď nemohu posoudit.
Dotazník obsahoval 56 položek. K posouzení oblasti pohybu bylo formulováno
29 položek (28 uzavřených, 1 otevřená). K posouzení oblasti výživy se vytvořilo
21 položek (20 uzavřených, 1 otevřená). K celkovému hodnocení programu
PaV bylo sestaveno 6 položek (5 uzavřených, 1 otevřená). Odpovědi učitelů na
otevřené položky dotazníku se využily k doplňujícím interpretacím kvantitativně
vyhodnocených odpovědí na uzavřené položky dotazníku.
Při statistickém zpracování dat získaných z odpovědí učitelů na uzavřené položky
dotazníku jsme zjišťovali strukturu obou sledovaných dimenzí dotazníku
(pohyb a výživa) pomocí explorační faktorové analýzy (EFA, metoda PCA,
rotace varimax normalizovaný) v programu Statistica IBM, verze 16. V dimenzi
pohybu ukazoval sutinový graf a vlastní čísla na tři faktory s faktorovými zátěžemi nad 0,4, které vysvětlují celkem 45 % rozptylu v datech. Dimenzi výživy
lze vidět jako dvoufaktorovou (při vysvětlení 52 % rozptylu v datech). S těmito
dimenzemi však v publikaci nepracujeme, protože dotazník byl konstruován
jako výčet všeho, co mohou učitelé v dané pilotáži plnit. Neuvádíme tedy ani
detailní výsledky EFA. Ve výsledcích popisujeme jednotlivé položky a jejich
význam a pracujeme se sumou odpovědí učitele na položky v dané dimenzi
(pohyb a výživa).
Reliabilita celkového dotazníku měřená pomocí Cronbachova alfa dosahovala
uspokojivé hodnoty α = 0,95 při N = 77. Neúplná data (odpovědi nemohu
posoudit) byla vyloučena. Reliabilita části dotazníku o pohybu dosahovala hodnoty α = 0,88 (N = 88, počet položek 28), o výživě α = 0,92 (N = 161, počet
položek 20).
Data získaná z uzavřených položek dotazníku byla analyzována v programu
Statistica IBM, verze 16. Datová matice se připravila a čistila v Excelu. Byly
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počítány základní deskriptivní statistiky – mody, mediány, aritmetické průměry,
směrodatné odchylky a kvartily. Normalita rozložení dat se stanovila pomocí
Kolmogorov-Smirnovova testu. Všechny položky dotazníku nevykazují normální rozložení dat (škála míry souhlasu: 1–4). Za oblast pohybu a oblast výživy
pracujeme se sumami odpovědí na jednotlivé položky. Tyto sumy mají normální
rozložení (pohyb: K-S d = 0,16; p < 0,01; výživa: K-S d = 0,06, p > 0,20).
Rozdíly mezi proměnnými (jednotlivými ročníky ZŠ a jednotlivými typy organizace škol) byly zjišťovány pomocí metody ANOVA, v případě nenormálního
rozložení dat pomocí Kruskal-Wallisova testu. V případě dvou hodnot proměnné se použil U-test Manna a Whitneyho pro neparametrická data. Výsledky
se znázornily v pruhových a krabičkových grafech (s mediány či průměry dle
typu rozložení dat).

2/3

Výzkumný vzorek

Výzkumný vzorek představovali učitelé 33 pilotních základních škol (příloha 2).
Záměrný výběr základních škol byl založen na vyhlášení pokusného ověřování
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, k němuž se školy mohly dobrovolně přihlásit, anebo byly k pokusnému ověřování vyzvány tak, aby byly zastoupeny všechny základní typy škol: plně organizované (s 1. až 9. ročníkem ZŠ),
neúplně organizované (s 1. až 5. ročníkem ZŠ) a školy malotřídní. Počet škol
byl limitován finanční dotací vyčleněnou ministerstvem na pokusné ověřování.
Všichni učitelé 1. stupně pilotních škol v průběhu celého školního roku
2014/2015 povinně ověřovali program PaV. Během pokusného ověřování
vyplňovali měsíční záznamy v elektronických denících učitele a na konci školního roku na webovém rozhraní pokusného ověřování programu PaV6 vyplnili
elektronický závěrečný dotazník pro učitele. Data z deníků učitele i závěrečného
dotazníku měl elektronicky k dispozici pouze řídící tým pokusného ověřování,
jehož členy byli autoři této publikace.
Vzorek učitelů, od nichž se data získávala, sestával z 253 učitelů ze 33 pilotních
škol, což čítá průměrně 7,67 učitele na jednu školu (SD = 5,76; min. = 1; max. = 19;
Me/Mo = 5). Školy byly celkem z devíti regionů, kde se nacházejí pedagogické
fakulty (Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Liberec, Olomouc, Ostrava,

6
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Metodický portál. (2016). Dostupné z http://pav.rvp.cz/

Plzeň, Praha, Ústí nad Labem). Průměrně to dělá 28,11 učitelů (SD = 14,93)
na jeden region (min. 12 z Libereckého regionu, max. 59 z Prahy). Většinu
dotazovaných učitelů tvořily ženy (N = 245, tj. 96,84 %), mužů bylo výrazně
méně (N = 8, tj. 3,16 %), podobně jako je tomu v běžné populaci učitelů
1. stupně ZŠ7. Co se týče typu organizace školy, měli jsme ve vzorku 176 učitelů
z plně organizovaných škol (69,57 % vzorku), 45 učitelů z neúplně organizovaných škol (17,79 %) a 32 učitelů z malotřídních škol (12,65 %). Učitelé byli relativně rovnoměrně zastoupeni v ročnících: 1. ročník 53 učitelů (20,95 % našeho
vzorku), 2. ročník 52 učitelů (20,55 %), 3. ročník 49 učitelů (19,37 %), 4. ročník
45 učitelů (17,79 %), 5. ročník 39 učitelů (15,42 %) a 15 učitelů z malotřídek
(5,93 %), kde bylo spojeno více ročníků dohromady. Nejvíce učitelů v našem
vzorku pocházelo z plně organizovaných škol, a to ve všech jejich ročnících
(viz tab. 1, obr. 4).
Tabulka 1 Rozložení učitelů ve vzorku dle typu organizace školy a ročníku
Typ organizace školy

Ročník
1.

2.

3.

4.

5.

Malotřídka

Řádky (∑)

Plně organizovaná

38

39

37

32

30

0

176

Neúplně organizovaná

8

10

9

8

9

1

45

Malotřídka

7

3

3

5

0

14

32

Všechny skupiny

53

52

49

45

39

15

253

50
40

38

39

37

32

30

30

plnĢ organizovaná

20
10

87

10
3

9
3

8

5

14

9
0

01

neúplnĢ organizovaná
maloƚƎşdka

0
roēník roēník roēník roēník roēník roēník
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(M)

Obrázek 4 Absolutní četnost učitelů ve vzorku dle typu organizace školy a ročníku.
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Následující tabulka 2 ukazuje počet učitelů dle typu organizace školy a regionu,
obrázek 5 pak procentuální rozložení učitelů dle typu organizace školy a regionu.
Největší počet učitelů z plně organizovaných škol byl v regionu Plzeň (88 %)
a Praha (80 %), naopak nulový v regionu Liberec (obr. 5).
Tabulka 2 Rozložení učitelů ve vzorku dle typu organizace školy a regionu

Region
Typ organizace školy
Ostrava Praha Brno

Olomouc

Ústí
České
Hradec
nad
Liberec Plzeň
Budějovice
Králové
Labem

Řádky
(∑)

Plně organizovaná

17

47

35

17

17

19

0

14

10

176

Neúplně organizovaná

4

5

5

6

5

6

9

0

5

45

Malotřídka

2

7

5

4

1

4

3

2

4

32

Všechny skupiny

23

59

45

27

23

29

12

16

19

253

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

17

8

21

22

74

80

78

0

22

11

63

26
74

66

75

88
53

0

PlnĢ organizovaná

NeúplnĢ organizovaná

MalotƎídka

Obrázek 5 Procentuální zastoupení učitelů ve vzorku dle typu organizace školy a regionu.

Další tabulka a obrázek ukazují zastoupení dotazovaných učitelů ve vzorku
dle ročníku a regionu (tab. 3, obr. 6). Tyto údaje jsou důležité pro interpretaci
výsledků uvedených dále v knize.
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Tabulka 3 Rozložení učitelů ve vzorku dle ročníku a regionu
Ročník

Olomouc

Ústí
nad
Labem

9

6

5

6

1

Ostrava Praha Brno

České
Budějovice Liberec Plzeň
4

Hradec
Králové

Řádky (∑)

4

53

1.

5

13

2.

4

13

9

6

5

6

2

3

4

52

3.

5

11

9

4

5

5

3

3

4

49

4.

5

11

8

6

4

5

2

1

3

45

5.

3

8

7

4

4

5

2

3

3

39

Malotřídka

1

3

3

1

0

2

2

2

1

15

Všechny skupiny

23

59

45

27

23

29

12

16

19

253

14

16

15

18

22

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

13
22
22

19
19

20

15

17
17
22

16

17
17

17
17

17

17

22

20

22

22

21

22

22

20

22

22

21

25
17
8

19
6

16
M

19

21

19

21

25

21

5
4
3
2
1

Obrázek 6 Procentuální zastoupení učitelů ve vzorku dle ročníku a regionu.

Poslední demografický údaj, který jsme v našem vzorku sledovali, bylo pohlaví
učitele a jeho distribuce dle ročníků, typu organizace školy a dle regionů. Tato
charakteristika vzorku poskytuje však pouze limitovanou informaci, protože
zastoupení mužů ve vzorku je nízké (N = 8). Muži pocházeli z regionů Praha
(1), Brno (3), Olomouc (2) a Hradec Králové (2). V plně organizovaných
školách působili 4 muži (172 žen), v neúplně organizovaných školách 3 muži
(42 žen) a v malotřídních školách 1 muž (31 žen ze vzorku). Muži učili ve všech
ročnících (1 v prvním, 1 v druhém, 1 ve třetím, 2 ve čtvrtém, 3 v pátém), vyjma
malotřídek, kde žádný z mužů v našem vzorku nepracoval.
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V době pokusného ověřování se v pilotních školách vzdělávalo 5 274 žáků.
Průměrný počet žáků ve třídách pilotních škol tvořilo 20,76 (9–10 žáků na
2 školách, 10–20 na 19 školách a 20–27 žáků na 12 školách).
Vzorek konstruovaný s ohledem na různorodost regionů, typů a velikostí základních škol měl zaručit velkou míru objektivizace zjištěných dat.
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3/

Výsledky
výzkumu

V této kapitole přinášíme souhrnné výsledky, které odrážejí kvalitu i kvantitu naplnění cílů pokusného ověřování edukačního programu PaV. Při práci
s empirickými daty generovanými výše popsanými výzkumnými nástroji bylo
naším cílem zjistit:
– jaké je průběžné i celkové hodnocení naplnění cílů programu PaV;
– zda a případně jaké existují rozdíly v přístupu k naplnění jednotlivých
cílů mezi jednotlivými ročníky ZŠ (1.–5. ročník);
– zda a případně jaké existují rozdíly mezi různými typy základních škol
(plně organizované základní školy, neúplně organizované školy jen s prvním stupněm ZŠ, malotřídní školy);
– jaké jsou charakteristiky práce učitelů dle jejich přístupu a úspěšnosti
v naplňování cílů programu PaV.
Odpovědi na takto položené otázky hledáme v následujících podkapitolách,
jejichž struktura kopíruje pořadí dílčích cílů tak, jak byly formulovány v programu PaV.

3/1

Názory učitelů na realizaci dílčích cílů programu
Pohyb a výživa v oblasti pohybu

Názory učitelů na realizaci dílčího cíle 1: zvážit možnost
zavedení třetí hodiny tělesné výchovy na 1. stupni ZŠ
Problematika zavedení třetí hodiny tělesné výchovy do školního kurikula zřejmě
nebyla v průběhu pilotáže programu PaV v drtivé většině pedagogických sborů
vůbec diskutována. Alespoň tak to vyplývá z kvalitativní analýzy deníků učitelů.
Jednotliví učitelé se totiž k tomuto cíli ve svých zápisech téměř nevyjadřovali.
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Pouze v necelé pětině základních škol bylo toto téma nějakým způsobem komentováno či alespoň zmíněno, a to převážně na začátku školního roku.
K přímé realizaci došlo v průběhu roku pouze na dvou školách. Pokud se k tomu
učitelé těchto dvou škol dále (opět zcela ojediněle) konkrétně vyjadřovali, tak
vesměs kladně ve smyslu, že díky tomu pozorují posuny v pohyblivosti žáků. Na
dvou dalších školách byla v rámci disponibilní časové dotace zavedena dobrovolná třetí hodina tělesné výchovy ve spolupráci se sportovními kluby. Ze zápisů
v denících však dále není patrné, zda a případně jak se tato nabídka v praxi
osvědčila. A konečně na jiných dvou školách učitelé v průběhu pilotáže uvedli,
že jim pro realizaci požadavků programu PaV v oblasti pohybu chybí právě třetí
hodina tělesné výchovy.
Ověření poznatků závěrečným dotazníkem:
Na dílčí cíl 1 byla v dotazníku zaměřena položka 2: Doporučuji zavést na 1. stupni
ZŠ tři hodiny povinné tělesné výchovy týdně. S tímto výrokem vyslovilo jednoznačný souhlas 61 učitelů (25 %), spíše souhlasilo 99 učitelů (40 %), spíše
nesouhlasilo 71 učitelů (29 %) a zcela nesouhlasilo 16 učitelů (6 %). Šest učitelů
svůj názor nevyslovilo (viz tab. 4).
Tabulka 4 Frekvence odpovědí učitelů na položku 2: Doporučuji zavést na 1. stupni ZŠ tři hodiny
povinné tělesné výchovy týdně

Kategorie odpovědí

Frekvence odpovědí
Absolutní Kumulativní
četnost
četnost
platných
platných
odpovědí
odpovědí

Relativní
Kumulativní
Relativní
Kumulativní
četnost
relativní četnost četnost všech četnost všech
platných
platných
odpovědí
odpovědí
odpovědí (%) odpovědí (%)
(%)
(%)

1 – zcela nesouhlasím

16

16

6,48

6,48

6,32

6,32

2 – spíše nesouhlasím

71

87

28,74

35,22

28,06

34,39

3 – spíše souhlasím

99

186

40,08

75,30

39,13

73,52

4 – zcela souhlasím

61

247

24,70

100,00

24,11

97,63

Bez odpovědi

6

253

2,43

2,37

100,00

Medián i modus odpovědí na hodnoticí škále od 1 do 4 měl hodnotu 3, průměrná hodnota odpovědí byla 2,83 (viz tab. 5). Dotazovaní učitelé tedy tři
hodiny povinné tělesné výchovy týdně spíše doporučovali, ale toto doporučení
není zcela přesvědčivé. Nejednoznačnost souhlasu přitom zřejmě plyne ze skutečnosti, že drtivá většina z nich se tímto cílem v průběhu pilotáže programu PaV
vůbec nezabývala a k zamyšlení nad doporučením je vedl až závěrečný dotazník.
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Tabulka 5 Popisné charakteristiky položky 2: Doporučuji zavést na 1. stupni ZŠ tři hodiny povinné
tělesné výchovy týdně
Popisné charakteristiky
Proměnná

Položka 2

Platných N

Průměr

Medián

Modus

Četnost
modu

Min.

Max.

Dolní
kvartil

Horní
kvartil

SD

247

2,83

3

3

99

1

4

2

3

0,88

U zavedení třetí hodiny tělesné výchovy jsou statisticky významné rozdíly
mezi názory učitelů vyučujících v jednotlivých ročnících 1. stupně ZŠ (obr. 7).
Dokládají to i výsledky Kruskal-Wallisova testu: H (5, N = 252) = 4,58;
p < 0,05. U učitelů 1. ročníku a malotřídních škol je medián míry souhlasu na
hodnotě 4 (zcela souhlasím), u ostatních ročníků na hodnotě 3 (spíše souhlasím). Z věcného hlediska však tento rozdíl není zásadní. Ukazuje se, že většina
učitelů podporuje zavedení třetí hodiny povinné tělesné výchovy. Výsledky
z dotazníku tak korespondují s kvalitativními záznamy z deníků učitelů, kdy
se o třetí hodině zmiňovali nejvíce učitelé 1. ročníku a poté 3. a 4. ročníku. Ve
2. a 5. ročníku se učitelé v denících k zavedení třetí hodiny explicitně nevyjadřovali. Je nutné ovšem připomenout, že k tomuto přesvědčení učitelé zřejmě
došli až po skončení pilotáže programu PaV, neboť v průběžné evaluaci se k této
možnosti téměř nevyslovili (viz výše).

Obrázek 7 Rozdíly v odpovědích mezi učiteli jednotlivých ročníků u položky 2: Doporučuji zavést
na 1. stupni ZŠ tři hodiny povinné tělesné výchovy týdně (odpovědi učitelů: 4 – zcela souhlasím,
3 – spíše souhlasím, 2 – spíše nesouhlasím, 1 – zcela nesouhlasím; ročník M – malotřídní škola).
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Statisticky významné rozdíly byly shledány také při analýze odpovědí učitelů
různých typů škol (neúplně organizovaná, úplně organizovaná, malotřídka),
jak to dokládá Kruskal-Wallisův test: H (2, N = 252) = 10,14; p < 0,01 (obr. 8).
Učitelé malotřídních škol jednoznačněji doporučují zavedení tří povinných
vyučovacích hodin tělesné výchovy než učitelé větších škol. Tento poznatek
může souviset s menšími organizačními (zejména rozvrhovými) problémy
malotřídních škol v porovnání s většími školami.

Obrázek 8 Rozdíly v odpovědích mezi učiteli různých typů škol u položky 2: Doporučuji zavést na
1. stupni ZŠ tři hodiny povinné tělesné výchovy týdně (odpovědi učitelů: 4 – zcela souhlasím, 3 – spíše
souhlasím, 2 – spíše nesouhlasím, 1 – zcela nesouhlasím; P – plně organizované školy, N – neúplně
organizované školy, M – malotřídní školy).

S položkou 2 zabývající se zavedením třetí hodiny povinné TV týdně statisticky významně koreluje více položek dotazníku, ale z věcného hlediska nejde
o průkaznější korelace vyžadující podrobnější komentář (rs ≤ 0,31; p < 0,05).
Shrnutí:
Plošné zavedení třetí hodiny povinné tělesné výchovy doporučuje podle
výsledků závěrečného dotazníku většina učitelů pilotních škol. Jednoznačněji
se k zavedení třetí hodiny tělesné výchovy vyslovují učitelé 1. ročníků a učitelé
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malotřídních škol. Učitelé větších škol si uvědomují rozvrhové i další organizační
problémy spojené se zavedením tří hodin tělesné výchovy. Současně si je většina učitelů 1. stupně ZŠ vědoma významu a přínosu výuky tělesné výchovy pro
pohybovou gramotnost žáků i výchovu k aktivnímu pohybovému režimu dětí.
To je hlavní důvod, proč se k zavedení třetí hodiny TV většina učitelů přiklání.

Názory učitelů na realizaci dílčího cíle 2: posoudit
a případně zlepšit kvalitu výuky tělesné výchovy
Tomuto cíli byla průběžně věnována značná pozornost v drtivé většině škol.
Učitelé se zejména v prvním pololetí v denících často zmiňovali, že vlivem
informací z programu více přemýšlejí o efektivnější organizaci hodin tělesné
výchovy, a mnozí také zvýšili důraz na správné provedení jednotlivých cviků včetně
následných teoretických rozborů. To se podle nich pak projevilo i ve vyšší úrovni
oborových znalostí žáků. Učitelé se v tomto kontextu snažili o to, aby žáci byli
aktivní, měli co nejméně prostojů a aby si jednotlivé aktivity uměli zasadit
do systému správného pohybového režimu. V souvislosti s pohybovou aktivitou
žáků se zejména ve 2., 4. a 5. ročníku objevily stížnosti učitelů na zbytečné
omlouvání žáků z hodin tělesné výchovy. Ne ojediněle byl tento jev doplněn
i o poznámku, že omluvenky nosí často obézní žáci. Pozitivním jevem je, že ve
druhé polovině roku omlouvání žáků ubylo. Další výtkou související s možností
realizovat kvalitní výuku tělesné výchovy byla většinou prostorová vybavenost
jednotlivých škol, resp. absence tělocvičny a s tím související přechody žáků do
jiných budov (např. sokoloven).
Z pozdějších zápisů vyplynulo, že postupně se do hodin zařazovaly také netradiční a pestré aktivity, k čemuž učitelé nejčastěji využívali aktivity nabízené
v programu PaV. Pravidelnou součástí byl v některých ročnících (zejména ve
2., 3. a 4. ročníku) plavecký výcvik a v několika školách i výuka bruslení. V jarních měsících se pak objevila výrazná tendence k realizaci tělesné výchovy venku
na hřišti či v přírodě.
Hodně pozornosti věnovali učitelé v denících tématu testování žáků. Jejich
výroky byly přitom silně ambivalentní. Vyskytly se reakce velmi pozitivní
(např. děti to baví, motivuje, vede k přemýšlení o pohybu i výživě, později např.
většina dětí se ve výkonech i snaze zlepšila, někteří trénují i doma, občas i s rodiči
atp.). Tito učitelé dokázali způsob testování pružně přizpůsobit daným podmínkám své školy a konkrétní náměty, jak testy upravit, psali přímo do deníku.
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V jiných školách viděli testování spíše jako aktivitu navíc, která je neúměrně
zatěžuje a přináší jen komplikace (např. pozdě dodané podklady k testování, malé
tělocvičny, nevyhovující venkovní prostory, nevhodné disciplíny, náročná organizace
v početnějších třídách, velké prostoje netestovaných žáků a z toho plynoucí kázeňské
problémy, některé žáky to nebaví, obtížné skloubení s výcvikem plavání či bruslení
atp.). Je nutné zároveň podotknout, že tito učitelé se většinou nesnažili navrhnout žádnou alternativu. Bylo však zřejmé, že ve druhém pololetí se negativní
zápisy objevovaly ve výrazně menší míře. Z nabízených baterií pak z hlediska
uplatnění jasně dominoval Unifittest, s nimž také po realizaci obecně panovala
největší spokojenost.
Pro celkové hodnocení tohoto cíle je třeba ještě uvést, že sami učitelé ve svých
reflexích označovali jeho naplnění za největší přínos projektu PaV v oblasti pohybu.
Tomuto hodnocení odpovídá i značný objem zápisů v denících učitele, které
se vztahovaly právě k problematice zlepšení kvality výuky předmětu tělesná
výchova.
Ověření poznatků závěrečným dotazníkem:
Na dílčí cíl 2 byly v dotazníku zaměřeny dvě položky – položka 3: Domnívám
se, že se pod vlivem programu PaV zlepší celková kvalita výuky tělesné výchovy na
1. stupni ZŠ a položka 4: Domnívám se, že program PaV přispěje k pohybové gramotnosti učitelů 1. stupně ZŠ.
S výukou tělesné výchovy souvisely v dotazníku také položky 9, 10, 11 a 12,
které ověřovaly názory učitelů na testování tělesné zdatnosti žáků. Vzhledem
k tomu, že problematika testování tělesné zdatnosti byla analyzována a kvantitativně vyhodnocena ve zprávě o výsledcích pokusného ověřování programu
PaV (Tupý et al., 2015), neuvádíme v následujícím textu kvantitativní analýzu
odpovědí učitelů na položky 9 až 12.
Statistické charakteristiky položky 3: Domnívám se, že se pod vlivem programu
PaV zlepší celková kvalita výuky tělesné výchovy na 1. stupni ZŠ jsou následující:
S výrokem jednoznačně souhlasilo 25 učitelů (11 %), spíše souhlasilo 143 učitelů (60 %), spíše nesouhlasilo 57 učitelů (24 %) a zcela nesouhlasilo 13 učitelů
(5 %). K položce 3 se nevyjádřilo 15 učitelů (tab. 6).
Převažující pozitivní trend odpovědí potvrzuje také medián a modus na hodnoticí škále od 1 do 4, který nabýval hodnoty 3 (viz tab. 7). Dotazovaní učitelé
tedy připouštějí, že se pod vlivem programu PaV zlepší celková kvalita výuky
tělesné výchovy.
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Tabulka 6 Frekvence odpovědí učitelů na položku 3: Domnívám se, že se pod vlivem programu
PaV zlepší celková kvalita výuky tělesné výchovy na 1. stupni ZŠ

Kategorie odpovědí

Frekvence odpovědí
Absolutní Kumulativní
četnost
četnost
platných
platných
odpovědí
odpovědí

Relativní
Kumulativní
Relativní
Kumulativní
četnost
relativní četnost četnost všech
četnost všech
platných
platných
odpovědí
odpovědí (%)
odpovědí (%) odpovědí (%)
(%)

1 – zcela nesouhlasím

13

13

5,46

5,46

5,14

5,14

2 – spíše nesouhlasím

57

70

23,95

29,41

22,53

27,67

3 – spíše souhlasím

143

213

60,08

89,50

56,52

84,19

4 – zcela souhlasím

25

238

10,50

100,00

9,88

94,07

Bez odpovědi

15

253

6,30

5,93

100,00

Tabulka 7 Popisné charakteristiky položky 3: Domnívám se, že se pod vlivem programu PaV zlepší
celková kvalita výuky tělesné výchovy na 1. stupni ZŠ
Popisné charakteristiky
Proměnná
Platných N Průměr Medián Modus
Položka 3

238

2,76

3

3

Četnost
modu

Min.

Max.

Dolní
kvartil

Horní
kvartil

SD

143

1

4

2

3

0,71

U položky 3 nejsou statisticky významné rozdíly mezi názory učitelů jednotlivých ročníků ani mezi názory učitelů různých typů škol.
S položkou 3: Domnívám se, že se pod vlivem programu PaV zlepší celková kvalita
výuky tělesné výchovy na 1. stupni ZŠ statisticky významně koreluje řada dalších
položek dotazníku. Věcně významné se jeví středně silné korelace s položkou
1: Oblast pohybu v programu PaV považuji za přínosnou a doporučuji její plošné
uplatnění na všech ZŠ (rs = 0,56; p < 0,05), dále s položkou 4: Domnívám se,
že program PaV přispěje k pohybové gramotnosti učitelů 1. stupně ZŠ (rs = 0,66;
p < 0,05) a s položkou 28: Domnívám se, že plošné uplatnění programu PaV zlepší
spolupráci s rodiči žáků v oblasti pohybového režimu žáků (rs = 0,59; p < 0,05).
Statisticky nejvýznamnější korelace jsou s položkou 26: Domnívám se, že
plošné uplatnění programu PaV zlepší pohybovou gramotnost žáků (rs = 0,72;
p < 0,05) a s položkou 27: Domnívám se, že plošné uplatnění programu PaV zlepší
pohybový režim žáků (rs = 0,7; p < 0,05). Tyto korelace dokládají, že učitelé, kteří
pod vlivem programu PaV předpokládají zlepšení celkové kvality výuky tělesné
výchovy, většinou očekávají kladné efekty programu také v oblasti pohybové
gramotnosti učitelů a v pohybové gramotnosti i pohybovém režimu žáků, a to
i ve spolupráci s jejich rodiči.
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Statistické charakteristiky položky 4: Domnívám se, že program PaV přispěje
k pohybové gramotnosti učitelů 1. stupně ZŠ jsou tyto (tab. 8): S výrokem jednoznačně souhlasilo 50 učitelů (20 %), spíše souhlasilo 138 (56 %), spíše nesouhlasilo 51 (21 %) a zcela nesouhlasilo 6 učitelů (2 %). K položce 4 se nevyjádřilo
8 učitelů. Chybějící data mohou být způsobena tím, že někteří třídní učitelé
tělesnou výchovu nevyučují.
Tabulka 8 Frekvence odpovědí učitelů na položku 4: Domnívám se, že program PaV přispěje
k pohybové gramotnosti učitelů 1. stupně ZŠ
Frekvence odpovědí
Kategorie odpovědí

Absolutní
četnost
platných
odpovědí

Kumulativní
četnost
platných
odpovědí

Relativní
četnost
platných
odpovědí (%)

Kumulativní
relativní
četnost
platných
odpovědí (%)

Relativní
Kumulativní
četnost všech četnost všech
odpovědí (%) odpovědí (%)

1 – zcela nesouhlasím

6

6

2,45

2,45

2,37

2,37

2 – spíše nesouhlasím

51

57

20,82

23,27

20,16

22,53

3 – spíše souhlasím

138

195

56,33

79,59

54,55

77,08

4 – zcela souhlasím

50

245

20,41

100,00

19,76

96,84

Bez odpovědi

8

253

3,27

3,16

100,00

Převládající pozitivní trend odpovědí potvrzuje medián a modus na hodnoticí
škále od 1 do 4, který má hodnotu 3 (viz tab. 9). Dotazovaní učitelé tedy převážně připouštějí, že se pod vlivem programu PaV zlepší pohybová gramotnost
učitelů.
Tabulka 9 Popisné charakteristiky položky 4: Domnívám se, že program PaV přispěje k pohybové
gramotnosti učitelů 1. stupně ZŠ
Popisné charakteristiky
Proměnná
Položka 4

Platných
N
245

Průměr Medián Modus
2,95

3

3

Četnost
modu

Min.

138

1

Max. Dolní kvartil Horní kvartil
4

3

3

SD
0,71

U položky 4 nejsou statisticky významné rozdíly mezi názory učitelů jednotlivých
ročníků ani mezi názory učitelů různých typů škol.
S položkou 4: Domnívám se, že program PaV přispěje k pohybové gramotnosti
učitelů 1. stupně ZŠ statisticky významně koreluje více dalších položek dotazníku. Statisticky i věcně nejvýznamnější jsou korelace s položkou 1: Oblast
pohybu v programu PaV považuji za přínosnou a doporučuji její plošné uplatnění na
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všech ZŠ (rs = 0,51; p < 0,05), s položkou 3: Domnívám se, že se pod vlivem programu PaV zlepší celková kvalita výuky tělesné výchovy na 1. stupni ZŠ (rs = 0,66;
p < 0,05), s položkou 26: Domnívám se, že plošné uplatnění programu PaV zlepší
pohybovou gramotnost žáků (rs = 0,59; p < 0,05), s položkou 27: Domnívám se,
že plošné uplatnění programu PaV zlepší pohybový režim žáků (rs = 0,49; p < 0,05)
a s položkou 28: Domnívám se, že plošné uplatnění programu PaV zlepší spolupráci
s rodiči žáků v oblasti pohybového režimu žáků (rs = 0,61; p < 0,05). Vzájemné
korelace jsou logické a potvrzují, že pokud chceme dosáhnout pozitivních změn
v pohybovém režimu žáků, musí v této oblasti dojít ke vzájemné spolupráci
mezi rodiči, žáky a učiteli (respektive školami).
Shrnutí:
Většina učitelů pilotních škol připouští, že program PaV zlepší kvalitu výuky
tělesné výchovy a pozitivně ovlivní jak pohybovou gramotnost učitelů, tak žáků.
Pohybová gramotnost učitelů představuje základ pro kvalitní výuku tělesné
výchovy a odpovídající pohybová gramotnost žáků je nezbytným předpokladem pro jejich aktivní pohybový režim. Učitelé, kteří se ke zvýšení úrovně
tělesné výchovy nebo své pohybové gramotnosti pod vlivem programu PaV
nevyjádřili kladně, považují jimi vyučovanou tělesnou výchovu a svoji pohybovou gramotnost za dostatečnou a pohybovou gramotnost žáků za postačující. Většina učitelů pilotních škol však spatřuje v plošném zavedení programu
PaV možnost zkvalitnit výuku tělesné výchovy na 1. stupni ZŠ. Z kvalitativní
analýzy pak vyplynulo, že velké části učitelů se to v průběhu pilotáže alespoň
částečně podařilo. Na základě výpovědí z deníků a odpovědí z dotazníku také
vyvstává potřeba spolupráce mezi učitelem a rodiči, již se na změně pohybového režimu žáků podílejí nejvíce.

Názory učitelů na realizaci dílčího cíle 3: v nižších ročnících
1. stupně ZŠ provádět krátká, ale pravidelná ranní cvičení
Z kvalitativního šetření vyplynulo, že naplňování tohoto dílčího cíle se v podstatě na všech školách dařilo po celou dobu pilotáže. Učitelé ve svých zápisech
často zmiňovali, že se pro ně nejedná o nic nového. Zároveň však ve většině
škol občas přiznávali, že problémem pro ně v minulosti bylo zcela pravidelně
zařazovat ranní cvičení z časových důvodů. Řada učitelů přímo napsala, že kvůli
cvičení na začátku pak celou hodinu nestíhají a následně přetahují do přestávky, a to
i kvůli navazující potřebě uklidnit rozjívené žáky. Dalším vícekrát zmiňovaným
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problémem v této souvislosti se jevil nedostatek místa ve třídě a také časově nejednotné příchody žáků do školy.
Postupem času se ale ukázalo, že pod vlivem programu PaV se pravidelnost
ranních cvičení výrazně ustálila a také díky podnětům z tohoto programu učitelé našli ze svého pohledu smysluplnou náplň ranních rozcviček i v přelidněných
prostorech, tedy v poměrně malých třídách s velkým počtem žáků. Ve svých
zápisech pak častěji psali, že ranní cvičení mají zřejmý pozitivní vliv na náladu
a uvolněnost žáků. Z hlediska ročního období se učitelé o pravidelných ranních
cvičeních v denících zmiňovali zejména v zimním období, s příchodem teplejšího počasí pak zápisy v denících ve 3., 4. a 5. ročníku nebyly tak intenzivní.
V 1. a 2. ročníku však pravidelná ranní cvičení hrála významnou roli po celou
dobu školního roku.
Ze specifických přístupů k naplnění tohoto dílčího cíle můžeme zmínit, že přibližně na čtvrtině pilotních škol si průběžně v některých třídách chystali ranní
rozcvičky sami žáci. Pozitivním zjištěním je i fakt, že k plnění tohoto dílčího
cíle se pravidelně hlásila i většina učitelů ze tříd vyšších ročníků 1. stupně ZŠ.
Ověření poznatků závěrečným dotazníkem:
Tyto poznatky získané z průběžné evaluace byly potvrzeny závěrečným dotazníkem. Na dílčí cíl 3 byla v dotazníku zaměřena položka 5: Doporučuji pravidelně zařazovat ve třídách krátká ranní cvičení. S tímto výrokem vyslovilo jednoznačný souhlas 149 učitelů (59 %), spíše souhlasilo 88 učitelů (35 %), spíše
nesouhlasilo 15 učitelů (6 %). Pozitivní trend v této oblasti podtrhuje i fakt, že
žádný učitel nevyjádřil jednoznačný nesouhlas (tab. 10).
Tabulka 10 Frekvence odpovědí učitelů na položku 5: Doporučuji pravidelně zařazovat ve třídách
krátká ranní cvičení
Frekvence odpovědí

Kategorie odpovědí

2 – spíše nesouhlasím

Relativní
četnost
platných
odpovědí (%)

Kumulativní
relativní
četnost
platných
odpovědí (%)

Relativní
četnost všech
odpovědí (%)

Kumulativní
četnost všech
odpovědí (%)

15

5,95

5,95

5,93

5,93

Absolutní Kumulativní
četnost
četnost
platných
platných
odpovědí
odpovědí
15

3 – spíše souhlasím

88

103

34,92

40,87

34,78

40,71

4 – zcela souhlasím

149

252

59,13

100,00

58,89

99,60

1

253

0,40

0,40

100,00

Bez odpovědi
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Medián i modus odpovědí na hodnoticí škále od 1 do 4 nabýval hodnoty 4 (viz
tab. 11). Dotazovaní učitelé tedy pravidelná krátká ranní cvičení doporučují
a toto doporučení zřejmě opírají o vlastní zkušenost, neboť z kvalitativního
šetření vyplynulo, že většinou tato cvičení v praxi sami prováděli.
Tabulka 11 Popisné charakteristiky odpovědí učitelů na položku 5: Doporučuji pravidelně zařazovat
ve třídách krátká ranní cvičení
Popisné charakteristiky
Proměnná
Platných N Průměr Medián Modus
Položka 5

252

3,53

4

4

Četnost
Min. Max.
modu
149

2

4

Dolní kvartil

Horní kvartil

SD

3

4

0,61

U ranních cvičení jsou statisticky významné rozdíly mezi názory učitelů jednotlivých ročníků (obr. 9), jak dokládají výsledky Kruskal-Wallisova testu:
H (5, N = 252) = 12,62, p < 0,05. U učitelů 1. až 4. ročníku se medián míry
souhlasu nachází na hodnotě 4 (zcela souhlasím), u 5. ročníku na hodnotě 3
(spíše souhlasím). Z věcného hlediska a s ohledem na dílčí cíl provádět ranní cvičení zejména v nižších ročnících 1. stupně ZŠ však tento rozdíl není významný.
Ukazuje se, že učitelé celkově připisují ranním cvičením velký význam a v souladu s programem je doporučují uplatňovat zejména v nižších ročních 1. stupně
ZŠ, což podle četností výpovědí učitelů odpovídá realizaci v praxi, jak jsme se
dozvěděli z výpovědí v denících učitelů.

Obrázek 9 Rozdíly v odpovědích mezi učiteli jednotlivých ročníků u položky 5: Doporučuji pravidelně
zařazovat ve třídách krátká ranní cvičení (odpovědi učitelů: 4 – zcela souhlasím, 3 – spíše souhlasím,
2 – spíše nesouhlasím, 1 – zcela nesouhlasím; ročník M – malotřídní škola).
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Statisticky ani věcně významné rozdíly nebyly shledány při analýze odpovědí
učitelů různých typů organizace škol (neúplně organizovaná, úplně organizovaná, malotřídka). To dokumentuje větší důležitost ranních cvičení ve vazbě
na ročník než na typ organizace školy.
S položkou 5 středně koreluje položka 6: Doporučuji pravidelně zařazovat ve třídách při sedavých činnostech tělovýchovné chvilky (rs = 0,54; p < 0,05). To ukazuje,
že učitelé, kteří doporučují pravidelně zařazovat do výuky tělovýchovné chvilky,
jsou současně pro pravidelné zařazování krátkých ranních cvičení před výukou.
Shrnutí:
Provádět krátká, ale pravidelná ranní cvičení lze podle názorů učitelů pilotních
škol doporučit k plošnému uplatnění ve všech ročnících a ve všech typech
organizace 1. stupně ZŠ. Jak bylo uvedeno v teoretické části knihy zabývající
se významem a zdůvodněním pilotovaného programu, krátká a jednoduchá
ranní cvičení jsou důležitá pro navození pracovní atmosféry ve třídě a časové
nebo prostorové problémy by neměly být překážkou pro jejich uplatňování.
Výše publikované zkušenosti učitelů pilotních škol tento názor poměrně jednoznačně potvrzují. Větší důraz na pravidelná ranní cvičení byl podle výpovědí
učitelů kladen v nižších ročnících 1. stupně ZŠ, což je v souladu s ověřovaným
dílčím cílem 3.

Názory učitelů na realizaci dílčího cíle 4: během výuky
při sedavých činnostech zařazovat tělovýchovné chvilky
Stejně jako ranní cvičení se rovněž tělovýchovné chvilky uplatňovaly po celou
dobu trvání projektu. Učitelé je dle svých tvrzení vkládali do výuky především
v naukových předmětech, aby aktivizovali pozornost žáků. Velmi často byla
v zápisech zmiňována i jejich kompenzační a relaxační funkce.
Z kvalitativní analýzy dále vyplynulo, že k širokému uplatnění tělovýchovných
chvilek během vyučování výrazně přispěla i pestrá nabídka zajímavých aktivit
z manuálu programu PaV. Učitelé na nabízených aktivitách oceňovali, že se
dětem líbí, baví je a výrazně přispívají ke znovuoživení jejich soustředění. Zároveň
také učitelé kladli důraz na to, aby se tělovýchovné chvilky pravidelně obměňovaly a nebyly pro žáky stereotypní. Řada učitelů zároveň přiznávala, stejně jako
u rozcviček, že se jim nedařilo provádět tyto chvilky ve výuce vždy, když to bylo
vhodné a potřebné (vzhledem k velkému množství učiva nebo k malému prostoru
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v učebnách). Obavy byly spojovány také se ztrátou času, kdy se děti uklidňují
a ukázňují. Zajímavé jsou také reakce žáků na tělovýchovné chvilky s ohledem
na jednotlivé ročníky. Zatímco v 1., 2. a 3. ročníku jsou tyto chvilky ze strany
žáků velmi vítány, ve 4. a zejména pak v 5. ročníku se setkáváme s větší nechutí
k pohybu, a to nejen během výuky. Učitelé tento jev vysvětlují v denících tím,
že někteří žáci se s nástupem puberty cítí při pohybové aktivitě trapně.
Pozitivním rysem naplnění uvedeného dílčího cíle se zdá být skutečnost, že
od druhého pololetí se u tělovýchovných chvilek objevovaly výrazně častější
zmínky o větší pravidelnosti v jejich zařazování, a to i díky tomu, že žáci si na tělovýchovné chvilky zvykli a ubylo tak problémů s nekázní a s prodlevami ve výuce.
Ověření poznatků závěrečným dotazníkem:
Realizace dílčího cíle 4 se promítala do odpovědí učitelů na položku 6:
Doporučuji pravidelně zařazovat ve třídách při sedavých činnostech tělovýchovné
chvilky. S uvedeným výrokem vyslovilo jednoznačný souhlas 207 učitelů (82 %),
spíše souhlasilo 43 učitelů (17 %), spíše nesouhlasili 2 učitelé (1 %) a zcela
nesouhlasil 1 učitel (0,4 %). Frekvence odpovědí jsou uvedeny v tab. 12.
Tabulka 12 Frekvence odpovědí učitelů na položku 6: Doporučuji pravidelně zařazovat
ve třídách při sedavých činnostech tělovýchovné chvilky
Frekvence odpovědí
Kategorie odpovědí

Absolutní Kumulativní
Relativní
četnost
četnost
četnost
platných
platných
platných
odpovědí
odpovědí
odpovědí (%)

Kumulativní
relativní
Relativní
četnost
četnost všech
platných
odpovědí (%)
odpovědí (%)

Kumulativní
četnost všech
odpovědí (%)

1 – zcela nesouhlasím

1

1

0,40

0,40

0,40

0,40

2 – spíše nesouhlasím

2

3

0,79

1,19

0,79

1,19

3 – spíše souhlasím

43

46

17,00

18,18

17,00

18,18

4 – zcela souhlasím

207

253

81,82

100,00

81,82

100,00

0

253

0,00

0,00

100,00

Bez odpovědi

Pozitivní postoj učitelů k tělovýchovným chvilkám potvrzují také popisné charakteristiky odpovědí na položku 6. Medián i modus odpovědí na hodnoticí
škále od 1 do 4 má hodnotu 4, četnost modu je 207 (viz tab. 13). Dotazovaní
učitelé tedy tělovýchovné chvilky doporučují a toto doporučení opírají o vlastní
zkušenost, neboť z kvalitativního šetření vyplynulo, že většinou tato cvičení
zařazovaná do výuky v praxi sami provádějí i mimo program PaV.
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Tabulka 13 Popisné charakteristiky položky 6: Doporučuji pravidelně zařazovat ve třídách
při sedavých činnostech tělovýchovné chvilky
Popisné charakteristiky
Proměnná
Platných N Průměr Medián Modus
Položka 6

253

3,80

4

4

Četnost
Min. Max. Dolní kvartil Horní kvartil
modu
207

1

4

4

4

SD
0,45

Jak dokládají výsledky Kruskal-Wallisova testu: H (5, N = 253) = 17,30; p < 0,01,
názory učitelů na tělovýchovné chvilky se statisticky významně liší podle ročníků, kde učitelé vyučují (obr. 10). Přestože medián míry souhlasu má u všech
ročníků hodnotu 4 (zcela souhlasím), u 4. a 5. ročníku není souhlas učitelů
tak přesvědčivý. Toto tvrzení je zdůvodněno v kvalitativní analýze (viz výše).
U 1. ročníku se objevuje jen jediný názor učitele spíše nesouhlasím. Hlavním
důvodem menšinového nesouhlasu učitelů s tělovýchovnými chvilkami je
nedostatek času na vlastní výuku, ale také menší zájem žáků 4. a 5. ročníků
o pohybové aktivity.

Obrázek 10 Rozdíly v odpovědích mezi učiteli jednotlivých ročníků u položky 6: Doporučuji pravidelně
zařazovat ve třídách při sedavých činnostech tělovýchovné chvilky (odpovědi učitelů: 4 – zcela souhlasím, 3 – spíše souhlasím, 2 – spíše nesouhlasím, 1 – zcela nesouhlasím; ročník M – malotřídní škola).

Názory učitelů na tělovýchovné chvilky se na různých typech škol statisticky
ani věcně významně neliší.
S položkou 6 středně silně koreluje více položek, ale nejsilnější korelace
významné i z věcného hlediska zaznamenáváme s položkou 5: Doporučuji
pravidelně zařazovat ve třídách krátká ranní cvičení (rs = 0,54; p < 0,05), dále
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s položkou 7: Doporučuji pravidelně zařazovat ve třídách aktivizující výukovou
metodu učení v pohybu (rs = 0,45; p < 0,05) a s položkou 15: Doporučuji umožňovat žákům každodenní účast v pohybově rekreačních přestávkách (rs = 0,49;
p < 0,05). Tyto korelace dokládají související kladné názory učitelů na různé
formy pohybové aktivity žáků během pobytu ve škole.
Shrnutí:
Naprostá většina učitelů doporučuje pravidelně zařazovat ve třídách při sedavých činnostech tělovýchovné chvilky. K tomuto názoru se přiklánějí učitelé
všech ročníků i typů škol, ale někteří učitelé, zejména 4. a 5. ročníků, upozorňují
na časové problémy při zařazování tělovýchovných chvilek a na vliv takových
cvičení na bezprostřední soustředěnost žáků či na jejich kázeň. K pravidelnému
uplatnění tělovýchovných chvilek během výuky výrazně přispěla méně tradiční
nabídka drobných pohybových aktivit z manuálu programu PaV, díky kterým
se tyto chvilky pro žáky nestaly stereotypními, ale naopak atraktivními.

Názory učitelů na realizaci dílčího cíle 5: vhodně a pravidelně
uplatňovat aktivizující metodu učení v pohybu
Metoda učení v pohybu byla prakticky na všech školách (alespoň v některých
třídách) několikrát v týdnu samozřejmou součástí osvojování učiva prakticky
ve všech předmětech 1. stupně ZŠ. Někteří učitelé v denících uváděli, že učení
v pohybu zařazovali do výuky již před ověřováním programu PaV, zejména v nižších ročnících 1. stupně, kdy chápali potřebu žáků přirozeně se více pohybovat
a přitom se učit. Dalo by se tedy předpokládat, že o učení v pohybu se budou
učitelé v denících zmiňovat častěji spíše v nižších ročnících. To se však nepotvrdilo. Četnost uplatňování učení v pohybu byla napříč jednotlivými ročníky
téměř stejná. Důkazem častého uplatňování této metody jsou také konkrétní
aktivity, v nichž učitelé spojují osvojování obsahu učiva s uvědomělou pohybovou aktivitou žáků. Na webových stránkách pokusného ověřování programu
PaV8 je explicitně uvedeno velké množství těchto aktivit v rámci příkladů dobré
praxe, a to strukturovaně pro výuku českého nebo anglického jazyka, matematiky, prvouky, přírodovědy, vlastivědy, ale také hudební, výtvarné a dokonce
i tělesné výchovy. Tyto příklady uplatnění učení v pohybu učitelé realizovali
v průběhu ověřování programu.

8

Metodický portál. (2016). Dostupné z http://pav.rvp.cz/uceni-v-pohybu
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V souvislosti s realizací tohoto dílčího cíle se v denících učitelů poměrně často
zmiňovalo i činnostní učení, které učitelé ve svých zápisech poněkud nesprávně
s učením v pohybu synonymně zaměňovali. Pozitivní vliv pilotáže programu
PaV lze naopak spatřit v tom, že učitelé podle svých slov postupně více promýšleli formy výuky, což se zejména ve druhém pololetí projevilo v intenzitě zápisů
k danému cíli.
Potěšitelné výsledky v tomto bodě podle našeho názoru velmi dobře ilustrují
celkovou proměnu pojetí výuky na 1. stupni ZŠ.
Ověření poznatků závěrečným dotazníkem:
Na dílčí cíl 5 byla v dotazníku zaměřena položka 7: Doporučuji pravidelně zařazovat ve třídách aktivizující výukovou metodu učení v pohybu. S tímto výrokem
vyslovilo jednoznačný souhlas 152 učitelů (61 %), spíše souhlasilo 86 učitelů
(34 %) a spíše nesouhlasilo 13 učitelů (5 %). Žádný učitel nevyjádřil jednoznačný nesouhlas (tab. 14).
Tabulka 14 Frekvence odpovědí učitelů na položku 7: Doporučuji pravidelně zařazovat ve třídách
aktivizující výukovou metodu učení v pohybu
Frekvence odpovědí
Kategorie odpovědí

Absolutní
četnost
platných
odpovědí

Kumulativní
četnost
platných
odpovědí

Relativní
četnost
platných
odpovědí (%)

Kumulativní
relativní
Relativní
Kumulativní
četnost
četnost všech četnost všech
platných
odpovědí (%) odpovědí (%)
odpovědí (%)

2 – spíše nesouhlasím

13

13

5,18

5,18

5,14

5,14

3 – spíše souhlasím

86

99

34,26

39,44

33,99

39,13

4 – zcela souhlasím

152

251

60,56

100,00

60,08

99,21

2

253

0,80

0,79

100,00

Bez odpovědi

Pozitivní přístup k metodě učení v pohybu potvrzuje i medián a modus odpovědí na hodnoticí škále od 1 do 4. Obě charakteristiky mají hodnotu 4 (viz
tab. 15). Dotazovaní učitelé tedy v naprosté většině doporučují uplatňovat ve
výuce metodu učení v pohybu.
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Tabulka 15 Popisné charakteristiky položky 7: Doporučuji pravidelně zařazovat ve třídách
aktivizující výukovou metodu učení v pohybu
Popisné charakteristiky
Proměnná

Položka 7

Platných N

Průměr Medián

Modus

Četnost
Min.
modu

Max.

Dolní
kvartil

Horní
kvartil

SD

251

3,55

4

152

4

3

4

0,59

4

2

Na uplatňování metody učení v pohybu ve výuce různých předmětů nejsou
statisticky významné rozdíly mezi názory učitelů jednotlivých ročníků, ale jeví
se z hlediska názorů učitelů různých typů škol, kde se u učitelů malotřídních
škol nevyskytuje žádný nesouhlasný názor (obr. 11; Kruskal-Wallisův test:
H (2, N = 251) = 7,30; p < 0,05). Z věcného hlediska však tyto rozdíly nejsou
významné.

Obrázek 11 Rozdíly v odpovědích mezi učiteli různých typů škol u položky 7: Doporučuji pravidelně zařazovat ve třídách aktivizující výukovou metodu učení v pohybu (odpovědi učitelů: 4 – zcela
souhlasím, 3 – spíše souhlasím, 2 – spíše nesouhlasím, 1 – zcela nesouhlasím; P – plně organizované
školy, N – neúplně organizované školy, M – malotřídní školy).

S položkou 7 statisticky významně koreluje několik dalších položek, ale středně
silné a věcně významné jsou zejména korelace s položkou 6: Doporučuji pravidelně zařazovat ve třídách při sedavých činnostech tělovýchovné chvilky (rs = 0,45;
p < 0,05) a s položkou 8: Doporučuji pravidelně zařazovat ve třídách tzv. integrovanou terénní výuku (rs = 0,45; p < 0,05).
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Shrnutí:
Metodu učení v pohybu doporučuje aplikovat ve výuce různých předmětů
většina učitelů. Kladný vztah k této metodě i vlastní zkušenosti z ověřování
metody dokládalo množství příkladů dobré praxe, které učitelé zveřejňovali na
webových stránkách pokusného ověřování programu PaV. Četnost uplatňování
metody učení v pohybu byla v jednotlivých ročnících zastoupena v průběhu
školního roku rovnoměrně. Svůj podíl na tom jistě má i skutečnost, že většina
učitelů učení v pohybu zařazovala do výuky již před ověřováním programu PaV.
S ohledem na skutečnost, že učení v pohybu nejen zvyšuje objem pohybové
aktivity žáků během jejich pobytu ve škole, ale přináší i jiné výchovné a vzdělávací efekty (např. možnost propojování učení s prvky dramatické výchovy),
lze tuto metodu jednoznačně doporučit k aplikaci na 1. stupni ZŠ.

Názory učitelů na realizaci dílčího cíle 6: alespoň jednou týdně
zařazovat tzv. integrovanou terénní výuku (cílené vycházky)
Komplexní výuková forma integrované terénní výuky v sobě zahrnuje progresivní
vyučovací metody, jako je pozorování, pokus, projekt, kooperativní metoda či
metody zážitkové pedagogiky. V rámci realizace tohoto dílčího cíle programu
PaV šlo, zjednodušeně řečeno, především o cílené vycházky. Navzdory některým
náznakům v zápisech učitelů (i jejich vyjadřovanému uvědomění si nesporných
kladů) nebyla tato forma po celý školní rok využívána zcela pravidelně a zřejmě
ani v dostatečné míře. Pouze necelá pětina třídních učitelů kladla ve svém realizovaném kurikulu soustavný důraz na zařazení výuky v terénu, vycházek s pohybovými aktivitami, vlastivědných výletů, pěších tematických přesunů atp.
Zatímco na začátku školního roku se tato forma výuky téměř nevyužívala,
s příchodem jara tyto aktivity evidentně nabyly na intenzitě (zejména v rámci
prvouky, výtvarné či tělesné výchovy), a to zejména v 1., 2. a 4. ročníku. Možnou
souvislost lze spatřit v tom, že v jarních měsících (zejména v květnu) celá řada tříd
na více než polovině škol vyjela na školu v přírodě, která svým charakterem vybízí
k takové formě výuky. Menší intenzita využití integrované terénní výuky v zimním
období byla v zápisech vysvětlována nepříznivým počasím, vyšší nemocností žáků
a nedostatečným personálním zabezpečením u početnějších tříd (tzn. nemožnost
zajištění druhého pedagogického pracovníka pro pobyt mimo školu u tříd
s vyšším počtem žáků než 25).
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Ověření poznatků závěrečným dotazníkem:
Názory učitelů na integrovanou terénní výuku byly ověřovány položkou 8:
Doporučuji pravidelně zařazovat ve třídách tzv. integrovanou terénní výuku (cílené
vycházky). S tímto výrokem jednoznačně souhlasilo 103 učitelů (41 %), spíše
souhlasilo 115 učitelů (46 %), spíše nesouhlasilo 30 učitelů (12 %) a zcela
nesouhlasil 1 učitel (0,4 %). K položce se nevyjádřili 4 učitelé (tab. 16).
Tabulka 16 Frekvence odpovědí učitelů na položku 8: Doporučuji pravidelně zařazovat
ve třídách tzv. integrovanou terénní výuku (cílené vycházky)

Kategorie odpovědí

Frekvence odpovědí
Absolutní Kumulativní
Relativní
četnost
četnost
četnost
platných
platných
platných
odpovědí
odpovědí odpovědí (%)

Kumulativní
relativní četnost
platných
odpovědí (%)

Relativní
četnost všech
odpovědí
(%)

Kumulativní
četnost všech
odpovědí (%)

1 – zcela nesouhlasím

1

1

0,40

0,40

0,40

0,40

2 – spíše nesouhlasím

30

31

12,05

12,45

11,86

12,25

3 – spíše souhlasím

115

146

46,18

58,63

45,45

57,71

4 – zcela souhlasím

103

249

41,37

100,00

40,71

98,42

4

253

1,61

1,58

100,00

Bez odpovědi

Medián i modus odpovědí na hodnoticí škále od 1 do 4 je na hodnotě 3 (viz
tab. 17). Dotazovaní učitelé tedy integrovanou terénní výuku ve většině případů
spíše doporučují a současně upozorňují na problémy spojené s organizací této
aktivity.
Tabulka 17 Popisné charakteristiky položky 8: Doporučuji pravidelně zařazovat ve třídách
tzv. integrovanou terénní výuku (cílené vycházky)
Popisné charakteristiky
Proměnná

Položka 8

Platných N

Průměr

Medián

Modus

Četnost
modu

Min.

Max.

Dolní
kvartil

Horní
kvartil

SD

249

3,29

3

3

115

1

4

3

4

0,69

U zařazování integrované terénní výuky jsou statisticky významné rozdíly
v názorech učitelů jednotlivých ročníků (obr. 12), jak dokládají výsledky
Kruskal-Wallisova testu: H (2, N = 249) = 10,37946; p < 0,01. Od názorů učitelů 1.– 4. ročníku se odlišují názory učitelů 5. ročníku, kde se vyskytují i nesouhlasná stanoviska, a názory učitelů malotřídních škol, kde učitelé vyjádřili pouze
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kladné názory (obr. 12). Nesouhlasná stanoviska některých učitelů z 5. ročníků
lze podle zápisů v denících vysvětlit pojetím tohoto ročníku jako přípravného
pro vyšší stupeň vzdělávání. V tomto duchu také mnozí rodiče na učitele vyvíjejí tlak, aby si žáci osvojili co nejvíce vědomostí z důvodu např. přijímacích
zkoušek na víceletá gymnázia.

Obrázek 12 Rozdíly v odpovědích mezi učiteli jednotlivých ročníků u položky 8: Doporučuji pravidelně zařazovat ve třídách tzv. integrovanou terénní výuku (cílené vycházky) (odpovědi učitelů:
4 – zcela souhlasím, 3 – spíše souhlasím, 2 – spíše nesouhlasím, 1 – zcela nesouhlasím; ročník
M – malotřídní škola).

Statisticky významné rozdíly byly nalezeny u položky 8 také při analýze
odpovědí učitelů různých typů škol, jak dokládá i Kruskal-Wallisův test:
H (2, N = 249) = 10,38; p < 0,01. Učitelé plně organizovaných škol využili
k vyjádření celou posuzovací škálu (od jednoznačného souhlasu po jednoznačný nesouhlas), u učitelů malotřídních škol je patrný medián s hodnotou
4 (zcela souhlasím) a pouze jediný učitel odpověděl na položku 8 spíše nesouhlasím (obr. 13).
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Obrázek 13 Rozdíly v odpovědích mezi učiteli různých typů škol u položky 8: Doporučuji pravidelně
zařazovat ve třídách tzv. integrovanou terénní výuku (cílené vycházky) (odpovědi učitelů: 4 – zcela
souhlasím, 3 – spíše souhlasím, 2 – spíše nesouhlasím, 1 – zcela nesouhlasím; P – plně organizované
školy, N – neúplně organizované školy, M – malotřídní školy).

S položkou 8 středně silně a věcně významně koreluje položka 7: Doporučuji
pravidelně zařazovat ve třídách aktivizující výukovou metodu učení v pohybu
(rs = 0,45; p < 0,05), dále položka 13: Doporučuji zařadit do výuky během každého pololetí alespoň jeden den zdraví s pohybovou složkou (rs = 0,42; p < 0,05)
a položka 14: Doporučuji zařadit do výuky během každého pololetí alespoň jeden
týden zdraví s pohybovou složkou (rs = 0,42; p < 0,05). Tyto korelace naznačují,
že učitelé podporující integrovanou terénní výuku jsou také pro jiné alternativní typy výuky.
Shrnutí:
Integrovaná terénní výuka (cílené vycházky) je organizačně i časově náročnou
formou výuky. Přesto většina učitelů doporučuje zařazovat ji do výuky. Ukazuje
se, že na 1. stupni ZŠ působí řada učitelů, kteří využívají různé a netradiční typy
výuky podporující jak proces učení žáků, tak jejich pohybovou aktivitu a pohybový režim. Zároveň však pozorujeme, že ve vlastní praxi učitelé vnímají řadu
překážek, jež brání pravidelnému zařazování této komplexní výukové formy
do reálné výuky.
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Názory učitelů na realizaci dílčího cíle 7: připravit a realizovat
dny zdraví a týdny zdraví s pohybovou (a výživovou) složkou
Z kvalitativní analýzy jednoznačně vyplynulo, že pravidelné dny či celé týdny
zdraví s pohybovou i s výživovou složkou nebyly realizovány na žádné z pilotních škol. Výpovědi učitelů ukazují, že z jejich pohledu se jedná o obsahově
i organizačně poměrně náročný soubor aktivit, takže považují za efektivní spíše
přirozené začlenění pohybové složky do projektů zaměřených na pohyb, případně
do integrované terénní výuky.
Uskutečněné dny v pohybu nebo sportovní dny se pak realizovaly prakticky rovnoměrně v každé roční době, takže například v zimě i na sněhu. Četnost těchto
dnů byla srovnatelná také napříč jednotlivými ročníky. Ostatně toto tvrzení je
logické, jelikož pokud škola pořádá sportovní dny, pak se jich většinou účastní
všechny třídy z jednotlivých ročníků. I zde však platí, že s přicházejícím jarem
byly tyto aktivity početnější a ve druhém pololetí byli obecně žáci více zapojeni
také do různých školních sportovních soutěží (např. fotbal, házená, vybíjená,
školní laťka, atletický trojboj, Sazka olympijský víceboj, orientační běh). Na více
než polovině škol probíhal na prvním stupni plavecký výcvik nebo dokonce
výcvik v bruslení.
Ověření poznatků závěrečným dotazníkem:
Na dílčí cíl 7 se v dotazníku zaměřovaly dvě položky – položka 13: Doporučuji
zařadit do výuky během každého pololetí alespoň jeden den zdraví s pohybovou
složkou a položka 14: Doporučuji zařadit do výuky během každého pololetí alespoň
jeden týden zdraví s pohybovou složkou.
Statistické charakteristiky položky 13: Doporučuji zařadit do výuky během každého pololetí alespoň jeden den zdraví s pohybovou složkou jsou následující (tab. 18):
S výrokem jednoznačně souhlasilo 148 učitelů (59 %), spíše souhlasilo 89 učitelů (35 %), spíše nesouhlasilo 13 učitelů (5 %) a zcela nesouhlasili 2 učitelé
(1 %).
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Tabulka 18 Frekvence odpovědí učitelů na položku 13: Doporučuji zařadit do výuky během
každého pololetí alespoň jeden den zdraví s pohybovou složkou
Frekvence odpovědí
Absolutní Kumulativní
četnost
četnost
platných
platných
odpovědí
odpovědí

Kategorie odpovědí

Relativní
četnost
platných
odpovědí (%)

Kumulativní
relativní četnost
platných
odpovědí (%)

Relativní
Kumulativní
četnost všech četnost všech
odpovědí
odpovědí
(%)
(%)

1 – zcela nesouhlasím

2

2

0,79

0,79

0,79

0,79

2 – spíše nesouhlasím

13

15

5,16

5,95

5,14

5,93

3 – spíše souhlasím

89

104

35,32

41,27

35,18

41,11

4 – zcela souhlasím

148

252

58,73

100,00

58,50

99,60

1

253

0,40

0,40

100,00

Bez odpovědi

Medián i modus odpovědí na hodnoticí škále od 1 do 4 má hodnotu 4 (viz tab. 19).
Dotazovaní učitelé tedy dny zdraví s pohybovou složkou ve velké většině
doporučují.
Tabulka 19 Popisné charakteristiky položky 13: Doporučuji zařadit do výuky během každého
pololetí alespoň jeden den zdraví s pohybovou složkou
Popisné charakteristiky
Proměnná

Položka 13

Platných N

Průměr

Medián

Modus

Četnost
modu

Min.

Max.

Dolní
kvartil

Horní
kvartil

SD

252

3,52

4

4

148

1

4

3

4

0,63

V tomto názoru nejsou statisticky významné rozdíly mezi učiteli jednotlivých
ročníků.
U dnů zdraví se však objevují statisticky významné rozdíly v názorech
učitelů různých typů škol (obr. 14), jak dokládá Kruskal-Wallisův test:
H (2, N = 252) = 11,93; p < 0,01. U učitelů plně organizovaných škol je patrný
větší počet nesouhlasných stanovisek, u menších škol, s výjimkou jednoho
názoru učitele malotřídní školy, jsme zaznamenali stanoviska pouze kladná.
Tento poznatek zřejmě souvisí s obtížnější organizací dnů zdraví na velkých,
plně organizovaných školách.
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Obrázek 14 Rozdíly v odpovědích mezi učiteli různých typů škol u položky13: Doporučuji zařadit
do výuky během každého pololetí alespoň jeden den zdraví s pohybovou složkou (odpovědi učitelů:
4 – zcela souhlasím, 3 – spíše souhlasím, 2 – spíše nesouhlasím, 1 – zcela nesouhlasím; P – plně
organizované školy, N – neúplně organizované školy, M – malotřídní školy).

S položkou 13 středně silně a očekávaně koreluje položka 14: Doporučuji zařadit
do výuky během každého pololetí alespoň jeden týden zdraví s pohybovou složkou
(rs = 0,59; p < 0,05) a také položka 24: Doporučuji zařazovat témata o pohybu
do výuky předmětů v rámci vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět (tj. i mimo výuku
TV) (rs = 0,53; p < 0,05). Tato korelace naznačuje, že si učitelé uvědomují souvislost pohybové gramotnosti s touto vzdělávací oblastí. S položkou 13 logicky
koreluje položka 41: Doporučuji zařadit do výuky během každého pololetí alespoň
jeden týden zdraví s výživovou tematikou (rs = 0,51; p < 0,05).
Statistické charakteristiky položky 14: Doporučuji zařadit do výuky během
každého pololetí alespoň jeden týden zdraví s pohybovou složkou jsou poněkud
odlišné (tab. 20): S výrokem jednoznačně souhlasilo jen 75 učitelů (30 %),
spíše souhlasilo 97 učitelů (39 %), spíše nesouhlasilo 60 učitelů (24 %) a zcela
nesouhlasilo 19 učitelů (8 %).
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Tabulka 20 Frekvence odpovědí učitelů na položku 14: Doporučuji zařadit do výuky během
každého pololetí alespoň jeden týden zdraví s pohybovou složkou
Frekvence odpovědí
Kategorie odpovědí

Absolutní
četnost
platných
odpovědí

Kumulativní
četnost
platných
odpovědí

Relativní
četnost
platných
odpovědí (%)

Kumulativní
relativní
četnost
platných
odpovědí (%)

Kumulativní
četnost
všech
odpovědí
(%)

Relativní
četnost všech
odpovědí
(%)

1 – zcela nesouhlasím

19

19

7,57

7,57

7,51

7,51

2 – spíše nesouhlasím

60

79

23,90

31,47

23,72

31,23

3 – spíše souhlasím

97

176

38,65

70,12

38,34

69,57

4 – zcela souhlasím

75

251

29,88

100,00

29,64

99,21

Bez odpovědi

2

253

0,80

0,79

100,00

Medián i modus odpovědí na hodnoticí škále od 1 do 4 má hodnotu 3 (viz
tab. 21). Dotazovaní učitelé tedy týdny zdraví s pohybovou složkou převážně
doporučují, ale mnozí upozorňují na problémy spojené zejména s jejich organizací a náročností.
Tabulka 21 Popisné charakteristiky položky 14: Doporučuji zařadit do výuky během každého
pololetí alespoň jeden týden zdraví s pohybovou složkou
Popisné charakteristiky
Proměnná
Platných N Průměr
Položka 14

251

2,91

Medián

Modus

Četnost
modu

Min.

Max.

Dolní
kvartil

Horní
kvartil

SD

3

3

97

1

4

2

4

0,91

V uvedeném názoru nejsou statisticky významné rozdíly mezi učiteli jednotlivých ročníků. Dle Kruskal-Wallisova testu: H (2, N = 251) = 9,54;
p < = 0,01 jsou na týdny zdraví statisticky významné rozdíly v názorech učitelů
různých typů škol (obr. 15). U učitelů plně organizovaných škol zaznamenáváme daleko větší počet nesouhlasných stanovisek k týdnům zdraví, u menších
škol převážně kladných. Tento poznatek naznačuje obtížnější organizaci týdnů
zdraví na velkých, plně organizovaných školách.
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Obrázek 15 Rozdíly v odpovědích mezi učiteli různých typů škol u položky 14: Doporučuji zařadit
do výuky během každého pololetí alespoň jeden týden zdraví s pohybovou složkou (odpovědi učitelů:
4 – zcela souhlasím, 3 – spíše souhlasím, 2 – spíše nesouhlasím, 1 – zcela nesouhlasím; P – plně
organizované školy, N – neúplně organizované školy, M – malotřídní školy).

S položkou 14 (týdny zdraví s pohybovou složkou), kromě již dříve zmíněných korelací, středně silně koreluje položka 25: Doporučuji využívat při práci
s dětmi Pyramidu pohybu pro děti (rs = 0,50; p < 0,05) a položka 28: Domnívám
se, že plošné uplatnění programu PaV zlepší spolupráci s rodiči žáků v oblasti pohybového režimu žáků (rs = 0,50; p < 0,05). Zejména druhý vztah naznačuje, že
učitelé doporučující týdny zdraví očekávají podporu rodičů při této akci nebo
s ní již mají zkušenosti.
Shrnutí:
Organizovat dny zdraví s pohybovou složkou doporučuje velká většina učitelů
pilotních škol. Menší podporu mají týdny zdraví, kde se zejména u plně organizovaných škol ukazuje větší náročnost organizace takové akce. Z kvalitativní
analýzy je také patrná malá zkušenost s organizací a hlavně s koncipováním
těchto aktivit. Plošně lze tedy doporučit organizaci dnů zdraví a podle podmínek
jednotlivých škol i týdnů zdraví. Zároveň by bylo prospěšné připravit ukázkový
metodický materiál, o který by se školy mohly opřít při hledání vhodné náplně
dnů a týdnů zdraví (alespoň na počátku).
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Názory učitelů na realizaci dílčího cíle 8: podle možností školy
zavést pohybově rekreační přestávky (po 1., 3. a 4. vyučovací
hodině, přestávku po 2. vyučovací hodině ponechat na svačinu)
Realizace řízených pohybově rekreačních přestávek představovala pro většinu škol
novou aktivitu a možná právě proto patřila k silným a hodně diskutovaným
stránkám na všech školách. Ty se postupně snažily o vylepšení prostorových
(ve třídách a na chodbách) i materiálních podmínek (sportovní pomůcky, skákací
panáky, horolezecké stěny, pingpongové stoly atp.). Oživením podle učitelů opět
byly alternativní náměty z programu PaV, konkrétně se jednalo o šátky, kelímky,
míčky atp. Z hlediska zmíněných snah o vylepšení prostorových podmínek pro
realizaci pohybových přestávek se patrně uvažovalo o účelnějším využití tělocvičny (zejména o velkých přestávkách) a při příznivém počasí také venkovních prostor školy (hřiště, atria, dvory, zahrady atp.). Realizace těchto přestávek
měla vzrůstající tendenci od začátku školního roku, což lze vysvětlit tím, že
tato aktivita byla pro mnoho škol nová, tudíž pro žáky atraktivní. V souvislosti
s atraktivností, a tedy i jejich využitelností žáky, několik učitelů upozorňovalo
na fakt, že řízené činnosti se musejí během školního roku obměňovat, jinak se
stanou pro žáky nezajímavé a časem i málo využívané.
Přestože se staly pohybově rekreační přestávky dle hodnocení učitelů vesměs
velmi oblíbenými, po celou dobu pilotáže se jim nedařilo přimět některé žáky
k opuštění jejich tabletů a mobilů. Těžko překonatelnou překážkou zůstávaly
často také malé prostory, špatné oblečení či obuv žáků atp. Z hlediska jednotlivých ročníků pak žáci 4. a zejména 5. ročníků inklinovali více k pasivnějšímu
způsobu trávení přestávek. Kromě výše zmiňovaných faktorů uváděli učitelé
jako nejčastější důvod také to, že žáci si chtějí povídat, což může souviset taktéž
s psychickými změnami, které žáci v tomto období zažívají.
Jako nejzřetelnější negativum pak byl většinou učitelů vnímán fakt, že pohybové přestávky na chodbě nebo přesuny do tělocvičny či venkovních prostor
znamenaly zvýšení jejich dozorové zátěže. Někteří označovali tyto přestávky
(a někdy i tělovýchovné chvilky v hodinách) za rizikové (z hlediska bezpečnosti
žáků) a retardující (ztrátový čas na organizaci a zejména na zklidnění rozjívených
dětí). Na pěti školách se proto dokonce v průběhu pilotáže programu pohybové
přestávky razantně omezily.
Pro celkové vyznění hodnocení tohoto cíle považujeme za důležité ještě zmínit,
že v metodickém pokynu programu PaV se uvádí, že pohybu by typicky měly
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být věnované přestávky po 1., 3. a 4. vyučovací hodině a přestávku po 2. vyučovací hodině je vhodné ponechat výhradně na svačinu. Podle častých poznámek
učitelů znamenalo toto promyšlenější využívání přestávek (rozdělených na
pohybové a stravovací) jednoznačný klad realizace projektu (ve svých zápisech
to zmiňovali učitelé a učitelky z cca 80 až 90 % škol).
Ověření poznatků závěrečným dotazníkem:
Názory učitelů na pohybově rekreační přestávky byly v dotazníku ověřeny
položkou 15: Doporučuji umožňovat žákům každodenní účast v pohybově rekreačních přestávkách. S tímto výrokem zcela souhlasilo 147 učitelů (59 %), spíše
souhlasilo 87 učitelů (35 %), spíše nesouhlasilo 16 učitelů (6 %) a jeden učitel
zcela nesouhlasil (tab. 22).
Tabulka 22 Frekvence odpovědí učitelů na položku 15: Doporučuji umožňovat žákům každodenní
účast v pohybově rekreačních přestávkách
Frekvence odpovědí
Kategorie odpovědí

Absolutní
četnost
platných
odpovědí

Kumulativní
četnost
platných
odpovědí

Relativní
četnost
platných
odpovědí
(%)

Kumulativní
Relativní
Kumulativní
relativní četnost četnost všech četnost všech
platných odpovědí
odpovědí
odpovědí
(%)
(%)
(%)

1 – zcela nesouhlasím

1

1

0,40

0,40

0,40

0,40

2 – spíše nesouhlasím

16

17

6,37

6,77

6,32

6,72

3 – spíše souhlasím

87

104

34,66

41,43

34,39

41,11

4 – zcela souhlasím

147

251

58,57

100,00

58,10

99,21

2

253

0,80

0,79

100,00

Bez odpovědi

Medián i modus odpovědí na hodnoticí škále od 1 do 4 má hodnotu 4 (viz
tab. 23). Dotazovaní učitelé tedy pohybově rekreační přestávky vesměs doporučují a toto doporučení opírají o vlastní zkušenosti.
Tabulka 23 Popisné charakteristiky položky 15: Doporučuji umožňovat žákům každodenní účast
v pohybově rekreačních přestávkách
Popisné charakteristiky
Proměnná

Položka 5
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Platných N Průměr

Medián

Modus

Četnost
modu

Min.

Max.

Dolní
kvartil

Horní
kvartil

SD

251

4

4

147

1

4

3

4

0,63

3,51

U názorů na pohybově rekreační přestávky nejsou statisticky významné rozdíly
mezi učiteli jednotlivých ročníků.
Statisticky významné rozdíly v názorech učitelů na tuto formu pohybové aktivity se objevují však mezi různými typy škol (obr. 16; Kruskal-Wallisův test:
H (2, N = 251) = 12,75; p < 0,01). Z výsledků je patrný trend, že učitelé větších
škol méně často doporučují pohybově rekreační přestávky než učitelé menších
škol. To souvisí s větším počtem žáků, resp. vyššími nároky na organizaci,
s dohledem nad žáky, a tudíž i s bezpečností žáků. U malotřídních škol se nevyskytlo ani jediné záporné stanovisko učitelů k doporučení umožňovat žákům
účast v pohybově rekreačních přestávkách.

Obrázek 16 Rozdíly v odpovědích mezi učiteli různých typů škol u položky 15: Doporučuji umožňovat
žákům každodenní účast v pohybově rekreačních přestávkách (odpovědi učitelů: 4 – zcela souhlasím,
3 – spíše souhlasím, 2 – spíše nesouhlasím, 1 – zcela nesouhlasím; P – plně organizované školy,
N – neúplně organizované školy, M – malotřídní školy).

S položkou 15 středně koreluje řada položek. Nejvýraznější vazbu na položku
15 má středně silná korelace s již popsanou položkou 6: Doporučuji pravidelně zařazovat ve třídách při sedavých činnostech tělovýchovné chvilky (rs = 0,49;
p < 0,05).
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Shrnutí:
Organizovat pohybově rekreační přestávky doporučuje velká většina učitelů
pilotních škol, a to bez ohledu na ročník, ve kterém vyučují. Poněkud zdrženlivější v doporučení jsou učitelé plně organizovaných škol, kde mohou být prostorové i další organizační problémy s touto formou pohybové aktivity žáků.
Snaha zprostředkovat žákům pohybově rekreační přestávku mimo třídu je zde
často provázena náročnými logistickými přesuny a také nárůstem počtu dozorů
u jednotlivých učitelů. Naopak zcela kladně se přijalo doporučení jasně rozdělit
přestávky na stravovací a pohybové, což v konečném důsledku přispělo k vyššímu uvědomění potřeby pohybového a výživového režimu obecně.

Názory učitelů na realizaci dílčího cíle 9: zvážit realizaci doplňujícího vzdělávacího oboru Taneční a pohybová výchova nebo
jiného volitelného předmětu zaměřeného na pohybové aktivity
Z analýzy zápisů v denících vyplynulo, že v průběhu pilotáže se tímto cílem
v podstatě nikdo z učitelů seriózně nezabýval. Jedná se zřejmě o obor, se kterým
zatím většina učitelů nemá osobní ani zprostředkovanou zkušenost. Celkem
rovnoměrně se objevovaly epizodické aktivity spojené s prvky tance a jógy, a to
nejvíce v zimním období.
V tomto kontextu je také možné konstatovat, že v necelé desetině škol byl
v rámci tělovýchovných chvilek nebo relaxačních přestávek spojován pohyb
s hudební produkcí nebo přímo s tancem. Pouze v jednom případě probíhala
výuka tanců pod vedením tanečního mistra. Dvě učitelky pak uvedly, že si díky
programu PaV rozšířily v této oblasti své obzory. O míře dosažení daného cíle se
však v zápisech zmínka explicitně nevyskytla.
Ověření poznatků závěrečným dotazníkem:
Možnosti realizace cíle 9 byly v dotazníku ověřovány dvěma položkami –
položkou 16: Doporučuji zavést výuku plynoucí z doplňujícího vzdělávacího oboru
Taneční a pohybová výchova (viz RVP ZV) a položkou 17: Doporučuji nabízet
žákům (podle možností jednotlivých škol) další volitelné či nepovinné předměty
organizované školou, zaměřené na pohybové aktivity.
Statistické charakteristiky odpovědí učitelů na položku 16 jsou následující:
S výrokem Doporučuji zavést výuku plynoucí z doplňujícího vzdělávacího oboru
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Taneční a pohybová výchova (viz RVP ZV) souhlasilo jen 23 učitelů (12 %), spíše
souhlasilo 95 učitelů (48 %), spíše nesouhlasilo 68 učitelů (34 %) a zcela nesouhlasilo 13 učitelů (necelých 7 %). K položce se nevyjádřilo 54 učitelů (tab. 24).
Tabulka 24 Frekvence odpovědí učitelů na položku 16: Doporučuji zavést výuku plynoucí
z doplňujícího vzdělávacího oboru Taneční a pohybová výchova (viz RVP ZV)
Frekvence odpovědí
Absolutní
četnost
platných
odpovědí

Kumulativní
četnost
platných
odpovědí

Relativní
četnost
platných
odpovědí
(%)

1 – zcela nesouhlasím

13

13

6,53

6,53

5,14

5,14

2 – spíše nesouhlasím

68

81

34,17

40,70

26,88

32,02

3 – spíše souhlasím

95

176

47,74

88,44

37,55

69,57

4 – zcela souhlasím

23

199

11,56

100,00

9,09

78,66

Bez odpovědi

54

253

27,14

21,34

100,00

Kategorie odpovědí

Kumulativní
Relativní
relativní četnost
četnost všech
platných
odpovědí (%)
odpovědí (%)

Kumulativní
četnost všech
odpovědí (%)

Přestože medián i modus u této položky má hodnotu 3 (tab. 25), doporučení
zavést na školách plošně Taneční a pohybovou výchovu není přesvědčivé.
Značná část učitelů vyjádřila svůj nesouhlas s položkou 16 a řada učitelů (54) se
k položce nevyjádřila. Tento postoj učitelů pilotních škol zřejmě souvisí s nedostatkem učitelů s odpovídající kvalifikací pro Taneční a pohybovou výchovu.

Tabulka 25 Popisné charakteristiky položky 16: Doporučuji zavést výuku plynoucí z doplňujícího
vzdělávacího oboru Taneční a pohybová výchova (viz RVP ZV)
Popisné charakteristiky
Proměnná
Platných N
Položka 16 199

Průměr

Medián

Modus

Četnost
modu

Min.

Max.

Dolní
kvartil

Horní
kvartil

SD

2,64

3

3

95

1

4

2

3

0,77

V názorech na Taneční a pohybovou výchovu nejsou statisticky nebo věcně
významné rozdíly mezi učiteli jednotlivých ročníků ani mezi učiteli různých
typů škol. S položkou 16 slabě koreluje několik položek, avšak věcná významnost korelací není patrná.
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Statistické charakteristiky odpovědí učitelů na položku 17 jsou tyto: S výrokem Doporučuji nabízet žákům (podle možností jednotlivých škol) další volitelné či
nepovinné předměty organizované školou, zaměřené na pohybové aktivity souhlasilo 146 učitelů (60 %), spíše souhlasilo 83 učitelů (34 %), spíše nesouhlasilo
13 učitelů (5 %) a zcela nesouhlasili 2 učitelé (1 %). K položce se nevyjádřilo
9 učitelů (tab. 26).
Tabulka 26 Frekvence odpovědí učitelů na položku 17: Doporučuji nabízet žákům
(podle možností jednotlivých škol) další volitelné či nepovinné předměty organizované školou,
zaměřené na pohybové aktivity

Kategorie odpovědí

Frekvence odpovědí
Absolutní Kumulativní
Relativní
četnost
četnost
četnost
platných
platných
platných
odpovědí
odpovědí odpovědí (%)

Kumulativní
relativní četnost
platných
odpovědí (%)

Relativní
četnost všech
odpovědí (%)

Kumulativní
četnost všech
odpovědí (%)

1 – zcela nesouhlasím

2

2

0,82

0,82

0,79

0,79

2 – spíše nesouhlasím

13

15

5,33

6,15

5,14

5,93

3 – spíše souhlasím

83

98

34,02

40,16

32,81

38,74

4 – zcela souhlasím

146

244

59,84

100,00

57,71

96,44

9

253

3,69

3,56

100,00

Bez odpovědi

Medián i modus u položky 17 (tab. 27) má hodnotu 4 (zcela souhlasím). Tento
výsledek naznačuje, že učitelé doporučují volitelné nebo nepovinné předměty
zaměřené na pohybové aktivity, ale nejsou přesvědčivě pro Taneční a pohybovou výchovu. Vzhledem k poměrně nízkým aktivitám v této oblasti lze ale
prakticky u všech škol konstatovat, že toto doporučení spíše plyne z obecného
uvědomění než z pilotáže programu PaV.
Tabulka 27 Popisné charakteristiky položky 17: Doporučuji nabízet žákům (podle možností
jednotlivých škol) další volitelné či nepovinné předměty organizované školou, zaměřené
na pohybové aktivity
Popisné charakteristiky
Proměnná

Položka 17

Platných N

Průměr

Medián

Modus

Četnost
modu

Min.

Max.

Dolní
kvartil

Horní
kvartil

SD

244

3,53

4

4

146

1

4

3

4

0,64

V názorech na nabídku volitelných nebo nepovinných předmětů organizovaných školou se u učitelů jednotlivých ročníků rozdíly neobjevují. Statisticky
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významné rozdíly v názorech jsou ale mezi učiteli různých typů škol (obr. 17;
Kruskal-Wallisův test: H (2, N = 244) = 6,01; p < 0,05). Jednoznačněji doporučují organizaci volitelných nebo nepovinných předmětů plně organizované
školy, kde počet žáků větších škol lépe naplní potřebnou kapacitu předmětů.

Obrázek 17 Rozdíly v odpovědích mezi učiteli různých typů škol u položky 17: Doporučuji nabízet
žákům (podle možností jednotlivých škol) další volitelné či nepovinné předměty organizované školou,
zaměřené na pohybové aktivity (odpovědi učitelů: 4 – zcela souhlasím, 3 – spíše souhlasím, 2 – spíše
nesouhlasím, 1 – zcela nesouhlasím; P – plně organizované školy, N – neúplně organizované školy,
M – malotřídní školy).

S položkou 17 středně silně koreluje položka 19: Doporučuji nabízet žákům
pohybově nebo sportovně zaměřené zájmové kroužky pořádané školou (rs = 0,45;
p < 0,05). Ostatní korelace jsou slabší a věcně nevýznamné.
Shrnutí:
Doporučení učitelů pilotních škol zavádět plošně výuku plynoucí z doplňujícího
vzdělávacího oboru Taneční a pohybová výchova (viz RVP ZV) není přesvědčivé. Většina učitelů by raději nabízela žákům (podle možností jednotlivých
škol) jiné volitelné nebo nepovinné předměty organizované školou, zaměřené
na pohybové aktivity. Toto doporučení je slabší u učitelů malých škol, kde
celkově nižší počet žáků nezaručuje naplnění kapacity nabízených předmětů.
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Názory učitelů na realizaci dílčího cíle 10: posoudit možnosti
realizace předmětu zdravotní tělesná výchova (pro oslabené
žáky)
Průběžné naplňování tohoto dílčího cíle se v záznamech učitelů explicitně
nezmiňuje. Celá situace byla víceméně analogická jako při (ne)realizaci doplňujícího vzdělávacího oboru Taneční a pohybová výchova.
K realizaci předmětu zdravotní tělesná výchova vlivem pilotáže programu PaV
tak prakticky nedošlo. Znovu pouze ojediněle se jeho prvky zařazovaly do tělovýchovných chvilek nebo do pohybově rekreačních přestávek, aby posílily jejich
relaxační a kompenzační účinek. V šesti třídách byla součástí například i jóga pro
děti. Explicitní zmínka v pozitivním slova smyslu, že učitelé zařazují prvky zdravotní tělesné výchovy do výuky, se ojediněle objevila u učitelů 1. a 2. ročníků,
a to na začátku školního roku.
Několikrát učitelé upozornili na absenci zdravotní tělesné výchovy v souvislosti
se skutečností, že žáci špatně sedí (a to ve 4. a 5. ročnících). Někteří učitelé zároveň
podotkli, že by rádi absolvovali k této problematice nějaký seminář.
Ověření poznatků závěrečným dotazníkem:
Možnosti realizace předmětu zdravotní tělesná výchova se v závěrečném dotazníku ověřovaly položkou 18: Doporučuji realizovat na školách předmět zdravotní
tělesná výchova. Odpovědi učitelů na tuto položku mají následující popisné
charakteristiky: S výrokem zcela souhlasilo 93 učitelů (41 %), spíše souhlasilo
107 učitelů (47 %), spíše nesouhlasilo 24 učitelů (11 %) a zcela nesouhlasili
2 učitelé (1 %). K položce se nevyjádřilo 27 učitelů (tab. 28).
Tabulka 28 Frekvence odpovědí učitelů na položku 18: Doporučuji realizovat na školách předmět
zdravotní tělesná výchova
Frekvence odpovědí

Kategorie odpovědí

1 – zcela nesouhlasím
2 – spíše nesouhlasím
3 – spíše souhlasím
4 – zcela souhlasím
Bez odpovědi
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Absolutní
četnost
platných
odpovědí
2
24
107
93
27

Kumulativní
Relativní
Kumulativní
Relativní
četnost
četnost
relativní četnost četnost všech
platných
platných
platných odpovědí
odpovědí
odpovědí odpovědí (%)
(%)
(%)
2
26
133
226
253

0,88
10,62
47,35
41,15
11,95

0,88
11,50
58,85
100,00

0,79
9,49
42,29
36,76
10,67

Kumulativní
četnost
všech
odpovědí
(%)
0,79
10,28
52,57
89,33
100,00

Medián i modus odpovědí na škále od 1 do 4 měl hodnotu 3 (tab. 29). Dotazovaní
učitelé tedy realizaci zdravotní tělesné výchovy doporučují, ale někteří mají
k plošnému uplatnění připomínky, anebo se k položce nevyjadřují (27 učitelů).
Tato nejednoznačnost v názorech učitelů je zřejmě zapříčiněna poměrně malou
informovaností učitelů o problematice zdravotní tělesné výchovy.
Tabulka 29 Popisné charakteristiky položky 18: Doporučuji realizovat na školách předmět zdravotní
tělesná výchova
Popisné charakteristiky
Proměnná
Platných N Průměr
Položka 18 226

3,29

Medián

Modus

Četnost
modu

Min.

Max.

Dolní
kvartil

Horní
kvartil

SD

3

3

107

1

4

3

4

0,69

U názorů na zdravotní tělesnou výchovu se nevyskytují statisticky významné
rozdíly mezi učiteli jednotlivých ročníků, ale mezi názory učitelů různých
typů škol (obr. 18; Kruskal-Wallisův test: H (2, N = 226) = 16,09; p < 0,001).
Hlavním důvodem rozdílných názorů je nejspíš nedostatek učitelů kvalifikovaných pro výuku zdravotní tělesné výchovy na menších školách.

Obrázek 18 Rozdíly v odpovědích mezi učiteli různých typů škol u položky 18: Doporučuji realizovat na školách předmět zdravotní tělesná výchova (odpovědi učitelů: 4 – zcela souhlasím, 3 – spíše
souhlasím, 2 – spíše nesouhlasím, 1 – zcela nesouhlasím; P – plně organizované školy, N – neúplně
organizované školy, M – malotřídní školy).
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S položkou 18 statisticky a současně věcně významně nekoreluje žádná jiná
položka.
Shrnutí:
Doporučení realizovat na školách vyučovací předmět zdravotní tělesná výchova
není přesvědčivé a souvisí zejména s nedostatkem kvalifikovaných učitelů pro
výuku tohoto předmětu na menších a malotřídních školách. Vzhledem k aktuálnímu životnímu stylu i k narůstajícím počtům žáků se zdravotním znevýhodněním by však bylo vhodné zajistit výuku zdravotní tělesné výchovy na všech
základních školách.

Názory učitelů na realizaci dílčího cíle 11: ve spolupráci
s rodiči a místními institucemi otevřít pohybově nebo
sportovně zaměřené kroužky
Ze zápisů v denících je zřejmé, že přibližně ve čtvrtině škol se nabídka pohybově nebo sportovně zaměřených kroužků v průběhu pilotáže významně zvýšila.
Kroužky ale většinou vedli učitelé příslušných škol, pouze ojediněle pak tyto
aktivity probíhaly ve spolupráci či za spoluúčasti rodičů. V případě rodičů šlo
většinou o nepravidelné akce, jako jsou organizace sportovních utkání, kde soutěžily děti se svými rodiči, nebo vycházky a výlety s pohybovým programem (často
organizované ve volných dnech).
V této souvislosti se také objevilo několik kritických poznámek o spolupráci
s rodiči, a to ve smyslu, že někteří rodiče i přes veškerou motivaci ze strany učitele
netráví volný čas se svými dětmi aktivně. U některých rodičů to bylo z pochopitelných důvodů, jelikož pracují na směny, u jiných za to však mohl přetrvávající
nezájem o jakoukoli pohybovou aktivitu. Učitelé se zmiňovali o tom, že pokud
rodina již dříve inklinovala k aktivnímu trávení volného času, program PaV
je v jejich aktivitě ještě více podpořil. Jestliže však rodiče tomuto nakloněni
nebyli, veškerá motivace ze strany učitelů zůstala většinou bez odezvy. Navíc
bylo nejednou konstatováno, že řadu žáků (často méně pohyblivých) rodiče
z hodin TV i z dalších aktivit spojených s pohybem zbytečně omlouvají nebo si
děti prostě nenosí odpovídající obuv a oděv.
V několika málo případech se pak vyskytla zmínka o spolupráci s atletickým
a basketbalovým oddílem, avšak bez dalšího popisu. Častěji učitelé poznamenávali, že žáci byli seznámeni s možnostmi navštěvovat sportovní kroužky, v jednom
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případě učitel uvedl, že v rámci spolupráce s místními sportovními kluby se
konal nábor do sportovních oddílů.
Z dalších sporadických zmínek o průběhu realizace pohybově či sportovně
zaměřených kroužků se ukázalo, že je celkově navštěvovalo velmi málo dětí.
Výjimku z tohoto trendu tvoří pět škol, jejichž učitelé konstatovali, že pohybové
kroužky navštěvuje většina žáků.
Ověření poznatků závěrečným dotazníkem:
Možnosti organizovat pohybově nebo sportovně zaměřené kroužky byly v dotazníku ověřovány položkou 19: Doporučuji nabízet žákům pohybově nebo sportovně
zaměřené zájmové kroužky pořádané školou, ale také položkou 20: Doporučuji
školním družinám každodenní program s pohybovou složkou a položkou 21:
Doporučuji prohlubovat spolupráci škol s místními organizacemi (tělovýchovnými
jednotami, sportovními kluby, Sokolem, Hasičským záchranným sborem apod.).
Popisné charakteristiky odpovědí učitelů na položku 19: Doporučuji nabízet
žákům pohybově nebo sportovně zaměřené zájmové kroužky pořádané školou jsou
následující: S výrokem vyslovilo jednoznačný souhlas 198 učitelů (78 %), spíše
souhlasilo 51 učitelů (20 %) a spíše nesouhlasili 4 učitelé (2 %). K této položce
se vyjádřili všichni učitelé (tab. 30).
Tabulka 30 Frekvence odpovědí učitelů na položku 19: Doporučuji nabízet žákům pohybově nebo
sportovně zaměřené zájmové kroužky pořádané školou
Frekvence odpovědí
Kategorie odpovědí

2 – spíše nesouhlasím

Absolutní Kumulativní
Relativní
četnost
četnost
četnost platných
platných
platných
odpovědí (%)
odpovědí
odpovědí
4

4

1,58

Kumulativní
relativní
Relativní
četnost
četnost všech
platných
odpovědí (%)
odpovědí (%)
1,58

1,58

Kumulativní
četnost všech
odpovědí (%)
1,58

3 – spíše souhlasím

51

55

20,16

21,74

20,16

21,74

4 – zcela souhlasím

198

253

78,26

100,00

78,26

100,00

0

253

0,00

0,00

100,00

Bez odpovědi

Medián i modus odpovědí na hodnoticí škále od 1 do 4 má hodnotu 4 (viz
tab. 31). Učitelé pilotních škol tedy téměř jednoznačně doporučují k plošnému uplatnění nabízet žákům pohybově nebo sportovně zaměřené zájmové
kroužky pořádané školou.
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Tabulka 31 Popisné charakteristiky položky 19: Doporučuji nabízet žákům pohybově nebo sportovně
zaměřené zájmové kroužky pořádané školou
Popisné charakteristiky
Proměnná
Platných N

Průměr

Medián

Modus

Četnost
modu

Min.

Max.

Dolní
kvartil

Horní
kvartil

SD

253

3,77

4

4

198

2

4

4

4

0,46

Položka 19

U této položky nejsou statisticky významné rozdíly mezi učiteli jednotlivých
ročníků ani mezi učiteli různých typů škol.
S položkou 19 středně silně koreluje položka 17: Doporučuji nabízet žákům
(podle možností jednotlivých škol) další volitelné či nepovinné předměty organizované školou, zaměřené na pohybové aktivity (rs = 0,45; p < 0,05). Ostatní korelace
nejsou statisticky ani věcně významné.
Popisné charakteristiky odpovědí učitelů na položku 20: Doporučuji školním
družinám každodenní program s pohybovou složkou jsou tyto: S výrokem jednoznačně souhlasilo 190 učitelů (77 %), spíše souhlasilo 55 učitelů (22 %) a spíše
nesouhlasil 1 učitel (0,4 %). K této položce se vyjádřili všichni učitelé (tab. 32).
Tabulka 32 Frekvence odpovědí učitelů na položku 20: Doporučuji školním družinám každodenní
program s pohybovou složkou
Frekvence odpovědí
Kategorie odpovědí

2 – spíše nesouhlasím

Relativní
četnost
platných
odpovědí
(%)

Kumulativní
relativní četnost
platných
odpovědí (%)

Relativní
četnost všech
odpovědí (%)

Kumulativní
četnost všech
odpovědí (%)

1

0,41

0,41

0,40

0,40
22,13

Absolutní Kumulativní
četnost
četnost
platných
platných
odpovědí
odpovědí
1

3 – spíše souhlasím

55

56

22,36

22,76

21,74

4 – zcela souhlasím

190

246

77,24

100,00

75,10

97,23

7

253

2,85

2,77

100,00

Bez odpovědi

Medián i modus odpovědí má hodnotu 4 (viz tab. 33). Učitelé pilotních škol
tedy téměř jednoznačně doporučují školním družinám každodenní program
s pohybovou složkou.
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Tabulka 33 Popisné charakteristiky položky 20: Doporučuji školním družinám každodenní
program s pohybovou složkou
Popisné charakteristiky
Proměnná

Položka 20

Platných N

Průměr

Medián

Modus

Četnost
modu

Min.

Max.

Dolní
kvartil

Horní
kvartil

SD

246

3,77

4

4

190

2

4

4

4

0,43

Reakce učitelů na výrok v položce 20 nevykazují statisticky významné rozdíly
dle ročníků, v nichž učitelé vyučují, ale významný rozdíl se nachází v odpovědích
učitelů různých typů škol. Učitelé plně organizovaných škol jsou v doporučení
pohybové aktivity žáků v rámci školní družiny evidentně zdrženlivější (obr. 19;
Kruskal-Wallisův test: H (2, N = 246) = 6,28; p < 0,05). Jednoznačné vysvětlení
této skutečnosti přitom nevyplývá ani z kvalitativní analýzy, ani z komentářů
uvedených v závěrečných dotaznících. Důvodem snad může být menší provázanost a s tím spojená menší vzájemná informovanost učitelů a vychovatelů
na větších školách.

Obrázek 19 Rozdíly v odpovědích mezi učiteli různých typů škol u položky 20: Doporučuji školním
družinám každodenní program s pohybovou složkou (odpovědi učitelů: 4 – zcela souhlasím, 3 – spíše
souhlasím, 2 – spíše nesouhlasím, 1 – zcela nesouhlasím; P – plně organizované školy, N – neúplně
organizované školy, M – malotřídní školy).

/ 87 /

S položkou 20 výrazněji koreluje položka 17: Doporučuji nabízet žákům (podle
možností jednotlivých škol) další volitelné či nepovinné předměty organizované školou, zaměřené na pohybové aktivity (rs = 0,34; p < 0,05). Ostatní korelace nejsou
věcně významné.
Popisné charakteristiky odpovědí učitelů na položku 21: Doporučuji prohlubovat spolupráci škol s místními organizacemi (tělovýchovnými jednotami, sportovními
kluby, Sokolem, Hasičským záchranným sborem apod.) jsou následující: S výrokem
zcela souhlasilo 144 učitelů (59 %), spíše souhlasilo 99 učitelů (40 %) a spíše
nesouhlasili 2 učitelé (1 %). Žádný z učitelů nevyslovil jednoznačný nesouhlas
a 8 učitelů se k položce nevyjádřilo (tab. 34).
Tabulka 34 Frekvence odpovědí učitelů na položku 21: Doporučuji prohlubovat spolupráci škol
s místními organizacemi…
Frekvence odpovědí
Kategorie odpovědí

2 – spíše nesouhlasím

Absolutní
četnost
platných
odpovědí

Kumulativní
četnost
platných
odpovědí

Relativní
četnost
platných
odpovědí (%)

Kumulativní
relativní četnost
platných
odpovědí (%)

2

2

0,82

0,82

Relativní
Kumulativní
četnost všech
četnost všech
odpovědí
odpovědí (%)
(%)
0,79

0,79

3 – spíše souhlasím

99

101

40,41

41,22

39,13

39,92

4 – zcela souhlasím

144

245

58,78

100,00

56,92

96,84

8

253

3,27

3,16

100,00

Bez odpovědi

Medián i modus odpovědí má hodnotu 4 (viz tab. 35). Učitelé pilotních škol
tedy téměř jednoznačně doporučují prohlubovat spolupráci škol s místními
organizacemi.
Tabulka 35 Popisné charakteristiky položky 21: Doporučuji prohlubovat spolupráci škol
s místními organizacemi…
Popisné charakteristiky
Proměnná

Položka 21

Platných N

Průměr

Medián

Modus

Četnost
modu

Min.

Max.

Dolní
kvartil

Horní
kvartil

SD

245

3,58

4

4

144

2

4

3

4

0,51

Reakce učitelů na výrok v položce 21 sice vykazují statisticky významné rozdíly
dle ročníků, ale z věcného hlediska nepovažujeme tyto rozdíly za směrodatné.
Na názory učitelů nemá vliv ani typ školy, na které vyučují.
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S položkou 21 statisticky významně koreluje řada položek, ale tyto korelace
jsou vesměs slabé (okolo 0,30) a z věcného hlediska nevýznamné.

Shrnutí:
Učitelé pilotních škol ve velké většině doporučují na všech školách nabízet
žákům pohybově nebo sportovně zaměřené zájmové kroužky pořádané školou,
dále doporučují školním družinám každodenní program s pohybovou složkou
a také doporučuji prohlubovat spolupráci škol s místními organizacemi (tělovýchovnými jednotami, sportovními kluby, Sokolem, Hasičským záchranným
sborem apod.). Pouze u doporučení pro školní družiny jsou učitelé plně organizovaných škol zdrženlivější, přičemž na základě získaných dat tento výsledek
nelze vysvětlit.

Názory učitelů na realizaci dílčího cíle 12: ve spolupráci
s Českou unií sportu získávat žáky pro sportovní činnost
v místních oddílech
Tato cílová kategorie byla učiteli komentována velmi sporadicky. Z narativní
analýzy ale poměrně jasně vyplynulo (alespoň podle přesvědčení učitelů),
že sportovní oddíly navštěvovalo poměrně málo dětí. O spolupráci s Českou unií
sportu se učitelé v záznamech konkrétně nezmínili. Lze tedy předpokládat,
že k žádné spolupráci nedošlo. Pro dokreslení situace je nutné zmínit několik
málo výroků učitelů z vesnických škol, kteří podotkli, že v jejich obci Česká
unie sportu nepůsobí, proto není možné, resp. je obtížné spolupráci navázat.
Pouze ojediněle se objevila zkušenost, kdy trenéři místních sportovních klubů
nepravidelně docházeli do školy, kde vedli hodiny tělesné výchovy. Výsledkem
této spolupráce dle zainteresovaných učitelů bylo zpestření výuky, motivace žáků
a následné osvojení nových pohybových či herních dovedností.
Ověření poznatků závěrečným dotazníkem:
Tento dílčí cíl se nepodařilo splnit. Na počátku pokusného ověřování byli
osloveni čelní představitelé České unie sportu s žádostí, aby prohloubili spolupráci s pilotními školami a podle místních podmínek nabídli žákům zapojení
do sportovních oddílů. Cílem bylo také rozšíření členské sportovní základny
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o žáky ZŠ. Pouze na dvou pilotních školách došlo k formálnímu oslovení škol
ze strany sportovních klubů, ale zapojení žáků do sportovních oddílů se prokazatelně nezvýšilo. V závěrečném dotazníku proto nebyla realizace dílčího
cíle 12 ověřována.
Shrnutí:
Doporučení získávat žáky ve spolupráci s Českou unií sportu pro sportovní
činnost v místních oddílech nelze opřít o výsledky výzkumného šetření.

Názory učitelů na realizaci dílčího cíle 13: průběžně sledovat
a hodnotit pohybový režim žáků, motivačně
se pokoušet o získání označení VIP škola a VIP školáci
Naplnění tohoto cíle mělo být jedním z pilířů implementace celého programu
PaV na 1. stupni ZŠ. Většina učitelů se proto poctivě snažila aktivně pracovat
s pyramidou pohybu. Pojmenovávali aktivity v jednotlivých patrech a snažili se
vést své žáky k jejich vědomému plnění a systematickému záznamu jejich pohybového režimu (do vlastních pyramid pohybu, na osobní karty, do evaluačních listů
atp.). Již na začátku druhého čtvrtletí řada učitelů konstatovala, že většina dětí
naplňuje první dvě patra pohybové pyramidy opravdu denně.
Zaměřili se přitom na sledování odpoledního pohybového režimu žáků (do osobní
tabulky) a následnou diskusi o záznamech přímo ve výuce, ale příležitostně i při
rozhovorech s rodiči na třídních schůzkách a hovorových hodinách. Ze záznamů byla
také patrná snaha učitelů o motivaci žáků k aktivnímu trávení času mimo školu.
V období před prázdninami či svátky (zejména Vánocemi a Velikonocemi)
proběhly ve většině pilotních tříd diskuse o vyváženosti pohybového a výživového režimu.
Přesto je třeba přiznat, že celkové naplnění tohoto cíle se dařilo jen částečně.
Průběžné sledování pohybového režimu totiž pro učitele často bylo na úkor
dalších předmětů. Zřejmě proto se také v průběhu času postupně snižoval počet
zmínek o sledování týdenního pohybového režimu žáků. V denících se pravidelně objevovaly postesky učitelů, že postrádají čas na vyplňování pracovních
sešitů a evaluačních listů programu PaV. Většinou ještě dodávali, že i když jde
o pozitivní program, nemají kvůli množství jiného učiva a realizací jiných projektů
dostatek času na hlubší a pravidelnou práci s pyramidou či pracovními sešity, která
by vedla k trvalému osvojení nových poznatků.
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Naopak velmi pozitivním rysem v daném cíli se stal fakt, že důležitou a často
zmiňovanou součástí sledování a hodnocení pohybového režimu bylo sebehodnocení žáků. Při další konkretizaci se ale ukázalo, že se pravidelně nevyužívalo
v dostatečné míře. Učitelé to znovu vysvětlovali nedostatkem času vzhledem
k obsahu kurikula. Přitom jako vyloženě obtížný pro sebehodnocení se opakovaně označoval pouze odhad porce pohybu (délky a intenzity), a to zejména
v nižších ročnících 1. stupně.
Výrazným hodnoticím a motivačním prvkem programu PaV měly být nálepky
označující VIP školu či VIP školáky (případně VIP třídu, VIP družinu). I když
se autory projektu školám a jednotlivým učitelům ponechal velký prostor pro
jejich individuální uplatnění, z analýzy deníků vyplynulo, že se toto označení
v praxi příliš neujalo. Konkrétně bylo zmíněno pouze v zápisech učitelů ze čtyř
pilotních škol. Avšak ani v těchto školách se toto označení nepodařilo prosadit
jako zásadní hodnoticí či alespoň motivační prvek.
Ověření poznatků závěrečným dotazníkem:
S ohledem na průběžně získávané poznatky z ověřování programu PaV jsme
druhou část dílčího cíle 13 – motivačně se pokoušet o získání označení VIP
škola a VIP školáci – oddělili od první části cíle – průběžně sledovat a hodnotit
pohybový režim žáků. Ověření motivační části cíle 13 je komentováno v souhrnném hodnocení programu PaV.
Názory učitelů na průběžné sledování a hodnocení pohybového režimu žáků
jsme v dotazníku ověřovali položkou 22: Doporučuji, aby učitelé průběžně s žáky
diskutovali a hodnotili jejich celkový pohybový režim, položkou 23: Doporučuji
vést žáky k sebehodnocení pohybového režimu, položkou 24: Doporučuji zařazovat témata o pohybu do výuky předmětů v rámci vzdělávací oblasti Člověk
a jeho svět (tj. i mimo výuku TV) a položkou 25: Doporučuji využívat při práci
s dětmi Pyramidu pohybu pro děti.
Popisné charakteristiky odpovědí učitelů na položku 22: Doporučuji, aby učitelé
průběžně s žáky diskutovali a hodnotili jejich celkový pohybový režim jsou následující:
S výrokem vyslovilo jednoznačný souhlas 121 učitelů (48 %), spíše souhlasilo
120 učitelů (47 %), spíše nesouhlasilo 11 učitelů (4 %) a jeden učitel vyjádřil
jednoznačný nesouhlas. K položce se vyjádřili všichni respondenti (tab. 36).
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Tabulka 36 Frekvence odpovědí učitelů na položku 22: Doporučuji, aby učitelé průběžně s žáky
diskutovali a hodnotili jejich celkový pohybový režim
Frekvence odpovědí
Kategorie odpovědí

Absolutní
četnost
platných
odpovědí

Kumulativní
Relativní
četnost
četnost
platných
platných
odpovědí
odpovědí (%)

Kumulativní
relativní
Relativní
četnost
četnost všech
platných
odpovědí (%)
odpovědí (%)

Kumulativní
četnost všech
odpovědí (%)

1 – zcela nesouhlasím

1

1

0,40

0,40

0,40

0,40

2 – spíše nesouhlasím

11

12

4,35

4,74

4,35

4,74

3 – spíše souhlasím

120

132

47,43

52,17

47,43

52,17

4 – zcela souhlasím

121

253

47,83

100,00

47,83

100,00

Bez odpovědi

0

253

0,00

0,00

100,00

Medián odpovědí na hodnoticí škále od 1 do 4 má hodnotu 3, modus hodnotu
4 (viz tab. 37). Dotazovaní učitelé tedy ve velké většině hodnocení pohybového
režimu žáků zcela nebo spíše doporučují.
Tabulka 37 Popisné charakteristiky položky 22: Doporučuji, aby učitelé průběžně s žáky
diskutovali a hodnotili jejich celkový pohybový režim
Popisné charakteristiky
Proměnná

Položka 22

Platných N

Průměr

Medián

Modus

Četnost
modu

Min.

Max.

Dolní
kvartil

Horní
kvartil

SD

253

3,43

3

4

121

1

4

3

4

0,60

Názory učitelů na hodnocení pohybového režimu žáků se neliší podle ročníků,
v nichž učitelé vyučují, ale jsou statisticky významně rozdílné z hlediska typů
škol, jak dokládá Kruskal-Wallisův test: H (2, N = 253) = 6,80; p < 0,05. Medián
míry souhlasu u učitelů plně organizovaných škol má hodnotu 3 (spíše souhlasím), medián u menších škol hodnotu 4 (zcela souhlasím). U malotřídních
škol se vyskytuje jediné záporné stanovisko učitele, což považujeme za věcně
nevýznamné (obr. 20).
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Obrázek 20 Rozdíly v odpovědích mezi učiteli různých typů škol u položky 22: Doporučuji, aby
učitelé průběžně s žáky diskutovali a hodnotili jejich celkový pohybový režim (odpovědi učitelů:
4 – zcela souhlasím, 3 – spíše souhlasím, 2 – spíše nesouhlasím, 1 – zcela nesouhlasím; P – plně
organizované školy, N – neúplně organizované školy, M – malotřídní školy).

S položkou 22 statisticky i věcně významně koreluje položka 23: Doporučuji
vést žáky k sebehodnocení pohybového režimu (rs = 0,53; p < 0,05), dále položka
24: Doporučuji zařazovat témata o pohybu do výuky předmětů v rámci vzdělávací
oblasti Člověk a jeho svět (tj. i mimo výuku TV) (rs = 0,56; p < 0,05) a položka
25: Doporučuji využívat při práci s dětmi Pyramidu pohybu pro děti (rs = 0,36;
p < 0,05). Z oblasti výživy koreluje s položkou 22 především položka 43:
Doporučuji, aby učitelé průběžně s žáky diskutovali a hodnotili jejich celkový výživový režim (rs = 0,66; p < 0,05).
Popisné charakteristiky odpovědí učitelů na položku 23: Doporučuji vést žáky
k sebehodnocení pohybového režimu jsou následující: S výrokem vyslovilo jednoznačný souhlas 141 učitelů (56 %), spíše souhlasilo 107 učitelů (42 %), spíše
nesouhlasili 4 učitelé (2 %) a jeden učitel vyjádřil jednoznačný nesouhlas.
K položce se vyjádřili všichni respondenti (tab. 38).
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Tabulka 38 Frekvence odpovědí učitelů na položku 23: Doporučuji vést žáky k sebehodnocení
pohybového režimu
Frekvence odpovědí
Kategorie odpovědí

Absolutní Kumulativní
Relativní
četnost
četnost
četnost
platných
platných
platných
odpovědí
odpovědí
odpovědí (%)

Kumulativní
relativní
četnost
platných
odpovědí (%)

Relativní
četnost všech
odpovědí (%)

Kumulativní
četnost všech
odpovědí (%)

1 – zcela nesouhlasím

1

1

0,40

0,40

0,40

0,40

2 – spíše nesouhlasím

4

5

1,58

1,98

1,58

1,98

3 – spíše souhlasím

107

112

42,29

44,27

42,29

44,27

4 – zcela souhlasím

141

253

55,73

100,00

55,73

100,00

Bez odpovědi

0

253

0,00

0,00

100,00

Medián i modus odpovědí má hodnotu 4 (viz tab. 39). Téměř všichni dotazování učitelé tedy sebehodnocení pohybového režimu žáků zcela nebo spíše
doporučují.
Tabulka 39 Popisné charakteristiky položky 23: Doporučuji vést žáky k sebehodnocení pohybového
režimu
Popisné charakteristiky
Proměnná
Platných N Průměr
Položka 23 253

3,53

Medián

Modus

Četnost
modu

Min.

Max.

Dolní
kvartil

Horní
kvartil

SD

4

4

141

1

4

3

4

0,55

Rozdíly v názorech učitelů jednotlivých ročníků nejsou statisticky významné.
Jinak tomu je u názorů na položku 23 mezi učiteli různých typů škol, jak ukazuje Kruskal-Wallisův test: H (2, N = 253) = 9,16; p < 0,05. Výsledek značí, že
názor učitelů menších škol je více konzistentní (obr. 21).
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Obrázek 21
Rozdíly v odpovědích mezi učiteli různých typů škol u položky 23: Doporučuji vést
žáky k sebehodnocení pohybového režimu (odpovědi učitelů: 4 – zcela souhlasím, 3 – spíše souhlasím,
2 – spíše nesouhlasím, 1 – zcela nesouhlasím; P – plně organizované školy, N – neúplně organizované
školy, M – malotřídní školy).

Kromě již dříve zmíněných korelací považujeme za věcně významnou korelaci položky 23 s položkou 27: Domnívám se, že plošné uplatnění programu PaV
zlepší pohybový režim žáků (rs = 0,45; p < 0,05). Věcně významnou spatřujeme
také korelaci položky 23 s položkou 45: Doporučuji vést žáky k sebehodnocení
výživového režimu (rs = 0,50; p < 0,05).
Popisné charakteristiky položky 24: Doporučuji zařazovat témata o pohybu do
výuky předmětů v rámci vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět (tj. i mimo výuku TV)
jsou tyto: S výrokem zcela souhlasí 139 učitelů (55 %), spíše souhlasí 104 učitelů
(41 %), spíše nesouhlasí 9 učitelů (4 %) a zcela nesouhlasí 1 učitel. K položce
se vyslovili všichni respondenti (tab. 40).
Tabulka 40 Frekvence odpovědí učitelů na položku 24: Doporučuji zařazovat témata o pohybu do
výuky předmětů v rámci vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět (tj. i mimo výuku TV)
Frekvence odpovědí
Kategorie odpovědí

Kumulativní
Absolutní Kumulativní
Relativní
relativní
Relativní četnost
četnost
četnost
četnost
četnost
všech odpovědí
platných
platných
platných
platných
(%)
odpovědí odpovědí odpovědí (%) odpovědí
(%)

Kumulativní
četnost všech
odpovědí (%)

1 – zcela nesouhlasím

1

1

0,40

0,40

0,40

2 – spíše nesouhlasím

9

10

3,56

3,95

3,56

3,95

3 – spíše souhlasím

104

114

41,11

45,06

41,11

45,06

4 – zcela souhlasím

139

253

54,94

100,00

54,94

100,00

0

253

0,00

0,00

100,00

Bez odpovědi

0,40
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Medián i modus odpovědí má hodnotu 4 (viz tab. 41). S výjimkou 10 respondentů zúčastnění učitelé zcela nebo s malou výhradou doporučují zařazovat
témata o pohybu do výuky předmětů v rámci vzdělávací oblasti Člověk a jeho
svět.
Tabulka 41 Popisné charakteristiky položky 24: Doporučuji zařazovat témata o pohybu do výuky
předmětů v rámci vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět…
Popisné charakteristiky
Proměnná

Položka 24

Platných N

Průměr

Medián

Modus

Četnost
modu

Min.

Max.

Dolní
kvartil

Horní
kvartil

SD

253

3,51

4

4

139

1

4

3

4

0,59

Rozdíly mezi učiteli jednotlivých ročníků nejsou zjevné, ale názory učitelů
z různých typů škol mají dle Kruskal-Wallisova testu statistický význam:
H (2, N = 253) = 11,08; p < 0,01. Síla doporučení očividně klesá s velikostí
školy (obr. 22).

Obrázek 22 Rozdíly v odpovědích mezi učiteli různých typů škol u položky 24: Doporučuji zařazovat témata o pohybu do výuky předmětů v rámci vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět… (odpovědi
učitelů: 4 – zcela souhlasím, 3 – spíše souhlasím, 2 – spíše nesouhlasím, 1 – zcela nesouhlasím;
P – plně organizované školy, N – neúplně organizované školy, M – malotřídní školy).

S položkou 24 statisticky významně koreluje většina dalších položek. Za
věcně významnou, kromě již uvedených vztahů, pokládáme zejména korelaci
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s položkou 45: Doporučuji vést žáky k sebehodnocení výživového režimu (rs = 0,61;
p < 0,05).
Popisné charakteristiky položky 25: Doporučuji využívat při práci
s dětmi Pyramidu pohybu pro děti jsou následující: S výrokem zcela souhlasilo
112 učitelů (44 %), spíše souhlasilo 118 učitelů (47 %), spíše nesouhlasilo
21 učitelů (8 %) a zcela nesouhlasili 2 učitelé (1 %). K položce se vyjádřili
všichni respondenti (tab. 42).
Tabulka 42 Frekvence odpovědí učitelů na položku 25: Doporučuji využívat při práci s dětmi
Pyramidu pohybu pro děti
Frekvence odpovědí
Kategorie odpovědí

Absolutní Kumulativní
Relativní
četnost
četnost
četnost
platných
platných
platných
odpovědí
odpovědí odpovědí (%)

Kumulativní
relativní
četnost
platných
odpovědí (%)

Relativní
četnost všech
odpovědí (%)

Kumulativní
četnost všech
odpovědí (%)

1 – zcela nesouhlasím

2

2

0,79

0,79

0,79

0,79

2 – spíše nesouhlasím

21

23

8,30

9,09

8,30

9,09

3 – spíše souhlasím

118

141

46,64

55,73

46,64

55,73

4 – zcela souhlasím

112

253

44,27

100,00

44,27

100,00

Bez odpovědi

0

253

0,00

0,00

100,00

Medián i modus odpovědí u položky 25 (tab. 43) má hodnotu 3 (spíše souhlasím).
Naprostá většina učitelů tedy užívání Pyramidy pohybu pro děti doporučuje, ale
převahu mají učitelé, kteří spíše souhlasí. Jistá zdrženlivost zřejmě plyne z toho,
že učitelé v průběžné evaluaci poměrně často uváděli, že jim na aktivity z programu PaV chybí ve stávajícím kurikulu prostor. Vyjadřovali proto obavy, že
například právě kvůli důsledné práci s Pyramidou pohybu pro děti nezvládnou
probrat učivo dalších předmětů.
Tabulka 43 Popisné charakteristiky položky 25: Doporučuji využívat při práci s dětmi Pyramidu
pohybu pro děti
Popisné charakteristiky
Proměnná

Položka 25

Platných N

Průměr

Medián

Modus

Četnost
modu

Min.

Max.

Dolní
kvartil

Horní
kvartil

SD

253

3,34

3

3

118

1

4

3

4

0,66
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U položky 25 jsme neshledali statisticky významné rozdíly v odpovědích učitelů
jednotlivých ročníků ani různých typů škol.
Položka 25, tj. využití Pyramidy pohybu při práci s dětmi, koreluje statisticky
významně s mnoha dalšími položkami. Za věcně významné považujeme zejména
korelace s položkou 26: Domnívám se, že plošné uplatnění programu PaV zlepší
pohybovou gramotnost žáků (rs = 0,57; p < 0,05), dále s položkou 27: Domnívám
se, že plošné uplatnění programu PaV zlepší pohybový režim žáků (rs = 0,55;
p < 0,05) a zejména s položkou 28: Domnívám se, že plošné uplatnění programu
PaV zlepší spolupráci s rodiči žáků v oblasti pohybového režimu žáků (rs = 0,72;
p < 0,05). Položka 25 koreluje statisticky i věcně významně také s položkou 46:
Doporučuji využívat při práci s dětmi Pyramidu výživy pro děti (rs = 0,69; p < 0,05).
Shrnutí:
Naprostá většina učitelů pilotních škol doporučuje průběžně sledovat a hodnotit pohybový režim žáků, vést žáky k sebehodnocení pohybového režimu,
začlenit témata o pohybu i do dalších vyučovacích předmětů a využívat k tomu
Pyramidu pohybu pro děti, vytvořenou v rámci programu PaV. V těchto doporučeních jsou zdrženlivější učitelé plně organizovaných škol.

Názory učitelů na realizaci dílčího cíle 14: průběžně konzultovat
své možnosti a záměry s lektorem pro oblast pohybu
Zmínky o konzultacích s lektory pohybu byly v zápisech učitelů spíše ojedinělé.
Učitelé se zmiňovali zejména o spolupráci s lektory pro výživu, z oblasti pohybu
uváděli spolupráci s lektory především jako konzultaci k realizaci testování žáků.
Z toho lze zřejmě usoudit, že program PaV byl v oblasti pohybu pro zúčastněné
učitele srozumitelný a dobře uchopitelný. Dalším důvodem může být i to, že
učitelé 1. stupně ZŠ jsou během studia na pedagogických fakultách více konfrontováni s oblastí pohybu než s oblastí výživy.
Ověření poznatků závěrečným dotazníkem:
Možnosti plošného uplatnění dílčího cíle 14 jsme v závěrečném dotazníku
nezkoumali. V průběhu pokusného ověřování byl vytvořen a vládou České
republiky schválen dokument Zdraví 2020: národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí (2014), v němž se navrhuje zřízení regionálních
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konzultačních center pro podporu zdraví. Tato centra by měla být dostupná
školám i dalším vzdělávacím institucím.
Závěrečná sdělení pro oblast pohybu plynoucí z ověřování programu PaV proto
v této souvislosti obsahují doporučení „vytvořit na pedagogických fakultách
konzultační centra pro učitele a pedagogické pracovníky 1. stupně ZŠ včetně
jmenování vybraných odborníků do funkce konzultanta pro uvedenou oblast“
(Tupý et al., 2015, s. 51).
Shrnutí:
Doporučujeme realizovat národní strategii Zdraví 2020 (2014) a pro oblast
pohybu vytvořit na pedagogických fakultách konzultační centra pro učitele
a pedagogické pracovníky 1. stupně ZŠ, a to včetně jmenování vybraných
odborníků do funkce konzultanta pro uvedenou oblast.

Názory učitelů na realizaci dílčího cíle 15: výše uvedené náměty
a opatření pro oblast pohybu, které lze na škole realizovat, zavést
dodatkem do svých ŠVP
Poslední dílčí cíl z oblasti pohybu nebyl v celoročních průběžných zápisech
učitelů zmiňován vůbec. Pokud tedy vlivem myšlenek programu PaV nebo
přímo vlivem jeho realizace proběhly nějaké úpravy ve školních vzdělávacích
programech, pak se k nim učitelé v denících explicitně nevyjadřovali. Zřejmě
by bylo dobré v dalších šetřeních zjistit a případně se pokusit vysvětlit, proč to
učitelé nejen v denících, ale zřejmě i v praxi zcela opomněli.
Ověření poznatků závěrečným dotazníkem:
Možnosti plošného uplatnění dílčího cíle 15 se v pokusném ověřování programu
PaV zjišťovaly jinou metodou (viz Tupý et al., 2015), proto jsme v závěrečném
dotazníku realizaci dílčího cíle 15 neověřovali.

Shrnutí:
Pokusné ověřování prokázalo, že program PaV lze začlenit formou dodatků
do školních vzdělávacích programů a že je možné navrženou oblast pohybu
úspěšně realizovat.
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3/2

Názory učitelů na realizaci dílčích cílů programu Pohyb a výživa
v oblasti výživy

Názory učitelů na realizaci dílčího cíle 16: dle připravených
materiálů a ve spolupráci s lektorem pro oblast výživy zvýšit
výživovou gramotnost pedagogů
Naplnění tohoto dílčího cíle bylo v denících učitelů komentováno jen okrajově.
Řada učitelů v průběhu pilotáže uvedla, že více dbá na složení svých svačin a výběr
svých obědů, aby byli dobrým příkladem pro žáky. Často také poznamenávali,
že se vlivem programu PaV výrazně zvýšily jejich znalosti v oblasti výživy, avšak
pouze v obecné rovině. Čtyři učitelky se pak podotkly, že si začaly hlídat stravovací
návyky i doma v rodině. Přestože se většina učitelů o své výživové gramotnosti
explicitně nezmiňovala, je patrné, že o ní alespoň přemýšlela, resp. se jí teoreticky zabývala (např. diskutováním o složení svačin žáků, prací s Pyramidou
výživy pro děti, účastí lektorky na přednáškách o výživě pro rodiče).
Vedle těchto víceméně pozitivních záznamů se objevil i jeden negativní, když
učitelka ve svém zápisu v souvislosti s vlastní výživovou gramotností uvedla,
že není schopná odpovědět na veškeré dotazy z této oblasti žákům.
Ověření poznatků závěrečným dotazníkem:
Názor učitelů na zvýšení výživové gramotnosti programem PaV byl v dotazníku ověřován položkou 31: Domnívám se, že program PaV přispěje k výživové
gramotnosti učitelů na 1. stupni ZŠ. S tímto výrokem vyslovilo jednoznačný souhlas 88 učitelů (36 %), spíše souhlasilo 139 učitelů (56 %), spíše nesouhlasilo
18 učitelů (7 %) a zcela nesouhlasili 2 učitelé (1 %). K položce se nevyslovilo
6 respondentů (tab. 44).
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Tabulka 44 Frekvence odpovědí učitelů na položku 31: Domnívám se, že program PaV přispěje
k výživové gramotnosti učitelů na 1. stupni ZŠ
Frekvence odpovědí
Kategorie odpovědí

Absolutní Kumulativní
četnost
četnost
platných
platných
odpovědí
odpovědí

Relativní
četnost
platných
odpovědí (%)

Kumulativní
relativní
Relativní
četnost
četnost všech
platných
odpovědí (%)
odpovědí (%)

Kumulativní
četnost všech
odpovědí (%)

1 – zcela nesouhlasím

2

2

0,81

0,81

0,79

0,79

2 – spíše nesouhlasím

18

20

7,29

8,10

7,11

7,91

3 – spíše souhlasím

139

159

56,28

64,37

54,94

62,85

4 – zcela souhlasím

88

247

35,63

100,00

34,78

97,63

Bez odpovědi

6

253

2,43

2,37

100,00

Medián i modus odpovědí na hodnoticí škále od 1 do 4 má hodnotu 3 (viz tab. 45).
Dotazovaní učitelé tedy ve velké většině připouštějí, že program PaV zvýší výživovou gramotnost učitelů na 1. stupni ZŠ.
Tabulka 45 Popisné charakteristiky položky 31: Domnívám se, že program PaV přispěje k výživové
gramotnosti učitelů na 1. stupni ZŠ
Popisné charakteristiky
Proměnná

Položka 31

Platných N

Průměr

Medián

Modus

Četnost
modu

Min.

Max.

Dolní
kvartil

Horní
kvartil

SD

247

3,27

3

3

139

1

4

3

4

0,63

Statisticky významné rozdíly mezi názory učitelů jednotlivých ročníků jsme
nezaznamenali, ale významné rozdíly v názorech byly shledány u učitelů různých
typů škol (obr. 23; Kruskal-Wallisův test: H (2, N = 247) = 6,15; p  0,05).
Učitelé neúplně organizovaných škol a malotřídek jednoznačněji vyjadřují svůj
souhlas (nesouhlas projevili jen 3 učitelé menších škol). Z kvalitativní analýzy
vyplynulo, že důvodem je zřejmě obecně větší orientovanost kurikula menších
škol na oblast environmentální výchovy, zdravého životního stylu a kvality
života obecně.
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Obrázek 23 Rozdíly v odpovědích mezi učiteli různých typů škol u položky 31: Domnívám se, že
program PaV přispěje k výživové gramotnosti učitelů na 1. stupni ZŠ (odpovědi učitelů: 4 – zcela
souhlasím, 3 – spíše souhlasím, 2 – spíše nesouhlasím, 1 – zcela nesouhlasím; P – plně organizované
školy, N – neúplně organizované školy, M – malotřídní školy).

S položkou 31 statisticky významně a středně silně koreluje řada dalších položek.
Nejsilnější a věcně významné jsou zejména korelace s položkou 4: Domnívám
se, že program PaV přispěje k pohybové gramotnosti učitelů 1. stupně ZŠ (rs = 0,60;
p < 0,05) a s položkou 30: Oblast výživy v programu PaV považuji za přínosnou
a doporučuji její uplatnění na všech ZŠ (rs = 0,67; p < 0,05).
Shrnutí:
Většina učitelů se na základě vlastních zkušeností domnívá, že program PaV
zvýší výživovou gramotnost učitelů na 1. stupni ZŠ. Vedle potřebných znalostí,
které vzhledem k jejich přípravnému kurikulu na pedagogických fakultách řada
z nich postrádala, jsou důležité také jejich vlastní postoje. Proto je velmi pozitivní, že řada učitelů přijala zásady správného výživového režimu jak vnějším
způsobem (aby svými svačinami a obědy byli dobrým příkladem svým žákům),
tak vnitřním způsobem (kdy si přenášejí tyto zásady do života vlastních rodin).

Názory učitelů na realizaci dílčího cíle 17: zavést navržené učivo
o výživě do vzdělávání žáků všech ročníků 1. stupně ZŠ
Navržené učivo o výživě se dařilo integrovat prakticky do všech předmětů ve
všech ročnících. Při integraci tématu do ostatních předmětů učitelé oceňovali
aktuální poznatky i konkrétní aktivity obsažené v pracovním sešitu k programu PaV.

/ 102 /

Uvítali by však více času, aby mohli zařazovat učivo o výživě do běžné výuky. I tak
měla implementace učiva o výživě od začátku školního roku stoupající tendenci.
Totéž platí i pro zařazování pravidelných diskusí o stravování, správné výživě,
zdravém životním stylu apod. Zhruba od poloviny školního roku ale učitelé
také častěji uváděli, že by na učivo o výživě potřebovali více času, a proto ho
nezařazují do výuky pravidelně. Důvodem bylo např. to, že školy jsou zapojeny
do více projektů. Řešení někteří učitelé viděli v zavedení hodiny navíc v rámci
vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět.
Učivo o výživě bylo implementováno do výuky různých předmětů, přičemž
zřejmě nejvíce se uplatňovalo v období kolem poloviny školního roku. Na konci
roku se objevily zmínky o tom, že žáci mají vědomosti z oblasti výživy. Naučili
se tak poměrně spolehlivě a přiměřeně k věkovým zvláštnostem určit rozdíly
mezi zdravou a nezdravou stravou (například poznat „zákeřné kostky“, od třetí
třídy se vyznat i v pyramidě výživy apod.) a určit potraviny, které jsou tělu prospěšné a kterých by se měli vyvarovat (podle informací na obalech). Z pohledu
jednotlivých ročníků však někteří učitelé 3., 4. a 5. ročníku psali o tom, že žáci
mají teoretické vědomosti o výživě, praxe však bývá jiná. To souvisí i s výroky
z oblasti pohybu, kdy učitelé se domnívají, že větší dopad má program PaV na
nižší ročníky, protože ve vyšších ročnících už žáci mají zautomatizované stravovací i pohybové návyky, většinou převzaté od rodičů.
V této souvislosti se objevovaly i poznámky, že projekt PaV bude mít patrně menší
dopad na žáky v 5. ročníku než v nižších ročnících. Důvodem je podle nich to,
že žáci jsou již zvyklí na svůj pohybový i výživový režim, který je vždy úzce vázán
na rodinné zvyklosti. Dalším důvodem však patrně bude i fakt, že ani ve škole
tomuto tématu dosud nebyla věnována patřičná pozornost.
Ověření poznatků závěrečným dotazníkem:
Na dílčí cíl 17 byla v dotazníku zaměřena položka 32: Doporučuji zavést do vzdělávání žáků 1. stupně ZŠ učivo o výživě navržené v programu PaV.
S položkou 32: Doporučuji zavést do vzdělávání žáků 1. stupně ZŠ učivo o výživě
navržené v programu PaV zcela souhlasilo 98 učitelů (39 %), spíše souhlasilo
136 učitelů (54 %), spíše nesouhlasilo 15 učitelů (6 %) a zcela nesouhlasili
3 učitelé (1 %). K položce se nevyslovil 1 respondent (tab. 46).
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Tabulka 46 Frekvence odpovědí učitelů na položku 32: Doporučuji zavést do vzdělávání žáků
1. stupně ZŠ učivo o výživě navržené v programu PaV
Frekvence odpovědí
Kategorie odpovědí

Absolutní Kumulativní
Relativní
četnost
četnost
četnost
platných
platných
platných
odpovědí
odpovědí odpovědí (%)

Kumulativní
relativní
četnost
platných
odpovědí (%)

Relativní
četnost všech
odpovědí (%)

Kumulativní
četnost všech
odpovědí (%)

1 – zcela nesouhlasím

3

3

1,19

1,19

1,19

1,19

2 – spíše nesouhlasím

15

18

5,95

7,14

5,93

7,11

3 – spíše souhlasím

136

154

53,97

61,11

53,75

60,87

4 – zcela souhlasím

98

252

38,89

100,00

38,74

99,60

1

253

0,40

0,40

100,00

Bez odpovědi

Medián i modus odpovědí na hodnoticí škále od 1 do 4 má hodnotu 3 (viz
tab. 47). Většina učitelů tedy navržené učivo o výživě na základě vlastní zkušenosti doporučuje k plošnému uplatnění na 1. stupni ZŠ, i když v převaze jsou
učitelé, kteří s učivem spíše souhlasí a své připomínky k učivu sdělovali průběžně
v denících učitelů nebo zasílali přímo autorům programu. Důvodem mírného
pesimismu jsou zřejmě obavy z dalšího doplnění kurikula, které již tak mnozí
učitelé považují za předimenzované a těžko zvladatelné. Jako další důvod, který
úzce koresponduje s plněním základního učiva, se jeví nedostatek času způsobený zapojením škol do jiných projektů.
Tabulka 47 Popisné charakteristiky položky 32: Doporučuji zavést do vzdělávání žáků 1. stupně
ZŠ učivo o výživě navržené v programu PaV
Popisné charakteristiky
Proměnná

Položka 32

Platných N

Průměr

Medián

Modus

Četnost
modu

Min.

Max.

Dolní
kvartil

Horní
kvartil

SD

252

3,31

3

3

136

1

4

3

4

0,64

Názory učitelů jednotlivých ročníků i různých typů škol na učivo o výživě se
statisticky významně neliší.
Statisticky významné korelace s položkou 32 jsou četné, ale středně silné a věcně
významné se ukazují zejména korelace s položkou 31: Domnívám se, že program
PaV přispěje k výživové gramotnosti učitelů na 1. stupni ZŠ (rs = 0,63; p < 0,05),
45: Doporučuji vést žáky k sebehodnocení výživového režimu (rs = 0,50; p < 0,05)
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a s položkou 47: Domnívám se, že plošné uplatnění programu PaV zlepší výživovou
gramotnost žáků“ (rs = 0,55; p < 0,05).
Shrnutí:
Více než 90 % učitelů pilotních škol na základě vlastních zkušeností doporučuje zavést učivo o výživě navržené v programu PaV do vzdělávání všech žáků
1. stupně ZŠ. Většina těchto učitelů ale s doporučením spíše souhlasí a uvedla
věcné připomínky k navrženému učivu nebo k příslušným metodickým materiálům. Pokud tedy dojdeme ke konsensu, že by téma zdravého pohybového
a výživového režimu žáků mělo být zastoupeno v kurikulu primárního vzdělávání
více než dosud, měl by být obsah učiva z pilotního programu PaV implementován do rámcového (resp. školního) vzdělávacího programu, a to především do
předmětů (a učebnic) prvouky a přírodovědy. Učitelé by neměli mít pocit, že
vyučují nad vymezený rámec kurikula.

Názory učitelů na realizaci dílčího cíle 18: vytvořit podmínky
pro pravidelný výživový režim žáků (včetně pitného režimu)
Naplnění toho dílčího cíle se ukázalo v jednotlivých školách široké a poměrně
úspěšné. Základem k tomu bylo již zmíněné důsledné rozdělení přestávek na
stravovací a pohybové. Učitelům se pak lépe dařilo hlídat pravidelnost intervalů
mezi jídly, pestrost stravy i pitný režim žáků. Evidentní byla zejména snaha dodržovat velkou přestávku výhradně jako svačinovou (což se zejména v nižších ročnících ne vždy zcela dařilo).
V průběhu pilotáže programu se zlepšil především pitný režim žáků. Ve třídách
byla volně dostupná pitná voda, v řadě škol poskytla možnost ochucení sirupem, citronem či bylinkami, v období nachlazení se na některých školách zajistil bylinkový nebo citrónový čaj. Tuto nabídku využívalo stále více dětí, o čemž
svědčil i narůstající počet poznámek o úbytku výskytu sladkých nápojů u dětí.
Je také patrné, že učitelé připomínali pitný režim i ve výuce a v této souvislosti
se objevilo tvrzení, že pitný režim byl dodržován i v hodinách TV. V celé řadě
především vyšších tříd se určily služby, které ve třídě chystaly zdravé nápoje (učitelé si ale občas stěžovali, že po poctivém pití chodí celou hodinu někteří žáci
na záchod). Z hlediska jednotlivých ročníků pak bylo markantní to, že zatímco
v 1. ročníku se často objevuje zmínka, že učitelé musejí pitný režim připomínat
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nebo kontrolovat, ve vyšších ročnících se objevuje problém s tím, že někteří žáci
si stále nosí nevhodné (sladké) nápoje.
Velmi pozitivním zjištěním je fakt, že na většině škol postupně významně narůstalo množství snídajících žáků. K tomu jistě kromě osvěty programu PaV přispěl
i fakt, že na některých školách měli žáci možnost nasnídat se před výukou či v ranní
školní družině.
Svačiny žáků se výrazně zlepšily v pestrosti. Velká většina žáků si postupně nosila
ovoce či zeleninu. Asi v polovině tříd probíhalo pravidelné hodnocení složení
svačin v porovnání s pyramidou. Žáci se dokonce sami chlubili svými zdravými
svačinami a také sledovali (a hodnotili) svačiny spolužáků. Na čtyřech školách
byli žáci starších ročníků vedeni k tomu, aby si chystali svačiny pokud možno
sami, a v řadě dalších případů alespoň asistovali rodičům a nutili je k přípravě
svačin, které budou dobře hodnoceny. Na stejném počtu škol začali klást důraz
i na odpolední svačiny žáků navštěvujících družiny. V řadě tříd žáci zasévali a nechali
klíčit semínka (řeřicha, fazole, mungo…), která si pak přidávali do svých svačin.
Patrná byla také snaha o dodržování klidu při jídle a pravidel stolování (hygiena, ubrousky atd.). Sami učitelé se přitom snažili být žákům dobrým příkladem.
V některých třídách se navíc podařilo nahradit sladké odměny nebo tradiční
bonbóny při příležitosti oslav narozenin zdravější alternativou, např. sušeným
ovocem, cereálními sušenkami apod.
Naopak se nepodařilo odbourat špatné stravovací návyky u některých žáků.
Jednalo se převážně o nevhodnou skladbu (pamlsky, bílé pečivo, přeslazené
nápoje atp.) či úplnou absenci svačin, snídaní nebo obědů (což učitelé opakovaně připisovali ekonomickému zázemí dané rodiny). Nevhodné svačiny se
objevovaly zejména u žáků 4. a 5. ročníků, kterým rodiče dávali peníze na svačiny a často pak nekontrolovali, za co je dítě utratí. Ani u dalších dětí si učitelé
nebyli jisti při stravování (a pití) mimo školu. Problém podle učitelů v drtivé
většině spočíval v rodičích, kteří neměli zájem na projektu spolupracovat, někteří
se přímo mírně bouřili proti zasahování do soukromí. K zajímavým negativům
patří poznámky ze dvou škol, že některá děvčata to dle svých rodičů se změnou
výživového režimu až přeháněla.
Ověření poznatků závěrečným dotazníkem:
Vytváření podmínek pro pravidelný výživový režim žáků bylo v závěrečném
dotazníku ověřováno těmito položkami: položkou 33: Domnívám se, že realizace
programu PaV vytvoří podmínky pro vhodný výživový režim žáků během pobytu ve
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škole, položkou 34: Domnívám se, že realizace programu PaV vytvoří podmínky
pro vhodný pitný režim žáků během pobytu ve škole, položkou 36: Domnívám se,
že realizace programu PaV pozitivně působí na ranní výživový režim žáků (žáci
budou zahajovat výuku nasnídaní) a položkou 37: Domnívám se, že realizace programu PaV pozitivně působí na přesnídávkový režim žáků (svačiny žáků budou více
odpovídat zásadám správné výživy).
S položkou 33: Domnívám se, že realizace programu PaV vytvoří podmínky pro
vhodný výživový režim žáků během pobytu ve škole zcela souhlasilo 50 učitelů (20 %),
spíše souhlasilo 159 učitelů (65 %), spíše nesouhlasilo 33 učitelů (13 %) a zcela
nesouhlasili 3 učitelé (1 %). K položce se nevyjádřilo 8 respondentů (tab. 48).
Tabulka 48 Frekvence odpovědí učitelů na položku 33: Domnívám se, že realizace programu PaV
vytvoří podmínky pro vhodný výživový režim žáků během pobytu ve škole
Frekvence odpovědí
Kategorie odpovědí

Absolutní Kumulativní
Relativní
četnost
četnost
četnost
platných
platných
platných
odpovědí odpovědí odpovědí (%)

Kumulativní
relativní
Relativní četnost
četnost
všech odpovědí
platných
(%)
odpovědí (%)

Kumulativní
četnost všech
odpovědí (%)

1 – zcela nesouhlasím

3

3

1,22449

1,2245

1,18577

1,1858

2 – spíše nesouhlasím

33

36

13,47

14,69

13,04

14,23

3 – spíše souhlasím

159

195

64,90

79,59

62,85

77,08

4 – zcela souhlasím

50

245

20,41

100,00

19,76

96,84

Bez odpovědi

8

253

3,27

3,16

100,00

Medián i modus odpovědí učitelů na položku 33 (tab. 49) má hodnotu 3 (spíše
souhlasím). Většina učitelů tedy vyjadřuje jisté pochybnosti a v denících učitelů
popisuje problémy spojené s výživovým režimem žáků. Příčinou pochybností
může být opět fakt, že učitelé mají obavy z dalšího nárůstu vlastní pracovní
zátěže (důsledná kontrola dodržování režimu, hodnocení svačin, chystání
nápojů a nárůst rizikových situací souvisejících s jejich distribucí apod.). Ale
důvodem jisté deziluze je pravděpodobně hlavně jejich poznatek, že někteří
rodiče nejsou ochotni takový program přijmout, natož na něm spolupracovat
(a bohužel podle jejich mínění jde právě o rodiče žáků, kteří by to velmi potřebovali). Mají proto oprávněný pocit, že velká část jejich práce a námahy bude
zbytečná.
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Tabulka 49 Popisné charakteristiky položky 33: Domnívám se, že realizace programu PaV vytvoří
podmínky pro vhodný výživový režim žáků během pobytu ve škole
Popisné charakteristiky
Proměnná

Položka 33

Platných N

Průměr

Medián

Modus

Četnost
modu

Min.

Max.

Dolní
kvartil

Horní
kvartil

SD

245

3,04

3

3

159

1

4

3

3

0,62

Názory učitelů jednotlivých ročníků na vytváření výživového režimu se neodlišují, ale liší se názory učitelů různých typů škol (obr. 24; Kruskal-Wallisův
test: H (2, N = 245) = 7,75; p < 0,05). Ukazuje se, že v malotřídních školách
se problémy s vytvářením výživového režimu žáků vyskytují méně než ve větších školách. To opět potvrzuje naše závěry, že učitelé na malých školách jsou
s dětmi více provázáni nejen po stránce obsahu učiva a že malé školy se více
orientují na problematiku zdravého životního stylu.

Obrázek 24 Rozdíly v odpovědích mezi učiteli různých typů škol u položky 33: Domnívám se, že
realizace programu PaV vytvoří podmínky pro vhodný výživový režim žáků během pobytu ve škole
(odpovědi učitelů: 4 – zcela souhlasím, 3 – spíše souhlasím, 2 – spíše nesouhlasím, 1 – zcela nesouhlasím; P – plně organizované školy, N – neúplně organizované školy, M – malotřídní školy).

Položka 33 středně silně koreluje s více položkami. Věcně nejvýznamnější se
staly korelace s položkou 34: Domnívám se, že realizace programu PaV vytvoří
podmínky pro vhodný pitný režim žáků během pobytu ve škole (rs = 0,70; p < 0,05),
položkou 35: Domnívám se, že realizace programu PaV pozitivně působí na
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konzumaci ovoce a zeleniny žáků (rs = 0,46; p < 0,05), položkou 36: Domnívám
se, že realizace programu PaV pozitivně působí na ranní výživový režim žáků (žáci
budou zahajovat výuku nasnídaní) (rs = 0,56; p < 0,05), položkou 37: Domnívám
se, že realizace programu PaV pozitivně působí na přesnídávkový režim žáků (svačiny žáků budou více odpovídat zásadám správné výživy) (rs = 0,69; p < 0,05),
položkou 47: Domnívám se, že plošné uplatnění programu PaV zlepší výživovou
gramotnost žáků (rs = 0,66; p < 0,05) a s položkou 48: Domnívám se, že plošné
uplatnění programu PaV zlepší celkový výživový režim žáků (rs = 0,64; p < 0,05).
S položkou 34: Domnívám se, že realizace programu PaV vytvoří podmínky pro
vhodný pitný režim žáků během pobytu ve škole zcela souhlasilo 64 učitelů (26 %),
spíše souhlasilo 157 učitel (63 %), spíše nesouhlasilo 25 učitelů (10 %) a zcela
nesouhlasili 4 učitelé (2 %). K položce se nevyjádřili 3 respondenti (tab. 50).
Tabulka 50 Frekvence odpovědí učitelů na položku 34: Domnívám se, že realizace programu PaV
vytvoří podmínky pro vhodný pitný režim žáků během pobytu ve škole
Frekvence odpovědí
Kategorie odpovědí

Absolutní Kumulativní
Relativní
četnost
četnost
četnost
platných
platných
platných
odpovědí
odpovědí odpovědí (%)

Kumulativní
relativní
četnost
platných
odpovědí (%)

Relativní
četnost všech
odpovědí (%)

Kumulativní
četnost všech
odpovědí (%)

1 – zcela nesouhlasím

4

4

1,60

1,60

1,58

1,58

2 – spíše nesouhlasím

25

29

10,00

11,60

9,88

11,46

3 – spíše souhlasím

157

186

62,80

74,40

62,06

73,52

4 – zcela souhlasím

64

250

25,60

100,00

25,30

98,81

Bez odpovědi

3

253

1,20

1,19

100,00

Medián i modus odpovědí učitelů na položku 34 (tab. 51) má hodnotu 3 (spíše
souhlasím). Většina učitelů tedy obdobně jako u položky 34 (vytváření výživového režimu) vyjadřuje jisté pochybnosti i k vytváření pitného režimu.
Tabulka 51 Popisné charakteristiky položky 34: Domnívám se, že realizace programu PaV vytvoří
podmínky pro vhodný pitný režim žáků během pobytu ve škole
Popisné charakteristiky
Proměnná
Položka 34

Platných N

Průměr

Medián

Modus

Četnost
modu

Min.

Max.

Dolní
kvartil

Horní
kvartil

SD

250

3,12

3

3

157

1

4

3

4

0,64
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V názorech na vytváření pitného režimu se neliší učitelé jednotlivých ročníků
ani učitelé různých typů škol.
S položkou 34: Domnívám se, že realizace programu PaV vytvoří podmínky pro
vhodný pitný režim žáků během pobytu ve škole téměř shodně korelují položky
uvedené výše u položky 33: Domnívám se, že realizace programu PaV vytvoří podmínky pro vhodný výživový režim žáků během pobytu ve škole (rs = 0,70; p < 0,05).
S položkou 36: Domnívám se, že realizace programu PaV pozitivně působí na
ranní výživový režim žáků (žáci budou zahajovat výuku nasnídaní) zcela souhlasilo 30 učitelů (13 %), spíše souhlasilo 136 učitelů (58 %), spíše nesouhlasilo
56 učitelů (24 %) a zcela nesouhlasilo 12 učitelů (5 %). K položce se nevyjádřilo
19 respondentů (tab. 52).
Tabulka 52 Frekvence odpovědí učitelů na položku 36: Domnívám se, že realizace programu PaV
pozitivně působí na ranní výživový režim žáků (žáci budou zahajovat výuku nasnídaní)
Frekvence odpovědí
Kategorie odpovědí

Absolutní Kumulativní
Relativní
četnost
četnost
četnost
platných
platných
platných
odpovědí odpovědí odpovědí (%)

Kumulativní
relativní
četnost
platných
odpovědí (%)

Relativní
četnost všech
odpovědí (%)

Kumulativní
četnost všech
odpovědí (%)

1 – zcela nesouhlasím

12

12

5,13

5,13

4,74

4,74

2 – spíše nesouhlasím

56

68

23,93

29,06

22,13

26,88

3 – spíše souhlasím

136

204

58,12

87,18

53,75

80,63

4 – zcela souhlasím

30

234

12,82

100,00

11,86

92,49

Bez odpovědi

19

253

8,12

7,51

100,00

Medián i modus odpovědí učitelů na položku 36 (tab. 53) má hodnotu 3 (spíše
souhlasím). Většina učitelů tedy vyjadřuje jisté pochybnosti o zlepšení ranního
režimu žáků a v denících učitelů popisuje problémy spojené s ovlivňováním
výživového režimu rodiny. Tento výsledek vyplývá z výše zmíněného poznatku,
že někteří rodiče nejsou ochotni s učitelem (se školou) jakkoliv konzultovat
stravovací návyky ve vlastní rodině a respektovat poznatky uplatněné v projektech či programech, jako je PaV. Někteří z těchto rodičů zřejmě z pohodlnosti
dávají svým dětem peníze, ať si snídani či svačinu kupují samy.
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Tabulka 53 Popisné charakteristiky položky 36: Domnívám se, že realizace programu PaV pozitivně
působí na ranní výživový režim žáků (žáci budou zahajovat výuku nasnídaní)
Popisné charakteristiky
Proměnná

Položka 36

Platných N

Průměr

Medián

Modus

Četnost
modu

Min.

Max.

Dolní
kvartil

Horní
kvartil

SD

234

2,79

3

3

136

1

4

2

3

0,73

Ve výše uvedených názorech se neliší učitelé jednotlivých ročníků ani učitelé
různých typů škol.
Položka 36 středně silně koreluje s většinou ostatních položek. Nejvýraznější
je korelace s položkou 37: Domnívám se, že realizace programu PaV pozitivně
působí na přesnídávkový režim žáků (svačiny žáků budou více odpovídat zásadám
správné výživy) (rs = 0,68; p < 0,05).
S položkou 37: Domnívám se, že realizace programu PaV pozitivně působí na přesnídávkový režim žáků (svačiny žáků budou více odpovídat zásadám správné výživy)
zcela souhlasilo 49 učitelů (20 %), spíše souhlasilo 156 učitelů (64 %), spíše
nesouhlasilo 38 učitelů (16 %) a zcela nesouhlasili 2 učitelé (1 %). K položce
se nevyjádřilo 8 respondentů (tab. 54).
Tabulka 54 Frekvence odpovědí učitelů na položku 37: Domnívám se, že realizace programu PaV pozitivně působí na přesnídávkový režim žáků (svačiny žáků budou více odpovídat zásadám správné výživy)
Frekvence odpovědí
Kategorie odpovědí

Absolutní Kumulativní
Relativní
četnost
četnost
četnost
platných
platných
platných
odpovědí odpovědí odpovědí (%)

Kumulativní
relativní
četnost
platných
odpovědí (%)

Relativní
četnost všech
odpovědí (%)

Kumulativní
četnost všech
odpovědí (%)

1 – zcela nesouhlasím

2

2

0,82

0,82

0,79

0,79

2 – spíše nesouhlasím

38

40

15,51

16,33

15,02

15,81

3 – spíše souhlasím

156

196

63,67

80,00

61,66

77,47

4 – zcela souhlasím

49

245

20,00

100,00

19,37

96,84

Bez odpovědi

8

253

3,27

3,16

100,00

Medián i modus odpovědí učitelů na položku 37 (tab. 55) má hodnotu 3 (spíše
souhlasím). Většina učitelů tedy potvrzuje zlepšení přesnídávkového režimu
žáků, ale současně upozorňuje, že školy na tento režim dbají bez ohledu na program PaV. Toto tvrzení mnohých učitelů nelze doložit získanými výzkumnými
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daty, vzhledem k četnosti těchto tvrzení v denících učitelů musíme tyto výroky
brát jako pozitivní obraz současné praxe.
Tabulka 55 Popisné charakteristiky položky 37: Domnívám se, že realizace programu PaV pozitivně
působí na přesnídávkový režim žáků (svačiny žáků budou více odpovídat zásadám správné výživy)
Popisné charakteristiky
Proměnná

Položka 37

Platných N

Průměr

Medián

Modus

Četnost
modu

Min.

Max.

Dolní
kvartil

Horní
kvartil

SD

245

3,03

3

3

156

1

4

3

3

0,62

Názory učitelů jednotlivých ročníků na vytváření přesnídávkového režimu se
neodlišují, ale liší se názory učitelů různých typů škol (obr. 25; Kruskal-Wallisův
test: H (2, N = 245) = 6,03; p  0,05). Ukazuje se, že v malotřídních školách
jsou názory učitelů na položku 37 pozitivnější než ve větších školách.

Obrázek 25 Rozdíly v odpovědích mezi učiteli různých typů škol u položky 37: Domnívám se, že
realizace programu PaV pozitivně působí na přesnídávkový režim žáků (svačiny žáků budou více
odpovídat zásadám správné výživy) (odpovědi učitelů: 4 – zcela souhlasím, 3 – spíše souhlasím,
2 – spíše nesouhlasím, 1 – zcela nesouhlasím; P – plně organizované školy, N – neúplně organizované
školy, M – malotřídní školy).
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Položka 37, kromě již zmíněného vztahu s výše popsanou položkou 36, nejsilněji koreluje s položkou 33: Domnívám se, že realizace programu PaV vytvoří podmínky pro vhodný výživový režim žáků během pobytu ve škole (rs = 0,69; p < 0,05)
a s položkou 55: Po úpravě metodických materiálů PaV (na základě poznatků
z pokusného ověřování) doporučuji jejich vydání a plošné uplatnění na 1. stupni
ZŠ) (rs = 0,61; p < 0,05).
Shrnutí:
Většina učitelů pilotních škol se na základě vlastních zkušeností domnívá, že
realizace programu PaV vytvoří podmínky pro vhodný výživový i pitný režim
žáků. Převahu však mají učitelé, kteří s tímto názorem spíše souhlasí a upozorňují,
že utváření tohoto režimu vyžaduje značnou dávku účasti učitele na organizaci
stravovacích přestávek, tj. na důsledném kontrolování dodržování pravidelnosti
intervalů mezi jídly, složení svačin, výběru obědů i pití neslazených nápojů.
Zároveň si uvědomují, že ve všech ohledech musejí jít žákům svým vlastním
příkladem. K umírněnému doporučení v této položce jistě přispěl i fakt, že téměř
v každé škole existoval určitý segment rodičů, kteří na projektu nespolupracovali nebo se dokonce vyjadřovali proti programu. Učitelé tak někdy propadali
pochybnostem, jestli jejich konání v této oblasti může v dětech zanechat hlubší
stopy. Ti, kteří zvolili silnější míru doporučení, si zřejmě uvědomují, že pro většinu dětí má program smysl.

Názory učitelů na realizaci dílčího cíle 19: podporovat u dětí
dostatečnou konzumaci ovoce a zeleniny
Naplnění tohoto cíle se dosáhlo, k čemuž přispělo i to, že většina škol byla
v době ověřování zapojena do celostátního programu Ovoce (a zelenina) do škol.
Učitelé ve svých zápisech pozitivně hodnotili také to, že v rámci programu žáci
ochutnali i méně známé druhy. Navíc několik učitelů zmínilo, že se jim podařilo
aktuálně konzumovaný druh ovoce či zeleniny propojit s obsahem učiva nějakého předmětu (např. výklad v českém jazyce, výskyt nebo význam v prvouce,
vlastivědě nebo přírodovědě apod.). Pouze v ojedinělých případech učitelé
uváděli, že žáci odmítají konzumovat ovoce a zeleninu z projektu ovoce a zelenina
do škol. Tyto tendence měli především žáci vyšších ročníků (4. a 5. ročník)
a jednalo se v průběhu roku většinou o tytéž žáky.
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Z deníků učitelů vyplynulo, že prakticky na všech školách žáci v průběhu roku
(cca od listopadu) začali konzumovat více ovoce a zeleniny. Až do konce školního
roku si je nosili a pravidelně kontrolovali porce. Někdy se však objevila i poznámka,
že při konzumaci ovoce a zeleniny chybí pestrost.
Několik rodičů či prarodičů projekt podpořilo tím, že v době sklizně nosili do
školy ovoce pro žáky z vlastních zahrádek. Některé školy pak dokonce nabízely
žákům nakrájené čerstvé ovoce dopoledne během svačinové přestávky i odpoledne ve školní družině.
Prakticky na všech školách ale existovala skupina žáků, kteří ovoce a zeleninu
odmítali a ve škole je dávali spolužákům nebo je dokonce vyhazovali. Jednalo
se opět spíše o žáky vyšších ročníků. Dále učitelé uváděli, že někteří žáci
nechtějí např. ani ochutnat polévku, zeleninové saláty, jídlo, které neznají z domova
apod. Počet takových žáků byl po celý školní rok téměř stejný. Ve druhé polovině roku však přibylo žáků, kteří jedli více zeleniny a alespoň byli ochotni
vyzkoušet nová jídla.
Ověření poznatků závěrečným dotazníkem:
Možnosti realizace dílčího cíle 19 ověřovala v závěrečném dotazníku položka 35:
Domnívám se, že realizace programu PaV pozitivně působí na konzumaci ovoce
a zeleniny žáků. S položkou 35 zcela souhlasilo 93 učitelů (37 %), spíše souhlasilo 138 učitelů (55 %), spíše nesouhlasilo 19 učitelů (7 %) a zcela nesouhlasil
1 učitel (0,4 %). K položce se nevyjádřili 3 respondenti (tab. 56).
Tabulka 56 Frekvence odpovědí učitelů na položku 35: Domnívám se, že realizace programu PaV
pozitivně působí na konzumaci ovoce a zeleniny žáků
Frekvence odpovědí
Kategorie odpovědí

1 – zcela nesouhlasím

Absolutní Kumulativní
Relativní
četnost
četnost
četnost
platných
platných
platných
odpovědí odpovědí odpovědí (%)
1

1

0,40

Kumulativní
relativní
Relativní četnost
četnost
všech odpovědí
platných
(%)
odpovědí (%)
0,40

0,40

Kumulativní
četnost všech
odpovědí (%)
0,40

2 – spíše nesouhlasím

18

19

7,20

7,60

7,11

7,51

3 – spíše souhlasím

138

157

55,20

62,80

54,55

62,06

4 – zcela souhlasím

93

250

37,20

100,00

36,76

98,81

Bez odpovědi

3

253

1,20

1,19

100,00
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Medián i modus odpovědí učitelů (tab. 57) má hodnotu 3 (spíše souhlasím).
Učitelé tedy v naprosté většině s pozitivním působením programu PaV na konzumaci ovoce a zeleniny žáků vyslovují souhlas, ale převažují odpovědi spíše
souhlasím, které naznačují jisté pochybnosti.
Tabulka 57 Popisné charakteristiky položky 35: Domnívám se, že realizace programu PaV pozitivně
působí na konzumaci ovoce a zeleniny žáků
Popisné charakteristiky
Proměnná

Položka 35

Platných N

Průměr

Medián

Modus

Četnost
modu

Min.

Max.

Dolní
kvartil

Horní
kvartil

SD

250

3,29

3

3

138

1

4

3

4

0,61

V názorech na položku 35 se učitelé jednotlivých ročníků neliší. Statisticky
významné jsou rozdíly v odpovědích učitelů různých typů škol (obr. 26; Kruskal-Wallisův test: H (2, N = 250) = 7,34; p  0,05). Kladně se k působení programu
na konzumaci ovoce a zeleniny vyjadřují zejména učitelé malotřídních škol.
Znovu se zde potvrzuje, že na těchto školách se ve školním kurikulu klade
obecně vyšší důraz na otázky výživového režimu a zdravého životního stylu.

Obrázek 26 Rozdíly v odpovědích mezi učiteli různých typů škol u položky 35: Domnívám se, že
realizace programu PaV pozitivně působí na konzumaci ovoce a zeleniny žáků (odpovědi učitelů: 4 – zcela
souhlasím, 3 – spíše souhlasím, 2 – spíše nesouhlasím, 1 – zcela nesouhlasím; P – plně organizované
školy, N – neúplně organizované školy, M – malotřídní školy).
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S položkou 35 středně silně koreluje více položek. Věcnou významnost spatřujeme zejména v korelaci s položkou 30: Oblast výživy v programu PaV považuji
za přínosnou a doporučuji její uplatnění na všech ZŠ (rs = 0,53; p < 0,05) a s položkou 49: Domnívám se, že plošné uplatnění programu PaV zlepší spolupráci s rodiči
v oblasti výživového režimu žáků (rs = 0,52; p < 0,05).

Shrnutí:
Na základě vlastních zkušeností se většina učitelů pilotních škol domnívá, že
realizace programu PaV pozitivně působí na konzumaci ovoce a zeleniny žáků.
S výjimkou malotřídních škol však mají převahu učitelé, kteří s tímto názorem
nevyslovují jednoznačný souhlas (tj. spíše souhlasí). To je dáno patrně tím, že
se v učitelích opět sváří jejich přesvědčení a uvědomění s pocitem, že v mnoha
případech chybí adekvátní podpora v rodinách. V této souvislosti sehrává
významnou roli také projekt Ovoce a zelenina do škol, který na většině škol
běžel paralelně s programem PaV.

Názory učitelů na realizaci dílčího cíle 20: pokusit se zajistit
svačiny žáků připravované školní jídelnou
Svačiny žáků připravované školní jídelnou se podařilo zavést na třetině pilotních
škol, ale využívala je pouze asi čtvrtina žáků. Na jedné škole získali ve druhé
polovině školního roku dotaci na svačiny od zřizovatele (obce). V důsledku
toho zaznamenali vyšší zájem o odběr svačin ze školní jídelny.
Někteří učitelé (z městských i z venkovských škol) se v denících opakovaně
zmiňovali, že lepšímu stravování dětí často brání finanční situace rodiny. V několika
případech se objevilo i zdůvodnění, že žáci museli svačinu sníst ve školní jídelně
a nemohli být se svými kamarády ve třídě, dále také to, že žáci museli stát frontu
na vydání svačiny a samotnou svačinu pak mnohdy nestačili o přestávce sníst. Po
Vánocích byly v jedné škole svačiny žáků připravované školní jídelnou dokonce
zastaveny.
Ojediněle se učitelé ve svých třídách snažili o systematický nábor (např. přesvědčit rodiče, aby všichni žáci ze třídy chodili jeden týden na svačiny do školní
jídelny, v očekávání, že řada z nich díky dobré zkušenosti u toho zůstane i nadále).
Jedna učitelka uvedla, že pro zajištění pravidelného stravování zařídili ve škole
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možnost odebrat svačinu připravovanou školní jídelnou v případě, že si žák svačinu
zapomene doma (peníze učitelka půjčovala z třídního fondu).
Ověření poznatků závěrečným dotazníkem:
Dílčí cíl 20 ověřovala v závěrečném dotazníku položka 38: Doporučuji, aby
školní jídelny připravovaly žákům přesnídávky, případně odpolední svačiny (podle
podmínek škol a školních jídelen). S výrokem zcela souhlasilo 45 učitelů (21 %),
spíše souhlasilo 93 učitelů (43 %), spíše nesouhlasilo 63 učitelů (29 %) a zcela
nesouhlasilo 16 učitelů (7 %). K položce se nevyjádřilo 36 učitelů (tab. 58).
Tabulka 58 Frekvence odpovědí učitelů na položku 38: Doporučuji, aby školní jídelny připravovaly
žákům přesnídávky, případně odpolední svačiny (podle podmínek škol a školních jídelen)
Frekvence odpovědí
Kategorie odpovědí

Absolutní Kumulativní
Relativní
četnost
četnost
četnost
platných
platných
platných
odpovědí odpovědí odpovědí (%)

1 – zcela nesouhlasím

16

16

7,37

Kumulativní
relativní
četnost
platných
odpovědí (%)

Relativní
četnost všech
odpovědí (%)

Kumulativní
četnost všech
odpovědí (%)

7,37

6,32

6,32

2 – spíše nesouhlasím

63

79

29,03

36,41

24,90

31,23

3 – spíše souhlasím

93

172

42,86

79,26

36,76

67,98

100,00

4 – zcela souhlasím

45

217

20,74

Bez odpovědi

36

253

16,59

17,79

85,77

14,23

100,00

Medián i modus odpovědí učitelů na položku 38 (tab. 59) má hodnotu 3 (spíše
souhlasím). Většina učitelů tedy doporučuje, aby školní jídelny připravovaly
žákům přesnídávky, případně odpolední svačiny. Současně si jsou učitelé vědomi
rozdílných podmínek pro zajištění této služby. Z kvalitativní části ověřování
však plyne, že školní přesnídávky by mohly zlepšit kvalitu výživy i dopolední
výživový režim žáků, avšak ani žáci, ani rodiče zatím nejsou s touto nabídkou
srozuměni a službu tak využívala jen malá část žáků.
Tabulka 59 Popisné charakteristiky položky 38: Doporučuji, aby školní jídelny připravovaly
žákům přesnídávky, případně odpolední svačiny (podle podmínek škol a školních jídelen)
Popisné charakteristiky
Proměnná

Položka 38

Platných N

Průměr

Medián

Modus

Četnost
modu

Min.

Max.

Dolní
kvartil

Horní
kvartil

SD

217

2,77

3

3

93

1

4

2

3

0,86
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Názory učitelů se neliší dle ročníků ani dle různých typů škol, kde respondenti
vyučují.
S položkou 38 středně silně koreluje jediná položka – 39: Doporučuji, aby při
výživovém vzdělávání žáků učitelé spolupracovali se školní jídelnou (rs = 0,43;
p < 0,05).
Shrnutí:
Většina učitelů se přiklání k doporučení, aby školní jídelny ve větší míře připravovaly žákům přesnídávky, které by mohly zlepšit kvalitu výživy i dopolední
výživový režim žáků. Z pilotního ověřování zároveň vyplynulo, že je třeba tuto
poměrně novou službu důsledně propagovat a pokusit se odstranit některé
slabiny, jako je nedostupnost této služby pro žáky ze sociálně slabších rodin,
dostatečný čas na delší přesuny do jídelny nebo obsloužení většího počtu žáků
ve velkých školách. Žáci by měli sníst svačinu v klidu o přestávce, příp. přímo
ve třídě.

Názory učitelů na realizaci dílčího cíle 21: ve spolupráci se školní
jídelnou usilovat o co největší kvalitu školního stravování a co
největší počet žáků využívajících tento druh stravování
Naplnění tohoto dílčího cíle učitelé v zápisech nekomentovali příliš často.
Přesto lze konstatovat, že v necelé pětině škol bylo explicitně konstatováno
zlepšení školních obědů, což oceňovali i někteří rodiče (při styku s učiteli například uváděli, že jejich děti doma vyžadují ryby a zeleninový salát). Právě salát či
ovoce se dle učitelů obecně v nabídce školních jídelen vyskytovaly výrazně častěji než dříve a v řadě škol byly postupně její součástí i méně známé potraviny
(např. jáhly, cizrna, kuskus apod.).
Téměř samozřejmostí se stalo omezení zákeřných kostek, což si žáci uvědomovali mimo jiné při pravidelném hodnocení jídla ve školní jídelně, které dle zápisů
v denících probíhalo alespoň občas ve většině tříd. V řadě tříd se také o školním jídelníčku předem diskutovalo z hlediska zásad správné výživy (někde si
společně oběd i vybírali, čímž učitelé žáky motivovali k vyzkoušení neznámého,
jinde mohli sami žáci navrhovat změny v jídelníčku, v jedné škole žáci besedovali
s vedoucím školní jídelny).
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Kvalita školního stravování obecně zaznamenala výraznější zlepšení ve druhé
polovině školního roku, kdy učitelé psali o úpravě jídelníčku dle zásad PaV, o zlepšení obědů, o kvalitnějším stravování, o tom, že žáci alespoň ochutnají všechny části
oběda. Dle vyjádření několika učitelů problém zůstal zejména ve školách, kde
obědy zajišťuje externí dodavatel. Zde se kvalitu stravování podařilo výrazně
změnit jen v jednom případě.
Ani v této oblasti se průřezově na všech školách nepovedlo dosáhnout stavu,
aby někteří žáci zbytečně nevraceli jídlo, brali si a hlavně jedli polévky, neměli
nechuť k neznámým potravinám apod. Možnost výběru jednoho zdravého jídla
se objevila pouze sporadicky. Ke konci roku však přibylo žáků, kteří jedli více
zeleniny a alespoň vyzkoušeli nová jídla. V některých záznamech se také opakovaně objevovaly stesky, že se nedaří dodržovat zásady stolování, případně že
ve školní jídelně panuje hlučné a stresující prostředí. K počtu žáků, kteří chodí
na školní obědy, se učitelé prakticky nevyjadřovali.
Ověření poznatků závěrečným dotazníkem:
S dílčím cílem 21 souvisela v závěrečném dotazníku položka 39: Doporučuji,
aby při výživovém vzdělávání žáků učitelé spolupracovali se školní jídelnou.
S položkou 39: Doporučuji, aby při výživovém vzdělávání žáků učitelé spolupracovali se školní jídelnou zcela souhlasilo 94 učitelů (41 %), spíše souhlasilo
100 učitelů (43 %), spíše nesouhlasilo 33 učitelů (14 %) a zcela nesouhlasili
3 učitelé (1 %). K položce se nevyjádřilo 23 respondentů (tab. 60).
Tabulka 60 Frekvence odpovědí učitelů na položku 39: Doporučuji, aby při výživovém vzdělávání
žáků učitelé spolupracovali se školní jídelnou
Frekvence odpovědí
Kategorie odpovědí

1 – zcela nesouhlasím

Kumulativní
relativní
četnost
platných
odpovědí (%)

Relativní
četnost všech
odpovědí (%)

Kumulativní
četnost všech
odpovědí (%)

1,30

1,30

1,19

1,19

Absolutní Kumulativní
Relativní
četnost
četnost
četnost
platných
platných
platných
odpovědí odpovědí odpovědí (%)
3

3

2 – spíše nesouhlasím

33

36

14,35

15,65

13,04

14,23

3 – spíše souhlasím

100

136

43,48

59,13

39,53

53,75

4 – zcela souhlasím

94

230

40,87

100,00

37,15

90,91

Bez odpovědi

23

253

10,00

9,09

100,00
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Medián i modus odpovědí učitelů (tab. 61) má hodnotu 3 (spíše souhlasím).
Velká většina učitelů tedy doporučení uvedené v položce 39 podporuje. Z kvalitativní analýzy pak vyplynulo, že větší vzájemná komunikace a informovanost
mezi školní jídelnou a pedagogickým sborem zvyšuje potenciál pro účinnější
uplatnění obsahu nejen programu PaV.
Tabulka 61 Popisné charakteristiky položky 39: Doporučuji, aby při výživovém vzdělávání žáků
učitelé spolupracovali se školní jídelnou
Popisné charakteristiky
Proměnná

Položka 39

Platných N

Průměr

Medián

Modus

Četnost
modu

Min.

Max.

Dolní
kvartil

Horní
kvartil

SD

230

3,24

3

3

100

1

4

3

4

0,74

Učitelé jednotlivých ročníků se v názorech na spolupráci se školní jídelnou
neliší. Statisticky významný rozdíl však byl shledán v názorech učitelů jednotlivých typů škol, kdy počet nesouhlasných názorů učitelů narůstá s velikostí
školy (obr. 27; Kruskal-Wallisův test: H (2, N = 230) = 13,65; p  0,01).

Obrázek 27 Rozdíly v odpovědích mezi učiteli různých typů škol u položky 39: Doporučuji, aby
při výživovém vzdělávání žáků učitelé spolupracovali se školní jídelnou (odpovědi učitelů: 4 – zcela
souhlasím, 3 – spíše souhlasím, 2 – spíše nesouhlasím, 1 – zcela nesouhlasím; P – plně organizované
školy, N – neúplně organizované školy, M – malotřídní školy).
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S položkou 39 středně silně koreluje jediná položka 38: Doporučuji, aby školní
jídelny připravovaly žákům přesnídávky, případně odpolední svačiny (podle podmínek škol a školních jídelen) (rs = 0,43; p < 0,05).
Shrnutí:
Učitelé pilotních škol převážně souhlasí s doporučením, aby při výživovém
vzdělávání žáků učitelé spolupracovali se školní jídelnou, a velká většina jich
současně doporučuje, aby většina žáků obědvala ve školní jídelně. Z pilotáže
také poměrně jasně vyplynulo, že nabídka vhodných a pestrých jídel, která je
navíc reflektována a hodnocena ve výuce, může být důležitým a z hlediska reálií
i poměrně atraktivním doplňkem učiva v předmětech či tématech, která směřují
ke správné výživě a zdravému životnímu stylu. Pro řadu učitelů je také důležitá
možnost o skladbě jídelníčku předem diskutovat s žáky, a tím se s nabídkou
školního stravování více ztotožnit.

Názory učitelů na realizaci dílčího cíle 22: zajistit, aby ve škole
nebyly automaty a bufety s nevhodným sortimentem nebo k nim
žáci 1. stupně ZŠ neměli volný přístup
Hned v první půlce školního roku byly na některých školách odstraněny automaty s nevhodnými potravinami nebo alespoň došlo k úpravě sortimentu.
Prakticky stejný proces se odehrál ve většině školních bufetů. V řadě škol se
pak instalovaly automaty na mléko a na „zdravé“ pamlsky i pití, které postupně
využívalo stále více žáků. Průvodním jevem samozřejmě byla omezená nabídka
zákeřných kostek. Zejména ve druhé polovině školního roku učitelé psali, že
žáci kupují zdravější potraviny, méně sladkostí a vhodnější pití. S odstraněním
automatů na některých školách vzrostl počet žáků, kteří si začali nosit zdravější
svačiny z domova.
Tam, kde se nepodařilo odstranit automaty či alespoň změnit jejich sortiment
(i bufetů), žáci stále nakupovali nevhodné potraviny. Sílící tendence nákupu
nevhodných potravin je patrná opět u vyšších ročníků. Podle sdělení některých
učitelů však ani inovované automaty a bufety příliš zdravé potraviny neobsahovaly.
Z analýzy záznamů pak vyplynulo, že tato konstatování pocházela spíše od učitelů s vysokou mírou orientace na správnou výživu a zdravý životní styl obecně.
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Ověření poznatků závěrečným dotazníkem:
Názory učitelů na dílčí cíl 22 jsme v závěrečném dotazníku neověřovali, protože v průběhu šetření byla připravena a dne 29. srpna 2016 vydána Vyhláška
č. 282/2016 Sb., o požadavcích na potraviny, pro něž je přípustná reklama
a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních. Tato
vyhláška naplňuje dílčí cíl 22. Důvodem předložení vyhlášky je dle MŠMT
potřeba snížení nezdravého prostředí ve školách a školských zařízeních. Na
základních školách bude možné od 1. ledna 2017 nabízet a prodávat pouze
potraviny odpovídající svým výživovým složením zásadám zdravé výživy.

Názory učitelů na realizaci dílčího cíle 23: připravit a realizovat
dny a týdny zdraví s výživovou (a pohybovou) složkou
Jak jsme již konstatovali u oblasti pohybu, pravidelné dny či celé týdny zdraví
s výživovou i s pohybovou složkou se nerealizovaly na žádné z pilotních škol.
Nejčastější metodou naplnění těchto dnů a týdnů byl i ve výživové složce programu PaV výukový projekt či integrovaná tematická výuka. Vyjádřili se tak
učitelé více než dvou třetin škol.
Na jednotlivých školách proběhla řada zajímavých dlouhodobých projektů či
jednorázových akcí. V těchto dnech a týdnech žáci intenzivně pracovali s pyramidou (často ve spojení s obaly od reálných potravin), vystavovali a ochutnávali
(neznámé) zdravé potraviny, sestavovali recepty, vyráběli křížaly, ovocné či zeleninové saláty, pěstovali ve třídě bylinky (které pak společně využívali ke zdravému
vylepšení svých svačin), navštěvovali obchody zdravé výživy atp. Typická zde byla
poměrně vysoká míra kognitivní náročnosti, neboť žáci byli touto komplexní
formou vedeni k osvojení základních pojmů a znalostí. Někdy s těmito projekty
pomáhali i rodiče, ojediněle pak například obchodníci se zdravými potravinami.
Poměrně často se také objevovaly povzdechy, že na zařazení dnů a týdnů zdraví
není v plánované výuce dostatek prostoru. Dokladem toho je fakt, že se zřejmě
nikde nezařazovaly zcela pravidelně a systematicky.
Ověření poznatků závěrečným dotazníkem:
Názory učitelů na plnění dílčího cíle 23 v závěrečném dotazníku ověřovala
položka 40: Doporučuji zařadit do výuky během každého pololetí alespoň jeden den
zdraví s výživovou tematikou a položka 41: Doporučuji zařadit do výuky během
každého pololetí alespoň jeden týden zdraví s výživovou tematikou.
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Popisné charakteristiky názorů učitelů na položku 40: Doporučuji zařadit do
výuky během každého pololetí alespoň jeden den zdraví s výživovou tematikou jsou
následující: S doporučením zcela souhlasí 157 učitelů (62 %), spíše souhlasí
80 učitelů (32 %), spíše nesouhlasí 13 učitelů (5 %) a zcela nesouhlasí 2 učitelé
(1 %). K položce se nevyjádřil 1 respondent (tab. 62).
Tabulka 62 Frekvence odpovědí učitelů na položku 40: Doporučuji zařadit do výuky během
každého pololetí alespoň jeden den zdraví s výživovou tematikou
Frekvence odpovědí
Kategorie odpovědí

Absolutní Kumulativní
Relativní
četnost
četnost
četnost
platných
platných
platných
odpovědí odpovědí odpovědí (%)

1 – zcela nesouhlasím

2

2

0,79

Kumulativní
relativní
četnost
platných
odpovědí (%)

Relativní
četnost všech
odpovědí (%)

Kumulativní
četnost všech
odpovědí (%)

0,79

0,79

0,79

2 – spíše nesouhlasím

13

15

5,16

5,95

5,14

5,93

3 – spíše souhlasím

80

95

31,75

37,70

31,62

37,55

4 – zcela souhlasím

157

252

62,30

100,00

62,06

99,60

1

253

0,40

0,40

100,00

Bez odpovědi

Medián i modus odpovědí učitelů (tab. 63) má hodnotu 4 (zcela souhlasím).
Přes 90 % učitelů tedy s doporučením souhlasí a velká většina vyslovila souhlas
jednoznačně. Z tohoto výsledku je zřejmé, že i přes výše uvedené povzdechy
o časové náročnosti a nedostatku prostoru v kurikulu si učitelé uvědomují,
že jde o velmi prospěšnou komplexní formu, která může žákům přinést řadu
nových poznatků a zkušeností v reálných podmínkách.
Tabulka 63 Popisné charakteristiky položky 40: Doporučuji zařadit do výuky během každého
pololetí alespoň jeden den zdraví s výživovou tematikou
Popisné charakteristiky
Proměnná

Položka 40

Platných N

Průměr

Medián

Modus

Četnost
modu

Min.

Max.

Dolní
kvartil

Horní
kvartil

SD

252

3,56

4

4

157

1

4

3

4

0,63

Mezi učiteli jednotlivých ročníků není na organizaci dne zdraví v názorech
významný rozdíl. Ten byl opět shledán u učitelů různých typů škol (obr. 28;
Kruskal-Wallisův test: H (2, N = 252) = 7,42; p 0,05). Menší školy (s výjimkou
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2 názorů u malotřídních škol) výrazněji souhlasí s organizací dne zdraví. I zde
se tak potvrzují již výše popsané poznatky o větším zaměření venkovských škol
na problematiku zdravého životního stylu a kvalitu života žáků obecně.

Obrázek 28 Rozdíly v odpovědích mezi učiteli různých typů škol u položky 40: Doporučuji zařadit
do výuky během každého pololetí alespoň jeden den zdraví s výživovou tematikou (odpovědi učitelů:
4 – zcela souhlasím, 3 – spíše souhlasím, 2 – spíše nesouhlasím, 1 – zcela nesouhlasím; P – plně
organizované školy, N – neúplně organizované školy, M – malotřídní školy).

Položka 40 opět statisticky významně koreluje s řadou dalších položek, ale
tyto korelace jsou vesměs slabé a věcně nevýznamné. Středně silná je korelace
s položkou 41: Doporučuji zařadit do výuky během každého pololetí alespoň jeden
týden zdraví s výživovou složkou (rs = 0,61; p < 0,05).
S položkou 41: Doporučuji zařadit do výuky během každého pololetí alespoň
jeden týden zdraví s výživovou tematikou zcela souhlasilo 85 učitelů (34 %),
spíše souhlasilo 91 učitelů (37 %), spíše nesouhlasilo 61 učitelů (25 %) a zcela
nesouhlasilo 12 učitelů (5 %). K položce se nevyjádřili 4 respondenti (tab. 64).
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Tabulka 64 Frekvence odpovědí učitelů na položku 41: Doporučuji zařadit do výuky během
každého pololetí alespoň jeden týden zdraví s výživovou tematikou
Frekvence odpovědí
Kategorie odpovědí

Absolutní Kumulativní
Relativní
četnost
četnost
četnost
platných
platných
platných
odpovědí odpovědí odpovědí (%)

Kumulativní
relativní
četnost
platných
odpovědí (%)

Relativní
četnost všech
odpovědí (%)

Kumulativní
četnost všech
odpovědí (%)

1 – zcela nesouhlasím

12

12

4,82

4,82

4,74

4,74

2 – spíše nesouhlasím

61

73

24,50

29,32

24,11

28,85

3 – spíše souhlasím

91

164

36,55

65,86

35,97

64,82

4 – zcela souhlasím

85

249

34,14

100,00

33,60

98,42

Bez odpovědi

4

253

1,61

1,58

100,00

Medián i modus reakcí učitelů na položku 41 (tab. 65) má hodnotu 3 (spíše
souhlasím). Většina učitelů tedy týden zdraví s výživovou složkou doporučuje
k plošnému uplatnění, ale převaha patří učitelům, kteří tuto aktivitu spíše doporučují. Jisté oslabení tohoto doporučení oproti dnům zdraví s výživovou složkou
zřejmě plyne z ještě větší časové zátěže, pro kterou učitelé zatím nenacházejí
reálný prostor.
Tabulka 65 Popisné charakteristiky položky 41: Doporučuji zařadit do výuky během každého
pololetí alespoň jeden týden zdraví s výživovou tematikou
Popisné charakteristiky
Proměnná

Položka 41

Platných N

Průměr

Medián

Modus

Četnost
modu

Min.

Max.

Dolní
kvartil

Horní
kvartil

SD

249

3,00

3

3

91

1

4

2

4

0,88

Názory učitelů na týden zdraví se statisticky významně liší podle ročníků,
v nichž učitelé vyučují (obr. 29; Kruskal-Wallisův test: H (5, N = 249) = 11,81;
p  0,05). Až na jednu výjimku mají kladná stanoviska k týdnu zdraví učitelé
malotřídních škol, pro něž je zřejmě organizace této akce snadnější než na
větších školách. Tento poznatek potvrzují i statisticky významné rozdíly mezi
učiteli různých typů škol (obr. 30; Kruskal-Wallis test: H (2, N = 249) = 9,14;
p  0,05), neboť u malotřídních škol se medián nachází na hodnotě 4 (zcela
souhlasím) a u větších škol na hodnotě 3 (spíše souhlasím).
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Obrázek 29 Rozdíly v odpovědích mezi učiteli jednotlivých ročníků u položky 41: Doporučuji zařadit do
výuky během každého pololetí alespoň jeden týden zdraví s výživovou tematikou (odpovědi učitelů:
4 – zcela souhlasím, 3 – spíše souhlasím, 2 – spíše nesouhlasím, 1 – zcela nesouhlasím; P – plně
organizované školy, N – neúplně organizované školy, M – malotřídní školy).

Obrázek 30 Rozdíly v odpovědích mezi učiteli různých typů škol u položky 41: Doporučuji zařadit do
výuky během každého pololetí alespoň jeden týden zdraví s výživovou tematikou (odpovědi učitelů:
4 – zcela souhlasím, 3 – spíše souhlasím, 2 – spíše nesouhlasím, 1 – zcela nesouhlasím; P – plně
organizované školy, N – neúplně organizované školy, M – malotřídní školy).
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Statisticky významné se zdají korelace s více položkami, ale středně silné nebo
silné a věcně významné jsou u položky 41 zejména korelace s položkou 8:
Doporučuji pravidelně zařazovat ve třídách tzv. integrovanou terénní výuku (rs = 0,50;
p < 0,05), s položkou 13: Doporučuji zařadit do výuky během každého pololetí
alespoň jeden den zdraví s pohybovou složkou (rs = 0,51; p < 0,05) a s položkou
14: Doporučuji zařadit do výuky během každého pololetí alespoň jeden týden zdraví
s pohybovou složkou (rs = 0,77; p < 0,05). To naznačuje, že týdny zdraví doporučují především učitelé, kteří se kladně staví k netradičním formám výuky.
Shrnutí:
Většina učitelů doporučuje zařazovat do výuky dny nebo týdny zdraví.
Doporučení učitelů větších škol však není zcela přesvědčivé a zřejmě ho ovlivňují organizačními problémy. Výsledky rovněž naznačují, že dny a týdny zdraví
chtějí zařazovat do výuky spíše učitelé s kladným vztahem k netradičním formám výuky. Z vesměs kladných reakcí k realizaci dnů a týdnů zdraví s výživovou
složkou je ale patrné, že si učitelé v praxi ověřili efektivitu této formy edukace
(i při vědomí organizační a časové zátěže) právě ve vztahu k tématům obsaženým
v programu PaV.

Názory učitelů na realizaci dílčího cíle 24: průběžně sledovat
a hodnotit výživový režim žáků, motivačně se pokoušet o získání
označení VIP škola a VIP školáci
Naplnění tohoto dílčího cíle v oblasti výživy mělo být stejně jako v oblasti
pohybu důležitým prostředkem ke zvnitřnění znalostí, dovedností, postojů
a hodnot, ke kterým byli žáci v rámci programu PaV vedeni. Proto je pozitivní,
že se dle zápisů všichni učitelé snažili ve výuce (v různých předmětech a často
i o přestávkách) zařazovat pravidelné diskuse o pití, svačinách a obědech. Hodnotili
přitom složení svačin, pitného režimu, školní i domácí stravy, sortimentu ve školních
bufetech a automatech, dodržování 6P atd.
Velká část učitelů v této souvislosti oceňovala pracovní sešity programu PaV, které
jim k tomu poskytovaly důležitou didaktickou oporu, jako například vyplňování
evaluačních listů, zakreslování porcí ovoce a zeleniny do tabulky, záznamy kostek do
pyramidy atd.
Více než tři čtvrtiny záznamů v této souvislosti zmiňovaly, že se daří průběžně
plnit úkoly v pracovním sešitě. Učitelé k tomu dodávali, že žáky práce se sešitem
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baví a zajímá, úkoly jsou lákavé, pěkné, srozumitelné. Ukázalo se, že zde berou
učitelé potřebu pracovního sešitu daleko přirozeněji než v oblasti pohybu. Přes
vyplňované evaluační listy si navíc řada učitelů (explicitně cca 30 %) uvědomila
a ověřila, že si žáci již osvojili řadu poznatků o správném výživovém a pohybovém
režimu, takže o něm dovedli uvažovat i mluvit. Na druhou stranu několik učitelů
uvedlo, že práce se sešity je spíše nahodilá a většinou na úkor času z nějakého
jiného předmětu.
Dále se zcela pravidelně vyskytovaly stížnosti, že užitečné diskuse a dotazy, které
se vzhledem k pronikání tématu do jiných předmětů často vyskytovaly, musely být
kvůli nedostatku času na probrání látky utnuty.
Důležitou součást hodnocení výživového režimu představovalo opět sebehodnocení
žáků. V této oblasti bylo ještě více založeno na jejich aktivní práci s pyramidou,
do níž (v určených dnech či týdnech) zaznamenávali porce vlastní stravy a pití.
Při školních obědech občas sami odhadovali velikost jednotlivých porcí a zařazovali je do jednotlivých kostek potravinové pyramidy. Postupně dokázali velmi dobře
mluvit o tom, zda a jak by bylo správné svůj (popřípadě školní) jídelníček upravit
(porovnávání zápisů, zhodnocení s oporou pyramidy).
Ze záznamů ale také vyplynulo, že se sebehodnocení často nedařilo plnit v elementárních třídách, neboť dle učitelů tito žáci následující den již nevěděli, co jedli,
natož pili. Naopak učitelé ve vyšších ročnících občas odhalili, že jejich žáci své
zápisy „vylepšovali“ nepravdivými údaji.
Uplatnění označení VIP bylo také v oblasti výživy zmiňováno pouze v zápisech
učitelů ze čtyř škol a ani zde se toto označení nepodařilo prosadit jako zásadní
motivační prvek.
Ověření poznatků závěrečným dotazníkem:
S ohledem na průběžně získávané poznatky z ověřování programu PaV jsme
druhou část dílčího cíle 24 – motivačně se pokoušet o získání označení VIP
škola a VIP školáci – oddělili od první části cíle – průběžně sledovat a hodnotit
výživový režim žáků. Ověření motivační části cíle 13 je popsáno v souhrnném
hodnocení programu PaV.
Dílčí cíl 24 – průběžně sledovat a hodnotit výživový režim žáků – jsme v závěrečném dotazníku ověřovali položkou 43: Doporučuji, aby učitelé průběžně s žáky
diskutovali a hodnotili jejich celkový výživový režim, položkou 45: Doporučuji vést
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žáky k sebehodnocení výživového režimu a položkou 46: Doporučuji využívat při
práci s dětmi Pyramidu výživy pro děti.
S položkou 43: Doporučuji, aby učitelé průběžně s žáky diskutovali a hodnotili
jejich celkový výživový režim zcela souhlasí 131 učitelů (52 %), spíše souhlasí
107 učitelů (42 %), spíše nesouhlasí 13 učitelů (5 %) a zcela nesouhlasí 1 učitel
(0,4 %). K položce se nevyjádřil 1 respondent (tab. 66).
Tabulka 66 Frekvence odpovědí učitelů na položku 43: Doporučuji, aby učitelé průběžně s žáky
diskutovali a hodnotili jejich celkový výživový režim
Frekvence odpovědí
Kategorie odpovědí

1 – zcela nesouhlasím

Absolutní Kumulativní
Relativní
četnost
četnost
četnost
platných
platných
platných
odpovědí odpovědí odpovědí (%)
1

1

0,40

Kumulativní
relativní
četnost
platných
odpovědí (%)

Relativní
četnost všech
odpovědí (%)

Kumulativní
četnost všech
odpovědí (%)

0,40

0,40

0,40

2 – spíše nesouhlasím

13

14

5,16

5,56

5,14

5,53

3 – spíše souhlasím

107

121

42,46

48,02

42,29

47,83

4 – zcela souhlasím

131

252

51,98

100,00

51,78

99,60

1

253

0,40

0,40

100,00

Bez odpovědi

Medián i modus odpovědí učitelů na položku 43 (tab. 67) má hodnotu 4 (zcela
souhlasím). Naprostá většina učitelů tedy doporučuje diskutovat a hodnotit
celkový výživový režim žáků, i když řada z nich má k této problematice připomínky. Ty se opět nejčastěji dotýkají časové, organizační i obsahové náročnosti
tématu. V elementárních třídách navíc může být problémem komplexního přístupu k hodnocení krátkodobá paměť žáků.
Tabulka 67 Popisné charakteristiky položky 43: Doporučuji, aby učitelé průběžně s žáky diskutovali
a hodnotili jejich celkový výživový režim
Popisné charakteristiky
Proměnná
Položka 43

Platných N

Průměr

Medián

Modus

Četnost
modu

Min.

Max.

Dolní
kvartil

Horní
kvartil

SD

252

3,46

4

4

131

1

4

3

4

0,61

U položky 43 nebyly shledány statisticky významné rozdíly mezi názory učitelů
jednotlivých ročníků nebo různých typů škol.
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S položkou 43: Doporučuji, aby učitelé průběžně s žáky diskutovali a hodnotili jejich
celkový výživový režim nejzřetelněji koreluje položka 22: Doporučuji, aby učitelé
průběžně s žáky diskutovali a hodnotili jejich celkový pohybový režim (rs = 0,66;
p < 0,05) a položka 45: Doporučuji vést žáky k sebehodnocení výživového režimu
(rs = 0,62; p < 0,05).
S položkou 45: Doporučuji vést žáky k sebehodnocení výživového režimu zcela
souhlasilo 140 učitelů (56 %), spíše souhlasilo 111 učitelů (44 %) a spíše nesouhlasil 1 učitel (0,4 %). K položce se nevyjádřil jen 1 učitel (tab. 68).
Tabulka 68 Frekvence odpovědí učitelů na položku 45: Doporučuji vést žáky k sebehodnocení
výživového režimu
Frekvence odpovědí
Kategorie odpovědí

Absolutní Kumulativní
Relativní
Kumulativní
četnost
četnost
četnost
relativní četplatných
platných
platných
nost platných
odpovědí odpovědí odpovědí (%) odpovědí (%)

Relativní
četnost všech
odpovědí (%)

Kumulativní
četnost všech
odpovědí (%)

0,40

0,40

0,40

1 – zcela nesouhlasím
2 – spíše nesouhlasím

1

1

0,40

3 – spíše souhlasím

111

112

44,05

44,44

43,87

44,27

4 – zcela souhlasím

140

252

55,56

100,00

55,34

99,60

1

253

0,40

0,40

100,00

Bez odpovědi

Medián i modus u odpovědí učitelů na položku 45 (tab. 69) mají hodnotu 4
(zcela souhlasím). Učitelé tedy téměř jednoznačně doporučují vést žáky k sebehodnocení výživového režimu.
Tabulka 69 Popisné charakteristiky položky 45: Doporučuji vést žáky k sebehodnocení výživového
režimu
Popisné charakteristiky
Proměnná

Položka 45

Platných N

Průměr

Medián

Modus

Četnost
modu

Min.

Max.

Dolní
kvartil

Horní
kvartil

SD

252

3,55

4

4

140

2

4

3

4

0,51

Učitelé jednotlivých ročníků se v názorech neodlišují, ale učitelé různých typů
škol mají v názorech na položku 45 statisticky významné rozdíly (obr. 31;
Kruskal-Wallisův test: H (2, N = 252) = 10,51; p  0,01). Četnosti odpovědí opět naznačují, že na menších školách jsou kladné postoje k položce 45
jednoznačnější.
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Obrázek 31 Rozdíly v odpovědích mezi učiteli různých typů škol u položky 45: Doporučuji vést
žáky k sebehodnocení výživového režimu (odpovědi učitelů: 4 – zcela souhlasím, 3 – spíše souhlasím,
2 – spíše nesouhlasím, 1 – zcela nesouhlasím; P – plně organizované školy, N – neúplně organizované
školy, M – malotřídní školy).

Položka 45 středně silně koreluje s řadou dalších položek v oblasti výživy a věcně
významně také s obdobnou položkou 23: Doporučuji vést žáky k sebehodnocení
pohybového režimu (rs = 0,50; p < 0,05) a s položkou 46: Doporučuji využívat
při práci s dětmi Pyramidu výživy pro děti (rs = 0,54; p < 0,05).
S položkou 46: Doporučuji využívat při práci s dětmi Pyramidu výživy pro děti
zcela souhlasilo 156 učitelů (62 %), spíše souhlasilo 88 učitelů (35 %), spíše
nesouhlasilo 7 učitelů (3 %) a zcela nesouhlasil 1 učitel (0,4 %). K položce se
nevyjádřil 1 respondent (tab. 70).
Tabulka 70 Frekvence odpovědí učitelů na položku 46: Doporučuji využívat při práci s dětmi
Pyramidu výživy pro děti
Frekvence odpovědí
Kategorie odpovědí

Absolutní Kumulativní
Relativní
četnost
četnost
četnost
platných
platných
platných
odpovědí odpovědí odpovědí (%)

Kumulativní
relativní
Relativní četnost
četnost
všech odpovědí
platných
(%)
odpovědí (%)

Kumulativní
četnost všech
odpovědí (%)

1 – zcela nesouhlasím

1

1

0,40

0,40

0,40

0,40

2 – spíše nesouhlasím

7

8

2,78

3,17

2,77

3,16

3 – spíše souhlasím

88

96

34,92

38,10

34,78

37,94

4 – zcela souhlasím

156

252

61,90

100,00

61,66

99,60

1

253

0,40

0,40

100,00

Bez odpovědi
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Medián i modus odpovědí učitelů má hodnotu 4 (zcela souhlasím). Učitelé tedy
doporučují využívat při práci s dětmi Pyramidu výživy pro děti.
Tabulka 71 Popisné charakteristiky položky 46: Doporučuji využívat při práci s dětmi Pyramidu
výživy pro děti
Popisné charakteristiky
Proměnná

Položka 46

Platných N

Průměr

Medián

Modus

Četnost
modu

Min.

Max.

Dolní
kvartil

Horní
kvartil

SD

252

3,58

4

4

156

1

4

3

4

0,57

Názory učitelů jednotlivých ročníků i různých typů škol na užívání Pyramidy
výživy pro děti se statisticky ani věcně významně neliší.
S položkou 46 (kromě výše zmíněné položky 45) statisticky i věcně významně
koreluje zejména položka 25: Doporučuji využívat při práci s dětmi Pyramidu
pohybu pro děti (rs = 0,69; p < 0,05).
Shrnutí:
Většina učitelů se staví kladně k průběžnému sledování a hodnocení výživového režimu žáků. Učitelé téměř jednoznačně doporučují diskutovat a hodnotit
celkový výživový režim žáků a naprostá většina učitelů je současně pro vedení
žáků k sebehodnocení výživového režimu a k užívání Pyramidy výživy pro děti.
Kvalitativní analýza ukázala, že jim samotným se to v praxi dařilo, přestože si
poměrně často stěžovali na nedostatek času pro systematickou práci v této
oblasti. Pro průběžné sledování i pro komplexnější hodnocení výživového
režimu se ukázaly jako velmi vhodné a učiteli mnohdy oceňované pracovní
a evaluační listy k programu PaV. Vyzdvihovanou oporu v tomto procesu představovala pro učitele i pro žáky srozumitelná Pyramida výživy pro děti a také
zavedení zákeřné kostky.

Názory učitelů na realizaci dílčího cíle 25: průběžně konzultovat
své možnosti a záměry s lektorem pro oblast výživy
Konzultace a spolupráce s lektorem pro oblast výživy se uskutečňovala o poznání
častěji než v oblasti pohybu, což bylo jistě dané již zmíněnou skutečností, že
v této oblasti se většina učitelů na začátku pilotáže přece jen méně orientovala
než v oblasti pohybu. Ani zde však nelze říci, že by kontakty s lektory byly časté.
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Konkrétně na začátku pilotáže proběhla celá řada besed s žáky i s jejich rodiči (či
prarodiči) za přítomnosti lektorů pro oblast výživy, někteří učitelé s nimi také
konzultovali obsah nástěnek. V průběhu roku se pak mnozí lektoři zúčastnili
školních projektů a akcí s tematikou zdravého výživového režimu.
Ověření poznatků závěrečným dotazníkem:
Jak již bylo sděleno při hodnocení cíle 14, možnosti plošného uplatnění dílčího
cíle 25 jsme v závěrečném dotazníku rovněž neověřovali. V průběhu pokusného
zkoumání byl vytvořen a vládou České republiky schválen dokument Zdraví
2020: národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí (2014),
v němž se navrhuje zřízení regionálních konzultačních center pro podporu
zdraví. Tato centra by měla být dostupná školám i dalším vzdělávacím institucím.
Závěrečná ustanovení pro oblast výživy plynoucí z ověřování programu PaV
proto v této souvislosti obsahují doporučení „zřídit regionální konzultační centra
k problematice výživy dětí a ke vzdělávání ve výživě, dostupná všem učitelům
a pedagogickým pracovníkům ZŠ“ (Tupý et al., 2015, s. 51).
Shrnutí:
Doporučujeme realizovat národní strategii Zdraví 2020 (2014) a pro oblast
výživy zřídit regionální konzultační centra dostupná všem učitelům a pedagogickým pracovníkům ZŠ.

Názory učitelů na realizaci dílčího cíle 26: výše uvedené náměty
a opatření pro oblast výživy zavést dodatkem do svých ŠVP
Stejně jako u dílčího cíle č. 15, nelze ani zde na základě kvalitativní analýzy
posoudit, zda došlo k naplnění tohoto cíle. Případné úpravy nebyly v denících explicitně zmiňovány. Jediným hmatatelným poznatkem v této oblasti je
zavedení kroužku vaření do kurikula tří škol, neboť se během pilotáže osvědčily.
Ověření poznatků závěrečným dotazníkem:
Možnosti plošného uplatnění dílčího cíle 26 byly v pokusném ověřování programu PaV zjišťovány jinou metodou (viz Tupý et al., 2015), proto jsme se
v závěrečném dotazníku realizaci dílčího cíle 26 nevěnovali.
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Shrnutí:
Pokusné ověřování prokázalo, že program PaV lze začlenit formou dodatků
do školních vzdělávacích programů a že je možné navrženou oblast výživy
úspěšně realizovat.

3/3 Celkové hodnocení programu Pohyb a výživa učiteli pilotních škol
3/3/1

Celkové hodnocení oblasti pohybu

Syntézou dat vzešlých z kvalitativní analýzy deníků učitelů jsme dospěli
k poznatku, že učitelé pilotních škol realizovali bez vážnějších problémů celý
obsah oblasti pohybu v programu PaV. Z jednotlivých zápisů je zřejmé, že většina učitelů si uvědomovala přínos pro pohybovou gramotnost i pro celkový
pohybový režim žáků. Často také oceňovali přehlednost, srozumitelnost, ale
někdy i atraktivitu aktivit zařazených do programu PaV nebo do příslušného
pracovního sešitu.
K nejvýraznějším pozitivům patřil fakt, že se prakticky ve všech školách dařilo
promyšleně zkvalitňovat výuku předmětu tělesná výchova. Bez větších obtíží
byly po celý rok realizovány tělovýchovné chvilky, učení v pohybu i ranní cvičení.
Řada učitelů ale zároveň přiznávala, že někdy není schopna dodržet pravidelnost
v zařazování těchto aktivit. Zdůvodňovali to nedostatkem prostoru ve třídě, ale
především nedostatkem času, který se často prodlužoval i následným uklidňováním rozdováděných žáků.
Učitelé výrazně ocenili Pyramidu pohybu pro děti, jež jim poskytovala důležitou
oporu při konkretizaci správného pohybového režimu. Zároveň jim nabízená
evaluační schémata dávala příležitost k jejich vědomému plnění (pro žáky
elementárních tříd se však porce pohybu ukázaly jako obtížně uchopitelné).
K pravidelnému sledování a hodnocení pohybového režimu učitelům chyběl
dostatečný prostor (mimo jiné i kvůli tomu, že školy se zapojovaly do jiných
projektů). Často byli přesvědčeni, že sledování a hodnocení pohybového režimu
žáků probíhá na úkor zvládnutí učiva v dalších předmětech. Z kontextu zápisů
tak vyplynulo, že by uvítali, kdyby problematika utváření a sledování správného
pohybového režimu byla součástí (možná i průřezovou) kurikula. Pak by zřejmě
bylo více času i na sebehodnocení.
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Cíleně se dařilo rozvíjet pohybově-rekreační přestávky. Řada pilotních škol vyvinula značné úsilí a vynaložila významné finanční částky k jejich prostorovému
a materiálnímu zajištění. Přitom i zde se podle učitelů jednoznačně osvědčily
náměty z programu PaV. Mnoho učitelů si však stěžovalo na vlastní omezení,
zvýšenou zátěž při dohledu nad žáky, neúnosný hluk, úrazy dětí, jejich následná
roztěkanost atp. V případě plošné realizace programu bude tedy nutné učitele
podpořit jasným vymezením jejich pracovní náplně a problematiku pohybových
přestávek ošetřit i ve školním řádu.
Pouze na několika školách se zvýšila nabídka sportovně zaměřených kroužků,
nikde ale nevznikaly speciální předměty v rámci disponibilních hodin.
Prokazatelně se nezvýšilo ani zapojení žáků do sportovních oddílů. Přesto jsou
učitelé přesvědčeni, že k naplnění dílčích cílů programu PaV v oblasti pohybu,
které mají komplexně přispět ke změně pohybového režimu žáků (a zprostředkovaně v ideálním případě i rodin) není nezbytné zavádět třetí hodinu tělesné
výchovy do školního kurikula.
Oblastí, jež se při pilotáži programu PaV rozvíjela poněkud méně, je oblast
spolupráce s rodiči. Našly se ale zajímavé příklady dobré praxe, například
společné soutěže a sportovní utkání dětí a rodičů, volnočasové i víkendové
vycházky a výlety s pohybovým programem organizované učiteli i rodiči, přednášky a workshopy s lektory pohybu, trenéry sportovních klubů nebo dalšími
odborníky atp. Na druhou stranu výjimku netvořily ani postesky učitelů, že se
jim nedaří navázat kontakt s částí rodičů, u nichž by byla změna v pohybovém
režimu žádoucí, a u některých dokonce cítili k programu PaV negativní přístup.
Časté se v této souvislosti objevovaly zmínky o zbytečném omlouvání některých
žáků z tělesné výchovy a dalších pohybových aktivit.
Neosvědčilo se motivační označení VIP škola nebo VIP žák. Patrně bude do
budoucna nutné ještě více podpořit motivační složku programu a hledat další
náměty pro účinnou motivaci žáků.
Ověření poznatků závěrečným dotazníkem:
Celkové hodnocení programu PaV učiteli pilotních škol se v závěrečném dotazníku ověřovalo položkami vztahujícími se k vymezení oblasti pohybu a vlivu
této části programu PaV na pohybovou gramotnost a pohybový režim žáků. Do
celkového hodnocení oblasti pohybu byly začleněny tyto položky dotazníku:
položka 1: Oblast pohybu v programu PaV považuji za přínosnou a doporučuji
její plošné uplatnění na všech ZŠ, položka 26: Domnívám se, že plošné uplatnění
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programu PaV zlepší pohybovou gramotnost žáků, položka 27: Domnívám se,
že plošné uplatnění programu PaV zlepší pohybový režim žáků a položka 28:
Domnívám se, že plošné uplatnění programu PaV zlepší spolupráci s rodiči žáků
v oblasti pohybového režimu žáků.
Položka 1: Oblast pohybu v programu PaV považuji za přínosnou a doporučuji
její plošné uplatnění na všech ZŠ má tyto statistické charakteristiky: s položkou
zcela souhlasilo 114 učitelů (45 %), spíše souhlasilo 110 učitelů (44 %), spíše
nesouhlasilo 25 učitelů (10 %) a zcela nesouhlasili 3 učitelé (1 %). K položce
se nevyjádřil 1 respondent (tab. 72).
Tabulka 72 Frekvence odpovědí učitelů na položku 1: Oblast pohybu v programu PaV považuji za
přínosnou a doporučuji její plošné uplatnění na všech ZŠ
Frekvence odpovědí
Kategorie odpovědí

Kumulativní
Relativní
četnost
četnost
platných
platných
odpovědí odpovědí (%)

Kumulativní
relativní
četnost
platných
odpovědí (%)

Relativní
četnost všech
odpovědí (%)

Kumulativní
četnost všech
odpovědí (%)

Kumulativní
četnost
platných
odpovědí

1 – zcela nesouhlasím

3

3

1,19

1,19

1,19

1,19

2 – spíše nesouhlasím

25

28

9,92

11,11

9,88

11,07

3 – spíše souhlasím

110

138

43,65

54,76

43,48

54,55

4 – zcela souhlasím

114

252

45,24

100,00

45,06

99,60

1

253

0,40

0,40

100,00

Bez odpovědi

Medián odpovědí (tab. 73) má hodnotu 3 (spíše souhlasím), modus odpovědí
hodnotu 4 (zcela souhlasím). Většina učitelů tedy považuje oblast pohybu v programu PaV za přínosnou a doporučuje její plošné uplatnění na ZŠ. V tomto
výsledku se jistě odráží i pozitivní zkušenosti z pilotního ověřování.
Tabulka 73 Popisné charakteristiky položky 1: Oblast pohybu v programu PaV považuji za přínosnou
a doporučuji její plošné uplatnění na všech ZŠ
Popisné charakteristiky
Proměnná
Položka 1

Platných N

Průměr

Medián

Modus

Četnost
modu

Min.

Max.

Dolní
kvartil

Horní
kvartil

SD

252

3,33

3

4

114

1

4

3

4

0,70

Názory učitelů jednotlivých ročníku na oblast pohybu se statisticky významně
odlišují (obr. 32; Kruskal-Wallisův test: H (5, N = 252) = 4,58; p < 0,05). Liší
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se i názory učitelů různých typů škol (obr. 33); Kruskal-Wallisův test:
H (2, N = 252) = 10,14; p < 0,01). K oblasti pohybu v programu PaV se staví
pozitivněji učitelé 1. ročníků a malotřídních škol. U 1. ročníků jde zřejmě o přesvědčení, že systematická edukace od počátku školní docházky je nejefektivnější
cestou k vytčenému cíli, tj. vědomému nastavení správného pohybového režimu.
U učitelů malotřídek jde zřejmě o již několikrát zmíněné větší nastavení kurikula
směrem ke zdravému životnímu stylu a lepší kvalitě žákova života.

Obrázek 32 Rozdíly v odpovědích mezi učiteli jednotlivých ročníků u položky 1: Oblast pohybu
v programu PaV považuji za přínosnou a doporučuji její plošné uplatnění na všech ZŠ (odpovědi
učitelů: 4 – zcela souhlasím, 3 – spíše souhlasím, 2 – spíše nesouhlasím, 1 – zcela nesouhlasím;
P – plně organizované školy, N – neúplně organizované školy, M – malotřídní školy).

Obrázek 33 Rozdíly v odpovědích mezi učiteli různých typů škol u položky 1: Oblast pohybu v programu PaV považuji za přínosnou a doporučuji její plošné uplatnění na všech ZŠ (odpovědi učitelů:
4 – zcela souhlasím, 3 – spíše souhlasím, 2 – spíše nesouhlasím, 1 – zcela nesouhlasím; P – plně
organizované školy, N – neúplně organizované školy, M – malotřídní školy).
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Položka 1: Oblast pohybu v programu PaV považuji za přínosnou a doporučuji její
plošné uplatnění na všech ZŠ vykazuje statisticky i věcně významné korelace především s položkou 3: Domnívám se, že se pod vlivem programu PaV zlepší celková
kvalita výuky tělesné výchovy na 1. stupni ZŠ (rs = 0,56; p < 0,05), s položkou 27:
Domnívám se, že plošné uplatnění programu PaV zlepší pohybový režim žáků (rs = 0,57;
p < 0,05), s položkou 30: Oblast výživy v programu PaV považuji za přínosnou
a doporučuji její uplatnění na všech ZŠ (rs = 0,70; p < 0,05) a s položkou 55: Po
úpravě metodických materiálů PaV (na základě poznatků z pokusného ověřování)
doporučuji jejich vydání a plošné uplatnění na 1. stupni ZŠ (rs = 0,70; p < 0,05).
Položka 26: Domnívám se, že plošné uplatnění programu PaV zlepší pohybovou
gramotnost žáků má tyto popisné ukazatele: S výrokem jednoznačně souhlasilo 58 učitelů (24 %), spíše souhlasilo 146 učitelů (61 %), spíše nesouhlasilo
33 učitelů (14 %) a zcela nesouhlasili 3 učitelé (1 %). K položce 26 se nevyjádřilo
13 respondentů (tab. 74).
Tabulka 74 Frekvence odpovědí učitelů na položku 26: Domnívám se, že plošné uplatnění programu
PaV zlepší pohybovou gramotnost žáků
Frekvence odpovědí
Kategorie odpovědí

Kumulativní
Relativní
četnost
četnost
platných
platných
odpovědí odpovědí (%)

Kumulativní
Relativní
relativní
četnost všech
četnost
odpovědí
platných
(%)
odpovědí (%)

Kumulativní
četnost všech
odpovědí (%)

Kumulativní
četnost
platných
odpovědí

1 – zcela nesouhlasím

3

3

1,25

1,25

1,19

1,19

2 – spíše nesouhlasím

33

36

13,75

15,00

13,04

14,23

3 – spíše souhlasím

146

182

60,83

75,83

57,71

71,94

4 – zcela souhlasím

58

240

24,17

100,00

22,92

94,86

Bez odpovědi

13

253

5,42

5,14

100,00

Převládající trend pozitivních odpovědí (85 %) potvrzuje medián a modus
na hodnoticí škále od 1 do 4, který má hodnotu 3 (viz tab. 75). Dotazovaní
učitelé tedy převážně připouštějí, že se pod vlivem programu PaV zlepší také
pohybová gramotnost žáků.
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Tabulka 75 Popisné charakteristiky položky 26: Domnívám se, že plošné uplatnění programu PaV
zlepší pohybovou gramotnost žáků
Popisné charakteristiky
Proměnná

Položka 26

Platných N

Průměr

Medián

Modus

Četnost
modu

Min.

Max.

Dolní
kvartil

Horní
kvartil

SD

240

3,08

3

3

146

1

4

3

3

0,65

U položky 26 nejsou statisticky významné rozdíly mezi názory učitelů jednotlivých ročníků, ale objevují se mezi názory učitelů různých typů škol (obr. 34;
Kruskal-Wallisův test: H (2, N = 240) = 9,53; p < 0,01).

Obrázek 34 Rozdíly v odpovědích mezi učiteli různých typů škol u položky 26: Domnívám se, že plošné
uplatnění programu PaV zlepší pohybovou gramotnost žáků (odpovědi učitelů: 4 – zcela souhlasím,
3 – spíše souhlasím, 2 – spíše nesouhlasím, 1 – zcela nesouhlasím; P – plně organizované školy,
N – neúplně organizované školy, M – malotřídní školy).

S položkou 26: Domnívám se, že plošné uplatnění programu PaV zlepší pohybovou gramotnost žáků statisticky významně koreluje celá řada dalších položek,
avšak tyto korelace jsou relativně slabé (nižší než 0,32) a z věcného hlediska
málo významné.
Položka 27: Domnívám se, že plošné uplatnění programu PaV zlepší pohybový
režim žáků má následující charakteristiky: S položkou zcela souhlasilo 39 učitelů
(17 %), spíše souhlasilo 144 učitelů (61 %), spíše nesouhlasilo 46 učitelů (20 %)
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a zcela nesouhlasilo 6 učitelů (3 %). K položce se nevyjádřilo 18 respondentů
(tab. 76).
Tabulka 76 Frekvence odpovědí učitelů na položku 27: Domnívám se, že plošné uplatnění programu
PaV zlepší pohybový režim žáků
Frekvence odpovědí
Kategorie odpovědí

Kumulativní
Relativní
četnost
četnost
platných
platných
odpovědí odpovědí (%)

Kumulativní
relativní
četnost
platných
odpovědí (%)

Relativní
četnost všech
odpovědí (%)

Kumulativní
četnost
všech
odpovědí
(%)

Kumulativní
četnost
platných
odpovědí

1 – zcela nesouhlasím

6

6

2,55

2,55

2,37

2,37

2 – spíše nesouhlasím

46

52

19,57

22,13

18,18

20,55

3 – spíše souhlasím

144

196

61,28

83,40

56,92

77,47

4 – zcela souhlasím

39

235

16,60

100,00

15,42

92,89

Bez odpovědi

18

253

7,66

7,11

100,00

Medián i modus odpovědí na položku 27 (tab. 77) má hodnotu 3 (spíše souhlasím). Většina učitelů se tedy domnívá, že plošné uplatnění programu PaV zlepší
celkový pohybový režim žáků, ale výsledek naznačuje jisté pochybnosti, neboť
zřetelnou převahu má vyjádření spíše souhlasím. Pochybnosti učitelů se dle kvalitativních výsledků vztahují především k pohybovému režimu žáků mimo školu.
Tabulka 77 Popisné charakteristiky položky 27: Domnívám se, že plošné uplatnění programu PaV
zlepší pohybový režim žáků
Popisné charakteristiky
Proměnná

Položka 27

Platných N

Průměr

Medián

Modus

Četnost
modu

Min.

Max.

Dolní
kvartil

Horní
kvartil

SD

235

2,92

3

3

144

1

4

3

3

0,68

Názory učitelů jednotlivých ročníku ani učitelů z různých typů škol se statisticky významně neliší.
Položka 27: Domnívám se, že plošné uplatnění programu PaV zlepší pohybový
režim žáků koreluje silně a věcně významně s položkou 3: Domnívám se, že se
pod vlivem programu PaV zlepší celková kvalita výuky tělesné výchovy na 1. stupni
ZŠ (rs = 0,70; p < 0,05), dále s položkou 26: Domnívám se, že plošné uplatnění
programu PaV zlepší pohybovou gramotnost žáků (rs = 0,75; p < 0,05) a s položkou 28:

/ 140 /

Domnívám se, že plošné uplatnění programu PaV zlepší spolupráci s rodiči žáků
v oblasti pohybového režimu žáků (rs = 0,72; p < 0,05). Středně silně koreluje také
s položkou 48: Domnívám se, že plošné uplatnění programu PaV zlepší celkový
výživový režim žáků (rs = 0,63; p < 0,05).
Položka 28: Domnívám se, že plošné uplatnění programu PaV zlepší spolupráci
s rodiči žáků v oblasti pohybového režimu žáků má tyto statistické charakteristiky: S výrokem zcela souhlasí jen 17 učitelů (7 %), spíše souhlasí 109 učitelů
(48 %), spíše nesouhlasí 92 učitelů (40 %), a zcela nesouhlasí 11 učitelů (5 %).
K položce se nevyjádřilo 24 respondentů (tab. 78).
Tabulka 78 Frekvence odpovědí učitelů na položku 28: Domnívám se, že plošné uplatnění programu
PaV zlepší spolupráci s rodiči žáků v oblasti pohybového režimu žáků
Frekvence odpovědí
Kategorie odpovědí

KumulativKumulativní
Relativní četRelativní
ní četnost
relativní četnost platných
četnost všech
platných
nost platných
odpovědí (%)
odpovědí (%)
odpovědí
odpovědí (%)

Kumulativní
četnost
platných
odpovědí

Kumulativní
četnost všech
odpovědí (%)

1 – zcela nesouhlasím

11

11

4,80

4,80

4,35

4,35

2 – spíše nesouhlasím

92

103

40,17

44,98

36,36

40,71

3 – spíše souhlasím

109

212

47,60

92,58

43,08

83,79

4 – zcela souhlasím

17

229

7,42

100,00

Bez odpovědi

24

253

10,48

6,72

90,51

9,49

100,00

Medián i modus odpovědí u položky 28 (tab. 79) má hodnotu 3 (spíše souhlasím). Většina učitelů tedy s výrokem spíše souhlasí, ale 45 % učitelů vyjádřilo
s položkou částečný nebo úplný nesouhlas. Důvodem je zřejmě fakt, že i přes
velmi pozitivní příklady dobré praxe v této oblasti měla většina učitelů zkušenost
s určitou částí rodičů, kteří se o program nezajímali, odmítali ho nebo program
dokonce považovali za narušování soukromí. Podle učitelů šlo často o rodiče
těch dětí, jimž by změna pohybového režimu nejvíce prospěla.
Tabulka 79 Popisné charakteristiky položky 28: Domnívám se, že plošné uplatnění programu PaV
zlepší spolupráci s rodiči žáků v oblasti pohybového režimu žáků
Popisné charakteristiky
Proměnná

Položka 28

Platných N

Průměr

Medián

Modus

Četnost
modu

Min.

Max.

Dolní
kvartil

Horní
kvartil

SD

229

2,58

3

3

109

1

4

2

3

0,70
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Ročník nebo typ školy, v němž respondenti vyučují, nemají na názory učitelů
statisticky významný vliv.
S položkou 28 silně koreluje především položka 49: Domnívám se, že plošné
uplatnění programu PaV zlepší spolupráci s rodiči v oblasti výživového režimu žáků
(rs = 0,79; p < 0,05).
Rozdíly v názorech učitelů jednotlivých ročníků na celou oblast pohybu v programu PaV nepovažujeme statisticky významné. U 5. ročníků je však patrná
poněkud nižší míra souhlasu učitelů s položkami dotazníku v oblasti pohybu
a u malotřídních škol vyšší míra souhlasu v oblasti pohybu (obr. 35; ANOVA,
p  0,05).

Obrázek 35 Rozdíly v názorech učitelů jednotlivých ročníků na celou oblast pohybu v programu
PaV (M – malotřídní školy).

Rozdíly v názorech učitelů jednotlivých typů škol na celou oblast pohybu v programu PaV jsou statisticky významné (obr. 36; ANOVA, p  0,05). Variační
rozpětí míry souhlasu s položkami narůstá s typem, tj. velikostí školy. Tento
výsledek je zřejmě ovlivněn rozdílnými počty učitelů na jednotlivých typech
škol. Vyšší míra souhlasu s položkami u učitelů malotřídních škol potvrzuje
výše uvedené a opakovaně komentované trendy.
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Obrázek 36 Rozdíly v názorech učitelů jednotlivých typů škol na celou oblast pohybu v programu
PaV (P – plně organizované školy, N – neúplně organizované školy, M – malotřídní školy).

Shrnutí:
Většina učitelů (89 % kladných odpovědí) považuje oblast pohybu v programu
PaV za přínosnou a doporučuje její plošné uplatnění na ZŠ. Většina učitelů se
rovněž domnívá, že plošné uplatnění programu PaV zlepší pohybovou gramotnost i celkový pohybový režim žáků, ale výsledek naznačuje jisté pochybnosti,
které se dle kvalitativních výsledků vztahují především k pohybovému režimu
žáků mimo školu. Většina učitelů také předpokládá v této oblasti kladný vliv
programu na spolupráci s rodiči žáků. Na druhou stranu se při pilotáži téměř
všichni učitelé setkali s rodiči, již k programu PaV zaujali negativní stanovisko,
přičemž u některých zaznamenali i důrazný nesouhlas s údajným vměšováním
se do soukromí.
V praxi na 1. stupni ZŠ se osvědčily v podstatě všechny pohybové aktivity zařazené do pohybové oblasti programu PaV, stejně jako pracovní sešity a v nich
integrované evaluační listy. Velmi oceňovaná byla nově vytvořená Pyramida
pohybu pro děti. Celkově lze konstatovat, že většina dílčích cílů v oblasti pohybu
se při pilotáži naplnila.
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3/3/2

Celkové hodnocení oblasti výživy

Také v oblasti výživy se podařilo zcela nebo alespoň částečně naplnit prakticky
všechny stanovené dílčí cíle pilotního programu. Navíc se učitelé k oblasti
výživy většinou vyjadřovali velmi pochvalně, neboť postupně sílilo jejich přesvědčení, že jde o téma, které v jejich projektovaném i realizovaném kurikulu
dosud značně chybělo. Těžiště plnění programu přitom téměř všichni učitelé
spatřovali v nejrůznějších diskuzích o správné výživě a zdravém životním stylu.
Přibližně polovině z učitelů se pak dařilo toto téma bez problémů vkládat do
různých předmětů, respektive do konkrétních učebních úloh, jako jsou slohové práce, mluvní cvičení, početní příklady, výkresy, posuzování pravdivosti
reklam na potraviny, výroba salátů či jídel obecně, integrované úkoly, dělení
potravin do pater pyramidy, sestavování jídelníčků, ochutnávka různého exotického ovoce apod.
Neméně důležitým pilířem bylo pravidelné sledování výživového režimu
žáků ve škole i mimo školu. Prostřednictvím pozitivního hodnocení se u žáků
nenásilně upevňovaly správné stravovací návyky a posilovaly znalosti. V této
souvislosti se objevovaly zmínky (a to výrazně častěji než u pohybu) o velkém
přínosu opor vycházejících z materiálu PaV. Velká skupina učitelů (minimálně
třetina) se vyjadřovala k pracovním sešitům velice pozitivně, označovali je za
velmi promyšlené a přiměřené věku a uváděli, že se děti při nich baví, líbí se
jim a navíc se vždy něco nového dozvědí.
Výrazný posun nastal během pilotního ověřování také ve vytváření správného
výživového režimu žáků ve škole. Žáci byli vedeni k pravidelnosti stravování
(i pohybu), k čemuž přispívalo jasné rozdělení přestávek na stravovací a pohybové. Téměř ve všech školách kladli důraz na pitný režim žáků, jimž se přímo
ve škole nabízely různé vhodné nápoje, nejčastěji ochucená i neochucená voda.
K celkovému posunu pak zřejmě nejvíce přispěla zlepšená kvalita svačin, které
u většiny dětí obsahovaly ovoce nebo zeleninu, a jejich celková skladba více odpovídala požadavkům výživové pyramidy (což bylo také velkou zásluhou rodičů).
Často si však složení svačin žáci hlídali sami a v některých případech si dokonce
svačiny sami chystali. Jednoznačný přínos představuje také nabídka školních
svačin, která se ale využívala jen částečně.
Pozitivním rysem bylo v této souvislosti častější zapojení rodičů. Někteří z nich
posléze oceňovali, že se jejich děti učí zdravě jíst (a mít dostatek pohybu)
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a navíc to potom vyžadují i při utváření domácího jídelníčku. Z toho lze vidět,
jak některé děti projekt samy prožívaly. Na druhou stranu stejně jako v oblasti
pohybu existovala téměř v každé třídě skupina rodičů, která zůstala k programu
netečná (nedohlíželi na snídaně svých dětí, nerespektovali vhodné složení svačin,
případně jim je vůbec nedávali, neobjednávali svým dětem obědy apod.), či
dokonce aktivně proti. Dle sdělení učitelů se často jednalo o rodiče obézních
žáků, ale zdaleka nešlo jen o ně.
Jako výrazné, i když méně nápadné pozitivum realizace projektu, se jeví zlepšená
kvalita a širší nabídka školních obědů nebo sortimentu ve školních bufetech
a automatech. Samozřejmým průvodním jevem tohoto procesu bylo omezení
tzv. zákeřných kostek. Naopak se v nabídce postupně stále více objevovaly i méně
známé zdraví prospěšné potraviny či druhy ovoce a zeleniny.
Z negativ v této oblasti je třeba jmenovat především cyklicky opakované stížnosti, že téma výživy bylo v kurikulu něco „navíc“ a učitelé toto téma vkládali
do výuky na úkor učiva. Projektu také častěji vyčítali velkou administrativu
spojenou s evaluací.
Podobně jako v oblasti pohybu se ani zde nepodařilo smysluplně využít motivační ohodnocení pokroků pomocí označení VIP škola nebo VIP žák. Přesto
lze konstatovat, že pozitiva v této oblasti jednoznačně převažovala.
Ověření poznatků závěrečným dotazníkem:
Ověřování se vztahovalo k hodnocení celé oblasti výživy a vlivu této oblasti
programu PaV na výživovou gramotnost a výživový režim žáků. Do celkového
hodnocení oblasti výživy byly začleněny tyto položky dotazníku: položka 30:
Oblast výživy v programu PaV považuji za přínosnou a doporučuji její uplatnění
na všech ZŠ, položka 47: Domnívám se, že plošné uplatnění programu PaV zlepší
výživovou gramotnost žáků, položka 48: Domnívám se, že plošné uplatnění programu PaV zlepší celkový výživový režim žáků a položka 49: Domnívám se, že plošné
uplatnění programu PaV zlepší spolupráci s rodiči v oblasti výživového režimu žáků.
Položka 30: Oblast výživy v programu PaV považuji za přínosnou a doporučuji její
uplatnění na všech ZŠ má tyto popisné charakteristiky: S položkou zcela souhlasilo 116 učitelů (46 %), spíše souhlasilo 118 učitelů (47 %), spíše nesouhlasilo
16 učitelů (6 %) a zcela nesouhlasili 2 učitelé (1 %). K položce se nevyjádřil
1 respondent (tab. 80).
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Tabulka 80 Frekvence odpovědí učitelů na položku 30: Oblast výživy v programu PaV považuji za
přínosnou a doporučuji její uplatnění na všech ZŠ
Frekvence odpovědí
Kategorie odpovědí

Kumulativní
relativní
Relativní
četnost
četnost všech
platných
odpovědí (%)
odpovědí (%)

Kumulativní
Relativní
četnost
četnost
platných
platných
odpovědí odpovědí (%)

Kumulativní
četnost všech
odpovědí (%)

Kumulativní
četnost
platných
odpovědí

1 – zcela nesouhlasím

2

2

0,79

0,79

0,79

0,79

2 – spíše nesouhlasím

16

18

6,35

7,14

6,32

7,11

3 – spíše souhlasím

118

136

46,83

53,97

46,64

53,75

4 – zcela souhlasím

116

252

46,03

100,00

45,85

99,60

1

253

0,40

0,40

100,00

Bez odpovědi

Medián i modus odpovědí na položku 30 (tab. 81) má hodnotu 3 (spíše souhlasím), ale četnost odpovědi 4 (zcela souhlasím) je jen o dvě odpovědi menší.
Většina učitelů (93 %) se tedy zcela nebo spíše domnívá, že oblast výživy v programu PaV je přínosná a doporučuje její uplatnění na všech ZŠ. K tomuto hodnocení jistě přispěla skutečnost, že se téměř všem učitelům dařilo naplňovat
stanované dílčí cíle.
Tabulka 81 Popisné charakteristiky položky 30: Oblast výživy v programu PaV považuji za přínosnou
a doporučuji její uplatnění na všech ZŠ
Popisné charakteristiky
Proměnná

Položka 30

Platných N

Průměr

Medián

Modus

Četnost
modu

Min.

Max.

Dolní
kvartil

Horní
kvartil

SD

252

3,38

3

3

118

1

4

3

4

0,64

Názory učitelů jednotlivých ročníků na oblast výživy v programu PaV se neodlišují, jinak je tomu u názorů učitelů různých typů škol (obr. 37; Kruskal-Wallisův
test: H (2, N = 252) = 6,78; p < 0,05). K položce 30 se opět nejpříznivěji staví
učitelé malotřídních škol, ale i na neúplně organizovaných školách se vyskytly
jen dva nesouhlasné názory (spíše nesouhlasím, zcela nesouhlasím).
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Obrázek 37 Rozdíly v odpovědích mezi učiteli různých typů škol u položky 30: Oblast výživy v programu PaV považuji za přínosnou a doporučuji její uplatnění na všech ZŠ (odpovědi učitelů: 4 – zcela
souhlasím, 3 – spíše souhlasím, 2 – spíše nesouhlasím, 1 – zcela nesouhlasím; P – plně organizované
školy, N – neúplně organizované školy, M – malotřídní školy).

Položka 30: Oblast výživy v programu PaV považuji za přínosnou a doporučuji
její uplatnění na všech ZŠ koreluje středně silně s většinou položek dotazníku,
ale nejvýznamnější vztah vykazuje s položkou 1: Oblast pohybu v programu PaV
považuji za přínosnou a doporučuji její plošné uplatnění na všech ZŠ (rs = 0,70;
p < 0,05), s položkou 48: Domnívám se, že plošné uplatnění programu PaV zlepší
celkový výživový režim žáků (rs = 0,62; p < 0,05) a s položkou 55: Po úpravě metodických materiálů PaV (na základě poznatků z pokusného ověřování) doporučuji
jejich vydání a plošné uplatnění na 1. stupni ZŠ (rs = 0,70; p < 0,05).
S položkou 47: Domnívám se, že plošné uplatnění programu PaV zlepší výživovou
gramotnost žáků zcela souhlasilo 77 učitelů (32 %), spíše souhlasilo 141 učitelů
(58 %), spíše nesouhlasilo 23 učitelů (9 %) a zcela nesouhlasili 2 učitelé (1 %).
K položce se nevyjádřilo 10 respondentů (tab. 82).
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Tabulka 82 Frekvence odpovědí učitelů na položku 47: Domnívám se, že plošné uplatnění programu
PaV zlepší výživovou gramotnost žáků
Frekvence odpovědí

Kategorie odpovědí

Kumulativní
relativní
četnost
platných
odpovědí (%)

Kumulativní
Relativní
četnost
četnost
platných
platných
odpovědí odpovědí (%)

1 – zcela nesouhlasím

2

2

Kumulativní
četnost
platných
odpovědí

Relativní
Kumulativní
četnost všech četnost všech
odpovědí (%) odpovědí (%)

0,82

0,82

0,79

0,79

2 – spíše nesouhlasím

23

25

9,47

10,29

9,09

9,88

3 – spíše souhlasím

141

166

58,02

68,31

55,73

65,61

4 – zcela souhlasím

77

243

31,69

100,00

30,43

96,05

Bez odpovědi

10

253

4,12

3,95

100,00

Medián i modus odpovědí učitelů na položku 47 (tab. 83) má hodnotu 3. Většina
učitelů (90 %) souhlasí s tím, že plošné uplatnění programu PaV zlepší výživovou gramotnost žáků, ale převahu tvoří učitelé, kteří s tímto předpokladem
spíše souhlasí. Důvodem zdrženlivějšího postoje je zřejmě skutečnost, že většina
učitelů se sama necítila být v této oblasti dobře teoreticky připravena a zorientována. Často se také objevovaly pochybnosti, zda lze daný obsah v současném
kurikulu efektivně stihnout.
Tabulka 83 Popisné charakteristiky položky 47: Domnívám se, že plošné uplatnění programu PaV
zlepší výživovou gramotnost žáků
Popisné charakteristiky
Proměnná

Položka 47

Platných N

Průměr

Medián

Modus

Četnost
modu

Min.

Max.

Dolní
kvartil

Horní
kvartil

SD

243

3,21

3

3

141

1

4

3

4

0,64

Učitelé jednotlivých ročníků se v názorech na položku 47 neliší, ale statisticky
významný rozdíl je v názorech učitelů různých typů škol. Kruskal-Wallisův test
má hodnotu: H (2, N = 243) = 7,44; p < 0,05. Nesouhlasné názory se nevyskytují u učitelů malotřídních škol (obr. 38).
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Obrázek 38 Rozdíly v odpovědích mezi učiteli různých typů škol u položky 47: Domnívám se, že
plošné uplatnění programu PaV zlepší výživovou gramotnost žáků (odpovědi učitelů: 4 – zcela souhlasím, 3 – spíše souhlasím, 2 – spíše nesouhlasím, 1 – zcela nesouhlasím; P – plně organizované
školy, N – neúplně organizované školy, M – malotřídní školy).

Středně silné korelace položky 47 s dalšími položkami jsou četné, ale věcnou
významnost má zejména korelace s položkou 48: Domnívám se, že plošné uplatnění
programu PaV zlepší celkový výživový režim žáků (rs = 0,66; p < 0,05).
Položka 48: Domnívám se, že plošné uplatnění programu PaV zlepší výživový
režim žáků je charakterizována těmito daty: S položkou zcela souhlasilo 41 učitelů (18 %), spíše souhlasilo 134 učitelů (58 %), spíše nesouhlasilo 52 učitelů
(22 %) a zcela nesouhlasilo 5 učitelů (2 %). K položce se nevyjádřilo 21 respondentů (tab. 84).
Tabulka 84 Frekvence odpovědí učitelů na položku 48: Domnívám se, že plošné uplatnění programu
PaV zlepší celkový výživový režim žáků
Frekvence odpovědí

Kategorie odpovědí

1 – zcela nesouhlasím

Kumulativní
četnost
platných
odpovědí

Relativní
četnost
platných
odpovědí (%)

Kumulativní
relativní
četnost
platných
odpovědí (%)

5

5

2,16

Kumulativní
Relativní
četnost všech
četnost všech
odpovědí
odpovědí (%)
(%)

Kumulativní
četnost
platných
odpovědí

2,16

1,98

1,98

2 – spíše nesouhlasím

52

57

22,41

24,57

20,55

22,53

3 – spíše souhlasím

134

191

57,76

82,33

52,96

75,49

4 – zcela souhlasím

41

232

17,67

100,00

16,21

91,70

Bez odpovědi

21

253

9,05

8,30

100,00
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Medián i modus odpovědí na položku 48 (tab. 85) má hodnotu 3 (spíše souhlasím). Většina učitelů se tedy domnívá, že plošné uplatnění programu PaV
zlepší celkový výživový režim žáků, ale výsledek naznačuje jisté pochybnosti,
neboť zřetelnou převahu vykazují vyjádření spíše souhlasím. Pochybnosti učitelů se dle kvalitativních výsledků vztahují především k výživovému režimu
žáků mimo školu.
Tabulka 85 Popisné charakteristiky položky 48: Domnívám se, že plošné uplatnění programu PaV
zlepší celkový výživový režim žáků
Popisné charakteristiky
Proměnná

Položka 48

Platných N

Průměr

Medián

Modus

Četnost
modu

Min.

Max.

Dolní
kvartil

Horní
kvartil

SD

232

2,91

3

3

134

1

4

3

3

0,69

Názory učitelů jednotlivých ročníků na ovlivnění celkového výživového režimu
dětí se statisticky významně neodlišují, ale rozdílné jsou názory učitelů různých
typů škol (obr. 39; Kruskal-Wallisův test: H (2, N = 232) = 6,21; p < 0,05).
K položce 48 se opět příznivěji staví učitelé malotřídních škol.

Obrázek 39 Rozdíly v odpovědích mezi učiteli různých typů škol u položky 48. Domnívám se, že
plošné uplatnění programu PaV zlepší celkový výživový režim žáků (odpovědi učitelů: 4 – zcela souhlasím, 3 – spíše souhlasím, 2 – spíše nesouhlasím, 1 – zcela nesouhlasím; P – plně organizované
školy, N – neúplně organizované školy, M – malotřídní školy).
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Položka 48, kromě již zmíněných, vykazuje středně silnou a věcně významnou
korelaci zejména s položkou 49: Domnívám se, že plošné uplatnění programu PaV
zlepší spolupráci s rodiči v oblasti výživového režimu žáků (rs = 0,68; p < 0,05).
Položka 49: Domnívám se, že plošné uplatnění programu PaV zlepší spolupráci
s rodiči v oblasti výživového režimu žáků má tyto statistické charakteristiky:
S položkou zcela souhlasí 17 učitelů (8 %), spíše souhlasí 108 učitelů (48 %),
spíše nesouhlasí 85 učitelů (38 %) a zcela nesouhlasí 13 učitelů (6 %). K položce
se nevyjádřilo 30 respondentů (tab. 86).
Tabulka 86 Frekvence odpovědí učitelů na položku 49: Domnívám se, že plošné uplatnění programu
PaV zlepší spolupráci s rodiči v oblasti výživového režimu žáků
Frekvence odpovědí

Kategorie odpovědí

Kumulativní
Relativní
četnost
četnost
platných
platných
odpovědí odpovědí (%)

Kumulativní
relativní
četnost
platných
odpovědí (%)

Relativní
četnost všech
odpovědí (%)

Kumulativní
četnost všech
odpovědí (%)

Kumulativní
četnost
platných
odpovědí

1 – zcela nesouhlasím

13

13

5,83

5,83

5,14

5,14

2 – spíše nesouhlasím

85

98

38,12

43,95

33,60

38,74

3 – spíše souhlasím

108

206

48,43

92,38

42,69

81,42

4 – zcela souhlasím

17

223

7,62

100,00

Bez odpovědi

30

253

13,45

6,72

88,14

11,86

100,00

Medián i modus odpovědí učitelů (tab. 87) zastávají hodnotu 3 (spíše souhlasím). Většina učitelů tedy připouští, že plošné uplatnění programu PaV zlepší
spolupráci s rodiči v oblasti výživového režimu žáků, ale více než 40 % učitelů vyjádřilo s položkou 49 mírnější (spíše nesouhlasím) nebo jednoznačný
nesouhlas. Důvodem je evidentně skutečnost, kdy se učitelé téměř ve všech
třídách potýkali se skupinou rodičů, která odmítala spolupráci nebo se přímo
vyslovovala proti tomu, aby škola hodnotila stravovací návyky v rodině. A podle
učitelů to často byli rodiče žáků, kteří by změnu stravovacího režimu z různých
důvodů velmi potřebovali.
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Tabulka 87 Popisné charakteristiky položky 49: Domnívám se, že plošné uplatnění programu PaV
zlepší spolupráci s rodiči v oblasti výživového režimu žáků
Popisné charakteristiky
Proměnná
Položka 49

Platných N

Průměr

Medián

Modus

Četnost
modu

Min.

Max.

Dolní
kvartil

Horní
kvartil

SD

223

2,58

3

3

108

1

4

2

3

0,72

Názory učitelů jednotlivých ročníků na položku 49 nejsou statisticky významně
odlišné, ale rozdíly v názorech jsou patrné mezi učiteli různých typů škol
(obr. 40; Kruskal-Wallisův test: H (2, N = 223) = 8,89; p < 0,05). Medián
odpovědí učitelů z plně organizovaných a malotřídních škol má hodnotu 3
(spíše souhlasím), medián u neúplně organizovaných škol hodnotu 2 (spíše
nesouhlasím). Tento rozdíl ale ani na základě kvalitativní analýzy nepovažujeme
za věcně významný.

Obrázek 40 Rozdíly v odpovědích mezi učiteli různých typů škol u položky 49: Domnívám se, že
plošné uplatnění programu PaV zlepší spolupráci s rodiči v oblasti výživového režimu žáků (odpovědi
učitelů: 4 – zcela souhlasím, 3 – spíše souhlasím, 2 – spíše nesouhlasím, 1 – zcela nesouhlasím;
P – plně organizované školy, N – neúplně organizované školy, M – malotřídní školy).

Silnou a věcně významnou korelaci s položkou 49 představuje položka 28:
Domnívám se, že plošné uplatnění programu PaV zlepší spolupráci s rodiči žáků
v oblasti pohybového režimu žáků“ (rs = 0,79; p < 0,05). Další věcně významné
korelace jsou s položkou 35: Domnívám se, že realizace programu PaV pozitivně
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působí na konzumaci ovoce a zeleniny žáků (rs = 0,52; p < 0,05) a s položkou 48:
Domnívám se, že plošné uplatnění programu PaV zlepší celkový výživový režim
žáků (rs = 0,68; p < 0,05).
Rozdíly v názorech učitelů jednotlivých ročníků na celou oblast výživy v programu PaV nepovažujeme za statisticky významné. Opět je zde však patná vyšší
míra souhlasu s položkami dotazníku v oblasti výživy u učitelů malotřídních
škol (obr. 41; ANOVA, p  0,05).

Obrázek 41 Rozdíly v názorech učitelů jednotlivých ročníků na celou oblast výživy v programu PaV
(M – malotřídní školy).

Rozdíly v názorech učitelů jednotlivých typů škol na celou oblast výživy v programu PaV shledáváme za statisticky významné (obr. 42; ANOVA, p  0,05).
Variační rozpětí míry souhlasu s položkami k výživě je vyšší u menších škol,
což patrně souvisí s menšími počty učitelů. Vyšší míra souhlasu s položkami
u učitelů malotřídních škol opět potvrzuje opakovaně konstatované trendy.
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Obrázek 42 Rozdíly v názorech učitelů jednotlivých typů škol na celou oblast výživy v programu
PaV (P – plně organizované školy, N – neúplně organizované školy, M – malotřídní školy).

Shrnutí:
Většina učitelů (93 % kladných odpovědí) pokládá oblast výživy v programu
PaV za přínosnou a doporučuje její uplatnění na všech ZŠ. Současně si také
myslí, že plošné uplatnění programu PaV zlepší výživovou gramotnost i celkový výživový režim žáků, ale zřetelnou převahu má vyjádření spíše souhlasím.
Pochybnosti učitelů se dle kvalitativních výsledků vztahují zejména k výživovému režimu žáků mimo školu. K umírněným postojům vedou učitele i některé
špatné zkušenosti s rodiči, kteří program PaV, ale hlavně zásady správného výživového režimu obecně odmítali respektovat. Přesto se řada učitelů domnívá,
že uplatnění programu PaV může v této oblasti zlepšit spolupráci s rodiči žáků.
Rovněž se v edukačním procesu osvědčily aktivity zařazené do programu PaV
a do pracovního sešitu. Učitelé vysoce cenili Pyramidu výživy pro děti a přínos
daného tématu pro kurikulum primární školy. Celkově lze konstatovat, že velká
většina dílčích cílů v oblasti výživy byla při pilotáži splněna.
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3/3/3

Celkové hodnocení didaktické stránky programu
Pohyb a výživa

Celkové hodnocení didaktické stránky programu PaV vzešlé z kvalitativní analýzy
je převážně pozitivní. Většina učitelů od začátku kvitovala začlenění pohybové
a především výživové složky do školního kurikula. Z hlediska metodické opory
byla většina učitelů s materiály k programu PaV spokojena a využívala je. Někteří
učitelé v denících přímo psali konkrétní příklady, jak a kdy s materiály pracovat,
případně jak materiály zlepšit (např. obměna pohybových aktivit, nápady na
práci s pyramidou pohybu či výživy). Přestože názory na pracovní sešity byly
vesměs kladné (často učitelé uváděli, že se děti těší, až budou se sešity pracovat), někteří učitelé sdělili, že práce s pracovními sešity je časově náročná nebo
že s nimi pracují nesystematicky, a to spíše jen v hodinách, kdy jim zbývá čas.
Zejména v prvním pololetí se v této souvislosti objevila i řada negativních
poznámek, které většinou plynuly z nepochopení některých zadání v pracovním sešitě (ty byly řešeny průběžně s lektory nebo přímo autory programu)
a zejména z pocitu některých učitelů, že realizací programu PaV významně
narůstá celkový objem učiva. Některým učitelům se jako problematické jevilo
vyplňování evaluačních listů. Uváděli, že žáci nižších ročníků si nebyli schopni
zapamatovat, co a jaké množství během dne jedli a pili, příp. neuměli posoudit
pohybovou složku. Žáci vyšších ročníků ne vždy přiznali pravdivé údaje.
Pozitivní hodnocení však převažovala a velká část učitelů si uvědomila, že díky
realizaci pohybové složky programu PaV výrazně zlepšili teoretickou i praktickou
náplň hodin tělesné výchovy, psali také o efektivnější organizaci a uvědomění si
dalších možností a mezipředmětových přesahů. Ve výživové složce zase často
zmiňovali přínos programu PaV z hlediska obsahu učiva, na který nebyli v pregraduálním a většinou ani dalším vzdělávání připravováni.
Mnozí učitelé si tak rozšířili i teoretické poznatky, jež pak uplatňovali prakticky
ve svých rodinách. I to může být chápáno jako jeden z důležitých výstupů evaluace a svědčí ve prospěch realizace programu PaV v praxi.
Ověření poznatků závěrečným dotazníkem:
Didaktické zpracování programu PaV ověřovaly následující položky položka
51: Domnívám se, že program PaV zvyšuje profesní kompetence učitele (především
oborově předmětové, didaktické a osobnostní), položka 52: Doporučuji začlenit do
výuky všech škol pracovní sešity Výživa i pohyb a položka 55: Po úpravě metodických

/ 155 /

materiálů PaV (na základě poznatků z pokusného ověřování) doporučuji jejich
vydání a plošné uplatnění na 1. stupni ZŠ.
Položka 51: Domnívám se, že program PaV zvyšuje profesní kompetence učitele
(především oborově předmětové, didaktické a osobnostní) má tyto charakteristiky: S položkou zcela souhlasilo 54 učitelů (22 %), spíše souhlasilo 138 učitelů
(56 %), spíše nesouhlasilo 50 učitelů (20 %) a zcela nesouhlasili 3 učitelé (1 %).
K položce se nevyjádřilo 8 respondentů (tab. 88).
Tabulka 88 Frekvence odpovědí učitelů na položku 51: Domnívám se, že program PaV zvyšuje
profesní kompetence učitele (především oborově předmětové, didaktické a osobnostní)
Frekvence odpovědí
Kategorie odpovědí

Kumulativní
Relativní
četnost
četnost
platných
platných
odpovědí odpovědí (%)

Kumulativní
relativní
Relativní
četnost
četnost všech
platných
odpovědí (%)
odpovědí (%)

Kumulativní
četnost všech
odpovědí (%)

Kumulativní
četnost
platných
odpovědí

1 – zcela nesouhlasím

3

3

1,22

1,22

1,19

1,19

2 – spíše nesouhlasím

50

53

20,41

21,63

19,76

20,95

3 – spíše souhlasím

138

191

56,33

77,96

54,55

75,49

4 – zcela souhlasím

54

245

22,04

100,00

21,34

96,84

Bez odpovědi

8

253

3,27

3,16

100,00

Medián i modus odpovědí na položku 51 (tab. 89) má hodnotu 3 (spíše souhlasím). Většina učitelů (78 %) tedy připouští, že program PaV zlepšuje profesní
kompetence učitele na 1. stupni ZŠ.
Tabulka 89 Popisné charakteristiky položky 51: Domnívám se, že program PaV zvyšuje profesní
kompetence učitele (především oborově předmětové, didaktické a osobnostní)
Popisné charakteristiky
Proměnná
Položka 51

Platných N

Průměr

Medián

Modus

Četnost
modu

Min.

Max.

Dolní
kvartil

Horní
kvartil

SD

245

2,99

3

3

138

1

4

3

3

0,69

Názory učitelů jednotlivých ročníku na položku 51 se statisticky významně
neodlišují, ale rozdílné jsou názory učitelů různých typů škol (obr. 43; Kruskal-Wallisův test: H (2, N = 245) = 6,96; p < 0,05). K položce 51 se nejpozitivněji
stavějí učitelé malotřídních škol, ale s ohledem na shodný medián nepovažujeme
rozdíly mezi názory učitelů různých typů škol za věcně významné.
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Obrázek 43 Rozdíly v odpovědích mezi učiteli různých typů škol u položky 51: Domnívám se, že
program PaV zvyšuje profesní kompetence učitele (především oborově předmětové, didaktické a osobnostní) (odpovědi učitelů: 4 – zcela souhlasím, 3 – spíše souhlasím, 2 – spíše nesouhlasím, 1 – zcela
nesouhlasím; P – plně organizované školy, N – neúplně organizované školy, M – malotřídní školy).

Položka 51 středně silně a věcně významně koreluje zejména s položkou 4:
Domnívám se, že program PaV přispěje k pohybové gramotnosti učitelů 1. stupně
ZŠ (rs = 0,51; p < 0,05) a s položkou 31: Domnívám se, že program PaV přispěje
k výživové gramotnosti učitelů na 1. stupni ZŠ (rs = 0,57; p < 0,05).
Položka 52: Doporučuji začlenit do výuky všech škol pracovní sešity Výživa i pohyb
vykazuje tyto charakteristiky: S položkou zcela souhlasilo 54 učitelů (22 %),
spíše souhlasilo 116 učitelů (46 %), spíše nesouhlasilo 63 učitelů (25 %) a zcela
nesouhlasilo 17 učitelů (7 %). K položce se nevyjádřili 3 respondenti (tab. 90).
Tabulka 90 Frekvence odpovědí učitelů na položku 52: Doporučuji začlenit do výuky všech škol
pracovní sešity Výživa i pohyb
Frekvence odpovědí
Kategorie odpovědí

1 – zcela nesouhlasím

Kumulativní
Relativní
četnost
četnost
platných
platných
odpovědí odpovědí (%)
17

17

Kumulativní
relativní
četnost
platných
odpovědí (%)

Kumulativní Kumulativní
Relativní
četnost všech
četnost
četnost všech
odpovědí
platných
odpovědí (%)
(%)
odpovědí

6,80

6,80

6,72

6,72
31,62

2 – spíše nesouhlasím

63

80

25,20

32,00

24,90

3 – spíše souhlasím

116

196

46,40

78,40

45,85

77,47

4 – zcela souhlasím

54

250

21,60

100,00

21,34

98,81

Bez odpovědi

3

253

1,20

1,19

100,00
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Medián i modus odpovědí na položku 52 (tab. 91) má hodnotu 3 (spíše souhlasím). Většina učitelů tedy doporučuje začlenit do výuky všech škol pracovní
sešity Výživa i pohyb. Převažují přitom učitelé, kteří s výrokem spíše souhlasí
a k pracovním sešitům dávají v otevřených položkách dotazníku nebo v průběžně vyplňovaných denících učitelů konkrétní podněty a připomínky.
Tabulka 91 Popisné charakteristiky položky 52: Doporučuji začlenit do výuky všech škol pracovní
sešity Výživa i pohyb
Popisné charakteristiky
Proměnná
Položka 52

Platných N

Průměr

Medián

Modus

Četnost
modu

Min.

Max.

Dolní
kvartil

Horní
kvartil

SD

250

2,83

3

3

116

1

4

2

3

0,84

Názory učitelů jednotlivých ročníku ani učitelů z různých typů škol se statisticky významně neodlišují.
Položka 52: Doporučuji začlenit do výuky všech škol pracovní sešity Výživa i pohyb
koreluje nejvýznamněji s položkou 55: Po úpravě metodických materiálů PaV
(na základě poznatků z pokusného ověřování) doporučuji jejich vydání a plošné
uplatnění na 1. stupni ZŠ (rs = 0,63; p < 0,05).
Položka 55: Po úpravě metodických materiálů PaV (na základě poznatků z pokusného ověřování) doporučuji jejich vydání a plošné uplatnění na 1. stupni ZŠ má
tyto popisné charakteristiky: S položkou zcela souhlasilo 65 učitelů (27 %),
spíše souhlasilo 126 učitelů (52 %), spíše nesouhlasilo 45 učitelů (18 %) a zcela
nesouhlasilo 8 učitelů (3 %). K položce se nevyjádřilo 9 respondentů (tab. 92).
Tabulka 92 Frekvence odpovědí učitelů na položku 55: Po úpravě metodických materiálů PaV (na
základě poznatků z pokusného ověřování) doporučuji jejich vydání a plošné uplatnění na 1. stupni ZŠ
Frekvence odpovědí
Kategorie odpovědí

1 – zcela nesouhlasím

Kumulativní
relativní
četnost
platných
odpovědí (%)

Relativní
četnost všech
odpovědí (%)

Kumulativní
četnost všech
odpovědí (%)

Kumulativní
četnost
platných
odpovědí

8

3,28

3,28

3,16

3,16

Kumulativní
Relativní
četnost
četnost
platných
platných
odpovědí odpovědí (%)
8

2 – spíše nesouhlasím

45

53

18,44

21,72

17,79

20,95

3 – spíše souhlasím

126

179

51,64

73,36

49,80

70,75

4 – zcela souhlasím

65

244

26,64

100,00

25,69

96,44

Bez odpovědi

9

253

3,69

3,56

100,00
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Medián i modus odpovědí na položku 55 (tab. 93) má hodnotu 3 (spíše souhlasím). Většina učitelů (79 %) tedy spíše nebo zcela doporučuje, aby po úpravě
metodických materiálů PaV došlo k jejich vydání a plošnému uplatnění na
1. stupni ZŠ.
Tabulka 93 Popisné charakteristiky položky 55: Po úpravě metodických materiálů PaV (na základě
poznatků z pokusného ověřování) doporučuji jejich vydání a plošné uplatnění na 1. stupni ZŠ
Popisné charakteristiky
Proměnná

Položka 55

Platných N

Průměr

Medián

Modus

Četnost
modu

Min.

Max.

Dolní
kvartil

Horní
kvartil

SD

244

3,02

3

3

126

1

4

3

4

0,76

V těchto názorech se učitelé jednotlivých ročníků ani učitelé z různých typů
škol statisticky významně neliší.
Položka 55: Po úpravě metodických materiálů PaV (na základě poznatků z pokusného ověřování) doporučuji jejich vydání a plošné uplatnění na 1. stupni ZŠ vykazuje
nejvýznamnější korelace s položkou 1: Oblast pohybu v programu PaV považuji
za přínosnou a doporučuji její plošné uplatnění na všech ZŠ (rs = 0,70; p < 0,05)
a s položkou 30: Oblast výživy v programu PaV považuji za přínosnou a doporučuji její uplatnění na všech ZŠ (rs = 0,70; p < 0,05).
Rozdíly v názorech učitelů jednotlivých ročníků na didaktickou stránku programu PaV neshledáváme statisticky významné a tento poznatek je patrný
i z obrázku 44 (Kruskal-Walisův ANOVA test, p  0,05).
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Obrázek 44 Rozdíly v názorech učitelů jednotlivých ročníků na didaktickou stránku programu PaV
(M – malotřídní školy).

Rozdíly v názorech učitelů jednotlivých typů škol na didaktickou stránku programu PaV se jeví jako statisticky významné (obr. 45; Kruskal-Wallisův test:
H (2, N = 252) = 8,23; p  0,05). Vyšší míra souhlasu s příslušnými položkami
dotazníku je patrná u plně organizovaných škol. Tento rozdíl ale nepokládáme
za věcně významný.

Obrázek 45 Rozdíly v názorech učitelů jednotlivých typů škol na didaktickou stránku programu PaV
(P – plně organizované školy, N – neúplně organizované školy, M – malotřídní školy).

/ 160 /

Shrnutí:
Převážná část učitelů (78 %) připouští, že program PaV zlepšuje profesní kompetence učitele na 1. stupni ZŠ. Nejvíce oceňují aktuálnost poznatků v oblasti
pohybu a zejména výživy, pestrost, atraktivitu i přiměřenost nabízených aktivit
v základním programu a učebních úlohách v pracovním sešitu, podněty pro
zlepšení efektivity vyučovacích hodin tělesné výchovy, možnosti pro doplnění
vlastních vědomostí v oblasti utváření správného výživového režimu žáků, které
si navíc řada učitelů přenesla do soukromého života. Většina učitelů (79 %)
spíše nebo zcela doporučuje, aby po úpravě metodických materiálů PaV došlo
k jejich vydání a plošnému uplatnění na 1. stupni ZŠ. Současně doporučuje
začlenit do výuky všech škol pracovní sešity Výživa i pohyb, ale převažuje názor
spíše souhlasím. K pracovním sešitům i všem metodickým materiálům programu
PaV však učitelé poskytují v otevřených položkách dotazníku nebo v denících
učitelů konkrétní podněty a připomínky. Z pilotáže ale také vyplynulo doporučení implementovat obsah učiva z pilotního programu PaV do rámcového
(resp. školního) kurikula, a to především do předmětů (a učebnic) prvouky
a přírodovědy.

3/3/4

Hodnocení programu Pohyb a výživa jako celku

Z výše provedených analýz plyne, že většina učitelů doporučila k plošnému
uplatnění jak dílčí složky programu PaV, tak program PaV jako celek. V těchto
názorech se statisticky významně neliší ani učitelé jednotlivých ročníků.
Z obrázku 46 je však patrné, že poněkud vstřícnější postoj, ale s větším variačním rozpětím odpovědí, zastávají učitelé malotřídních škol. Naproti tomu učitelé 5. ročníků se zdají být k programu PaV méně vstřícní než učitelé ostatních
ročníků (ANOVA, p  0,05).

/ 161 /

Obrázek 46 Rozdíly v názorech učitelů jednotlivých ročníků na program PaV jako na celek
(M – malotřídní školy).

Statisticky významné rozdíly zaznamenáváme v názorech učitelů jednotlivých
typů škol (obr. 47; ANOVA, p  0,05). Učitelé malotřídních škol, jak již bylo
konstatováno u dílčích analýz, projevují s programem PaV vyšší míru souhlasu
v součtu všech položek závěrečného dotazníku.
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Obrázek 47 Rozdíly v názorech učitelů jednotlivých typů škol na program PaV jako na celek
(P – plně organizované školy, N – neúplně organizované školy, M – malotřídní školy).

Shrnutí:
Věcná významnost rozdílů v názorech učitelů jednotlivých ročníků nebo různých typů škol není nijak výrazná. Pokud bychom brali v úvahu průměrnou
hodnotu míry souhlasu učitelů se všemi položkami dotazníku, pohybuje se
průměr odpovědí učitelů velmi blízko hodnoty 3 (konkrétně 2,93, tj. spíše souhlasím). Potvrzuje to výše komentovaná dílčí zjištění, že učitelé pilotních škol
doporučují program PaV jako celek, avšak s věcnými připomínkami a náměty
na doplnění nebo zkvalitnění jednotlivých částí programu.

3/4

Příklady názorů učitelů na realizaci dílčích cílů programu
Pohyb a výživa

V této podkapitole se pokusíme ilustrovat, jak rozdílné byly osobnosti učitelů,
kteří se podíleli na pilotáži programu PaV. To se samozřejmě projevilo v jejich
přístupu k realizaci jednotlivých cílů v obou sledovaných oblastech a především v jejich odpovědích u položek závěrečného dotazníku. K individuální
analýze jsme proto vybrali tři učitele, kteří reprezentují subjekty na samých
pólech hodnoticí škály tohoto dotazníku. Východiskem byla kvantita součtu
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všech hodnot odpovědí na položky závěrečného dotazníku. Zevrubnou analýzou zápisů v elektronickém deníku učitele jsme pak získali poměrně podrobné
(exemplární) charakteristiky těchto učitelů, respektive učitelek.
Z hlediska zaměření předkládané monografie se v této podkapitole setkáváme
s typologií učitelů podle pedagogického působení. Námi stanovenou kategorií
(sociálním fenoménem) byly názory učitelů na realizaci dílčích cílů programu
PaV. Nesnažili jsme se přitom poskytnout reprezentativní obraz celé zkoumané
skupiny učitelů. Vznikla tak typologie učitelů se třemi kategoriemi názorů: (1) učitel s negativními názory, (2) učitel s neutrálními názory, (3) učitel s pozitivními
názory na realizaci programu PaV.

3/4/1

Příklad učitelky s negativními názory na realizaci programu
Pohyb a výživa

Učitelka, jejíž bodový součet odpovědí na hodnoticí stupnici v závěrečném
dotazníku měl absolutně nejnižší hodnotu (minimum), vyučovala v době
pilotáže v 5. ročníku plně organizované školy. Měsíční zápisy do elektronického
deníku učitele prováděla pravidelně, i když v jednom případě (říjen) se jí záznam
uložil až do následujícího měsíce. Plné znění zápisů předkládáme v tabulce 94.
Tabulka 94 Měsíční zápisy učitelky v deníku učitele k realizaci programu PaV (minimum dle součtu
číselných hodnot odpovědí v souboru učitelů pilotních škol)
Vyplněno dne 21. 10. 2014 za měsíc září:
5. ročník
Oblast pohybu
Daří se mi
O přestávkách se děti pohybují. Při vyučování se daří
i pohyb po třídě.

Nedaří se mi
Děti při pohybu o přestávkách křičí. Pak je bolí hlava.

Oblast výživy
Daří se mi

Nedaří se mi

O velkých přestávkách svačí. Pijí 3dcl tekutiny, kterou si
nosí z domova.

Pijí sladké limonády. Po vyučování si s oblibou kupují
hranolky s kečupem.

Poznámka
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Vyplněno dne 02. 11. 2014 za měsíc říjen:
5. ročník
Oblast pohybu
Daří se mi

Nedaří se mi

Stále trvá aktivita žáků o přestávkách. Mají velký zájem
i o krátké pohybové chvilky při vyučování.

Ve třídě 5. B učí TV kolegyně, která nemá a prý nebude mít
smlouvu na tento projekt. Je škoda, že se děti nemohou
projektu při TV zúčastnit.

Oblast výživy
Daří se mi

Nedaří se mi

S nadšením mají vyplněný první úkol z pracovního sešitu.
Ve výtvarné výchově budou malovat pyramidu.

Stále pijí sladké vody. Přibližně polovina žáků si nosí na
svačinu ovoce, ale někteří dávají přednost sušenkám.

Poznámka
Vyplněno dne 30. 11. 2014 za měsíc listopad:
5. ročník
Oblast pohybu
Daří se mi

Nedaří se mi

Děti s velkým nadšením vykonávaly testy, které jsou
hodnoceny v tabulkách. O přestávkách se rády a často
pohybují a organizují si pohybové hry.
Oblast výživy

Nedaří se mi zařazovat TV chvilky do každé vyučovací
hodiny.

Daří se mi

Nedaří se mi

S žáky byla provedena anketa, kdo dává přednost
Stále si nosí z domova na svačinu sladké nápoje. Značně se
zdravé výživě (srovnání s KFC a McDonaldem). Pro
omezil počet žáků pijících ochucenou sodovku.
McDonald’s hlasovalo 8 žáků, 3 pro KFC a 16 pro domácí
zdravou výživu. Děti se vyjádřily i k nápojům. Pro čistou
vodu jich bylo 13, pro vodu se šťávou 12 a pro perlivou vodu
1. Anketa se zopakuje. Děti velmi zaujala.
Poznámka
Vyplněno dne 24. 01. 2015 za měsíc prosinec:
5. ročník
Oblast pohybu
Daří se mi

Nedaří se mi

Se zájmem děti provádějí o přestávkách hry i sportovní
aktivitu. Oblíbené jsou i pravidelné pohybové aktivity
při vyučovacích hodinách.

Pokud hrajeme hry, kde se dá určit vítěz, tak se pohádají neumějí prohrávat.

Oblast výživy
Daří se mi

Nedaří se mi

Velmi oblíbená akce je u dětí vyhledávání z přehledů
množství různých vitaminů v ovoci a zelenině. Učí se tak
používat různé informační zdroje.

Aby každý žák nosil na svačinu dostatečné množství ovoce
či zeleniny.

Poznámka
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Vyplněno dne 31. 01. 2015 za měsíc leden:
5. ročník
Oblast pohybu
Daří se mi

Nedaří se mi

Oblast pohybu je dětem velmi blízká. Pravidelné
tělovýchovné chvilky jsou značně oblíbené.
Nejoblíbenější jsou hry, kde se dá určit nejlepší žák.

Zapojit do pohybového programu jednoho žáka z 28,
kterého sport nebaví.

Oblast výživy
Daří se mi

Nedaří se mi

Probíhaly diskuse s žáky o množství tekutin - čisté vody
bez bublinek, které člověk má přijímat pravidelně. Všichni
dostatek tekutin dodržují.
Poznámka

Všichni žáci dostatek tekutin dodržují, ale někteří stále
upřednostňují sladké tekutiny.

Pololetní dotazník:
Vyplněno dne 03. 02. 2015
Vyplněno dne 06. 04. 2015 za měsíc březen:
5. ročník
Oblast pohybu
Daří se mi

Nedaří se mi

Děti velmi baví sportovní soutěže, které probíhají
příležitostně při vyučování - např. OSV.
Na tyto soutěže trénují hlavně o přestávkách.

Aby se žák, který není pohybově příliš zdatný, chtěl
pohybově zlepšovat a být úspěšnější než sportovně nadaní
a šikovnější spolužáci.

Oblast výživy
Daří se mi

Nedaří se mi

Aby téměř všichni žáci nosili na svačinu od rodičů
připravené a naloupané ovoce a někteří na kousky
nakrájenou zeleninu.

Stále trvá oblíbenost perlivých limonád u některých žáků.

Poznámka
Vyplněno dne 12. 05. 2015 za měsíc duben:
5. ročník
Oblast pohybu
Daří se mi

Nedaří se mi

Děti se pohybují rády. Čekají na každou nabídnutou
možnost při hodině i mimo vyučování.

Aby vždy měla z pohybu radost úplně celá třída. Najdou se
i 1-2,líní".

Oblast výživy
Daří se mi

Nedaří se mi

Zaujmout třídu, jak si mají vybrat vhodné potraviny k jídlu
a propojit s hodinou ﬁnanční gramotnost, kde se probírá
trvanlivost potravin.
Poznámka

Stále přetrvává obliba smažených brambůrků a hranolek.
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Vyplněno dne 02. 06. 2015 za měsíc květen:
5. ročník
Oblast pohybu
Daří se mi

Nedaří se mi

Respektovat individuální předpoklady žáků a dbát na jejich Upřednostnit běhání venku místo her na počítači, zvláště
přiměřené fyzické zatěžování.
u méně sportovně nadaných dětí.
Oblast výživy
Daří se mi

Nedaří se mi

Podporovat dostatečnou konzumaci ovoce a zeleniny. Jsou
vytvořeny podmínky pro pravidelný pitný režim.

Všichni nechtějí ráno doma snídat a někteří si nenosí
svačiny.

Poznámka
Závěrečný dotazník:
Vyplněno dne 19. 06. 2015

Již při prvním pohledu do těchto zápisů v elektronickém deníku učitele lze vidět,
že jsou velmi stručné a po většinu měsíců byly na samé hranici minimálního
počtu požadovaných znaků. Možnost vyplnit poznámku, ve které mohla vyjádřit nějaký svůj komplexní názor či postoj, upozornit na nesrovnalosti, položit
dotaz, podat námět na zlepšení programu PaV atp., pak tato učitelka nevyužila
nikdy. Kvalitativní data nyní doplníme úplným přehledem jejích odpovědí
v závěrečném dotazníku (viz tabulka 95).
Tabulka 95 Odpovědi učitelky na položky závěrečného dotazníku k programu PaV (minimum dle
součtu číselných hodnot odpovědí v souboru učitelů pilotních škol)
Závěrečný dotazník k programu PaV
Datum vyplnění:
19. 06. 2015
Jsem třídním učitelem/učitelkou pilotní třídy:
v 5. ročníku
Oblast pohybu
1. Oblast pohybu v programu PaV považuji za přínosnou a doporučuji její plošné uplatnění na všech ZŠ.
Spíše nesouhlasím - 2
2. Doporučuji zavést na 1. stupni ZŠ tři hodiny povinné tělesné výchovy týdně.
Zcela souhlasím - 4
3. Domnívám se, že se pod vlivem programu PaV zlepší celková kvalita výuky tělesné výchovy na 1. stupni ZŠ.
Zcela nesouhlasím - 1
4. Domnívám se, že program PaV přispěje k pohybové gramotnosti učitelů 1. stupně ZŠ.
Zcela nesouhlasím - 1
5. Doporučuji pravidelně zařazovat ve třídách krátká ranní cvičení.
Spíše souhlasím - 3
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6. Doporučuji pravidelně zařazovat ve třídách při sedavých činnostech tělovýchovné chvilky.
Spíše souhlasím - 3
7. Doporučuji pravidelně zařazovat ve třídách aktivizující výukovou metodu „učení v pohybu“.
Spíše souhlasím - 3
8. Doporučuji pravidelně zařazovat ve třídách tzv. integrovanou terénní výuku (cílené vycházky).
Zcela nesouhlasím - 1
9. Pro testování tělesné zdatnosti žáků doporučuji testovou baterii UNIFITTEST.
Spíše nesouhlasím
10. Pro testování tělesné zdatnosti žáků doporučuji testovou baterii EUROFITTEST.
Spíše nesouhlasím - 2
11. Pro testování tělesné zdatnosti žáků doporučuji testovou baterii FITNESSGRAM.
Spíše nesouhlasím - 2
12. Pro testování tělesné zdatnosti žáků doporučuji vytvořit novou, jednoduchou testovou baterii vhodnou pro 1. stupeň ZŠ.
Spíše souhlasím - 3
13. Doporučuji zařadit do výuky během každého pololetí alespoň jeden den zdraví s pohybovou složkou.
Spíše souhlasím - 3
14. Doporučuji zařadit do výuky během každého pololetí alespoň jeden týden zdraví s pohybovou složkou.
Spíše nesouhlasím - 2
15. Doporučuji umožňovat žákům každodenní účast v pohybově rekreačních přestávkách.
Spíše souhlasím - 3
16. Doporučuji zavést výuku plynoucí z doplňujícího vzdělávacího oboru Taneční a pohybová výchova (viz RVP ZV).
Spíše nesouhlasím - 2
17. Doporučuji nabízet žákům (podle možností jednotlivých škol) další volitelné nebo nepovinné předměty organizované
školou, které jsou zaměřeny na pohybové aktivity.
Spíše souhlasím - 3
18. Doporučuji realizovat na školách předmět zdravotní tělesná výchova.
Spíše souhlasím - 3
19. Doporučuji nabízet žákům pohybově nebo sportovně zaměřené zájmové kroužky pořádané školou.
Zcela souhlasím - 4
20. Doporučuji školním družinám každodenní program s pohybovou složkou.
Spíše souhlasím - 3
21. Doporučuji prohlubovat spolupráci škol s místními organizacemi (tělovýchovnými jednotami, sportovními kluby,
Sokolem, Hasičským záchranným sborem apod.).
Zcela souhlasím - 4
22. Doporučuji, aby učitelé průběžně s žáky diskutovali a hodnotili jejich celkový pohybový režim.
Spíše souhlasím - 3
23. Doporučuji vést žáky k sebehodnocení pohybového režimu.
Zcela nesouhlasím - 1
24. Doporučuji zařazovat témata o pohybu do výuky předmětů v rámci vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět (tj. i mimo výuku TV).
Spíše souhlasím - 3
25. Doporučuji využívat při práci s dětmi Pyramidu pohybu pro děti.
Spíše nesouhlasím - 2
26. Domnívám se, že plošné uplatnění programu PaV zlepší pohybovou gramotnost žáků.
Zcela nesouhlasím - 1
27. Domnívám se, že plošné uplatnění programu PaV zlepší pohybový režim žáků.
Zcela nesouhlasím - 1
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28. Domnívám se, že plošné uplatnění programu PaV zlepší spolupráci s rodiči žáků v oblasti pohybového režimu žáků.
Spíše nesouhlasím - 2
29. Uveďte konkrétní vyjádření, připomínky nebo návrhy k úpravě či doplnění programu PaV v oblasti POHYBU (nepovinné, rozsah není omezen):
---Oblast výživy
30. Oblast výživy v programu PaV považuji za přínosnou a doporučuji její uplatnění na všech ZŠ.
Spíše nesouhlasím - 2
31. Domnívám se, že program PaV přispěje k výživové gramotnosti učitelů na 1. stupni ZŠ.
Spíše nesouhlasím - 2
32. Doporučuji zavést do vzdělávání žáků 1. stupně ZŠ učivo o výživě navržené v programu PaV.
Spíše souhlasím - 3
33. Domnívám se, že realizace programu PaV vytvoří podmínky pro vhodný výživový režim žáků během pobytu ve škole.
Zcela nesouhlasím - 1
34. Domnívám se, že realizace programu PaV vytvoří podmínky pro vhodný pitný režim žáků během pobytu ve škole.
Zcela nesouhlasím - 1
35. Domnívám se, že realizace programu PaV pozitivně působí na konzumaci ovoce a zeleniny žáků.
Spíše souhlasím - 3
36. Domnívám se, že realizace programu PaV pozitivně působí na ranní výživový režim žáků (žáci budou zahajovat výuku nasnídaní).
Zcela nesouhlasím - 1
37. Domnívám se, že realizace programu PaV pozitivně působí na přesnídávkový režim žáků (svačiny žáků budou více
odpovídat zásadám správné výživy).
Zcela nesouhlasím - 1
38. Doporučuji, aby školní jídelny připravovaly žákům přesnídávky, případně odpolední svačiny (podle podmínek škol
a školních jídelen).
Spíše souhlasím - 3
39. Doporučuji, aby při výživovém vzdělávání žáků učitelé spolupracovali se školní jídelnou.
Spíše nesouhlasím - 2
40. Doporučuji zařadit do výuky během každého pololetí alespoň jeden den zdraví s výživovou tematikou.
Spíše nesouhlasím - 2
41. Doporučuji zařadit do výuky během každého pololetí alespoň jeden týden zdraví s výživovou tematikou.
Zcela nesouhlasím - 1
42. Doporučuji nabízet žákům zájmové kroužky pořádané školou, které jsou zaměřené na správnou výživu.
Spíše nesouhlasím - 2
43. Doporučuji, aby učitelé průběžně s žáky diskutovali a hodnotili jejich celkový výživový režim.
Spíše souhlasím - 3
44. Doporučuji školním družinám každodenní program podporující správnou výživu.
Spíše souhlasím - 3
45. Doporučuji vést žáky k sebehodnocení výživového režimu.
Spíše souhlasím - 3
46. Doporučuji využívat při práci s dětmi Pyramidu výživy pro děti.
Spíše nesouhlasím - 2
47. Domnívám se, že plošné uplatnění programu PaV zlepší výživovou gramotnost žáků.
Spíše nesouhlasím - 2
48. Domnívám se, že plošné uplatnění programu PaV zlepší celkový výživový režim žáků.
Spíše nesouhlasím - 2
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49. Domnívám se, že plošné uplatnění programu PaV zlepší spolupráci s rodiči v oblasti výživového režimu žáků.
Spíše souhlasím - 3
50. Uveďte konkrétní vyjádření, připomínky nebo návrhy k úpravě či doplnění programu PaV v oblasti VÝŽIVY (nepovinné, rozsah není omezen):
---Program PaV obecně
51. Domnívám se, že program PaV zvyšuje profesní kompetence učitele (především oborově předmětové, didaktické
a osobnostní).
Spíše nesouhlasím - 2
52. Doporučuji začlenit do výuky všech škol pracovní sešity „Výživa i pohyb“.
Zcela nesouhlasím - 1
53. Doporučuji plošné uplatnění motivačního označení VIP školák (tj. školák pečující o své zdraví) a obdobně VIP třída,
VIP družina, VIP jídelna aj.
Zcela nesouhlasím - 1
54. Navrhuji jiný způsob motivace žáků k optimalizaci jejich pohybového a výživového režimu – konkrétně navrhuji tento
způsob (nepovinné, rozsah není omezen):
---55. Po úpravě metodických materiálů PaV (na základě poznatků z pokusného ověřování) doporučuji jejich vydání a plošné
uplatnění na 1. stupni ZŠ.
Zcela nesouhlasím - 1
56. Na závěr bych chtěl/a sdělit ještě tyto poznatky nebo myšlenky vztahující se k pokusnému ověřování programu PaV
(nepovinné, rozsah není omezen):
----

Z kvalitativní analýzy vyplynulo, že tato učitelka se po celou dobu pilotního
ověřování v oblasti pohybu velmi úzce zaměřila pouze na několik dílčích cílů.
Jednotlivé zápisy byly stereotypně soustředěné na pohybové aktivity organizované o přestávkách nebo přímo ve výuce. Většina těchto aktivit navíc směřovala
k pohybovému výkonu a ke vzájemné soutěživosti, což je samo o sobě v přímém rozporu s filozofií programu PaV, ale také s obecným pojetím vzdělávacího
oboru Tělesná výchova a konečně i celé vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Jak
ale značí především jeden zápis, konkrétně předmět tělesná výchova tato učitelka ve své třídě (a zřejmě ani v žádné jiné) nevyučovala. Otázkou zůstává, jak
je s touto problematikou seznámena. Naopak zcela zřejmé je to, že se dostatečně
neseznámila se všemi dílčími cíli programu PaV v oblasti pohybu.
Analýza zápisů vztahujících se k realizaci obsahu v oblasti výživy ukázala, že se
učitelka téměř každý měsíc orientovala na osvětu. Pouze v několika málo případech však směřoval obsah zápisů přímo k žákům. Velmi stručné zápisy o tom,
co se nedařilo, se v této oblasti vztahovaly výhradně k nespokojenosti učitelky
s výživovým režimem žáků. Ve druhém pololetí je pak v textech zdůrazněna
určitá beznaděj autorky. Při celkovém zhodnocení zápisů o realizaci výživové
složky programu PaV v této třídě pozorujeme velmi úzkou zaměřenost učitelky
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na několik málo dílčích cílů. Navíc je zřejmé, že údaje o tom, co se v průběhu
realizace nedařilo, často negují to, co se údajně dařilo. Zřejmě proto v zápisech
z druhého pololetí pociťujeme jisté zklamání učitelky.
Je velmi pravděpodobné, že toto zklamání v kombinaci s nepochopením či
nerespektováním celé šíře programu PaV se pak subjektivně promítlo do jejího
závěrečného dotazníkového hodnocení.

3/4/2

Příklad učitelky s neutrálními názory na realizaci programu
Pohyb a výživa

Učitelka, jejíž bodový součet odpovědí na hodnoticí stupnici v závěrečném
dotazníku měl střední hodnotu (medián) v celém souboru učitelů pilotních
škol, vyučovala v době pilotáže v 1. ročníku plně organizované školy. Měsíční
zápisy do deníku učitele dělala pravidelně a velmi pečlivě. Plné znění všech
zápisů je uvedeno v tabulce 96.
Tabulka 96 Měsíční zápisy učitelky v deníku učitele k realizaci programu PaV (medián dle součtu
číselných hodnot odpovědí v souboru učitelů pilotních škol)
Vyplněno dne 30. 09. 2014 za měsíc září:
1. ročník
Oblast pohybu
Daří se mi

Nedaří se mi

Každodenní zařazení tělovýchovných chvilek do Správné a rychlé reagování žáků na povely,
výuky. Pravidelné větrání ve třídě.
smluvené signály, řazení do řad a zástupů.
Oblast výživy
Daří se mi

Nedaří se mi

Seznámení žáků s pyramidou zdravé výživy Dodržovat hlavní zásady hygieny a čistoty (mytí
pro děti, rozlišení zdravých, méně zdravých rukou, svačinkový ubrousek) před jídlem i při
něm.
a nevhodných potravin.
Poznámka
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Vyplněno dne 31. 10. 2014 za měsíc říjen:
1. ročník
Oblast pohybu
Daří se mi
Snažím se vést děti k pravidelnému sportování,
aby se více pohybovaly a pochopily, že pohyb
je důležitý pro naše zdraví. Povídáme si o jejich
sportovních a pohybových aktivitách mimo
školu, zda sportují s rodiči o víkendu, mají svůj
sportovní vzor atd.
Oblast výživy
Daří se mi
Každý den si s dětmi o svačinkové přestávce
porovnáváme a hodnotíme svačiny. Pozitivní je,
že přibývá žáků, kteří mají pravidelně u svačiny
porce ovoce nebo zeleniny.
Poznámka
Vyplněno dne 27. 11. 2014 za měsíc listopad:
1. ročník
Oblast pohybu
Daří se mi
Všichni žáci se zúčastnili testování tělesné
zdatnosti. Byli seznámeni s výsledky své
výkonnosti. Řekli jsme si, že každodenním
cvičením se jejich zdatnost zlepší a při dalším
testování na konci roku dosáhnou ještě lepších
výsledků.
Oblast výživy
Daří se mi
Daří se nám dodržovat pitný režim. Děti si nosí
z domova své pití. Často mají pouze čistou vodu
nebo ochucenou citronem či pomerančem.
Poznámka
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Nedaří se mi
U některých žáků dodržovat pravidla slušného
chování, být ohleduplný, nepodvádět, pomoci
druhému.

Nedaří se mi
Přesvědčit děti k tomu, aby denně snědly
alespoň 5 porcí ovoce a zeleniny. Děti jedí méně.

Nedaří se mi
Přesvědčit některé žáky, aby při rozcvičce
cvičili pořádně, více se snažili. Aby pochopili,
že správné rozcvičení je důležité pro další
pohybové aktivity a také pro naše zdraví.

Nedaří se mi
Dodržovat zásady hygieny a čistoty. Stále
musím některým žákům připomínat pravidelné
mytí rukou a umývání ovoce.

Vyplněno dne 19. 12. 2014 za měsíc prosinec:
1. ročník
Oblast pohybu
Daří se mi
Blíží se Vánoce, a proto jsme si s dětmi slíbili,
že i o svátcích se budeme více hýbat, sportovat.
Můžeme lyžovat na horách, jít si do bazénu
zaplavat, bruslit, proběhnout se s kamarády, jít
s rodiči na procházku atd.
Oblast výživy
Daří se mi
Na třídní schůzce jsem si s rodiči povídala
o výživě a pohybu dětí. Zdá se, že většina
rodičů se snaží dávat dětem více ovoce,
zeleniny, omezují přeslazené nápoje, zařazují
do jídelníčku častěji drůbeží maso, ryby atd.
Poznámka
Vyplněno dne 29. 01. 2015 za měsíc leden:
1. ročník
Oblast pohybu
Daří se mi
Denně si společně několikrát zacvičíme. Děti si
samy připravují rozcvičky a učí se samostatně
rozcvičovat a připravovat na další pohybové
aktivity.
Oblast výživy
Daří se mi
Pravidelně si s dětmi povídáme o zdravé
výživě. Sledujeme pyramidu a porovnáváme,
jak si každý staví své tělo. Děti málo jedí ryby,
luštěniny, sýry, někteří vůbec nepijí mléko
a nejedí maso.
Poznámka

Nedaří se mi
Přimět lenivé žáky k tomu, aby nevysedávali
celé svátky u počítače, televize. Aby se také
trochu protáhli, zasportovali si.

Nedaří se mi
Jsou žáci, kteří nejedí pravidelně, nesnídají
a nenosí svačinky. Snažím se učit děti, že je
zdravé a potřebné, aby jedly pravidelně.

Nedaří se mi
Přimět lenivější žáky k většímu pohybu, aby si
každý den vybrali nějakou pohybovou aktivitu
ze všech pater Pyramidy.
Nedaří se mi
Ve školní jídelně pozoruji, že většina dětí nejí
polévky. Snažím se jim vysvětlit, že polévky
jsou zdravé a potřebné pro naše zdraví. Zatím
s malým úspěchem, ale budu se dále snažit.
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Pololetní dotazník:
Vyplněno dne 26. 02. 2015
Vyplněno dne 27. 03. 2015 za měsíc březen:
1. ročník
Oblast pohybu
Daří se mi
Zvolili jsme si svého maskota, říkáme mu FIT.
Je to z časopisu vystřižený veselý sportovec
s činkami. Visí nám na tabuli a několikrát
dopoledne žáci zavolají - Buďme jako FIT. No
a my vyskočíme, pěkně si zacvičíme a pořádně
se protáhneme.
Oblast výživy
Daří se mi
Uspořádali jsme si několik soutěží na poznání
zeleniny a ovoce. Děti nosily různé druhy.
Poznávaly je podle chuti, vůně i hmatu. Děti
soutěžit bavilo a už se těšíme na další.
Poznámka
Vyplněno dne 30. 04. 2015 za měsíc duben:
1. ročník
Oblast pohybu
Daří se mi
V pracovním sešitu jsme si společně prohlíželi
Pyramidu pohybu pro děti. Učili jsme se
rozlišovat pohybové aktivity, při kterých se
nejvíce zadýcháme, při kterých méně nebo
vůbec ne.
Oblast výživy
Daří se mi
Povídali jsme si o Pyramidě výživy, připomínali
jsme si, že denně máme sníst alespoň 5 porcí
ovoce nebo zeleniny. Zdůraznila jsem, že nikdy
nejíme zeleninu a ovoce, které se kazí, je
nahnilé nebo plesnivé.
Poznámka
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Nedaří se mi
Někteří žáci jsou při sportování příliš divocí,
špatně reagují na povely, pokyny. Stále jim
musím vysvětlovat, že při sportu se musí
dodržovat pravidla, aby nedošlo ke zbytečnému
úrazu.
Nedaří se mi
Někteří žáci stále ráno nesnídají. Na třídní
schůzce si s rodiči o tom popovídám a pokusím
se je přimět k tomu, aby děti snídaly.

Nedaří se mi
Přimět všechny žáky k tomu, aby se denně při
sportování pořádně zadýchali, aby si vybrali
vhodnou pohybovou aktivitu a pravidelně
cvičili.
Nedaří se mi
Stále musím některým žákům připomínat zásady
hygieny a čistoty. Neumývají si ruce před jídlem,
neumývají si ovoce atd.

Vyplněno dne 31. 05. 2015 za měsíc květen:
1. ročník
Oblast pohybu
Daří se mi
Celý školní rok jsme si povídali o sportování,
o pohybu. Snažili jsme se v rámci tělovýchovných
chvilek pravidelně protahovat, cvičit. Také
v hodinách TV i v kroužku Pohybové hry jsme
si pořádně zasportovali. Děti si uvědomují, že
pohyb je důležitý pro naše zdraví a je potřebné
se pravidelně hýbat.
Oblast výživy
Daří se mi
Při vyplňování evaluačních listů jsme si společně
zopakovali učivo o zdravé výživě. Děti si hodně
pamatovaly, Pyramidu výživy znají zpaměti.
Zdůraznili jsme si, že budeme upřednostňovat
zdravé potraviny. Naopak budeme méně mlsat,
pít přeslazené nápoje, pojídat hranolky, chipsy
atd.
Poznámka

Nedaří se mi
Při pohybových aktivitách přesně dodržovat
povely a pokyny vyučujícího, také pravidla
bezpečnosti a ohleduplného chování, aby
nedocházelo ke zbytečnému úrazu.

Nedaří se mi
Přimět některé žáky k tomu, aby pravidelně
jedli, tedy 5× denně. Aby mezi jednotlivými
jídly zbytečně nepojídali. Také, aby více jedli
ovoce a zeleninu.

Závěrečný dotazník
Vyplněno dne 27. 06. 2015

Z tabulky 96 je zřejmé, že měsíční zápisy v deníku učitele této učitelky byly
o poznání obsáhlejší. Ani ona však během celého roku nevyužila možnost
doplnit poznámku. V tabulce 97 uvádíme její bodové hodnocení všech položek
v závěrečném dotazníku programu PaV.
Tabulka 97 Odpovědi učitelky na položky závěrečného dotazníku k programu PaV (medián dle
součtu číselných hodnot odpovědí v souboru učitelů pilotních škol)
Závěrečný dotazník k programu PaV
Datum vyplnění:
27. 06. 2015
Jsem třídním učitelem/učitelkou pilotní třídy:
v 1. ročníku
Oblast pohybu
1. Oblast pohybu v programu PaV považuji za přínosnou a doporučuji její plošné uplatnění na
všech ZŠ.
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Spíše souhlasím - 3
2. Doporučuji zavést na 1. stupni ZŠ tři hodiny povinné tělesné výchovy týdně.
Spíše nesouhlasím - 2
3. Domnívám se, že se pod vlivem programu PaV zlepší celková kvalita výuky tělesné výchovy na
1. stupni ZŠ.
Spíše souhlasím - 3
4. Domnívám se, že program PaV přispěje k pohybové gramotnosti učitelů 1. stupně ZŠ.
Spíše souhlasím - 3
5. Doporučuji pravidelně zařazovat ve třídách krátká ranní cvičení.
Zcela souhlasím - 4
6. Doporučuji pravidelně zařazovat ve třídách při sedavých činnostech tělovýchovné chvilky.
Zcela souhlasím - 4
7. Doporučuji pravidelně zařazovat ve třídách aktivizující výukovou metodu „učení v pohybu“.
Spíše souhlasím - 3
8. Doporučuji pravidelně zařazovat ve třídách tzv. integrovanou terénní výuku (cílené vycházky).
Spíše nesouhlasím - 2
9. Pro testování tělesné zdatnosti žáků doporučuji testovou baterii UNIFITTEST.
Spíše souhlasím - 3
10. Pro testování tělesné zdatnosti žáků doporučuji testovou baterii EUROFITTEST.
Spíše nesouhlasím - 2
11. Pro testování tělesné zdatnosti žáků doporučuji testovou baterii FITNESSGRAM.
Spíše souhlasím - 3
12. Pro testování tělesné zdatnosti žáků doporučuji vytvořit novou, jednoduchou testovou baterii
vhodnou pro 1. stupeň ZŠ.
Spíše souhlasím - 3
13. Doporučuji zařadit do výuky během každého pololetí alespoň jeden den zdraví s pohybovou
složkou.
Zcela souhlasím - 4
14. Doporučuji zařadit do výuky během každého pololetí alespoň jeden týden zdraví s pohybovou
složkou.
Spíše souhlasím - 3
15. Doporučuji umožňovat žákům každodenní účast v pohybově rekreačních přestávkách.
Spíše nesouhlasím - 2
16. Doporučuji zavést výuku plynoucí z doplňujícího vzdělávacího oboru Taneční a pohybová
výchova (viz RVP ZV).
Spíše souhlasím - 3
17. Doporučuji nabízet žákům (podle možností jednotlivých škol) další volitelné nebo nepovinné
předměty organizované školou, které jsou zaměřeny na pohybové aktivity.
Spíše souhlasím - 3
18. Doporučuji realizovat na školách předmět zdravotní tělesná výchova.
Spíše nesouhlasím - 2
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19. Doporučuji nabízet žákům pohybově nebo sportovně zaměřené zájmové kroužky pořádané
školou.
Zcela souhlasím - 4
20. Doporučuji školním družinám každodenní program s pohybovou složkou.
Spíše souhlasím - 3
21. Doporučuji prohlubovat spolupráci škol s místními organizacemi (tělovýchovnými jednotami,
sportovními kluby, Sokolem, Hasičským záchranným sborem apod.).
Zcela souhlasím - 4
22. Doporučuji, aby učitelé průběžně s žáky diskutovali a hodnotili jejich celkový pohybový
režim.
Spíše souhlasím - 3
23. Doporučuji vést žáky k sebehodnocení pohybového režimu.
Spíše souhlasím - 3
24. Doporučuji zařazovat témata o pohybu do výuky předmětů v rámci vzdělávací oblasti Člověk
a jeho svět (tj. i mimo výuku TV).
Zcela souhlasím - 4
25. Doporučuji využívat při práci s dětmi Pyramidu pohybu pro děti.
Zcela souhlasím - 4
26. Domnívám se, že plošné uplatnění programu PaV zlepší pohybovou gramotnost žáků.
Spíše souhlasím - 3
27. Domnívám se, že plošné uplatnění programu PaV zlepší pohybový režim žáků.
Spíše souhlasím - 3
28. Domnívám se, že plošné uplatnění programu PaV zlepší spolupráci s rodiči žáků v oblasti
pohybového režimu žáků.
Spíše souhlasím - 3
29. Uveďte konkrétní vyjádření, připomínky nebo návrhy k úpravě či doplnění programu PaV
v oblasti POHYBU (nepovinné, rozsah není omezen):
---Oblast výživy
30. Oblast výživy v programu PaV považuji za přínosnou a doporučuji její uplatnění na všech ZŠ.
Spíše souhlasím - 3
31. Domnívám se, že program PaV přispěje k výživové gramotnosti učitelů na 1. stupni ZŠ.
Spíše souhlasím - 3
32. Doporučuji zavést do vzdělávání žáků 1. stupně ZŠ učivo o výživě navržené v programu PaV.
Spíše souhlasím - 3
33. Domnívám se, že realizace programu PaV vytvoří podmínky pro vhodný výživový režim žáků
během pobytu ve škole.
Spíše nesouhlasím - 2
34. Domnívám se, že realizace programu PaV vytvoří podmínky pro vhodný pitný režim žáků
během pobytu ve škole.
Spíše souhlasím - 3
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35. Domnívám se, že realizace programu PaV pozitivně působí na konzumaci ovoce a zeleniny
žáků.
Spíše souhlasím - 3
36. Domnívám se, že realizace programu PaV pozitivně působí na ranní výživový režim žáků (žáci
budou zahajovat výuku nasnídaní).
Spíše nesouhlasím - 2
37. Domnívám se, že realizace programu PaV pozitivně působí na přesnídávkový režim žáků
(svačiny žáků budou více odpovídat zásadám správné výživy).
Spíše souhlasím - 3
38. Doporučuji, aby školní jídelny připravovaly žákům přesnídávky, případně odpolední svačiny
(podle podmínek škol a školních jídelen).
Spíše nesouhlasím - 2
39. Doporučuji, aby při výživovém vzdělávání žáků učitelé spolupracovali se školní jídelnou.
Spíše nesouhlasím - 2
40. Doporučuji zařadit do výuky během každého pololetí alespoň jeden den zdraví s výživovou
tematikou.
Spíše souhlasím - 3
41. Doporučuji zařadit do výuky během každého pololetí alespoň jeden týden zdraví s výživovou
tematikou.
Spíše nesouhlasím - 2
42. Doporučuji nabízet žákům zájmové kroužky pořádané školou, které jsou zaměřené na
správnou výživu.
Zcela souhlasím - 4
43. Doporučuji, aby učitelé průběžně s žáky diskutovali a hodnotili jejich celkový výživový režim.
Spíše souhlasím - 3
44. Doporučuji školním družinám každodenní program podporující správnou výživu.
Spíše souhlasím - 3
45. Doporučuji vést žáky k sebehodnocení výživového režimu.
Spíše souhlasím - 3
46. Doporučuji využívat při práci s dětmi Pyramidu výživy pro děti.
Zcela souhlasím - 4
47. Domnívám se, že plošné uplatnění programu PaV zlepší výživovou gramotnost žáků.
Spíše souhlasím - 3
48. Domnívám se, že plošné uplatnění programu PaV zlepší celkový výživový režim žáků.
Spíše nesouhlasím - 2
49. Domnívám se, že plošné uplatnění programu PaV zlepší spolupráci s rodiči v oblasti
výživového režimu žáků.
Spíše nesouhlasím - 2
50. Uveďte konkrétní vyjádření, připomínky nebo návrhy k úpravě či doplnění programu PaV
v oblasti VÝŽIVY (nepovinné, rozsah není omezen):
----
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Program PaV obecně
51. Domnívám se, že program PaV zvyšuje profesní kompetence učitele (především oborově
předmětové, didaktické a osobnostní).
Spíše souhlasím - 3
52. Doporučuji začlenit do výuky všech škol pracovní sešity „Výživa i pohyb“.
Zcela souhlasím - 4
53. Doporučuji plošné uplatnění motivačního označení VIP školák (tj. školák pečující o své
zdraví) a obdobně VIP třída, VIP družina, VIP jídelna aj.
Spíše souhlasím - 3
54. Navrhuji jiný způsob motivace žáků k optimalizaci jejich pohybového a výživového režimu –
konkrétně navrhuji tento způsob (nepovinné, rozsah není omezen):
---55. Po úpravě metodických materiálů PaV (na základě poznatků z pokusného ověřování)
doporučuji jejich vydání a plošné uplatnění na 1. stupni ZŠ.
Zcela souhlasím - 4
56. Na závěr bych chtěla sdělit ještě tyto poznatky nebo myšlenky vztahující se k pokusnému
ověřování programu PaV (nepovinné, rozsah není omezen):
----

Syntézou dat ze všech zápisů v elektronickém deníku k realizaci oblasti pohybu
docházíme k poznatku, že mají širší záběr než u předcházející učitelky. Celý
školní rok byli žáci v dané třídě vedeni ke každodennímu cvičení, v pravidelných diskusích si zároveň uvědomovali význam pohybu pro zdraví člověka.
V rámci hodin tělesné výchovy i v hojně navštěvovaném kroužku pohybových
her se postupně zvyšovalo jejich fyzické zatížení. Testování tělesné zdatnosti
se využilo k motivaci žáků, aby soutěžili sami se sebou a ne s ostatními. Právě
motivace se v pojetí této učitelky stala jedním ze stěžejních prostředků realizace dílčích cílů, například před svátky byli žáci různými způsoby vyzýváni
k pohybovým aktivitám.
Důležitou součástí bylo i pravidelné monitorování pohybových aktivit mimo
školu. Ve druhém pololetí se kladl zřetelný důraz na vědomosti žáků a také na
přenesení odpovědnosti za pohybové aktivity přímo na žáky. Učitelka se tak
snažila o to, aby v žácích realizace programu PaV zanechala hlubší a hlavně vědomou stopu. I když z toho evidentně měla dobrý pocit, v navazujících zápisech
v kolonce nedařilo se si občas posteskla, že tyto aktivity často také vedou k neukázněnosti žáků, že jejich účinek není u lenivějších žáků dostatečný a hlavně se
nemohla zbavit obav, že by mohlo dojít ke zbytečnému zranění.
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Rozsah kladných i záporných zápisů v oblasti výživy byl výrazně menší než
u pohybu. Způsobila to zřejmě skutečnost, že tato oblast byla pro danou učitelku svým obsahem zejména na počátku ověřování výrazně vzdálenější. Znovu
lze konstatovat, že se poměrně poctivě snažila klást důraz na okamžité praktické efekty (kontrola a hodnocení svačin, zajištění zdravého pitného režimu,
důsledné dodržování režimu přestávek, pravidelnosti stravy apod.) stejně jako
na efekty perspektivní (vědomosti o správném výživovém režimu, orientace
v potravinách, upevnění stravovacích návyků apod.). V jednom měsíci (prosinec) dokonce vyjádřila spokojenost i s dopadem realizace programu PaV
mimo školu.
Z jiných zápisů lze ale vyčíst, že s výsledky, a tedy zejména s dopadem na velkou
část svých žáků opět nebyla zcela spokojena. Nejčastěji se to týkalo dodržování hygieny, absence snídaní či (vhodných) svačin u některých dětí (obvykle
právě u těch nejvíc „potřebných“) a také rozporů, které do jisté míry panovaly
v údajích o tom, co říkali rodiče o domácím stravování a co pak říkaly jejich
děti při zpětné vazbě ve škole. Šlo především o zastoupení vhodných potravin
v domácím jídelníčku.
Právě v omezeném dopadu realizace programu PaV na žáky a jejich rodiny,
navíc ve spojení s obavami deklarovanými v oblasti pohybu lze zřejmě hledat
důvod „pouze“ průměrných hodnot v závěrečném hodnoticím dotazníku od
této učitelky.

3/4/3

Příklad učitelky s pozitivními názory na realizaci programu
Pohyb a výživa

Učitelka, jejíž bodový součet odpovědí na hodnoticí stupnici závěrečného
dotazníku dosahoval absolutně nejvyšší hodnoty (maximum), vyučovala v době
pilotáže v 5. ročníku plně organizované školy. Měsíční zápisy do deníku učitele
také dělala celkem pravidelně, ale v jednom případě (říjen) nebyl vůbec proveden. Plné znění všech zápisů uvádíme v tabulce 98.

/ 180 /

Tabulka 98 Měsíční zápisy učitelky v deníku učitele k realizaci programu PaV (maximum dle
součtu číselných hodnot odpovědí v souboru učitelů pilotních škol)
Vyplněno dne 30. 09. 2014 za měsíc září:
5. ročník
Oblast pohybu
Daří se mi

Nedaří se mi

Zařazovat TV chvilky do všech předmětů - i když
Potřebovala bych učit ve své třídě TV - ale
neučím TV. Hodně využívat možnosti k pohybu
v rámci možností výborně spolupracujeme
dětí - přestávky apod. Povedl se nám třídní
s kolegyní, která v mé třídě TV učí.
projekt na toto téma.
Oblast výživy
Daří se mi
Nedaří se mi
Denně diskutujeme s dětmi o zdravé výživě kontrola svačinek, potravinová pyramida, pitný
Zatím se mi nepovedla společná akce s rodiči,
režim. Máme celoroční motivační téma VODA
např. setkání, společné předávání receptů apod.
JE ŽIVOT. Povedl se nám třídní projekt na toto
téma.
Poznámka
Jsem velmi ráda, že mohu být zapojena do tohoto programu. Stále nacházím nové náměty na
praktické činnosti s dětmi. Administrativně mírně pokulhávám - vyplnění formulářů. :-)
Vyplněno dne 01. 12. 2014 za měsíc listopad:
5. ročník
Oblast pohybu
Daří se mi
Testování jsem zvládla zčásti - neučím TV ve své
třídě - to je docela problém. Jinak testování
je dobré - dle mého názoru - získáme přehled
a informace. Výborně se nám pracuje s materiály
PAV. TV chvilky.
Oblast výživy
Daří se mi
Výborně se nám pracuje se skripty PAV. Podařil
se nám projekt ve třídě. Daří se nám plnit.
Poznámka
Testování hodnotím kladně.

Nedaří se mi
Dostatečně zapracovat testování žáků do
programu - neučím TV ve své třídě. Hledáme
náhradní řešení.

Nedaří se mi
Výživa OK J daří se nám plnit dobře,
spolupracujeme s rodiči.
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Vyplněno dne 04. 01. 2015 za měsíc prosinec:
5. ročník
Oblast pohybu
Daří se mi
Zařazovat různé projekty - např. třídní nebo
mezitřídní ve spolupráci s rodiči a kolegyněmi,
spolupráce s kolegyní TV, pohybové chvilky,
učení v pohybu…
Oblast výživy
Daří se mi
Zařazovat různé projekty - např. třídní nebo
mezitřídní ve spolupráci s rodiči a kolegyněmi,
v rámci předmětů a mezipředmětových vztahů,
děti si více sledují, co jedí - také mne to příznivě
ovlivnilo.
Poznámka
Vyplněno dne 28. 01. 2015 za měsíc leden:
5. ročník
Oblast pohybu
Daří se mi
Velmi mi vyhovuje bruslení, které je v 5. r. od
ledna - mohu více rozvíjet aktivity u dětí, když
zde neučím TV.
Oblast výživy
Daří se mi

Nedaří se mi
Neučím u sebe TV, což trochu komplikuje
testování, ale s kolegyní se vždy domluvíme na
spolupráci.
Nedaří se mi
Oblast výživy se mi daří realizovat dobře,
spolupracujeme hodně v této oblasti také
s rodiči - např. projekt Vánoční mlsání zdravě.

Nedaří se mi
V oblasti pohybu se mi daří dobře plnit zadané
cíle.

Nedaří se mi
V této oblasti eviduji resty v práci se skripty Zařazovat chvilky o správné výživě do práce ráda bych tomu věnovala více, předpokládám
se třídou, velmi dobré jsou svačinky ve škole zlepšení v době, kdy nebude intenzivní příprava
a Ovoce do škol
na pololetní testy, a své udělaly i Vánoční
prázdniny. :-)
Poznámka
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Pololetní dotazník
Vyplněno dne 05. 03. 2015
Vyplněno dne 30. 03. 2015 za měsíc březen:
5. ročník
Oblast pohybu
Daří se mi
Zařazovat TV chvilky a vést děti k pohybu ve
škole i mimo školu.
Oblast výživy
Daří se mi
Sledovat stravování dětí, zařazovat poučení
a diskuse o zdravé stravě v rámci učiva.
Poznámka
Vyplněno dne 11. 05. 2015 za měsíc duben:
5. ročník
Oblast pohybu
Daří se mi
Povedl se nám projekt v M - desetinná čísla děti si připravily příklady z oblasti nákupu
sportovních pomůcek nebo návštěvy sportovišť.
Oblast výživy
Daří se mi
Začleňovat témata dle tematických plánů
a programu PAV, daří se nám pěkné projekty.
Poznámka

Nedaří se mi
Nic nepozoruji jako nezdar v průběhu projektu
v rámci tohoto časového úseku.
Nedaří se mi
Nic nepozoruji jako nezdar v průběhu projektu
tohoto časového úseku.

Nedaří se mi
Musím napsat, že se nám zatím daří plnit plány
a očekávání.

Nedaří se mi
Zatím nemáme problémy s plněním programu
PAV - oblast výživa.
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Vyplněno dne 12. 06. 2015 za měsíc květen:
5. ročník
Oblast pohybu
Daří se mi
Projekty, spolupráce s rodiči, mezitřídní
spolupráce, sledování aktivit, zařazování aktivit
do výuky i mimo výuku.
Oblast výživy
Daří se mi
Projekty, spolupráce s rodiči, mezitřídní
spolupráce, sledování aktivit, zařazování aktivit
do výuky i mimo výuku.
Poznámka

Nedaří se mi
V době testů je méně času v době výuky, tak
je nutno vyrovnávat aktivity mimo výuku
a o přestávkách.
Nedaří se mi
V době testů je méně času v době výuky, tak
je nutno vyrovnávat aktivity mimo výuku
a o přestávkách.

Závěrečný dotazník
Vyplněno dne 24. 06. 2015

Při pohledu do tabulky 98 dojdeme k zajímavému poznatku, že v rozsahu zápisů
této učitelky oproti učitelce s absolutně nejnižším součtem číselných hodnot
v jednotlivých položkách závěrečného dotazníku nebyly výrazné rozdíly. Jak již
bylo uvedeno výše, zápis za měsíc říjen dokonce v celém rozsahu vynechala.
Naopak ale dvakrát využila možnost vyplnit kolonku poznámka. V tabulce 99
uvádíme přehled jejího bodového hodnocení u všech položek v závěrečném
dotazníku.
Tabulka 99 Odpovědi učitelky na položky závěrečného dotazníku k programu PaV (maximum dle
součtu číselných hodnot odpovědí v souboru učitelů pilotních škol)
Závěrečný dotazník k programu PaV
Datum vyplnění:
24. 06. 2015
Jsem třídním učitelem/učitelkou pilotní třídy:
v 5. ročníku
Oblast pohybu
1. Oblast pohybu v programu PaV považuji za přínosnou a doporučuji její plošné uplatnění na
všech ZŠ.
Zcela souhlasím - 4
2. Doporučuji zavést na 1. stupni ZŠ tři hodiny povinné tělesné výchovy týdně.
Spíše souhlasím - 3
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3. Domnívám se, že se pod vlivem programu PaV zlepší celková kvalita výuky tělesné výchovy na
1. stupni ZŠ.
Zcela souhlasím - 4
4. Domnívám se, že program PaV přispěje k pohybové gramotnosti učitelů 1. stupně ZŠ.
Zcela souhlasím - 4
5. Doporučuji pravidelně zařazovat ve třídách krátká ranní cvičení.
Zcela souhlasím - 4
6. Doporučuji pravidelně zařazovat ve třídách při sedavých činnostech tělovýchovné chvilky.
Zcela souhlasím - 4
7. Doporučuji pravidelně zařazovat ve třídách aktivizující výukovou metodu „učení v pohybu“.
Zcela souhlasím - 4
8. Doporučuji pravidelně zařazovat ve třídách tzv. integrovanou terénní výuku (cílené vycházky).
Zcela souhlasím - 4
9. Pro testování tělesné zdatnosti žáků doporučuji testovou baterii UNIFITTEST.
Spíše souhlasím - 3
10. Pro testování tělesné zdatnosti žáků doporučuji testovou baterii EUROFITTEST.
Spíše nesouhlasím - 2
11. Pro testování tělesné zdatnosti žáků doporučuji testovou baterii FITNESSGRAM.
Spíše souhlasím - 3
12. Pro testování tělesné zdatnosti žáků doporučuji vytvořit novou, jednoduchou testovou baterii
vhodnou pro 1. stupeň ZŠ.
Spíše nesouhlasím - 2
13. Doporučuji zařadit do výuky během každého pololetí alespoň jeden den zdraví s pohybovou
složkou.
Zcela souhlasím - 4
14. Doporučuji zařadit do výuky během každého pololetí alespoň jeden týden zdraví s pohybovou
složkou.
Zcela souhlasím - 4
15. Doporučuji umožňovat žákům každodenní účast v pohybově rekreačních přestávkách.
Zcela souhlasím - 4
16. Doporučuji zavést výuku plynoucí z doplňujícího vzdělávacího oboru Taneční a pohybová
výchova (viz RVP ZV).
Zcela souhlasím - 4
17. Doporučuji nabízet žákům (podle možností jednotlivých škol) další volitelné nebo nepovinné
předměty organizované školou, které jsou zaměřeny na pohybové aktivity.
Zcela souhlasím - 4
18. Doporučuji realizovat na školách předmět zdravotní tělesná výchova.
Zcela souhlasím - 4
19. Doporučuji nabízet žákům pohybově nebo sportovně zaměřené zájmové kroužky pořádané
školou.
Zcela souhlasím - 4
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20. Doporučuji školním družinám každodenní program s pohybovou složkou.
Zcela souhlasím - 4
21. Doporučuji prohlubovat spolupráci škol s místními organizacemi (tělovýchovnými jednotami,
sportovními kluby, Sokolem, Hasičským záchranným sborem apod.).
Zcela souhlasím - 4
22. Doporučuji, aby učitelé průběžně s žáky diskutovali a hodnotili jejich celkový pohybový
režim.
Zcela souhlasím - 4
23. Doporučuji vést žáky k sebehodnocení pohybového režimu.
Zcela souhlasím - 4
24. Doporučuji zařazovat témata o pohybu do výuky předmětů v rámci vzdělávací oblasti Člověk
a jeho svět (tj. i mimo výuku TV).
Zcela souhlasím - 4
25. Doporučuji využívat při práci s dětmi Pyramidu pohybu pro děti.
Zcela souhlasím - 4
26. Domnívám se, že plošné uplatnění programu PaV zlepší pohybovou gramotnost žáků.
Zcela souhlasím - 4
27. Domnívám se, že plošné uplatnění programu PaV zlepší pohybový režim žáků.
Zcela souhlasím - 4
28. Domnívám se, že plošné uplatnění programu PaV zlepší spolupráci s rodiči žáků v oblasti
pohybového režimu žáků.
Zcela souhlasím - 4
29. Uveďte konkrétní vyjádření, připomínky nebo návrhy k úpravě či doplnění programu PaV
v oblasti POHYBU (nepovinné, rozsah není omezen):
---Oblast výživy
30. Oblast výživy v programu PaV považuji za přínosnou a doporučuji její uplatnění na všech ZŠ.
Zcela souhlasím - 4
31. Domnívám se, že program PaV přispěje k výživové gramotnosti učitelů na 1. stupni ZŠ.
Zcela souhlasím - 4
32. Doporučuji zavést do vzdělávání žáků 1. stupně ZŠ učivo o výživě navržené v programu PaV.
Zcela souhlasím - 4
33. Domnívám se, že realizace programu PaV vytvoří podmínky pro vhodný výživový režim žáků
během pobytu ve škole.
Spíše souhlasím - 3
34. Domnívám se, že realizace programu PaV vytvoří podmínky pro vhodný pitný režim žáků
během pobytu ve škole.
Zcela souhlasím - 4
35. Domnívám se, že realizace programu PaV pozitivně působí na konzumaci ovoce a zeleniny
žáků.
Zcela souhlasím - 4
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36. Domnívám se, že realizace programu PaV pozitivně působí na ranní výživový režim žáků (žáci
budou zahajovat výuku nasnídaní).
Zcela souhlasím - 4
37. Domnívám se, že realizace programu PaV pozitivně působí na přesnídávkový režim žáků
(svačiny žáků budou více odpovídat zásadám správné výživy).
Zcela souhlasím - 4
38. Doporučuji, aby školní jídelny připravovaly žákům přesnídávky, případně odpolední svačiny
(podle podmínek škol a školních jídelen).
Zcela souhlasím - 4
39. Doporučuji, aby při výživovém vzdělávání žáků učitelé spolupracovali se školní jídelnou.
Zcela souhlasím - 4
40. Doporučuji zařadit do výuky během každého pololetí alespoň jeden den zdraví s výživovou
tematikou.
Zcela souhlasím - 4
41. Doporučuji zařadit do výuky během každého pololetí alespoň jeden týden zdraví s výživovou
tematikou.
Zcela souhlasím - 4
42. Doporučuji nabízet žákům zájmové kroužky pořádané školou, které jsou zaměřené na
správnou výživu.
Zcela souhlasím - 4
43. Doporučuji, aby učitelé průběžně s žáky diskutovali a hodnotili jejich celkový výživový režim.
Zcela souhlasím - 4
44. Doporučuji školním družinám každodenní program podporující správnou výživu.
Zcela souhlasím - 4
45. Doporučuji vést žáky k sebehodnocení výživového režimu.
Zcela souhlasím - 4
46. Doporučuji využívat při práci s dětmi Pyramidu výživy pro děti.
Zcela souhlasím - 4
47. Domnívám se, že plošné uplatnění programu PaV zlepší výživovou gramotnost žáků.
Zcela souhlasím - 4
48. Domnívám se, že plošné uplatnění programu PaV zlepší celkový výživový režim žáků.
Zcela souhlasím - 4
49. Domnívám se, že plošné uplatnění programu PaV zlepší spolupráci s rodiči v oblasti
výživového režimu žáků.
Zcela souhlasím - 4
50. Uveďte konkrétní vyjádření, připomínky nebo návrhy k úpravě či doplnění programu PaV
v oblasti VÝŽIVY (nepovinné, rozsah není omezen):
---Program PaV obecně
51. Domnívám se, že program PaV zvyšuje profesní kompetence učitele (především oborově
předmětové, didaktické a osobnostní).
Zcela souhlasím - 4
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52. Doporučuji začlenit do výuky všech škol pracovní sešity „Výživa i pohyb“.
Zcela souhlasím - 4
53. Doporučuji plošné uplatnění motivačního označení VIP školák (tj. školák pečující o své
zdraví) a obdobně VIP třída, VIP družina, VIP jídelna aj.
Zcela souhlasím - 4
54. Navrhuji jiný způsob motivace žáků k optimalizaci jejich pohybového a výživového režimu –
konkrétně navrhuji tento způsob (nepovinné, rozsah není omezen):
---55. Po úpravě metodických materiálů PaV (na základě poznatků z pokusného ověřování)
doporučuji jejich vydání a plošné uplatnění na 1. stupni ZŠ.
Zcela souhlasím - 4
56. Na závěr bych chtěl/a sdělit ještě tyto poznatky nebo myšlenky vztahující se k pokusnému
ověřování programu PaV (nepovinné, rozsah není omezen):
Jsem velice ráda, že tento program byl realizován, a děkuji za mnohé inspirace.

Data obsažená v tabulce 98 ukazují (a data v tabulce 99 potvrzují), že obecné
vyznění měsíčních zápisů vztahujících se k oblasti pohybu svědčí především
o velmi pozitivním naladění dané učitelky směrem k této oblasti programu PaV.
I když jednotlivé zápisy nebyly příliš konkrétní, zcela zřejmý je v této souvislosti důraz na projektovou činnost a s ní spojenou širokou implementaci témat
programu do kurikula. Zmíněné pozitivní naladění navíc učitelce umožňovalo
široce spolupracovat s kolegy i s rodiči, účelně pracovala i s pracovními sešity
určenými k realizaci programu PaV. Přestože ve své třídě nevyučovala předmět
tělesná výchova, pustila se i do testování žáků, které ale z pochopitelných důvodů
zvládla jen zčásti. V elektronickém deníku celkem pravidelně konstatovala, že
se jí v oblasti pohybu bez problémů daří plnit zadané cíle.
Také k oblasti výživy tato učitelka do deníku učitele od počátku psala o tom,
že se realizace dílčích cílů programu PaV daří. Z citací uvedených v tabulce 99
je přitom jasné, že tato realizace byla vedena prakticky ve stejném duchu jako
v oblasti pohybu. Také zde se využívaly jako hlavní nástroj k naplnění dílčích
cílů výukové projekty podpořené dobrou spoluprací s kolegyněmi a možná
v této oblasti ještě více s rodiči. Opět a výrazněji zde byly oceněny pracovní
sešity k programu PaV a nejčastěji se k této oblasti objevovalo vyjádření, že se
v oblasti výživy daří plnit dílčí cíle bez problémů. Pokud se popisovaly nějaké
nezdary, většinou tuto deskripci zakončila nějakým optimistickým předpokladem nebo alespoň pozitivním emotikonem.
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Svůj kladný postoj navíc zdůraznila i v poznámkách pod zápisy k jednotlivým
oblastem. Například: Jsem velmi ráda, že mohu být zapojena do tohoto programu.
Stále nacházím nové náměty na praktické činnosti s dětmi. Pochopitelným vyústěním tohoto přístupu a celkového nasazení dané učitelky tak bylo její vysoké
hodnocení na škále prakticky ve všech položkách závěrečného dotazníku programu PaV.
Shrnutí:
Jak bylo doloženo v teoretických východiscích této monografie, dominantní
úlohu v pohybovém a výživovém vzdělávání každého jedince hrají učitelé
základních škol, zejména pak jejich osobnost. Proto jsme se pokusili zjistit,
v čem se lišil přístup učitelů pilotních škol, kteří v závěrečném kvantitativním
hodnocení realizace dílčích cílů v oblastech pohybu i výživy a také v naplnění
celého programu PaV vyjádřili zcela odlišné názory. Věnovali jsme se tak třem
učitelkám, jejichž součet hodnot odpovědí v jednotlivých položkách závěrečného dotazníku odpovídal minimu, mediánu a maximu.
Kvalitativní analýzou měsíčních zápisů učitelky, jejíž bodový součet odpovědí
na hodnoticí stupnici v závěrečném dotazníku měl absolutně nejnižší hodnotu
(minimum), jsme tak došli k poznatku, že se v obou sledovaných oblastech
(pohyb a výživa) velmi úzce zaměřila jen na několik málo dílčích cílů. Logicky se
tak nabízí otázka, jestli vůbec četla edukační program PaV celý a pokud ano, tak
zda si uvědomila přínos realizace těch dílčích cílů (a s nimi spojených aktivit),
které ve svých zápisech za celý rok nezmínila. V této souvislosti je zajímavý také
fakt, že realizaci dílčích cílů, o nichž pravidelně psala, ohodnotila v závěrečném
dotazníku stejně nízko, jako ty, jimiž se zřejmě prakticky vůbec nezabývala.
Navíc připomeňme, že rozsah jejích zápisů v deníku učitele se po většinu měsíců
pohyboval na samé hranici minimálního počtu požadovaných znaků. Také
z toho lze usoudit, že své negativní názory na realizaci programu PaV nedokázala překonat ani v průběhu pilotního ověřování, ani při celkovém hodnocení
v závěrečném dotazníku.
Zápisy učitelky, jejíž součet bodů hodnocení v závěrečném dotazníku získal hodnotu mediánu v celém souboru učitelů pilotních škol, měly výrazně větší rozsah
a obsahovaly širší problematiku programu PaV. Učitelka se v jednotlivých měsících postupně zaměřovala na jednotlivé priority a vyjadřovala své uspokojení
nad dopady realizace programu PaV na žáky. Patrná se jevila vyváženost dosahování krátkodobých a dlouhodobých cílů v obou oblastech. Charakteristický
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je u této učitelky také důraz na všestrannou motivaci. Toto pojetí značí, že se
cítí sama s obsahem programu PaV ztotožněná, i když v oblasti výživy byla evidentní její menší zkušenost s nabízenými tématy, texty i konkrétními aktivitami.
I přes poctivý přístup a poměrně optimistický postoj k realizaci edukačního
programu PaV však tato učitelka v závěrečném dotazníku rovnoměrně volila
střední hodnoty. Důvod lze vystopovat ve zjištění, že i přes její veškerou deklarovanou snahu zůstala řada žáků (a jejich rodiny) vůči stanoveným prioritám
v oblastech pohybu i výživy rezistentní. Specificky v zápisech k oblasti pohybu
pak opakovaně zmiňovala, že se při zvýšeném počtu pohybových aktivit potýká
s neukázněností žáků či s jejich následnou nesoustředěností a že rostou její
obavy ze zbytečných zranění.
V případě učitelky s nejvyšším součtem bodového hodnocení (maximum) je
signifikantní její velmi pozitivní naladění směrem k programu PaV. To se odráželo v měsíčních zápisech, kde si pravidelně pochvalovala náměty, konkrétní
aktivity, pracovní sešity a také zcela praktické dopady programu PaV. Není
pochyb o tom, že svůj entuziasmus přenášela i na své žáky a zejména v oblasti
výživy také na (některé) rodiče. Svůj pozitivní postoj a radost z realizace přínosného edukačního programu zdůraznila i v nadstandardní složce deníku učitele.
Edukační program PaV uchopila v celé jeho šíři, a proto jeho realizaci opřela
především o propojení příslušných témat do různých předmětů a o výuku
v projektech. Efektivitu této komplexní metody ještě zvýšila často zmiňovanou
spoluprací s kolegyněmi nebo i s rodiči. Pro dokreslení jejího postoje je zajímavé připomenout, že i negativní zápisy zakončila optimistickým výhledem
do budoucna. Vysoké hodnocení prakticky ve všech položkách závěrečného
dotazníku tedy představuje logické vyústění toho všeho.
Vzhledem k uvedeným závěrům lze potvrdit, že osobní nastavení učitele se ukázalo jako zcela klíčové pro realizaci programu PaV. I když zrovna zápisy těchto
tří učitelek, které vyšly jako minimum, medium a maximum ve vzorku učitelů
pilotních škol, nebyly příliš obsáhlé ani konkrétní, v šíři pokrytí jednotlivých
priorit, dílčích cílů a použitých metod v obou sledovaných oblastech existují
signifikantní rozdíly. Jednotlivým polohám také víceméně odpovídají negativní,
neutrální nebo pozitivní názory příslušných učitelek.
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4/

Perspektivy utváření pohybového
a výživového režimu žáků

Na základě empirických dat, která jsme předložili v předcházející kapitole, nyní
provedeme syntézu všech poznatků a dáme je do souvislostí tak, abychom
odpověděli na výzkumné otázky. Z výsledků této syntézy následně odvodíme
perspektivy v oblasti utváření pohybového a výživového režimu žáků mladšího
školního věku a stanovíme doporučení pro případné úpravy školního nebo
státního kurikula. Při objektivizaci výzkumných výsledků a v odpovědích na
výzkumné otázky však musíme vzít v úvahu tyto aspekty ovlivňující průběh
pokusného ověřování:
Pilotní školy nebyly do pokusného ověřování programu PaV vyhlášeného
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy zapojeny na základě náhodného výběru ze souboru všech základních škol, ale přihlásily se kvůli kladnému
postoji a zájmu vedení škol o uvedenou problematiku. Zejména na větších
školách proto mohlo dojít k rozdílnému (vstřícnému, nevstřícnému) přístupu
jednotlivých učitelů k plnění programu PaV v rámci výuky jednotlivých tříd.
Učitelé neprošli přímým proškolením pod vedením autorů programu PaV.
Proškolením byli pověřeni lektoři pro oblast pohybu a pro oblast výživy, působící v jednotlivých regionech ČR. Proškolení učitelů mělo různý rozsah i obsah
podle časových i prostorových možností jednotlivých škol. Proškolení učitelů
se hůře organizovalo na velkých školách.
Pokusné ověřování vyhlášené ministerstvem bylo koncipováno tak, že vlastní
ověřování programu PaV se v praxi pilotních škol soustředilo do jediného školního roku 2014/2015. Program PaV se tedy zaváděl paralelně v jednotlivých
ročnících 1. stupně pilotních škol a nebylo tak možné zajistit cyklické osnování
učiva ani ověřit vliv návaznosti vzdělávacího obsahu programu PaV v průběhu
prvních pěti let školní docházky žáků. Tento faktor nepochybně ovlivnil přístup žáků i učitelů k některým aktivitám programu PaV, a to zejména ve vyšších
ročnících 1. stupně pilotních škol.
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Pokusné ověřování bylo plánováno jako tříleté s tím, že v prvním roce ověřování se vytvořil edukační program PaV. Tento program se v důsledku úpravy
harmonogramu a rozpočtu pokusného ověřování dodal pilotním školám až
během prázdnin, které předcházely ověření programu v praxi pilotních škol. Lze
tedy předpokládat, že u některých učitelů nebylo seznámení s programem PaV
včasné, dostatečné a důkladné, respektive mohlo probíhat i průběžně, během
příslušného školního roku.
Přestože byl program PaV implementován do ŠVP pilotních škol, konkrétní realizace programu spočívala na učitelích. Časová náročnost začleňování programu
do běžného procesu výuky i do celkového režimu života školy nepochybně
u některých učitelů ovlivnila postoj k programu a jeho závěrečné hodnocení.
Učitelé některých škol přiznávali velkou časovou náročnost plnění programu
PaV, především v souvislosti s realizací dalších souběžně plněných projektů.
Proto vidíme jako žádoucí, aby se program PaV implementoval do kurikula
základního vzdělávání a byl pojímán jako samozřejmá součást kurikula.
Učitelé pilotních škol měli možnost průběžně konzultovat realizaci programu
PaV s lektory pokusného ověřování. Přestože lektoři působili v jednotlivých
regionech ČR, dopravní dostupnost některých pilotních škol pro přímý osobní
kontakt s učiteli byla obtížná a konzultace se tak často omezovaly jen na telefonickou a mailovou komunikaci.
Realizaci programu PaV významně ovlivňoval přístup rodičů k této problematice. Řada z nich program odmítla s tím, že škola nemá právo mluvit do
pohybového a výživového režimu žáků mimo školu nebo ovlivňovat výživu či
pohybovou aktivitu dětí v rámci rodiny.
Potřebnou spolupráci se školními jídelnami při realizaci programu PaV v některých případech znemožnila jiná právní subjektivita školní jídelny, jež zajišťovala stravování žáků ve škole. V případě, že škola měla vlastní školní jídelnu, se
spolupráce jídelny se školou a jejími učiteli dařila velmi dobře.
Přes výše uvedené aspekty se na většině pilotních škol podařilo realizovat program
PaV v plném rozsahu a většina učitelů pilotních škol doporučila uplatnit program
PaV plošně na všech základních školách v ČR. Odpovědi na dílčí výzkumné
otázky jsou následující.
První výzkumná otázka zněla: Jak učitelé pilotních škol hodnotí realizaci
jednotlivých dílčích cílů programu PaV v oblasti pohybu a v oblasti výživy?
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Na tuto otázku jsme odpověděli velmi podrobně v podkapitolách 3.1 a 3.2.
Pokud bychom vycházeli výhradně z výsledků kvantitativní analýzy, tak bychom
na tomto místě konstatovali, že učitelé pilotních škol hodnotili realizaci velké
většiny dílčích cílů programu PaV pozitivně až velmi pozitivně. Přesně vyjádřeno
to bylo u 11 z 15 dílčích cílů v oblasti pohybu a u 8 z 11 dílčích cílů v oblasti
výživy. Spíše negativní hodnocení jsme zaznamenali pouze ve dvou případech,
neboť u dalších pěti dílčích cílů byly možnosti jejich uplatnění posuzovány
jinak. Tento výsledek jednoznačně potvrzuje, že učitelé pilotních škol verifikovali přínos edukačního programu PaV pro utváření pohybového a výživového
režimu žáků 1. stupně základních škol.
Jestliže chceme na první výzkumnou otázku odpovědět přesněji, musíme
se opřít o kvalitativní data vzešlá z průběžné evaluace naplňování programu
PaV v pilotních školách. Na základě toho pak můžeme označit dílčí cíle, které
naprostá většina učitelů těchto škol realizovala ve velké míře a také bez větších
problémů. Konkrétně v oblasti pohybu se dle vyjádření učitelů dařilo zvyšovat
kvalitu výuky tělesné výchovy, pravidelně provádět krátká ranní cvičení, zařazovat
ve třídách při sedavých činnostech tělovýchovné chvilky, aplikovat metodu učení
v pohybu v různých předmětech, organizovat pohybově rekreační přestávky, průběžně
sledovat a hodnotit pohybový režim žáků, vést žáky k sebehodnocení pohybového
režimu, začlenit témata o pohybu i do dalších vyučovacích předmětů a využívat
k tomu Pyramidu pohybu pro děti, vytvořenou v rámci programu PaV. Podobně
v oblasti výživy se dařilo zvyšovat výživovou gramotnost samotných učitelů, zavádět
učivo o výživě navržené v programu PaV do vzdělávání všech žáků v 1.–5. ročníku,
vytvářet podmínky pro vhodný výživový i pitný režim žáků, zvyšovat (pravidelnou)
konzumaci ovoce a zeleniny u žáků, zlepšovat pestrost i složení svačin, průběžně sledovat a hodnotit výživový režim žáků a současně vést žáky k sebehodnocení výživového
režimu a k používání Pyramidy výživy pro děti.
Impuls a podněty k posouzení i k případnému zvýšení kvality výuky tělesné
výchovy ocenila celá řada učitelů. Někteří naplnění tohoto cíle dokonce označili
za největší přínos programu PaV v oblasti pohybu. V této souvislosti je důležitým poznatkem, že pro téměř polovinu učitelů znamenala realizace programu
PaV také jisté připomenutí významu testování žáků pro utváření jejich pohybové gramotnosti.
Naopak požadavek na pravidelné zařazování krátkých ranních cvičení a tělovýchovných chvilek během výuky byl pro většinu učitelů jen potvrzením jejich
dosavadní praxe. Díky měsíčním zápisům si ale velká část z nich uvědomila, že
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tak nečiní zcela pravidelně. K vylepšení této situace jim prokazatelně pomohly
pestré a méně tradiční náměty k uvedeným činnostem zařazené do manuálu
programu PaV.
Podobná byla situace i v případě aplikace metody učení v pohybu a organizace
pohybově rekreačních přestávek. Ze zápisů v denících lze doložit, že vlivem programu PaV učitelé postupně více promýšleli formy výuky tak, aby žákům častěji
zprostředkovali kinestetické učení. Realizace pohybově rekreačních přestávek
alespoň v určité míře patřila k silným stránkám prakticky na všech školách. Ty
se postupně snažily o vylepšení prostorových i materiálních podmínek a oceněny byly alternativní náměty z programu PaV.
Ke stěžejním pilířům implementace oblasti pohybu patřilo průběžné sledování a následné hodnocení pohybového režimu žáků. Pro formativní uplatnění
tohoto dílčího cíle většina učitelů aktivně pracovala s Pyramidou pohybu pro
děti, která ze strany učitelů rovněž příslušela k nejlépe hodnoceným částem
programu PaV. Její srozumitelnost pomáhala vést žáky k sebehodnocení pohybového režimu a také k motivaci k aktivnímu trávení času mimo školu (a s tím
spojenému dopadu programu PaV v rodině, která se na změně pohybového
režimu žáků podílí nejvíce).
Jedním z nejvýznamnějších efektů v oblasti výživy bylo kontinuální zvyšování výživové gramotnosti samotných učitelů. Jak předkladatelé programu
PaV správně předpokládali, vědomosti učitelů v této oblasti se nacházely před
zahájením pilotního ověřování na nižší úrovni než v oblasti pohybu, čemuž
evidentně odpovídalo zastoupení příslušných témat či aktivit ve školních vzdělávacích programech i přímo v realizovaném kurikulu. Integrace učiva o výživě
do obsahu učiva v různých předmětech 1.–5. ročníku proto patřilo mezi nejčastěji realizované dílčí cíle. Podle učitelů se to díky kvalitě pracovních sešitů
k programu PaV dařilo velmi dobře.
Jako další výrazný pozitivní přínos se jeví ve většině škol důsledné rozlišení stravovacích a pohybových přestávek. Tento systém položil solidní základ dalšímu
utváření podmínek pro vhodný výživový i pitný režim žáků. Ve třídách byly
běžně dostupné neslazené (ovocem či bylinkami ochucené) nápoje. Mnohde
se zavedlo společné hodnocení svačin, čímž se zlepšovala jejich pestrost i složení. Díky tomu i díky projektům, jako je Ovoce a zelenina do škol, se u žáků zvyšovala pravidelná konzumace těchto potravin. Celá řada učitelů také ve svých
denících uvedla, že začali více dbát na složení vlastních svačin i výběr svých
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obědů, aby byli dobrým příkladem pro žáky. Mnozí učitelé upravili jídelníček
i doma a ve své rodině.
Stejně jako v oblasti pohybu, i v oblasti výživy patřilo k nejlépe hodnoceným
dílčím cílům průběžné sledování a následné hodnocení výživového režimu
žáků. Žáci byli vedeni k sebehodnocení s oporou o Pyramidu výživy pro děti.
Schopnost posoudit složení a pravidelnost stravy, velikost porcí, sortiment
v automatech nebo školních bufetech atd. lze na základě výpovědí učitelů pilotních škol označit za jeden z největších přínosů implementace programu PaV
do kurikula vzdělávání žáků mladšího školního věku. Velká část učitelů v této
souvislosti znovu ocenila příslušné pracovní sešity a evaluační listy, jež jim
k tomu poskytovaly důležitou didaktickou oporu (a naopak nebylo většinou
učitelů přijato motivační označení VIP škola a VIP školák). K příkladům dobré
praxe se počítají také pozitivní ohlasy značné části rodičů, kteří si všímali, že si
jejich děti doma kontrolují složení jídla podle pyramidy a účastní se chystání
svých svačin do školy.
K dílčím cílům, které se nedařilo aplikovat s tak výraznou úspěšností, náleží
v oblasti pohybu pravidelné zařazování tzv. integrované terénní výuky (cílených
vycházek) a organizování dnů či týdnů zdraví s pohybovou složkou, nabízení pohybově nebo sportovně zaměřených zájmových kroužků pořádaných školou, zavádění
výuky plynoucí z doplňujícího vzdělávacího oboru Taneční a pohybová výchova,
realizace vyučovacího předmětu zdravotní tělesná výchova a zavedení třetí hodiny
povinné tělesné výchovy. V oblasti výživy to bylo organizování dnů či týdnů zdraví
s výživovou složkou, odstranění automatů (a bufetů) s nevhodným sortimentem
a zajištění svačin žáků připravovaných školní jídelnou.
Společným jmenovatelem menší úspěšnosti v případě pravidelné realizace integrované terénní výuky a organizování dnů či týdnů zdraví s pohybovou složkou
se stala časová a organizační náročnost. Přesto je většina učitelů doporučuje zařazovat do výuky, neboť si ověřili jejich potenciál. Ve velké většině pilotních škol
se nepodařilo zvýšit nabídku pohybově nebo sportovně zaměřených zájmových
kroužků a případně do nich zapojit i rodiče nebo trenéry místních tělovýchovných jednot. Přitom tam, kde k tomu došlo, učitelé jednoznačně potvrzovali
prospěšnost naplnění tohoto dílčího cíle a podle závěrečného hodnocení si to
většina ostatních učitelů také jasně uvědomuje.
Naopak zavádění výuky plynoucí z doplňujícího vzdělávacího oboru Taneční
a pohybová výchova a zařazení vyučovacího předmětu zdravotní tělesná výchova
se nejen nepovedlo, ale nedostalo se mu ani jiné významnější podpory. Příčinu
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zřejmě představuje malá odborná připravenost učitelů 1. stupně ZŠ tyto dílčí
cíle v praxi realizovat. Zajímavé v této souvislosti je, že k zavedení třetí hodiny
tělesné výchovy se v závěrečném hodnocení učitelé vesměs vyjádřili kladně,
i když v průběhu roku byla výuka tří hodin tělesné výchovy realizována pouze
na dvou školách a k naplnění dílčích cílů v oblasti pohybu učitelům evidentně
nechyběla.
Také při organizování dnů či týdnů zdraví s výživovou složkou se učitelé pilotních škol potýkali s jejich časovou a organizační náročností. Navíc v daném
případě sehrála svou roli menší zkušenost s touto náplní. Alespoň částečné
zlepšení sortimentu v bufetech a automatech se vyskytlo na většině škol. Podle
zápisů některých učitelů se však v automatech či bufetech příliš zdravé potraviny neobjevily.
Dílčí cíl – zajistit svačiny žáků připravované školní jídelnou – se na celé řadě
škol postupně podařilo naplnit, z různých důvodů se ale nepovedlo dosáhnout
toho, aby svačiny odebíralo více žáků. Vzhledem k jednoznačnému doporučení
učitelů v závěrečném dotazníku lze předpokládat, že tato forma stravování může
mít jistou budoucnost. Zvýšení kvality školního stravování a také počtu žáků
využívajících tento druh stravování bylo konstatováno jen v necelé pětině škol,
přesto lze v zápisech k tomuto cíli opět nalézt celou řadu příkladů dobré praxe.
Učitelé zde pozitivně hodnotili především přínos spolupráce se školní jídelnou
při výživovém vzdělávání žáků mladšího školního věku.
Na závěr této části ještě pro úplnost dodáváme, že realizace dílčích cílů průběžně
konzultovat své možnosti a záměry s lektory pro oblast pohybu a výživy a získané
náměty a opatření zavést do svých ŠVP byla ověřena mimo rámec této publikace. U všech ostatních dílčích cílů můžeme konstatovat, že na základě roční
pilotáže programu PaV je učitelé doporučují k plošnému uplatnění v kurikulu
1. stupně ZŠ.
Druhá výzkumná otázka zněla: Existují rozdíly v hodnocení učitelů v závislosti
na vyučovaném ročníku nebo na typu školy?
Také na tuto otázku jsme průběžně odpovídali ve všech částech kapitoly 3.
Podrobné výsledky ukazují, že v názorech učitelů jednotlivých ročníků prakticky nebyly shledány statisticky významné rozdíly. To stejné v podstatě platí
o rozdílech v názorech učitelů dle typu školy, na níž aktuálně vyučují. Přesto
se ve výsledcích jednotlivých položek objevuje nižší míra souhlasu u učitelů
5. ročníků a vyšší míra souhlasu u učitelů malotřídních škol.
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V oblasti pohybu je zřejmé, že pozitivnější názory zaujali učitelé 1. ročníků.
Typické zde bylo časté využívání tělovýchovných chvilek (které žáci velmi
vítali) a přirozená aplikace učení v pohybu. Větší důraz ve srovnání s jinými
ročníky se kladl na pravidelná ranní cvičení (to platilo i o 2. a 3. ročnících).
Učitelé 1. ročníků se také jednoznačněji vyslovili pro zavedení třetí hodiny
tělesné výchovy. Jde zřejmě o přesvědčení, že dlouhodobé působení je nejlepší
cestou k nastavení správného pohybového režimu žáků. To stejné se v trochu
menší míře projevilo i v oblasti výživy.
V hodnocení učitelů 5. ročníků pak zřejmě došlo k opačnému efektu. Projevoval
se zde předpoklad, že program PaV bude mít patrně nižší dopad na jejich žáky,
protože ti jsou již zvyklí na svůj pohybový i výživový režim, který je vždy úzce
vázán na rodinné zvyklosti. Oproti jiným ročníkům zde učitelé často zmiňovali obézní děti nebo děti s nadváhou. To dávali do spojitosti se zbytečnými
omluvenkami z hodin tělesné výchovy a s absencí pohybových aktivit mimo
školu. Ve svých zápisech také opakovaně zmiňovali negativní reakce žáků na
tělovýchovné chvilky. Někteří žáci se s nástupem puberty cítili při pohybových
aktivitách trapně a jiní byli velmi neukáznění. Mnozí žáci 5. a v některých případech i 4. ročníků silněji inklinovali k pasivnějšímu způsobu trávení přestávek.
Nesouhlasné postoje některých učitelů z 5. ročníků lze vysvětlit jejich pojetím
tohoto ročníku jako přípravného pro vyšší stupeň vzdělávání. Proto podle svých
slov například nezařazovali integrovanou terénní výuku.
Jak již bylo zmíněno výše, z hlediska typu školy zaujímali příznivější postoje
k programu PaV učitelé z malotřídních škol. V obecné rovině se tak zřejmě
projevilo v textu několikrát konstatované větší nastavení kurikula těchto škol
směrem ke zdravému životnímu stylu a kvalitě žákova života.
Z praktického hlediska se při realizaci jednotlivých dílčích cílů ukázala skutečnost, že jakákoliv aktivita na těchto školách přináší relativně méně organizačních
obtíží. Konkrétně se to projevilo v názorech na zavedení třetí hodiny tělesné
výchovy, v podpoře dnů a týdnů zdraví (zde se zejména u plně organizovaných
škol projevila větší náročnost organizace akce takového rozsahu), v umožnění
účasti žáků na pohybově rekreačních přestávkách (opět v opozitu s učiteli plně
organizovaných škol, kde daleko častěji řeší záležitosti logistiky a bezpečnosti),
v názorech na působení programu na konzumaci ovoce a zeleniny.
Výraznější bylo i doporučení učitelů malotřídních škol k průběžnému sledování a hodnocení (i sebehodnocení) pohybového a výživového režimu
žáků, stejně jako k začlenění příslušných témat do různých vyučovacích

/ 197 /

předmětů a k využívání k tomu vytvořených pyramid pohybu a výživy pro
děti. Zdrženlivější doporučení učitelů plně organizovaných škol v tomto případě zřejmě vyplynulo z jejich obecně výkonového nastavení, přičemž měli
pocit, že jde o další požadavek do již přeplněného kurikula.
Jediné slabší doporučení u učitelů malotřídních škol jsme nalezli v položkách
spojených se zaváděním výuky plynoucí z doplňujícího vzdělávacího oboru
Taneční a pohybová výchova a předmětu zdravotní tělesná výchova. Zde je
patrné, že tento dílčí cíl (stejně jako nabídka dalších nepovinných aktivit směřujících k utváření pohybového a výživového režimu žáků mladšího školního
věku) se bude lépe naplňovat ve školách, kde celkový počet žáků spíše zaručuje
naplnění kapacity nabízených předmětů.
Třetí výzkumná otázka zněla následovně: Jaké je celkové hodnocení oblasti
pohybu a oblasti výživy programu PaV?
Z provedených analýz plyne, že většina učitelů doporučila k plošnému uplatnění jak dílčí cíle v jednotlivých oblastech programu PaV, tak edukační program
PaV jako celek. Realizaci dílčích cílů v oblasti pohybu považuje za přínosnou
9 z 10 učitelů a učitelé pilotních škol jako celek doporučili její plošné uplatnění ve výuce na 1. stupni ZŠ. Většina učitelů se podle svých slov přesvědčila,
že nabízené aktivity zlepší pohybovou gramotnost i celkový pohybový režim
žáků. Pozitivní hodnocení bylo podloženo také tím, že si velká část učitelů uvědomila vlastní zlepšení v oblasti profesních kompetencí. Explicitně uváděli,
že díky realizaci pohybové složky programu PaV výrazně zlepšili teoretickou
i praktickou náplň hodin tělesné výchovy, že si připomněli význam testování
žáků pro jejich komplexní zpětnou vazbu, že více promýšleli nastavení pohybového režimu během celé výuky a že si řadu poznatků přenesli i do soukromého
života. Díky nabytým vědomostem mnozí ve svých zápisech zmínili své odhodlání do budoucna: v této oblasti více spolupracovat s rodiči žáků na utváření
pohybového režimu žáků mimo školu.
Ještě více učitelů (93 %) považuje u programu PaV za přínosnou oblast výživy
a rovněž ji v této podobě doporučují k uplatnění na 1. stupni ZŠ. Většina učitelů si současně myslí, že plošné uplatnění programu PaV zlepší výživovou
gramotnost i celkový výživový režim žáků. Učitelé opět ocenili i rozvoj vlastních profesních kompetencí. Ve svých zápisech k výživové složce velmi často
zmiňovali její přínos z hlediska obsahu učiva, který implementovali do školního
kurikula a na nějž nebyli v pregraduálním a většinou ani dalším vzdělávání připravováni. Mnozí učitelé si tak rozšířili teoretické poznatky, které pak využívali
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v životě svých rodin. Podobně jako v oblasti pohybu, i zde opakovaně zaznívala
zkušenost, že uplatnění výživové složky programu PaV může zlepšit spolupráci
s rodiči žáků.
Z hlediska metodické podpory byla většina učitelů spokojena s texty, na nichž
nejvíce oceňovali aktuálnost poznatků a atraktivitu i přiměřenost nabízených
aktivit. Po počátečních rozpacích se také naučili efektivně využívat pracovní
sešity a evaluační listy k programu PaV. Velmi se líbily nově vytvořené pyramidy
pohybu a výživy pro děti. Většina učitelů proto byla pro plošné začlenění pracovních sešitů Výživa i pohyb (Mužíková, Březková, & Mužík, 2014a, 2014b,
2014c, 2014d) do výuky všech škol. Z pilotního ověřování však vyplynulo
také doporučení implementovat obsah učiva z programu PaV do rámcového
(resp. školního) kurikula, a to především do předmětů (a učebnic) prvouky
a přírodovědy.
Čtvrtá výzkumná otázka zněla takto: Jaké jsou charakteristiky přístupu k realizaci dílčích cílů v oblastech pohybu a výživy programu PaV u učitelů, kteří
měli na jeho realizaci negativní názory, neutrální názory a pozitivní názory?
Výsledky průběžné evaluace nás přivedly k poznání, jak velmi je míra i kvalita uplatnění (nejen) edukačního programu PaV ovlivněna osobností učitele
a jeho postojem k dané problematice. Proto jsme v průběhu čtvrté fáze našeho
výzkumného projektu stanovili výše uvedenou výzkumnou otázku. Při analýze
zápisů v deníku učitele jsme se zaměřili také na odhalení toho, v čem se lišil
přístup učitelů pilotních škol, kteří v závěrečném kvantitativním hodnocení
realizace dílčích cílů v oblastech pohybu i výživy i v naplnění celého programu
PaV vyjádřili zcela odlišné názory. Konkrétně šlo o tři učitelky, jejichž součet
hodnot odpovědí v jednotlivých položkách závěrečného dotazníku odpovídal
minimu, mediánu a maximu.
V hledání charakteristiky přístupů učitelky s negativními názory jsme došli
k poznatku, že své působení na žáky v oblastech pohybu zúžila jen na několik
vybraných dílčích cílů. Pojali jsme tak podezření, do jaké míry se seznámila
s celým obsahem edukačního programu PaV a zda pochopila jeho komplexnost.
V této souvislosti nás zaujal fakt, že realizaci dílčích cílů, o nichž pravidelně psala,
ohodnotila v závěrečném dotazníku stejně nízko jako cíle, kterými se zřejmě
prakticky vůbec nezabývala. Po formální stránce pak její malou angažovanost
potvrdil minimální rozsah jejích zápisů v deníku učitele.
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Naproti tomu zápisy učitelky s neutrálními názory měly rozsah výrazně větší
a navíc pokrývaly širší problematiku programu PaV. Charakteristická pro
její přístup byla vyváženost dosahování krátkodobých a dlouhodobých cílů
v obou sledovaných oblastech a také velký důraz na všestrannou motivaci žáků.
Z tohoto pojetí lze usoudit, že sama byla s obsahem programu PaV ztotožněná,
i když v oblasti výživy jsme zaznamenali menší zkušenosti s nabízenými tématy,
texty i konkrétními aktivitami. Často také vyjadřovala své zklamání z malého
dopadu realizace programu PaV na některé žáky i jejich rodiče a také své obavy
ze zbytečných zranění při zvýšeném počtu pohybových aktivit. To ji nakonec
evidentně vedlo ke zdrženlivějšímu celkovému hodnocení.
V případě učitelky s pozitivními názory nás zaujal její aktivní přístup ke komplexní realizaci programu PaV. V měsíčních zápisech si prakticky po celý rok
pochvalovala náměty, konkrétní aktivity, pracovní sešity a také zcela praktické
vlivy programu PaV na své žáky i na sebe samotnou. Edukační program PaV
uchopila v celé jeho šíři, a proto jeho vlastní realizaci opřela především o propojení příslušných témat do všech předmětů a o častou aplikaci projektové výuky,
při níž navíc spolupracovala s kolegyněmi nebo i s rodiči. Pro dokreslení jejího
postoje je dobré připomenout, že i negativní zápisy zakončila optimistickým
výhledem do budoucna.
Na základě předložených závěrů tedy můžeme potvrdit platnost typologie
učitelů dle jejich pedagogického působení. Na této typologii je přímo závislá
celková míra uplatnění a také úspěšnosti jednotlivých dílčích cílů i programu
PaV jako celku.
Poslední, pátá výzkumná otázka zněla: Jaká doporučení ze získaných poznatků
plynou?
Na základě aplikace výzkumných nálezů bychom chtěli v odpovědi na tuto
otázku odhalit, jaké jsou perspektivy utváření pohybového a výživového režimu
žáků mladšího školního věku. Východiskem pro naše další úvahy o tom, jak by
měla být problematika utváření pohybového a výživového režimu žáků začleněna do kurikula na 1. stupni ZŠ, je fakt, že rozsáhlá výzkumná data potvrdila
přínos edukačního programu PaV. První doporučení tedy logicky zní: implementovat obsah učiva z programu PaV do rámcového kurikula, především do
vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Alespoň v počáteční fázi bude jistě užitečné
vytvořit pro zapracování tohoto nového obsahu do školních vzdělávacích programů
krátký manuál (rukověť), který by školám nabídl možnosti, jak by měla být tato
problematika ve školním kurikulu zapracována.
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Zároveň je třeba zdůraznit potřebu aktivního a pozitivního přístupu učitelů při
realizaci aktivit formujících správný pohybový a výživový režim žáků. Z pilotního
ověřování programu PaV vyplynulo doporučení učitelů, aby byla jednotlivá
témata zapracována přímo do učebnic a pracovních sešitů k dané vzdělávací oblasti
(nejčastěji jde o předměty prvouka a přírodověda) včetně zdůraznění mezipředmětových vazeb. I když se pracovní sešity a evaluační listy vzniklé přímo
k programu PaV v praxi velmi osvědčily, pro řadu učitelů to v dané formě znamenalo „něco navíc“. Proto tedy ono doporučení. Zároveň bude zřejmě třeba
zvážit rozšíření časové dotace pro začlenění daného učiva.
Dále se ukázala potřeba připravit semináře pro učitele v rámci dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků, které jim pomohou s realizací dílčích cílů programu
PaV a s utvářením pohybového a výživového režimu žáků obecně. Některé
z nich by pak měly být zaměřeny na téma, jak zlepšit komunikaci školy (učitelů)
s rodiči ohledně pohybové oblasti (pohybový režim, trávení volného času dětí)
i ohledně výživy dětí (příprava vhodných svačin, pravidelnost v jídle, velikost
porcí, složení stravy apod.). Jako vzdělavatelé budoucích učitelů na 1. stupni
ZŠ si zároveň uvědomujeme, že by bylo vhodné posílit problematiku utváření
pohybového a výživového režimu žáků také přímo v jejich pregraduální přípravě, samozřejmě včetně příslušné metodiky.
Z hlediska specifických doporučení pro oblast pohybu považujeme za důležité
připomenout, že k efektivnějšímu dosažení vytčeného cíle by školy (učitelé)
měly zlepšit komunikaci s rodiči ohledně pohybového režimu jejich dětí mimo školu.
V praxi k takové méně formální komunikaci například přispívá to, když škola
nabízí více pohybových aktivit pro rodiče s dětmi. Tato setkání jsou pak často také
přirozeným mechanismem přenosu myšlenek edukačního programu přímo
do rodin.
Z hlediska školního utváření optimálního pohybového režimu u každého žáka
bude vhodné posílit význam vědomostí (vedle dovedností a návyků) i afektivních
cílů v očekávaných výstupech předmětu tělesná výchova. Pilotní ověřování programu PaV také prokázalo prospěšnost testování žáků. Proto další doporučení
zní: zjednodušit základní testové baterie tak, aby mohly být realizovány i ve školách, které nemají vhodné prostory, a samozřejmě zvážit jejich přiměřenost pro
jednotlivé kategorie žáků.
Také pro oblast výživy lze formulovat jedno ze základních doporučení pro
školy (učitele) – zlepšit komunikaci s rodiči ohledně výživového režimu jejich dětí
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ve škole i mimo školu. V této souvislosti by školy a jejich zřizovatelé měli zvážit
i zařazení zdravé školní svačiny připravované školní jídelnou.
Opět považujeme za důležité upozornit na potřebu seminářů směřujících k posílení profesních kompetencí učitele v oblasti výživy. Význam tohoto požadavku je
přitom ještě větší než v oblasti pohybu. O tom svědčí také přímé doporučení
učitelů pilotních škol vypracovat „klíč“ k výsledkům učebních úloh zařazených
do pracovního sešitu programu PaV. A konečně pro udržení efektivity realizace
formy hodnocení a sebehodnocení výživového režimu žáků pro jeho optimální
utváření chceme poukázat na promyšlení a vyzkoušení přiměřenějšího způsobu
jeho evaluace v elementárních třídách.

Syntézou výzkumných nálezů jsme nejen odpověděli na položené výzkumné
otázky, ale zároveň jsme potvrdili, že se podařilo beze zbytku naplnit vytčený
cíl. Empirickými daty jsme ověřili a doložili zcela konkrétní postupy, kterými
lze v aktuálních podmínkách českých základních škol efektivně utvářet pohybový a výživový režim žáků.
Tyto postupy vycházely z edukačního programu PaV, jenž si kladl za cíl vytvoření podnětného školského prostředí pro pohybový a výživový režim žáků
a ověření reálných možností pro uplatnění edukačního programu v různých
podmínkách a v různých typech základních škol (malotřídní školy, neúplně
organizované školy, tj. školy jen s 1. stupněm ZŠ, plně organizované ZŠ). Po
úspěšné pilotáži programu PaV v 33 základních školách po celé České republice
jsme tak i standardními výzkumnými metodami prokázali jeho prospěšnost při
zařazení do kurikula 1. stupně ZŠ.
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Závěr

Současná společnost trpí mnoha civilizačními chorobami. Na předních místech
mezi faktory podmiňujícími civilizační onemocnění se nachází nedostatek pohybu
a nadváha či obezita. Zhoršující se zdravotní stav je stále patrnější i u dětí. Proto
bylo Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky vyhlášeno
pokusné ověřování edukačního programu Pohyb a výživa, které mělo zjistit,
v jakých podmínkách základních škol lze účinně utvářet pohybový a výživový
režim žáků.
Edukační program Pohyb a výživa se orientoval na žáky v období mladšího školního věku, které je senzitivním obdobím pro formování vztahu k celoživotním
hodnotám, žádoucím postojům i k vhodnému chování a osobnímu životnímu
stylu. Program Pohyb a výživa byl zaměřen na vytváření podnětného prostředí
pro pohybový a výživový režim žáků ve škole i mimo školu, a to zejména ve
spolupráci s rodiči žáků. Výzkum prezentovaný v této publikaci měl za úkol
určit, kterými formami, metodami nebo intervencemi (v návaznosti na cíle
edukačního programu Pohyb a výživa) lze v aktuálních podmínkách českých
základních škol efektivně působit na žáky a jejich pohybový a výživový režim.
Stanovený úkol se podařilo splnit díky pochopení a spolupráci všech pracovníků
pilotních škol, zejména pak třídních učitelů. Na základě výzkumných výsledků
opírajících se o názory třídních učitelů můžeme konstatovat, že program Pohyb
a výživa lze úspěšně implementovat do školních vzdělávacích programů a většinu
dílčích cílů tohoto programu i do státního kurikula (RVP ZV). Je také možné
stanovit, které intervence popsané v programu Pohyb a výživa lze zavést plošně,
které jen za určitých podmínek a které jen v některých školách či některých třídách. Tyto rozdílné možnosti utváření pohybového a výživového režimu žáků
shrnujeme v kapitole 4.
Jsme si vědomi, že získané výsledky nelze přeceňovat. Klíčovou roli při ovlivňování školního pohybového a výživového režimu žáků budou mít učitelé a jejich
rozdílné osobnosti i postoje k obecným otázkám podpory zdraví, k pohybové
aktivitě a správné výživě. Dominantní roli však budou mít zejména rodiče žáků,
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jejich postoje k této oblasti a ochota spolupracovat s učiteli, školou a školní
jídelnou na utváření celkového pohybového a výživového režimu dětí. V přípravném i dalším vzdělávání učitelů by proto měla být věnována dostatečná
pozornost výchově ke zdraví, otázkám tělesné výchovy, pohybovému režimu
žáků, problematice správné výživy a výživovému režimu, ale také možnostem
spolupráce školy a rodiny. Na tuto tematiku by se měla zaměřit i navazující
výzkumná šetření.
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Resumé

V této publikaci se zabýváme aktuální problematikou výchovy ke zdraví u žáků
v období mladšího školního věku. Práce vznikla v rámci Pokusného ověřování
účinnosti programu zaměřeného na změny v pohybovém a výživovém režimu žáků
ZŠ (Pohyb a výživa) vyhlášeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
České republiky v roce 20139. Empirická data byla zpracována při řešení projektu specifického výzkumu Masarykovy univerzity Výzkum kurikula vzdělávací
oblasti Člověk a zdraví.
Klíčovým záměrem bylo zjistit, jak učitelé v 1. až 5. ročníku v návaznosti na
cíle edukačního programu Pohyb a výživa v aktuálních podmínkách českých
základních škol utvářejí pohybový a výživový režim žáků. Výzkumný vzorek pro
dvouletý projekt tvořilo 253 učitelů z 33 základních škol v celé České republice.
Pomocí kvalitativního šetření jsme zjišťovali, které dílčí cíle ověřovaného
edukačního programu se učitelům dařilo plnit, případně do jaké míry a za jakých
podmínek. Stěžejním nástrojem kvalitativního výzkumu byl elektronický deník
učitele, do kterého učitelé pilotních škol pravidelně zapisovali své zkušenosti
a postřehy z realizace edukačního programu Pohyb a výživa.
Metodami kvantitativního výzkumu jsme pak získali komplexní pohled učitelů
na předkládané možnosti při utváření pohybového a výživového režimu žáků
na 1. stupni ZŠ a na edukační program Pohyb a výživa jako celek. Výzkumným
nástrojem zde byl závěrečný dotazník pro učitele, v němž učitelé pilotních škol
na konci školního roku kvantifikovali svá doporučení pro realizaci edukačního
programu Pohyb a výživa i jeho jednotlivých dílčích cílů.
Ve výzkumném šetření jsme se snažili postihnout rozdíly, které při realizaci
edukačního programu vyplynuly ze specifických podmínek různých typů škol
nebo jednotlivých ročníků, v nichž učitelé aktuálně vyučovali. Pokusili jsme se

9 http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/pohyb-a-vyziva-upravenevyhlaseni-pokusneho-overovani
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také odhalit, jak výraznou roli při realizaci edukačního programu hraje osobnostní nastavení učitele.
V závěru publikace formulujeme perspektivy v oblasti utváření pohybového
a výživového režimu žáků mladšího školního věku a předkládáme konkrétní
doporučení, která z těchto nálezů vyplývají pro praxi základních škol i fakult
připravujících budoucí učitele 1. stupně ZŠ. Tím může být tato monografie zajímavá nejen pro odborníky z dané oblasti, ale také pro učitele a jejich
vzdělavatele.
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Summary

This publication Analysis and prospects of shaping physical activity and nutrition
programmes for pupils in primary schools deals with a current issue of health
education in primary school pupils. The study originated within Experimental
verification of the efficacy of a programme aiming to change physical activity and
nutrition plans of primary school pupils (Physical activity and Nutrition), announced
by the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic in 2013.
Empirical data was processed within the Masaryk University’s specific project
Research into the curriculum of educational area of The Man and Health.
The key objective was to find out how primary school teachers in grades 1–5
develop the physical activity and nutrition programmes of their pupils in real
conditions of Czech primary schools, following the goals of the educational
programme Physical Activity and Nutrition. The research sample of the twoyear project included 253 teachers from 33 primary schools across the Czech
Republic.
Qualitative research helped us ascertain which partial objectives of the
monitored educational programme were met by the teachers, to what extent
and under what conditions. The crucial tool of the qualitative research was the
teacher’s electronic diary in which teachers from pilot schools regularly entered
their experience and observations concerning the realization of the educational
programme Physical Activity and Nutrition.
Quantitative research methods enabled us to obtain teachers’ comprehensive
view on the options available when developing physical activity and nutrition
programmes of primary school pupils, as well as their views on the whole
educational programme Physical Activity and Nutrition. The main research
tool was the final questionnaire in which teachers from the pilot schools were
asked, at the end of the school year, to quantify their recommendations for the
implementation of the educational programme Physical Activity and Nutrition
and its partial objectives.
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In the survey, our aim was to identify differences arising from specific conditions
of various types of schools or even school grades where the teachers taught when
implementing the educational programme. Moreover, we tried to discover how
significant was the role teachers’ personalities played when implementing the
educational programme.
At the end of the publication the authors express prospects of the development
of physical activity and nutrition programmes for primary school pupils and
present their own specific recommendations, arising from these findings, for
practical use in both primary schools and in Faculties of Education which train
prospective primary school teachers. From this point of view, the monograph
may be of interest not only for specialists but also for teachers and their tutors.
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Závěrečný dotazník pro třídní učitele pilotních škol v pokusném ověřování
programu Pohyb a výživa ve školním roce 2014/2015
Vážené kolegyně a kolegové,
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy žádá o zhodnocení pokusného
ověřování programu Pohyb a výživa za celý školní rok 2014/2015. Odpovědi
na níže uvedené otázky (výroky) mají vycházet z Vašich zkušeností s programem a mají mít doporučující charakter pro případné rozšíření programu do
ostatních základních škol. Nebojte se proto upřímných a pravdivých odpovědí.
Výsledky budou zprůměrovány a ministerstvu prezentovány v souhrnné, anonymní podobě.
Tento dotazník nahrazuje běžný měsíční záznam v deníku učitele za červen 2015.
Označte právě jednu z nabízených odpovědí. Všechny položky dotazníku se
týkají pouze 1. stupně ZŠ.
Své odpovědi vztahujte zejména k ročníku, v němž ověřujete program Pohyb
a výživa, ale také k typu Vaší školy (velká, malá, malotřídka).
Nemůžete-li se k některým položkám vyjádřit, označte odpověď „nemohu
posoudit“. Vyžaduje-li některý výrok dichotomickou odpověď (ano – ne), použijte označení „zcela souhlasím“, nebo „zcela nesouhlasím“, případně „nemohu
posoudit“.
V závěru jednotlivých částí dotazníku je prostor pro uvedení konkrétních připomínek a návrhů ke kterékoli části programu Pohyb a výživa.
Závěrečný dotazník k programu PaV
Datum vyplnění:
Jsem třídním učitelem/učitelkou pilotní třídy:
v 1. ročníku ve 2. ročníku ve 3. ročníku ve 4. ročníku v 5. ročníku v malotřídce
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Oblast pohybu
1. Oblast pohybu v programu PaV považuji za přínosnou a doporučuji její plošné uplatnění na všech ZŠ.
Zcela souhlasím - 4 Spíše souhlasím - 3 Spíše nesouhlasím - 2 Zcela nesouhlasím - 1 Nemohu posoudit - 0
2. Doporučuji zavést na 1. stupni ZŠ tři hodiny povinné tělesné výchovy týdně.
Zcela souhlasím - 4 Spíše souhlasím - 3 Spíše nesouhlasím - 2 Zcela nesouhlasím - 1 Nemohu posoudit - 0
3. Domnívám se, že se pod vlivem programu PaV zlepší celková kvalita výuky tělesné výchovy na 1. stupni ZŠ.
Zcela souhlasím - 4 Spíše souhlasím - 3 Spíše nesouhlasím - 2 Zcela nesouhlasím - 1 Nemohu posoudit - 0
4. Domnívám se, že program PaV přispěje k pohybové gramotnosti učitelů 1. stupně ZŠ.
Zcela souhlasím - 4 Spíše souhlasím - 3 Spíše nesouhlasím - 2 Zcela nesouhlasím - 1 Nemohu posoudit - 0
5. Doporučuji pravidelně zařazovat ve třídách krátká ranní cvičení.
Zcela souhlasím - 4 Spíše souhlasím - 3 Spíše nesouhlasím - 2 Zcela nesouhlasím - 1 Nemohu posoudit - 0
6. Doporučuji pravidelně zařazovat ve třídách při sedavých činnostech tělovýchovné chvilky.
Zcela souhlasím - 4 Spíše souhlasím - 3 Spíše nesouhlasím - 2 Zcela nesouhlasím - 1 Nemohu posoudit - 0
7. Doporučuji pravidelně zařazovat ve třídách aktivizující výukovou metodu „učení v pohybu“.
Zcela souhlasím - 4 Spíše souhlasím - 3 Spíše nesouhlasím - 2 Zcela nesouhlasím - 1 Nemohu posoudit - 0
8. Doporučuji pravidelně zařazovat ve třídách tzv. integrovanou terénní výuku (cílené vycházky).
Zcela souhlasím - 4 Spíše souhlasím - 3 Spíše nesouhlasím - 2 Zcela nesouhlasím - 1 Nemohu posoudit - 0
9. Pro testování tělesné zdatnosti žáků doporučuji testovou baterii UNIFITTEST.
Zcela souhlasím - 4 Spíše souhlasím - 3 Spíše nesouhlasím - 2 Zcela nesouhlasím - 1 Nemohu posoudit - 0
10. Pro testování tělesné zdatnosti žáků doporučuji testovou baterii EUROFITTEST.
Zcela souhlasím - 4 Spíše souhlasím - 3 Spíše nesouhlasím - 2 Zcela nesouhlasím - 1 Nemohu posoudit - 0
11. Pro testování tělesné zdatnosti žáků doporučuji testovou baterii FITNESSGRAM.
Zcela souhlasím - 4 Spíše souhlasím - 3 Spíše nesouhlasím - 2 Zcela nesouhlasím - 1 Nemohu posoudit - 0
12. Pro testování tělesné zdatnosti žáků doporučuji vytvořit novou, jednoduchou testovou baterii vhodnou
pro 1. stupeň ZŠ.
Zcela souhlasím - 4 Spíše souhlasím - 3 Spíše nesouhlasím - 2 Zcela nesouhlasím - 1 Nemohu posoudit - 0
13. Doporučuji zařadit do výuky během každého pololetí alespoň jeden den zdraví s pohybovou složkou.
Zcela souhlasím - 4 Spíše souhlasím - 3 Spíše nesouhlasím - 2 Zcela nesouhlasím - 1 Nemohu posoudit - 0
14. Doporučuji zařadit do výuky během každého pololetí alespoň jeden týden zdraví s pohybovou složkou.
Zcela souhlasím - 4 Spíše souhlasím - 3 Spíše nesouhlasím - 2 Zcela nesouhlasím - 1 Nemohu posoudit - 0
15. Doporučuji umožňovat žákům každodenní účast v pohybově rekreačních přestávkách.
Zcela souhlasím - 4 Spíše souhlasím - 3 Spíše nesouhlasím - 2 Zcela nesouhlasím - 1 Nemohu posoudit - 0
16. Doporučuji zavést výuku plynoucí z doplňujícího vzdělávacího oboru Taneční a pohybová výchova (viz
RVP ZV).
Zcela souhlasím - 4 Spíše souhlasím - 3 Spíše nesouhlasím - 2 Zcela nesouhlasím - 1 Nemohu posoudit - 0
17. Doporučuji nabízet žákům (podle možností jednotlivých škol) další volitelné nebo nepovinné předměty
organizované školou, které jsou zaměřeny na pohybové aktivity.
Zcela souhlasím - 4 Spíše souhlasím - 3 Spíše nesouhlasím - 2 Zcela nesouhlasím - 1 Nemohu posoudit - 0
18. Doporučuji realizovat na školách předmět zdravotní tělesná výchova.
Zcela souhlasím - 4 Spíše souhlasím - 3 Spíše nesouhlasím - 2 Zcela nesouhlasím - 1 Nemohu posoudit - 0
19. Doporučuji nabízet žákům pohybově nebo sportovně zaměřené zájmové kroužky pořádané školou.
Zcela souhlasím - 4 Spíše souhlasím - 3 Spíše nesouhlasím - 2 Zcela nesouhlasím - 1 Nemohu posoudit - 0
20. Doporučuji školním družinám každodenní program s pohybovou složkou.
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Zcela souhlasím - 4 Spíše souhlasím - 3 Spíše nesouhlasím - 2 Zcela nesouhlasím - 1 Nemohu posoudit - 0
21. Doporučuji prohlubovat spolupráci škol s místními organizacemi (tělovýchovnými jednotami,
sportovními kluby, Sokolem, Hasičským záchranným sborem apod.).
Zcela souhlasím - 4 Spíše souhlasím - 3 Spíše nesouhlasím - 2 Zcela nesouhlasím - 1 Nemohu posoudit - 0
22. Doporučuji, aby učitelé průběžně s žáky diskutovali a hodnotili jejich celkový pohybový režim.
Zcela souhlasím - 4 Spíše souhlasím - 3 Spíše nesouhlasím - 2 Zcela nesouhlasím - 1 Nemohu posoudit - 0
23. Doporučuji vést žáky k sebehodnocení pohybového režimu.
Zcela souhlasím - 4 Spíše souhlasím - 3 Spíše nesouhlasím - 2 Zcela nesouhlasím - 1 Nemohu posoudit - 0
24. Doporučuji zařazovat témata o pohybu do výuky předmětů v rámci vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět
(tj. i mimo výuku TV).
Zcela souhlasím - 4 Spíše souhlasím - 3 Spíše nesouhlasím - 2 Zcela nesouhlasím - 1 Nemohu posoudit - 0
25. Doporučuji využívat při práci s dětmi Pyramidu pohybu pro děti.
Zcela souhlasím - 4 Spíše souhlasím - 3 Spíše nesouhlasím - 2 Zcela nesouhlasím - 1 Nemohu posoudit - 0
26. Domnívám se, že plošné uplatnění programu PaV zlepší pohybovou gramotnost žáků.
Zcela souhlasím - 4 Spíše souhlasím - 3 Spíše nesouhlasím - 2 Zcela nesouhlasím - 1 Nemohu posoudit - 0
27. Domnívám se, že plošné uplatnění programu PaV zlepší pohybový režim žáků.
Zcela souhlasím - 4 Spíše souhlasím - 3 Spíše nesouhlasím - 2 Zcela nesouhlasím - 1 Nemohu posoudit - 0
28. Domnívám se, že plošné uplatnění programu PaV zlepší spolupráci s rodiči žáků v oblasti pohybového
režimu žáků.
Zcela souhlasím - 4 Spíše souhlasím - 3 Spíše nesouhlasím - 2 Zcela nesouhlasím - 1 Nemohu posoudit - 0
29. Uveďte konkrétní vyjádření, připomínky nebo návrhy k úpravě či doplnění programu PaV v oblasti
POHYBU (nepovinné, rozsah není omezen):
Oblast výživy
30. Oblast výživy v programu PaV považuji za přínosnou a doporučuji její uplatnění na všech ZŠ.
Zcela souhlasím - 4 Spíše souhlasím - 3 Spíše nesouhlasím - 2 Zcela nesouhlasím - 1 Nemohu posoudit - 0
31. Domnívám se, že program PaV přispěje k výživové gramotnosti učitelů na 1. stupni ZŠ.
Zcela souhlasím - 4 Spíše souhlasím - 3 Spíše nesouhlasím - 2 Zcela nesouhlasím - 1 Nemohu posoudit - 0
32. Doporučuji zavést do vzdělávání žáků 1. stupně ZŠ učivo o výživě navržené v programu PaV.
Zcela souhlasím - 4 Spíše souhlasím - 3 Spíše nesouhlasím - 2 Zcela nesouhlasím - 1 Nemohu posoudit - 0
33. Domnívám se, že realizace programu PaV vytvoří podmínky pro vhodný výživový režim žáků během
pobytu ve škole.
Zcela souhlasím - 4 Spíše souhlasím - 3 Spíše nesouhlasím - 2 Zcela nesouhlasím - 1 Nemohu posoudit - 0
34. Domnívám se, že realizace programu PaV vytvoří podmínky pro vhodný pitný režim žáků během pobytu
ve škole.
Zcela souhlasím - 4 Spíše souhlasím - 3 Spíše nesouhlasím - 2 Zcela nesouhlasím - 1 Nemohu posoudit - 0
35. Domnívám se, že realizace programu PaV pozitivně působí na konzumaci ovoce a zeleniny žáků.
Zcela souhlasím - 4 Spíše souhlasím - 3 Spíše nesouhlasím - 2 Zcela nesouhlasím - 1 Nemohu posoudit - 0
36. Domnívám se, že realizace programu PaV pozitivně působí na ranní výživový režim žáků (žáci budou
zahajovat výuku nasnídaní).
Zcela souhlasím - 4 Spíše souhlasím - 3 Spíše nesouhlasím - 2 Zcela nesouhlasím - 1 Nemohu posoudit - 0
37. Domnívám se, že realizace programu PaV pozitivně působí na přesnídávkový režim žáků (svačiny žáků
budou více odpovídat zásadám správné výživy).
Zcela souhlasím - 4 Spíše souhlasím - 3 Spíše nesouhlasím - 2 Zcela nesouhlasím - 1 Nemohu posoudit - 0
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38. Doporučuji, aby školní jídelny připravovaly žákům přesnídávky, případně odpolední svačiny (podle
podmínek škol a školních jídelen).
Zcela souhlasím - 4 Spíše souhlasím - 3 Spíše nesouhlasím - 2 Zcela nesouhlasím - 1 Nemohu posoudit - 0
39. Doporučuji, aby při výživovém vzdělávání žáků učitelé spolupracovali se školní jídelnou.
Zcela souhlasím - 4 Spíše souhlasím - 3 Spíše nesouhlasím - 2 Zcela nesouhlasím - 1 Nemohu posoudit - 0
40. Doporučuji zařadit do výuky během každého pololetí alespoň jeden den zdraví s výživovou tematikou.
Zcela souhlasím - 4 Spíše souhlasím - 3 Spíše nesouhlasím - 2 Zcela nesouhlasím - 1 Nemohu posoudit - 0
41. Doporučuji zařadit do výuky během každého pololetí alespoň jeden týden zdraví s výživovou tematikou.
Zcela souhlasím - 4 Spíše souhlasím - 3 Spíše nesouhlasím - 2 Zcela nesouhlasím - 1 Nemohu posoudit - 0
42. Doporučuji nabízet žákům zájmové kroužky pořádané školou, které jsou zaměřené na správnou výživu.
Zcela souhlasím - 4 Spíše souhlasím - 3 Spíše nesouhlasím - 2 Zcela nesouhlasím - 1 Nemohu posoudit - 0
43. Doporučuji, aby učitelé průběžně s žáky diskutovali a hodnotili jejich celkový výživový režim.
Zcela souhlasím - 4 Spíše souhlasím - 3 Spíše nesouhlasím - 2 Zcela nesouhlasím - 1 Nemohu posoudit - 0
44. Doporučuji školním družinám každodenní program podporující správnou výživu.
Zcela souhlasím - 4 Spíše souhlasím - 3 Spíše nesouhlasím - 2 Zcela nesouhlasím - 1 Nemohu posoudit - 0
45. Doporučuji vést žáky k sebehodnocení výživového režimu.
Zcela souhlasím - 4 Spíše souhlasím - 3 Spíše nesouhlasím - 2 Zcela nesouhlasím - 1 Nemohu posoudit - 0
46. Doporučuji využívat při práci s dětmi Pyramidu výživy pro děti.
Zcela souhlasím - 4 Spíše souhlasím - 3 Spíše nesouhlasím - 2 Zcela nesouhlasím - 1 Nemohu posoudit - 0
47. Domnívám se, že plošné uplatnění programu PaV zlepší výživovou gramotnost žáků.
Zcela souhlasím - 4 Spíše souhlasím - 3 Spíše nesouhlasím - 2 Zcela nesouhlasím - 1 Nemohu posoudit - 0
48. Domnívám se, že plošné uplatnění programu PaV zlepší celkový výživový režim žáků.
Zcela souhlasím - 4 Spíše souhlasím - 3 Spíše nesouhlasím - 2 Zcela nesouhlasím - 1 Nemohu posoudit - 0
49. Domnívám se, že plošné uplatnění programu PaV zlepší spolupráci s rodiči v oblasti výživového režimu
žáků.
Zcela souhlasím - 4 Spíše souhlasím - 3 Spíše nesouhlasím - 2 Zcela nesouhlasím - 1 Nemohu posoudit - 0
50. Uveďte konkrétní vyjádření, připomínky nebo návrhy k úpravě či doplnění programu PaV v oblasti
VÝŽIVY (nepovinné, rozsah není omezen):
Program PaV obecně
51. Domnívám se, že program PaV zvyšuje profesní kompetence učitele (především oborově předmětové,
didaktické a osobnostní).
Zcela souhlasím - 4 Spíše souhlasím - 3 Spíše nesouhlasím - 2 Zcela nesouhlasím - 1 Nemohu posoudit - 0
52. Doporučuji začlenit do výuky všech škol pracovní sešity „Výživa i pohyb“.
Zcela souhlasím - 4 Spíše souhlasím - 3 Spíše nesouhlasím - 2 Zcela nesouhlasím - 1 Nemohu posoudit - 0
53. Doporučuji plošné uplatnění motivačního označení VIP školák (tj. školák pečující o své zdraví)
a obdobně VIP třída, VIP družina, VIP jídelna aj.
Zcela souhlasím - 4 Spíše souhlasím - 3 Spíše nesouhlasím - 2 Zcela nesouhlasím - 1 Nemohu posoudit - 0
54. Navrhuji jiný způsob motivace žáků k optimalizaci jejich pohybového a výživového režimu – konkrétně
navrhuji tento způsob (nepovinné, rozsah není omezen):
55. Po úpravě metodických materiálů PaV (na základě poznatků z pokusného ověřování) doporučuji jejich
vydání a plošné uplatnění na 1. stupni ZŠ.
Zcela souhlasím - 4 Spíše souhlasím - 3 Spíše nesouhlasím - 2 Zcela nesouhlasím - 1 Nemohu posoudit - 0
56. Na závěr bych chtěl/a sdělit ještě tyto poznatky nebo myšlenky vztahující se k pokusnému ověřování
programu PaV (nepovinné, rozsah není omezen):
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Příloha 2

Seznam pilotních škol zařazených do pokusného ověřování programu
Pohyb a výživa
1. Základní škola Brno, Svážná 9, 634 00 Brno
2. Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov, Masarykova 20,
664 52 Sokolnice
3. Základní a Mateřská škola Němčičky, 691 07 Němčičky 113, okr. Břeclav
4. Základní škola Brno, Horácké náměstí 13, 621 00 Brno-Řečkovice
5. Základní škola a Mateřská škola Ivančice – Řeznovice, Řeznovice 88,
664 91 Ivančice
6. Mateřská škola a Základní škola Ostopovice, Školní 18, 664 49 Ostopovice
7. Základní škola Ostrava, Generála Píky 13A, 702 00 Ostrava
8. 7. Základní škola a Mateřská škola Třinec, Kaštanová 412, 739 61 Třinec –
Dolní Lištná
9. Základní škola a Mateřská škola Razová, 793 64 Razová 353
10. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, 779 00 Olomouc
11. Základní škola a Mateřská škola Bělkovice-Lašťany, Bělkovice – Lašťany
373, 783 16 Dolany
12. Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, 779 00 Olomouc – Droždín
13. Základní škola Ústí nad Labem, Elišky Krásnohorské 3084/8,
400 01 Ústí nad Labem
14. Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277,
403 21 Ústí nad Labem – Brná
15. Základní škola a Mateřská škola Malečov, 403 27 Malečov 61
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16. Základní škola a základní umělecká škola, Bezdrevská 3,
370 11 České Budějovice
17. Základní škola a Mateřská škola, Vl. Rady 1, 370 08 České Budějovice
18. Základní škola Nedabyle, Nedabyle 15, 370 06 České Budějovice
19. 2. Základní škola Plzeň, Schwarzova 20, 301 00 Plzeň – Jižní Předměstí
20. Základní škola a Mateřská škola Ejpovice, Hlavní 87, 337 01 Ejpovice
21. Základní škola a Mateřská škola Mšec, 270 64 Mšec 171
22. Základní škola Jaroměř, Na Ostrově 4, 551 01 Jaroměř
23. Základní škola a Mateřská škola Stěžery, Lipová 32, 503 21 Stěžery
24. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Malšova Lhota,
Lhotecká 39, 500 09 Hradec Králové
25. Základní škola Příšovice, okres Liberec, 463 46 Příšovice 178
26. Základní škola a Mateřská škola Žandov, okres Česká Lípa, Kostelní 200,
471 07 Žandov
27. Základní škola a Mateřská škola Dlouhý Most, 463 12 Dlouhý Most 102
28. Základní škola a Mateřská škola Brandýs nad Labem, Palachova 337,
250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
29. Základní škola a Mateřská škola Lázně Toušeň, Hlavní 74,
250 89 Lázně Toušeň
30. Základní škola a Mateřská škola Kostelní Hlavno,
294 76 Kostelní Hlavno 97
31. Základní škola Janského, Praha 13, Janského 2189, 155 00 Praha 5 – Velká
Ohrada
32. Základní škola T. G. Masaryka Ruzyně, Bělohorská 174, 169 00 Praha 6
33. Základní škola Praha 4, Donovalská 1684, 149 00 Praha 4 – Chodov
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doc. Mgr. Jiří Havel, Ph.D.
Vystudoval učitelství pro 1. stupeň základní školy se specializací tělesná výchova a několik let vyučoval na
brněnských základních školách. Více než dvacet let působí na Pedagogické fakultě MU, kde aktuálně zastává
funkci vedoucího katedry primární pedagogiky. V pedagogické činnosti se zaměřuje na výuku směřující k rozvíjení počáteční gramotnosti a didaktiku elementárního čtení a psaní. V letech 2011–2012 vedl autorský tým
souboru učebnic pro výuku elementárního čtení a psaní genetickou metodou, který byl v roce 2013 oceněn
stříbrnou medailí Evropské asociace nakladatelů učebnic na mezinárodním knižním veletrhu ve Frankfurtu
nad Mohanem. Ve výzkumné práci se orientuje na témata spojená s praktickou přípravou budoucích učitelů 1. stupně ZŠ a na problematiku inkluzivního vzdělávání. V letech 2014–2015 byl členem řídícího týmu
pokusného ověřování programu Pohyb a výživa, který je prezentován v této publikaci.

PhDr. Marcela Janíková, Ph.D.
Vystudovala obor učitelství pro 1. stupeň základní školy se specializací německý jazyk na Pedagogické fakultě
MU a specializační studium pro vedoucí pedagogické pracovníky na Filozofické fakultě MU. Několik let
vyučovala na Vyšší odborné škole sociálně právní v Brně. Po dokončení doktorského studia na Pedagogické
fakultě MU začala pracovat na katedře pedagogiky sportu Fakulty sportovních studií MU, kde působí
dodnes. Její stěžejní pedagogická činnost se váže ke školní pedagogice a školnímu managementu. Výzkumně
se zabývá problematikou pedagogické interakce a komunikace a tématy spojenými se vzděláváním učitelů
tělesné výchovy. Z metodologického hlediska se podílela na etablování videostudie jako výzkumného
nástroje v rámci výuky různých předmětů na základní škole. Je absolventkou kurzů videotréninku interakcí
a neurolingvistického programování. V letech 2014–2015 byla členkou řídicího týmu pokusného ověřování programu Pohyb a výživa.

doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.
Vystudoval učitelství pro základní a střední školy v oborech matematika a tělesná výchova. Několik let vyučoval na brněnských základních školách, ale těžiště jeho práce je na Pedagogické fakultě MU, kde zastával funkci
děkana, proděkana nebo vedoucího katedry tělesné výchovy, aktuálně katedry tělesné výchovy a výchovy
ke zdraví. Výzkumně se zaměřuje na didaktickou interakci a komunikaci v tělesné výchově, na kurikulum
tělesné výchovy a výchovy ke zdraví a na pohybový režim dětí. Je členem odborné komise MŠMT ČR pro
vzdělávací standardy tělesné výchovy. V letech 2013–2015 byl hlavním koordinátorem pokusného ověřování
programu Pohyb a výživa. V roce 2016 získal ocenění „FIEP Europe Thulin Award“ udělené Mezinárodní
federací tělesné výchovy (FIEP) za rozvoj tělesné výchovy na národní a evropské úrovni.

PhDr. Leona Mužíková, Ph.D.
Vystudovala učitelství biologie pro základní školy v kombinaci s odbornými předměty zaměřenými na život
v rodině. Absolvovala doktorské studium pedagogiky a souběžně vyučovala na základní škole. Aktuálně
působí na Pedagogické fakultě MU jako odborná asistentka katedry tělesné výchovy a výchovy ke zdraví, na
částečný úvazek pracuje ve Státním zdravotním ústavu a na Lékařské fakultě MU vyučuje předměty týkající
se komunikace a edukace ve výživě. Výzkumně se zaměřuje na kurikulum výchovy ke zdraví, na didaktické
přístupy ke vzdělávání v oblasti výživy a na výživový režim dětí. Je členkou pracovní skupiny Ministerstva
zdravotnictví ČR pro implementaci Globální strategie WHO pro výživu, fyzickou aktivitu a zdraví. V letech
2013–2015 byla celostátní koordinátorkou pro oblast výživy v pokusném ověřování programu Pohyb a výživa.
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Zdraví je jedním z nejvýznamnějších předpokladů kvalitního
lidského života. Kniha se proto zabývá výchovou ke zdraví
a v úvodních kapitolách přináší aktuální informace o životním
stylu školáků, obsahu vzdělávání v této oblasti a edukačním
programu Pohyb a výživa. Těžiště knihy představuje výsledky
dvouletého výzkumu zaměřeného na utváření pohybového
a výživového režimu žáků na 1. stupni ZŠ. Kvantitativní část
výzkumu je orientována na popis obecných trendů ve vzdělávacím procesu a kvalitativní část je zacílena na zjištění metod, forem a intervencí, které školy při utváření pohybového
a výživového režimu žáků uplatňují. V závěru publikace jsou
nastíněny perspektivy implementace dané tematiky do obsahu základního vzdělávání, a to včetně přípravného kurikula
učitelů 1. stupně ZŠ.










