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ÚVOD 

Tělesná výchova společně s ostatními předměty školního kurikula prochází 
v České republice transformačním obdobím. Ke změnám v oblasti vzdělávání, 
tedy i v tělesné výchově, ale dochází i v dalších zemích (srov. Semrád, 2006, 
128). V předkládané publikaci jsme se tedy pokusili získat, vyhodnotit 
a porovnat informace o vývoji, trendech a inovacích v pojetí tělesné vý-
chovy v České republice, Spolkové republice Německo a Spojených stá-
tech amerických. Porovnání toho, jak jsou změny v oblasti školství řešeny 
ve vybraných zemích, považujeme za přínosné pro české školství především 
proto, že školské reformy v Německu a Spojených státech amerických byly 
započaty přibližně o dekádu, respektive dvě dříve než u nás. Byli jsme tak 
motivováni možností využití získaných poznatků a zkušeností našich zahranič-
ních kolegů při vypracování doporučení, která by přispěla k uskutečnění změn  
v oblasti školství. 

V úvodu předkládané monografie je stručně nastíněn úhel pohledu na zkou-
manou problematiku, vysvětleny jsou základní pojmy a terminologie, která se 
ve sledovaných zemích liší. 

Jedním z našich cílů je přispět k rozvoji teorie kurikula a teoretické základny 
vědeckých oborů pedagogiky, resp. srovnávací pedagogiky a kinantropologie 
a jejích podoborů. Z tohoto důvodu je v úvodních kapitolách významný pro-
stor věnován oboru srovnávací pedagogika a jeho porovnání s pojetím kompa-
ativního výzkumu v kinantropologii. Naším záměrem je poukázat na možnosti 
a šíři výzkumu vědecké disciplíny nesoucí anglický název „Comparative 
Physical Education“, pokusit se o převedení tohoto termínu do českého jazyka 
a zaměřit se na oblasti, které tato disciplína zkoumá a které se do značné míry 
od srovnávací pedagogiky liší. 

Hlavním cílem předkládané monografie je uvést přehled o školní tělesné vý-
chově v České republice, Spolkové republice Německo a Spojených státech 
amerických v kontextu historických, kulturních a společenských událostí a vzá-
jemně porovnat pojetí tělesné výchovy zakotvené v současných kurikulárních 
dokumentech sledovaných zemí. Část textu jsme věnovali teorii kurikula tak, 
aby její koncepty mohly posloužit jako teoretický základ pro náš výzkumný 
záměr. Východiskem ke koncepci provedeného výzkumu se stal rámcový 
přehled o výzkumu kurikula s akcentem na oblast tělesné výchovy. 

Školské systémy České republiky, Spolkové republiky Německa a Spojených 
států amerických, jejichž součástí je také školní tělesná výchova, prošly roz-
dílným vývojem, který byl ovlivněn mnoha faktory. Ty se více či méně pro-
mítly do samotné koncepce školní tělesné výchovy a ovlivňují i změny v jejím 
současném pojetí. Z těchto důvodů je před srovnáním současného projek-
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tovaného kurikula tělesné výchovy ve sledovaných zemích uvedena krátká 
historicko-srovnávací analýza vývoje školní tělesné výchovy, jsou porov-
nány základní charakteristiky školských systémů a stručně jsou analyzovány 
a porovnány kroky, které se týkají reformy školství jako celku, ze které pak 
vyplývá kurikulární reforma tělesné výchovy. Vyústěním výzkumu je for-
mulování shodných a rozdílných oblastí v projektovaném kurikulu tělesné 
výchovy porovnávaných zemí a z nich plynoucí komentáře k českým vzdě-
lávacím programům. 

Závěrečná kapitola shrnuje získané poznatky a formuluje závěry a doporučení 
pro tvůrce kurikulárních dokumentů jak na státní, tak na školní úrovni. 

Ačkoli prezentované výsledky a komentáře částečně vycházejí z komparativní 
studie zpracované v disertační práci (Vlček, 2010), text předkládané monografie 
je psán v množném čísle, neboť byl rozšířen o úvahy obou spoluautorů, které se 
vyvíjely pod vlivem diskusí a konzultací s odborníky a kolegy. 

Je tedy zcela na místě poděkovat všem, kteří nám pomohli vytvořit tento spis. 
Zejména bychom rádi poděkovali doc. PaedDr. Petru Urbánkovi, Dr. a doc. 
PhDr. Vladimíru Jůvovi, CSc. za vypracování recenzního posudku. Za cenné 
rady a podněty velmi děkujeme také doc. RNDr. Janu Hendlovi, CSc. a doc. 
PaedDr. Vladislavu Mužíkovi, CSc. 
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1. K MOŽNOSTEM A PROBLÉM ŮM 
INTERKULTURNÍHO SROVNÁVÁNÍ  

Při studiu národních kultur jsou identifikovány typické trendy v oblasti 
hodnotových orientací jednotlivých zemí a ty jsou pak vzájemně srovnávány. 
Lidský mozek je ale schopen zpracovat jen zlomek podnětů a signálů, kterým 
je neustále vystavován, a jelikož naše vnímání je ovlivněno kulturou, ve které 
vyrůstáme, vidíme a slyšíme to, co jsme se vidět a slyšet během života naučili 
(srov. Pühse & Gerber, 2005, 41). Proto je pro interkulturní výzkum pod-
statné, zda přijmeme určitou perspektivu či filosofickou pozici k dané vý-
zkumné akci. To pak může znamenat, že „přijmeme určitý systém názorů  
a odmítneme jiný“ (Punch, 2008, 53). Dilema perspektiv, o němž pojedná-
váme v následující kapitole, se někdy více, někdy méně významně uplatňuje 
v různých oblastech jednotlivých vědeckých oborů. To platí také pro pedago-
giku a kinantropologii, tedy disciplíny, které svým zaměřením významně 
zasahují do oblasti našeho zájmu. V následujících kapitolách se proto věnuje-
me také srovnání problémů a přístupů ke komparativnímu výzkumu v peda-
gogice a kinantropologii. 

1.1. Paradigma interkulturního srovnávacího výzkumu 

Interkulturní srovnávací studie se mohou lišit svým obsahem a zaměřením, 
jsou si ale také v mnohém podobné, totiž v hledání obecně platných nebo 
kulturně specifických korelací (Brettschneider et al., 1997). Podle Richterové 
(2006, 32) panuje obecně přijatý názor, že „interkulturní srovnávací výzkumy 
musí být prováděny ve vztahu k určitým teoriím“. Ty však podle Brett-
schneidera et al. (1997) mohou být odvozeny od jiných sociálních věd, není 
tedy třeba hledat nové filosofické pozice. Jak uvádí Pühse a Gerber (2005, 27; 
viz také Padila, 2004), je možné rozlišit v podstatě dvě různé perspektivy, 
„jejichž rozdílnost spočívá v odlišném chápání a pohledu na kulturu: kulturní 
relativismus a universalismus“. Jádrem koncepce kulturního relativizmu je 
předpoklad, že jednotlivé kultury jsou jedinečnými a neopakovatelnými enti-
tami. „Relativistickému pojetí jde o „odkrývání pravd“, které jsou omezeny na 
konkrétní kulturu nebo sociální skupinu“ (Hladík, 2009, 39). Z tohoto důvodu 
je nutné posuzovat každou kulturu pouze v jejím vlastním kontextu, v souvi-
slostech jejích vlastních hodnot, idejí, norem a tradic. Universalistický přístup je 
porovnávací způsob nazírání na různé kultury, který naopak vychází z tvrzení, 
že existují určité znaky, které je možné rozlišit ve všech kulturách. Myslitelé, 
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kteří představují tento směr, tvrdí, že naše chápání světa je v podstatě stejné, 
neboť existují obecné pravdy neboli univerzálie, tedy znaky vztahující se k jed-
notlivým kulturám, které jsou obecně platné. 

Brettschneider et al. (1997) s odvoláním na jiného autora (viz Pike, 1967) 
uvádí, že je tato odlišná pozice v pohledu na kulturu označována také jako 
emická a etická (viz také Švaříček, Šeďová a kol., 2007, 18). Pohled etický1 je 
z perspektivy pozorovatele a objektivizující vědy, jež hledá společné a nebere 
ohled na kulturní, společenské či jazykové odlišnosti zkoumané společnosti. 
Zkoumá vnější projevy chování společenství, které popisuje prostřednictvím 
odborné terminologie v souladu se zásadami moderní vědy. Etický výrok ne-
může být zvrácen na základě nesouhlasu příslušníků sledovaného kulturního 
společenství, ale pouze cestou logického nebo empirického důkazu, provede-
ného vnějším pozorovatelem. 

Pohled emický vychází z kategorií a představ aktérů jednání, příslušníků da-
ného společenství, z jejich vlastního chápání a rozlišování. Tento pohled spo-
čívá v myšlení, které se jeví samotnému studovanému aktéru jako smysluplné, 
signifikantní, vhodné nebo reálné. Universalisticky orientovaný etický přístup 
poskytující pohled „zvenčí“ (Michael, 1999) má tendenci hledat a zdůrazňo-
vat podobnosti, zatímco emický pohled „zevnitř“ je orientovaný na konkrétní 
kulturu a vyzdvihuje spíše kulturní rozdíly s ohledem na výzkumná kritéria 
(Richter, 2006). 

Komparativisté se shodují, že pro interkulturní srovnávací studii není dostačující 
použití pouze jednoho z těchto přístupů (Brettschneider et al., 1997; Pühse & 
Gerber, 2005; Richter, 2006). Vyvážená a kritická souhra mezi etickým a emic-
kým přístupem představuje velmi užitečný nástroj soudobých srovnávacích stu-
dií. Z níže uvedených cílů naší práce (kap. 3) je patrné, že naším hlavním zámě-
rem je srovnání současného pojetí tělesné výchovy v projektovaném kurikulu 
vybraných zemí, které se však liší svou velikostí, politickým uskupením, ja-
zykem a mnohými dalšími aspekty. Není tedy překvapivé, že kurikulární do-
kumenty námi vybraných tří zemí jsou z pohledu etického (zvenčí) také velmi 
odlišné, a to z důvodu různého zpracování, rozsahu, pojmosloví i obsahu, což 
znesnadňuje jejich přímou komparaci bez pochopení širších souvislostí z vnitřní 
(emické) perspektivy té které země. Z tohoto důvodu jsou v předkládané publi-
kaci vedle analýzy kurikulárních dokumentů zpracovávány také materiály po-
skytující širší informace o terminologii užívané ve sledovaných zemích, jejich 
historickém vývoji a současném stavu tělesné výchovy a školských systé-
mech a jejich reformách, které nám pomohou nalézt a zaměřit se na potenciální 
oblasti vhodné pro komparativní výzkum. 

                                                 
1 Pozn.: nezaměňovat s běžným porozuměním pojmu etický = mravní, morální 
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1.2. Problém terminologie interkulturního srovnávání 
v kinantropologii 

Při interkulturním porovnávání je množství zpracovávaných materiálů psáno 
v původním jazyce té které země. V této souvislosti je třeba se vyrovnat 
s terminologickou diversifikací, která může být značnou překážkou. Navíc 
pojmosloví, které je používané v oblasti našeho zájmu, tedy tělesné kultuře, 
není zcela konzistentní (srov. Dobrý, 2007). V různých školských koncepcích 
se někdy i název předmětu školní tělesná výchova a jeho následný překlad 
významně odlišuje. Ve Spojených státech amerických je např. předmět školní 
tělesná výchova nazýván „Physical Education“ (tělesná výchova), v Německu 
„Sportunterricht“ (sportovní výuka). Následující kapitola je proto zaměřena 
na terminologii a pojmosloví používané v textu předkládané monografie. 

Terminologická nejednotnost je do značné míry patrná při pojmenování teore-
tické disciplíny zabývající se lidským pohybem a jeho kultivací. Jirásek (2005) 
uvádí desítky pojmenování používaných v mezinárodní komunikaci, které se 
v různých souvislostech vztahují k oboru, který zkoumá jevy v oblasti, kterou 
Hodaň (2006, 20) označuje jako „systém tělesné kultury“. Potencionální pro-
vázanost s dualistickým pohledem na svět a přílišnou obsahovou šíří tohoto 
sousloví kritizuje Jirásek (2005, 130) a navrhuje alternativní řešení v pojmu 
„pohybová kultura“. Také dle našeho názoru tento pojem přesně definuje  
a ohraničuje sociokulturní systém, v jehož rámci jsou realizovány různé úče-
lově zaměřené pohybové činnosti člověka. 

Vědním oborem zkoumajícím jevy v systému pohybové kultury je v České 
republice od roku 1991 oficiálně disciplína nazvaná kinantropologie. „Tento 
pojem je složeninou řeckých pojmů: kin (pohybovat se), anthrópos (člověk) 
a logos (slovo, pojem, zákon, rozum...)“ (Hodaň, 2006, 26). Kinantropologie 
se vymezuje jako vědní obor zkoumající pohyb člověka ve vztahu k jeho 
rozvoji a kultivaci, a to v různých oblastech (zdravotně preventivní, pracovní, 
sportovní, rehabilitační, regenerační, rekondiční atd.) (Jůva, 2009). Široce 
přijímaná definice, kterou uvádí Dobrý (1997, 5), hovoří o kinantropologii 
jako o vědě, která zkoumá strukturu a funkci „účelově zaměřených pohybo-
vých činností člověka a jejich rozvoj, kultivaci a účinky v definovaných pod-
mínkách prostředí, tj. v tělesné výchově, sportu, fyzioterapii, zdravotní tělesné 
výchově, rekreaci atd.“. V definici kinantropologie Dobrý (1997) používá 
pojmy, ve kterých se vedle terminologické nejednotnosti autorů projevuje také 
významová mnohoznačnost pojmů znesnadňující interkulturní výzkum. Ne-
málé potíže v mezinárodní komunikaci způsobuje například termín „Physical 
Education“, který po dlouhou dobu byl a často ještě je (především v USA) 
používán pro teoretický obor (včetně výzkumu) v současné době nesoucí 
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název kinesiologie (Jirásek, 2005), pro praktickou disciplínu (profesní pří-
pravu učitelů i sportovců) i pro vyučovací předmět na školách. Posledně 
jmenované použití termínu „Physical Education“, v překladu tělesná výcho-
va, označuje vyučovací předmět na školách (dřívější název tělocvik). Pro-
tože je (školní) tělesná výchova ústředním pojmem předkládané práce, 
zaměříme se nyní na jeho výklad. 

Tělesná výchova „je pedagogický proces, v němž se využívá jako hlavního 
prostředku tělesných cvičení, sloužících k všestrannému zdokonalování člo-
věka a rozvoji jeho osobnosti“ (Demetrovič et al., 1988, 235). Je významnou 
součástí tělesné kultury a společně se sportem a pohybovou (tělocvičnou) 
rekreací tvoří systém pohybových (tělocvičných) aktivit (Hodaň, 1997, 49; 
viz také Hodaň, 2006). Mezi základní úkoly tělesné výchovy patří úkol 
zdravotní, vzdělávací a výchovný (Frömel, 1982, 7; Hodaň, 1997, 59). Jak 
uvádí Hodaň (2006, 10), tělesná výchova „je od svého vzniku jasně vázána na 
vývoj systému výchovného, souvisí od počátku s využíváním tělesných 
cvičení k záměrné výchově člověka jako občana (tělesná výchova jako sou-
část povinného školního vzdělávání)... v tomto pojetí je součástí školní vý-
chovy v českých zemích již více než sto třicet let“. 

Mnohem novější pojem „pohybová (tělocvičná) rekreace“ je podle Hodaně 
(2006, 147; viz také Hodaň, 1997, 66–76, Jirásek, 2005, 145–146) spojen 
s funkcí tělesných cvičení zaměřených na „odpočinek, regeneraci, rekondici, 
rehabilitaci apod., ale i na množství a využívání volného času“. Je součástí 
systému tělesné kultury a podle autora je v rekreaci na prvním místě to, co je 
dnes vyjadřováno anglickým termínem „wellbeing“. 

Pojem, který jak uvádí Hodaň (1997, 54), dotváří systém pohybových (tělocvič-
ných) aktivit, je „sport“2. Slovo pochází z angličtiny, původ je ale v latinském 
slově disportare (bavit se, trávit příjemně volný čas). Je složkou tělesné 
kultury, jejíž obsah tvoří pravidly přesně vymezené činnosti osvojené 
v tréninkovém procesu a předváděné v soutěžích. Výrazným znakem sportu je 
organizované soutěžení, vyznačující se snahou po nejvyšším výkonu (srov. 
Hodaň, 1997, 76-83). Jako významný společenský jev je sport charakteris-
tický jednak specifickými projevy (sportovní výkon, trénink, soutěže, diváctví 
aj.), jednak postavením a funkcemi v ostatních oblastech společenského ži-
vota (politika, výchova, vzdělání, umění aj.). Vyznačuje se výrazným forma-
tivním působením - aktivní pěstování sportu ovlivňuje tělesnou, psychickou  
a sociální stránku rozvoje člověka. Sport se dělí na rekreační, výkonnostní  
a vrcholový. Každá z těchto oblastí má specifické společenské funkce. Jeho 

                                                 
2 Jirásek (2005) rozšiřuje kinantropologický rámec pohybové kultury ještě o oblast 

pohybového umění a o oblast lekařskou, tedy např. pohybovou terapii atd. 
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bohatý potenciál je v široké míře využíván v obsahové i procesuální stránce 
školní tělesné výchovy, kde jsou také uplatňovány myšlenky jeho filosoficko-
etického jádra, tj. výchova k „fair play“. Do obsahu osnov jsou zařazována 
základní sportovní odvětví a v didaktickém procesu se aplikují adekvátní 
formy a metody pro rozvoj jednotlivých složek zdravotně orientované tělesné 
zdatnosti (srov. Hodaň, 1997, 76–83). 

V rozporu s vymezeným chápáním pojmu sport je zahraniční úzus, zejména 
německý, který se však stále častěji prosazuje i v České republice, např. v socio-
logii sportu nebo v legislativě v zákonu o podpoře sportu. Mimořádný edukační 
potenciál sportu v jeho širokém pojetí přibližuje Jůva (2009). Pojmem sport jsou 
podle autora, označovány široce vnímané pohybové činnosti člověka (např. 
rozvoj kondice a zdraví, pozitivních sociálních vztahů, odpovědnosti, vnímání 
sebe i druhých atd.). Takto široce vymezené chápání pojmu sport kritizuje 
Jirásek (2005, 112) a uvádí, že to přináší „nevýhody víceznačnosti, nutnosti 
složitých klasifikací a nemožnosti dostatečně systematického popisu“, se kterými 
je v interkulturním výzkumu třeba počítat. Jirásek (2005) hovoří o 127 roz-
dílných významových užitích pojmu sport. Pro naši monografii jsou významné 
především německé pojmy „Sportunterricht“, kterým je od roku 1970 ve všech 
zemích německé federace oficiálně označován předmět tělesná výchova,  
a pojem „Schulsport“, používaný jako zastřešující označení všech pohybových 
aktivit probíhajících ve škole se všemi základními zdravotními, vzdělávacími  
a výchovnými úkoly (Pühse & Gerber, 2005, 40; Hardman, 2000, 76). 

Problematikou, kterou se v naší publikaci budeme významně zabývat, jsou 
různá pojetí tělesné výchovy, a to zejména sportovní, pohybová a zdravotní 
(viz kap. 7). Z tohoto důvodu je pro nás klíčové co nejpřesnější vymezení 
různých druhů a forem pohybových aktivit. V dalším textu monografie se 
proto přikloníme k užšímu pojetí pojmu sport, které uvádí Hodaň (2006, 148–
150). Vyhneme se tak poněkud obtížně pochopitelným slovním spojením, 
jako je např. „Sport-orientierte Schulsport“ neboli sportovně orientovaný 
školní sport, kterým je označována orientace tělesné výchovy zejména na 
rozvoj sportovních dovedností3. Tato koncepce, kdy sport měl nahradit 
všechny dřívější tělovýchovné cíle a úkoly, se prosazovala od 70. let minu-
lého století zejména v Německu a následně v mnoha dalších zemích, avšak 
jak ukážeme v dalším textu publikace, od tohoto pojetí je v současné době 
upouštěno. 

Vymezování pojmů a problematice terminologické roztříštěnosti v oblasti kin-
antropologie a pedagogiky se autoři věnují v nemalém množství publikací 
(Čelikovský, 1990; Dobrý, 2003, 2006, 2007; Hodaň, 1997, 2000, 2006; 
Jirásek, 2005, Jůva, 2009 aj.). V textu předkládané publikace jsou používány 

                                                 
3 Tedy dovedností potřebných pro jednotlivé sportovní disciplíny. 
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termíny jako například tělesná cvičení, pohybová aktivita, pohybová aktivnost 
atd. Protože k jejich detailnímu vymezení není v naší práci dostatek prostoru, 
odvoláváme se na publikace výše jmenovaných autorů. 

1.3. Kinantropologie a pedagogika:  
konkurenti nebo spoluhráči? 

Jakýkoliv návrh možného pojetí kinantropologie v sobě obsahuje určité peda-
gogické zaměření. Také pedagogika nepochybně vnímá edukační význam 
pohybových činností člověka. Přesto se můžeme setkat s názory, že obě disci-
plíny spolu příliš nespolupracují. Příkladem je např. sdělení Dobrého (1997) 
na stránkách Sekce pedagogické kinantropologie FTVS UK v Praze. 

Dítě či adolescent v roli žáka se svými vlastnostmi a vývojem je předmětem 
zájmu různých vědních disciplín. Moderní pedagogika, která si přisvojuje zcela 
jednostranně toto téma, se opírá podle Průchy (1997) zejména o ontogenetickou 
psychologii, pedagogickou psychologii a sociologii dětství a rodiny. 

Za nejdůležitější problémy, týkající se dítěte a adolescenta v roli žáka, které 
najdeme např. ve výše citované práci, zpřístupňující českému čtenáři soudobou 
světovou teorii edukačních procesů, jsou považovány determinanty kognitivní 
(inteligenční charakteristiky) a sociokulturní poměry v rodinách. S podobnými 
názory se setkáme u většiny pedagogů (Průcha, Walterová a Mareš, 1995). 
O pohybu lidského jedince a jeho tělesnu, kterému my přikládáme tak velkou 
důležitost, nenajdeme v pedagogických dílech sebemenší zmínku. Zdá se, že nás 
v pedagogice nikdo moc na vědomí nebere, přestože výchovu inzerujeme vždy 
na prvním místě. Z dané situace je nutné hledat východisko“ (Dobrý, 1999 in 
Sekce pedagogické kinantropologie, 2004). 

Z uvedených odstavců je více či méně patrný vzájemný vztah kinantropologů 
a pedagogů, tedy odborníků v teoretických disciplínách, které jsou pro naši 
publikaci stěžejní. Pravdou je, že při detailnějším a odbornějším vhledu do 
zákulisí obou oborů je možné citovanému sdělení Dobrého rozumět. Tělesná 
výchova a pohyb obecně není příliš často předmětem badatelského zájmu peda-
gogů a kinantropologové se tak (do jisté míry) asi oprávněně mohou cítit opo-
míjeni. V naší monografii si neklademe za cíl hledat příčiny nastíněné situace, 
můžeme se však pokusit nalézt východisko, o kterém hovoří Dobrý (1997). 
Autor doporučuje kinantropologům „rychle se ztotožnit s progresivními trendy 
v pedagogice, zejména s novým konceptuálním systémem a převzít jej...“. 

Naše publikace tady klade důraz na mezioborovou spolupráci pedagogiky 
a kinantropologie, která jak doufáme, upoutá zájem odborníků z obou oborů. 
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Cílem předložené publikace je tedy např. obohatit kinantropologický výzkum 
o moderní přístupy používané v pedagogických výzkumech (zejména ve vý-
zkumu kurikula) a současně rozšířit zorné pole pedagogických badatelů 
o některá diskutovaná témata, mezi která například patří pojmosloví a termi-
nologie v kinantropologii. 
 

1.3.1. Pedagogické aspekty v kinantropologii 

Jak uvádí Jůva (2009), na našem území se můžeme setkat se dvěma termíny, 
které označují disciplínu propojující teoretické poznatky a výzkum pedagogiky 
a kinantropologie. Jedná se o pedagogickou kinantropologii a pedagogiku sportu4. 

Název pedagogická kinantropologie se poprvé objevil v roce 1993 ve stati 
V. Svatoně „Od oborových didaktik k pedagogické kinantropologii“ (Svatoň, 
1993, 48). Dobrý (2004) definuje pedagogickou kinantropologii jako vědní 
podobor, který zkoumá edukační procesy, jejichž jádrem je integrace intencio-
nálního pohybového učení a stimulace energetických systémů a jejich efekty  
v definovaných podmínkách edukačního prostředí. 

Pedagogika sportu je termín, který lze vymezit minimálně dvěma způsoby. 
Ty vyplývají z chápání a výkladu pojmu sport (viz kap. 1.2). Úzké pojetí 
reprezentuje Svoboda (2000), který předmět pedagogiky sportu definuje jako 
výchovu ve sportovních činnostech. Jůva (2009, 798) k tomuto dodává, že 
uvedená koncepce řeší vztah edukace a soutěžního sportu, čemuž v praxi 
odpovídá zařazení pedagogiky sportu do vzdělávání trenérů. Jůva (2009) však 
dále upozorňuje, že pojem pedagogika sportu je stále častěji také u nás5 
chápán v jeho širším pojetí (nejen soutěžním), ve kterém zkoumá komplexní 
procesy sportovní edukace všech věkových skupin, ve všech oblastech sportu 
(soutěžní, rekreační a školní), ve všech formách edukace a ve všech edukač-
ních institucích (Haag & Hummel, 2001 in Jůva, 2009). 

Vzhledem k zaměření této publikace oba termíny (jak pedagogická kinantro-
pologie, tak pedagogika sportu) tedy označují interdisciplinární vědní obor, 
který propojuje teoretické poznatky a výzkum věd o výchově a o lidském po-
hybu, který pro naši monografii představuje klíčové vědecké východisko. 

 

 

                                                 
4 ...zde se jedná o široké pojetí pojmu sport (viz kap. 1.2) 
5 Pedagogika sportu (Sportpädagogik) je rozvíjene zejména v SRN nebo i na Slovensku. 
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1.4. Srovnávání jako poznávací prostředek 

Srovnávání je velmi obecný poznávací prostředek, který vede ke stanovení 
shody nebo rozdílu mezi předměty a jevy (Skalková, 1983, 131). Je to metoda 
tvoření nových závěrů (Václavík, 1997), které je využíváno v mnoha oblas-
tech. Srovnávací metodu používají badatelé jak v pedagogice, tak kinantro-
pologii, ale především v prvně jmenovaném oboru má tento myšlenkový 
postup dlouhou historii, v jejímž průběhu se srovnávací pedagogika vyvinula 
v samostatný vědní obor. Metody srovnávání však využívají také další vědy 
a srovnávací pedagogika je s těmito vědami často porovnávána. Tak je vyme-
zován její obsah, rozsah i relativní samostatnost mezi vědními disciplínami 
(Váňová, 1998). Na tuto možnost upozornil Schneider (1961 in Váňová, 
1998), který doporučoval porovnání srovnávací pedagogiky zvláště s těmi 
vědami, které mají co do činění s toutéž kulturní oblastí u různých národů 
a získaly si v odborném světě uznání jako speciální věda. Schneider měl na 
mysli především srovnávací literaturu. Další využití komparace, v tomto 
případě v přírodních vědách, připomíná Hilker (1962). Autor pozorňuje na 
Göthovu publikaci „První náčrt obecného úvodu do srovnávací anatomie“. 
Na začátku 19. století se srovnávání rozšířilo do humanitních a společenských 
věd. Wilhelm von Humbolt vytvořil srovnávací antropologii, F. Bopp vydal 
srovnávací gramatiku. Štefanovič (1987) připomíná využití srovnávacích metod 
v právnickém prostředí, na kterých je založena právnická komparatistika 
(viz např. Harvánek a kol., 2008) a vznikem a vývojem srovnávací pedagogiky 
dospělých, tedy komparativní andragogiky se zabývá Škoda (1994). V současné 
době se komparace využívá při studiu psychologie, ekonomiky, politiky, 
náboženství, literatury, jazykovědy atd. 

Cílem následujících kapitol je popsat předmět srovnávacího výzkumu v peda-
gogice a kinantropologii a pokusit se o porovnání přístupů ke komparativnímu 
výzkumu v obou disciplínách také na základě oblastí, které jsou v obou dis-
ciplínách porovnávány. 

1.5. Srovnávání v pedagogice 

Průcha (2006a) uvádí, že počátky srovnávací pedagogiky jsou spjaty s tím, jak 
se začínaly rozvíjet mezinárodní styky v oblasti kultury, školství a výchovy. 
Podle autora k tomuto začalo docházet zejména v době, kdy v Evropě přejímal 
organizaci školství a veřejné výchovy z rukou církve stát. V průběhu tohoto 
procesu se začal rozpadat dosavadní, po staletí existující a vcelku uniformní 
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a nadnárodní systém církví řízeného školství (Kolář, Singule & Uher, 1983). 
V roce 1817 vychází Jullienův „Nástin a předběžný návrh postupů ve srovná-
vací pedagogice“ (Esquisse et vue préliminaire d´un ouvrage sur l´éducation 
comparée), jenž položil základy vědeckého užití komparace v pedagogice 
(Váňová, 1998). 

Jak uvádí Průcha (2006a), velký rozkvět srovnávací pedagogiky nastal v Ev-
ropě a v USA ve 20. století. Začaly být zakládány vědecké asociace a ústavy 
pro dokumentaci a srovnávací výzkum vzdělávacích systémů. Velký význam 
mělo zřízení BIE – Buerau international d´éducation (Mezinárodní úřad pro 
vzdělávání, též s anglickým názvem – International Bureau of Education) 
v roce 1925. Po druhé světové válce pokračoval rozvoj předmětu podpo-
rovaný ze strany UNESCO. V roce 1955 byl založen „Institute for Education“ 
s nynějším sídlem v Hamburku, v roce 1958 byla zahájena činnost IEA 
(International Association for the Evaluation Achievement), jež se zaměřuje 
na měření vzdělávacích výsledků. 

V českých zemích již J. A. Komenský zdůrazňoval, že „znát rozdíly věcí zna-
mená znát věci“ (Václavík, 1997, 12), ale samotné komparace bylo pravdě-
podobně poprvé použito v tzv. tereziánské reformě a v reformách následujících 
ve formě „pedagogických průzkumných cest“. V pozdější době základ oboru 
položil K. F. Kořistka, který podnikl několik výzkumných cest (v letech 1853–
1862) po evropských vysokých školách. Významnou událostí nejen pro naši 
srovnávací pedagogiku bylo vydání časopisu Slovanský pedagog redigovaný 
Janem L. Maškem (1828–1886), (podrobněji o obou autorech a jejich díle 
pojednává Průcha, 2006a, viz také Walterová, 1992, 2008). 

První polovina 20. století je nazývána klasickým obdobím srovnávací pedago-
giky. Pro tuto dobu vyšlo významné dílo „Vývoj a dnešní soustava školství“, 
jehož autorem je Otakar Kádner, a dále pak Hrazdílovo „Střední školství 
v dvanácti státech evropských“. Po druhé světové válce, po nastolení totalit-
ního režimu dochází k určitému útlumu v české srovnávací pedagogice, přesto 
bylo publikováno několik prací, jejich výčet uvádí Průcha (2006a) a Walte-
rová (2006c). Po listopadu 1989 se podle autorů otevřel svobodný prostor  
i pro českou srovnávací pedagogiku. V souvislosti s transformací českého 
školství začal být projevován značný zájem o informace o zahraničním škol-
ství a byla publikována řada monografií ze srovnávací pedagogiky (viz např. 
Váňová, 1994, 1998; Ježková a kol., 1996; Ježková & Walterová, 1997; 
Walterová, 1994, 1996b; Spilková, 1997 aj.) 

Vymezení termínu srovnávací pedagogika není zcela jednoznačné. V odborné 
literatuře se vyskytují tři možné definice oboru, kterým věnujeme pozornost 
v následující kapitole. 
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1.5.1. Tři možné pohledy na definici oboru srovnávací pedagogika 

Podle Průchy, Walterové a Mareše (2008, 226) termín srovnávací (kompara-
tivní) pedagogika může označovat: 

• vědeckou metodu 

• vědní disciplínu zabývající se srovnáváním vzdělávacích systémů různých zemí 

• oblast výzkumných aktivit zaměřených na shromažďování poznatků o vzdě-
lávání v různých zemích 

1. Vědecká metoda: V tomto smyslu je vlastně srovnávací analýzou, která je 
založená na srovnávání vzdělávacích jevů a systémů. Přímé srovnání vyžaduje 
konstantní významy a shodnost jevů, které je možno zkoumat pomocí společ-
ných proměnných. Komplexnost a složitost vzdělávacích jevů však neumož-
ňuje vždy jejich vyjádření ve zcela identických jednotkách, a proto jsou jako 
základ srovnávání hledány jevy ekvivalentní. Výzkumy označované jako 
„mezinárodně srovnávací“ často přímé srovnání nevyjadřují. V pedagoggice 
se uplatňují následující typy mezinárodních srovnávacích analýz: 

• studie o jednotlivých zemích 

• soubory studií o více zemích neobsahující společná kritéria srovnávání 

• průřezové studie založené na společných kritériích 

• mezinárodní studie založené na předem vymezených společných kategoriích 

• nadnárodní studie, které chápou národní rozdíly jako varianty jevů obec-
ných, globálních (Walterová, 1992) 

2. Vědní disciplína zabývající se srovnáváním vzdělávacích systémů různých 
zemí: Také podle Brickmana (1992) je srovnávací pedagogika chápána jako 
vědecká disciplína zabývající se srovnáváním systémů nebo jejich částí ve 
dvou nebo více zemích, a to v kontextu s jejich historickými, socioekonomic-
kými, politickými, kulturními, náboženskými a jinými významnými faktory. 
Srovnávací pedagogika je interdisciplinární oblast výzkumu, která čerpá ze 
sociologie a ekonomie vzdělávacích procesů, z poznatků o jejich historickém 
vývoji a o současné vzdělávací politice (Brickman, 1992 in Průcha, 2006a). 
Podle Noaha (1985 in Průcha, 2006a) je možné doplnit tuto definici a specifi-
kovat tak použití dat získaných z jedné nebo více zemí či regionů. 

Tato data se používají: 

• k popisu vzdělávacích systémů, jejich fungování a jejich produktů 

• k pomoci pro rozvoj vzdělávacích institucí a vzdělávací praxe 

• k objasňování vztahů mezi vzděláváním a společností 

• k formulování trendů vývoje vzdělávání platných obecně pro více zemí 
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V teoretickém a metodologickém pojetí významu termínu srovnávací peda-
gogika bylo možné především v devadesátých letech minulého století za-
znamenat určitý posun, který spočívá v položení důrazu na „interkulturní 
nazírání na jevy edukační reality“ (Průcha, 2006, 36) vedoucí ke třetímu 
možnému definování termínu. 

3. Oblast výzkumných aktivit zaměřených na shromažďování poznatků 
o vzdělávání v různých zemích: Takto pojatá srovnávací pedagogika je zalo-
žena na teoretických a metodologických přístupech sociálních věd (etnologie, 
sociologie, psychologie). Popisuje a analyzuje edukační procesy v rodině, ve 
škole, v profesním vzdělání aj., probíhající v podmínkách určité kultury. Pod-
statnou složkou práce ve srovnávací pedagogice je systematické shromažďo-
vání dat a dokumentů o specifických kulturních vzorcích týkajících se dětí, 
rodičů, učitelů, školy atd., které ovlivňují různé typy formálního a neformál-
ního vzdělání. (Schaub & Zenke, 2000 in Průcha 2006a). 

1.5.2. Oblast výzkumu srovnávací pedagogiky 

Srovnávací pedagogika pokrývá široké výzkumné pole a jak je patrné 
z předchozí kapitoly, nedává jednoznačnou a definitivní odpověď na otázku, 
co je jejím předmětem. „Obecně platí, že jsou srovnávány určité fenomény 
vzdělávání, lokalizované v různých prostředích, např. vzdělávací instituce 
a jejich organizace, aktéři vzdělávání, cíle, obsahy, produkty apod. a vztahy 
mezi těmito fenomény. Srovnávány jsou také hodnoty a koncepce, reformy 
a procesy rozhodování, které vzdělávací realitu ovlivňují (Walterová, 2006c). 
Podle Walterové (1992) témata studia mohou být: vzdělávací politika, kvanti-
tativní a kvalitativní charakteristiky vzdělávacích soustav nebo jejich části, 
struktura a organizace vzdělávání tzv. formálního (školního), neformálního 
(mimoškolního), vzdělávací cíle, obsah, metody, charakteristiky účastníků 
vzdělání, vzdělávací výsledky, vývojové trendy, vzdělávací koncepce aj. 

Autorka dále rozlišuje čtyři základní funkce srovnávací pedagogiky: 

• deskriptivní (popis vzdělávacích jevů, procesů nebo výsledků) 

• expertní (pomoc při zakládání a rozvoji vzdělávacích institucí a jejich 
činnosti) 

• interpretační (vysvětlení vztahů mezi vzděláním a sociálními jevy) 

• zobecňující (výpověď o obecných charakteristikách vzdělání, platných ve 
více než jedné zemi). 

Autoři Bray a Thomas (1995) znázornili předmět srovnávací pedagogiky 
v trojdimenzionálním modelu viz obr. 1. 
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Obr. 1: Rámec pro analýzy ve Srovnávací pedagogice (Bray & Thomas, 1995) 

 
Uvedený model a jeho aplikace umožňují vysvětlovat vzorce a paradigmata 
vzdělávání na různých úrovních vzdělávacích systémů a poskytovat komplex-
nější obraz vzdělávacích procesů (Walterová, 2006c). První dimenze modelu 
(frontální plocha schématu) zachycuje geografickou lokaci. Druhá dimenze 
(horní plocha schématu) zachycuje nelokalizované demografické skupiny  
etnické, náboženské, věkové, odlišující se pohlavím i celou populaci. Třetí  
dimenze (svislá plocha schématu) zohledňuje podstatné aspekty vztahu vzdě-
lávání a společnosti, jako je kurikulum, řídící struktury, pracovní trh apod. 
Všechny srovnávací studie lze podle autorů zařadit do těchto tří dimenzí a umí-
stit je do některých z jeho „buněk“. 
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1.6. Srovnávání v kinantropologii 

Při porovnání oblastí výzkumu srovnávací pedagogiky s našimi výzkumnými 
cíli (viz kap. 3) je patrné, že tato disciplína svým zaměřením pokrývá oblast 
zájmu naší monografie. Porovnávání výchovných a vzdělávacích úkolů těles-
né výchovy nepochybně spadá do oblasti studia obecné i srovnávací pedago-
giky, avšak tělesné výchově bohužel není věnována dostatečná pozornost,  
jak ze strany obecných, tak srovnávacích pedagogů (srov. Kudlorz, 1989, 65). 
Tělesná výchova není zohledňována v mezinárodních srovnávacích studiích 
(PISA, TIMSS, PIRLS, IALS aj.), v mnoha zemích má nesnadnou úlohu a musí 
o svou existenci ve školním kurikulu často doslova bojovat (Feingold & Fioren-
tino, 2005, 702; Balz & Neumann, 2005, 296 aj.). Podle některých autorů (Kud-
lorz, 1989, Kaulitz, 2001) je tento fakt jedním z důvodů, proč se od srovnávací 
pedagogiky v druhé polovině dvacátého století začala oddělovat vědecká 
disciplína nazývaná v anglickém jazyce „Comparative Physical Education“. 

Druhý důvod, proč v zahraničí vznikl obor „Comparative Physical Education“6, 
je dle našeho názoru závažnější než opomíjení tělesné výchovy ze strany 
komparativních pedagogů (srov. Vlček, 2009a). Systém tělesné kultury pokrý-
vá velice širokou oblast, kterou srovnávací pedagogika může zkoumat jen 
částečně, a to z pohledu „školní“ tělesné výchovy nebo obecněji řečeno 
v oblasti tělesné kultury mající vztah k pedagogice. I zde je však důležité hlubší 
porozumění souvislostem, které vyplývají ze studia systému tělesné kultury. 

Ačkoli je termín „Comparative Physical Education“ v zahraniční literatuře po-
užíván již od 70. let, u česky píšících autorů není takto označovanému oboru 
věnována přílišná pozornost. Není tedy divu, že tento termín nemá v českém 
jazyce pevně etablovaný ekvivalent. Pokusme se nyní o jeho nalezení. 

Při překladu, respektive převodu anglického názvu „Comparative Physical 
Education“ do češtiny je třeba vzít v úvahu širší kontext, v němž se termín 
používá. Termín „Physical Education“ v dané souvislosti neoznačuje předmět 
školního kurikula (tělesnou výchovu) ani praktický obor, ale vědní disciplínu 
(Vlček, 2009b). Důležité je také povšimnout si skutečnosti, že název „Com-
parative Physical Education“ není jediný, se kterým se v zahraniční literatuře ve 
stejném nebo podobném kontextu můžeme setkat. V německé literatuře je 
stejná disciplína označována jako „Vergleichende Sportpädagogik“. Někteří 
anglicky píšící autoři (viz Hardman, 2000 aj.) název rozšiřují o slovo „sport“, 
disciplína je pak nazývána „Comparative Physical Education and Sport“ 
a v obou jazycích existují také další termíny „Comparative Gymnology“, resp. 
„Vergleichende Gymnologie“ (srov. Rijsdorp, 1975). Jak uvádí Jirásek (2005, 

                                                 
6 Další používaná označení uvádíme v následném odstavci této kapitoly. 



22 

23), termín „Gymnology“ je některými autory používán pro „užší“ označení 
oboru zabývajícího se lidským pohybem a jeho kultivací. V kapitole 1.2 jsme 
již uvedli, že od roku 1991 je v České republice tento obor označován jako 
kinantropologie (Hodaň, 2006). Pokud tedy respektujeme tento termín jako 
označení pro systém věd o lidském pohybu, „který sdružuje i při své 
tematické mnohoznačnosti zřejmě nejpřesnější obsahové vymezení předmětu 
svých studií“ (Jirásek, 2001, 72), pak pro anglický termín „Comparative 
Gymnology“ a jeho německý ekvivalent „Vergleichende Gymnologie“, se pro 
české prostředí nabízí zavedení termínu komparativní (srovnávací) kin-
antropologie. Disciplína označovaná jako „Comparative Physical Education“, 
v německé literatuře překládaná jako „Vergleichende Sportpädagogik“ (Kaulitz, 
2001), obsahuje navíc dimenzi pedagogickou (education, Pädagogik), což 
oblast jejího zaměření zužuje, respektive zaostřuje. Disciplínu označovanou 
termínem „Comparative Physical Education“ by tak v češtině podle našeho 
názoru nejlépe vystihoval termín komparativní pedagogická kinantropologie. 

V systému kinantropologie jako multitematické vědy „zkoumající pohyb člo-
věka ve vztahu k jeho rozvoji a kultivaci“ (Jůva, 2009, 798) by pak pojmem 
komparativní kinantropologie byl označován obor zabývající se srovnáváním 
v kinantropologii a komparativní pedagogická kinantropologie by byla jeho 
subdisciplínou zaostřující pozornost komparativních kinantropologů na peda-
gogickou problematiku. Do takto sestupně jdoucí hierarchie subdisciplín 
kinantropologie by mohla být zařazena i komparativní pedagogika sportu jako 
její poslední článek. V tomto případě by předmětem zkoumání komparativní 
pedagogiky sportu bylo srovnávání procesů souvisejících pouze se sportov-
ními činnostmi a ne například s tělesnou výchovou. 

Pojem komparativní pedagogika sportu zmiňuje také Jůva (2009, 802). Autor 
však (narozdíl od nás) chápe sport v širokém pojetí a přijímá definici Haaga 
a Hummela (2001) podle níž „pedagogika sportu zkoumá komplexní procesy 
sportovní edukace všech věkových skupin, ve všech oblastech sportu (soutěž-
ní, rekreační a školní), ve všech formách edukace a ve všech edukačních 
institucích.“ Podle tohoto širokého pojetí by pak komparativní pedagogika 
sportu označovala stejnou oblast výzkumu7, jako námi uvedená komparativní 
pedagogická kinantropologie. Disciplína zabývající se srovnáváním v kinan-
tropologii bez důrazu na pedagogickou složku (viz námi popsaná kompara-
tivní kinantropologie), by tedy analogicky musela být (podobně jako na Slo-
vensku nebo v NSR) označena jako komparativní věda o sportu. Protože ale 
jako „disciplína zkoumající jevy záměrné pohybové činnosti člověka v pro-
středí pohybové kultury“ (Jirásek, 2005, 21) byla v České republice v roce 

                                                 
7 A především stejnou úroveň v hierarchii subdisciplín zabývajících se srovnáváním 

v kinantropologii. 
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1991 oficiálně akreditována kinantropologie a k akreditaci věd o sportu pro-
zatím nedošlo, budeme se dále držet výše vymezeného užšího pojetí pojmu 
sport, ze kterého plyne i logika našich úvah a argumentů při vymezování pojmů. 

1.6.1. Definice komparativní pedagogické kinantropologie 

V současnosti neexistuje obecně přijatá definice pojmu a jak jsme se pokusili 
nastínit v předchozí kapitole, v České repubice prozatím nedošlo ani k eta-
blování termínu, který by označoval disciplínu zabývající se srovnáváním 
v kinantropologii. O určité vymezení pojmu „Comparative Physical Edu-
cation and Sport“ se například pokouší Bennet, Howel a Simri (1975, 3-4). 
Podle autorů se tato disciplína „zabývá především komparativní analýzou 
dominantních charakteristik ve vývoji tělesné výchovy a sportu ve dvou nebo 
více společnostech, kulturách, zemích nebo oblastech a zjišťováním jejich 
podobností a rozdílů“. Toto zahrnuje studium současných školních a sportov-
ních programů s ohledem na jejich filozofický základ a jejich historické, geo-
grafické, ekonomické, politické, vzdělávací a kulturní pozadí, jejich cíle, prob-
lémy a řešení jejich implikace v jiných zemích. Analyzována je například tě-
lesná výchova ve vztahu k politice, ekonomice, amatérizmu a profesionalizmu 
aj. International Society for Comparative Physical Education and Sport 
(ISCPES) definuje komparativní výzkum jako takový, který se zabývá srovná-
váním dvou a více celků (zemí, kultur, ideologií, náboženství, států, systémů, 
institucí, obyvatelstev) převážně se vyskytujících v různých lokalitách. Jako 
příklady porovnávaných jevů uvádí Hardman (2000) zkoumání školních systé-
mů tělesné výchovy a sportu v „mikro a makro“ kontextu. 

1.6.2. Oblast výzkumu komparativních studií v kinantropologii 

Kaulitz (2001) navrhuje dělení srovnávacího výzkumu v kinantropologii do 
pěti oblastí. 

A. Historické srovnávání (Historischer Vergleich): studie, které osvětlují histo-
rický vývoj různých oblastí tělesné kultury v mezinárodní perspektivě. Jednou 
z takovýchto studií je Cazersova a Millerova studie publikovaná v roce 2000 
s názvem „The German Contribution to American Physical Education: A His-
torical Perspective“. 

B. Regionální srovnání (Regionaler Vergleich): studie zabývající se rozdíly v tě-
lesné výchově v odlišných regionech. Jako příklad uveďme studii „Worldwide 
Survey on the State and Status of Physical Education in Schools in International 
Context“, jehož autory jsou komparatisté K. Hardman a J. Marshall (2000). 
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C. Vzdělávací dokumenty v interkulturním srovnání (Lehrpläne im interkul-
turellen Vergleich): jedná se o tzv. „Curricula Matters“ studie zabývající se 
porovnáváním vzdělávacích dokumentů jednotlivých zemí, ale také jejich 
uplatňováním při samotném procesu vyučování a učení. Takovouto studií je 
například monografie autorky Christiane Richterové (2006) publikovaná pod 
názvem „Konzepte für den Schulsport in Europa“. 

D. Socio-politické srovnání (Sozio-politischer Vergleich): různé regiony 
automaticky podléhají různým politickým směrům. Odlišnosti plynoucí z této 
skutečnosti dává do kontextu s tělesnou kulturou např. Bös a Ulmer (2000), 
Houlihan (1997), Riordan a Krüger (1999). 

E. Srovnání škol (Interschulischer Vergleich): jedná se především o srovná-
vání jednotlivých škol z hlediska výkonnostního sportu (např. výsledků 
universiád apod.). Nejde však o srovnávání výkonů, ale zejména o kvalitativní 
srovnání kladných a záporných stránek jednotlivých škol z hlediska jejich 
koncepce tělesné výchovy. Takovéto informace poskytuje například studie B. 
Hardmana et al. (1987). 

Bennett (1970) uvádí dvanáct témat možného studia, spadajících do oblasti 
výzkumu komparativní kinantropologie: 

• purposes of physical education (cíle tělesné výchovy) 

• place of physical education in the society (pozice, kterou zaujímá tělesná 
výchova ve společnosti) 

• curriculum of physical education acivities and sports (kurikulum tělesné 
výchovy a sportu) 

• facilities and equipment (materiální zabezpečení) 

• organization and administration: schools, clubs, Olympic Games, national 
and international competitions (organizace a administrativa: školy, kluby, 
Olympijské hry, národní a mezinárodní soutěže) 

• teachers and their preparation (učitelé a jejich příprava) 

• teaching and coaching methods (metody výuky a koučování) 

• extend of participation by the population, including minority groups (míra 
participace ze strany populace včetně minoritních skupin) 

• participation by girls and women (participace dívek a žen) 

• amateurism and professionalism (amatérizmus a profesionalizmus) 

• research and study (vědecký výzkum) 

• professional organization (profesní organizace) 
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Nejkomplexněji pojatý kategoriální systém, který se snaží postihnout celou 
šíři tělesné kultury, uvádí International Society for Comparative Physical 
Education and Sport (ISCPES). Tato společnost definovala pro svůj Journal of 
Comparative Physical Education následující kategorie, do kterých jsou jednot-
livé příspěvky řazeny (Editorial, 2004). 

• Instructional Theory of Sport (teorie výuky, resp. didaktika tělesné vý-
chovy/sportu) 

• Health Foundations (základy zdraví) 

• Curriculum Theory of Sport (teorie kurikula tělesné výchovy/sportu) 

• Historical-Philosophical Foundations (historické a filosofické základy) 

• Physical Education Teacher and Coach Education (vzdělávání učitelů 
tělesné výchovy a trenérů) 

• Psychological-Sociological Foundations (psychologické a sociologické 
základy) 

• Comparative Sport Pedagogy (komparativní pedagogika sportu nebo 
komparativní pedagogická kinantropologie) 

• Nature and Function of Sport Pedagogy (povaha a funkce pedagogické kin-
antropologie) 

Tento soubor témat ukazuje, jak široké může být zaměření autorů prová-
dějících komparativní výzkum v kinantropologii. 

1.7. Shrnutí 

Naší snahou bylo stručně upozornit na šíři komparativního výzkumu 
v kinantropologii, naznačit jeho obsah a rozsah a navrhnout označení pod-
oboru kinantropologie, který se zaměřuje na srovnávání jevů v pohybové 
kultuře. Inspirováni Váňovou (1998) jsme se pokusili o porovnání srovnávací 
pedagogiky a komparativní (pedagogické) kinantropologie, přičemž naším 
záměrem bylo upozornit na relativní samostatnost obou disciplín. 

Konstatovali jsme, že není možné srovnávat tělesnou výchovu různých kultur 
bez pochopení širších souvislostí. Proto je v našem výzkumu nutné na kuri-
kulum školní tělesné výchovy nahlížet z obou pohledů výše zmíněných 
hraničních oborů, srovnávací pedagogiky a komparativní pedagogické kin-
antropologie. Srovnávací pedagogika nám poslouží například jako nástroj pro 
porovnání systémů školství jednotlivých zemí, zařazení tělesné výchovy do 
předmětného kurikula, její časové dotace aj. Může nám také pomoci posoudit 



26 

vztah tělesné výchovy a výchovy ke zdraví v porovnávaných zemích atp. 
Komparativní pedagogická kinantropologie nám na druhou stranu umožní 
pochopit a porovnat problematiku tělesné výchovy v historických, společen-
ských a politických souvislostech různých kultur, její vztah ke sportu, 
tělocvičné rekreaci atd. 

Výše uvedené oblasti výzkumu obou disciplín (kap. 1.5.2 a 1.6.2) se mohou 
částečně překrývat. Takovouto oblastí je také námi zkoumané kurikulum 
tělesné výchovy, její cíle, vzdělávací obsah atd. Oba obory se jím mohou 
zabývat, avšak z odlišných perspektiv, plynoucích z rozdílných teoretických 
základen obou disciplín. V rovině teoretických východisek se proto předklá-
daná práce do značné míry opírá o teorii kurikula, tj. o teorii cílů a obsahů 
vzdělávání. Zajímáme se také o to, jak se kurikulum pod různými vlivy pro-
měňuje. Danému tématu je věnována následující kapitola. 
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2. KURIKULUM A JEHO PROM ĚNY 

V současnosti nabývá na popularitě pojem reforma, jímž je označována určitá 
změna, zlepšení nebo náprava (Linhart et al., 2004, 317). Pojem reforma se 
stává součástí terminologie, jíž se operuje při diskusích o změnách školy  
a kurikula. Termíny vzdělávací reforma, školská reforma, kurikulární reforma 
aj. jsou často používány, aniž by bylo respektováno jejich vymezení z hlediska 
rozsahu, obsahu a významu. Nehledě na to, že někteří autoři zavádí další ozna-
čení, která dle jejich názoru lépe vystihují vývoj a aktuální stav v českém  
a zahraničním školství. Následující odstavce jsou proto věnovány vymezení zá-
kladních termínů, jež jsou v souvislosti se změnami v oblasti školství používány. 

2.1. Reforma školská, vzdělávací, kurikulární 

Školskou reformu lze vymezit jako úředně zaváděnou změnu ve školské sou-
stavě (srov. Prokop, 2009, 564). Z toho vyplývá, že v případě školské reformy je 
předmětem reformování školská soustava. Průcha, Walterová a Mareš (2009, 
305) uvádějí, že ve všech vyspělých zemích byly v posledních desetiletích 
realizovány různé školské reformy zaměřené zejména na změny v kurikulu, 
v přístupnosti vzdělání, zajišťování rovnosti vzdělávacích příležitostí aj. Autoři 
dále upozorňují na skutečnost, že v zahraničí se nyní prosazuje spíše než školská 
reforma koncept širší – vzdělávací reforma či vzdělávací transformace. 

Vzdělávací reforma je „komplexní obsahová a strukturální změna na všech 
úrovních vzdělávacího systému“ (Průcha, Walterová & Mareš, 2008, 298). 
V současné době probíhá v různém rozsahu a pojetí v mnoha zemích, v České 
republice jakožto transformace vzdělávací soustavy. Někteří pedagogičtí teore-
tikové poukazují na to, že „v současné době se v Evropě neprosazují jednorá-
zové reformy, nýbrž probíhá dlouhodobý proces vzdělávací změny, doprovázený 
dílčími reformami a inovacemi s cílem zlepšit kvalitu školního vzdělávání. Tento 
proces se označuje termínem vzdělávací transformace“ (Průcha, Walterová & 
Mareš, 2009, 305). Další upozorňují, že pro současný vývoj jsou spíše 
charakteristické „vzájemně se prolínající periody dekonstrukce, parciální stabi-
lizace a systémové rekonstrukce, při níž již nejde pouze o postkomunistickou 
transformaci, ale o proces vyvolaný globalizací, který je společný s ostatními 
demokratickými změnami“ (např. Kotásek, 2006, nestránkováno). 

Kurikulární reforma je „zásadní změna koncepce kurikula a kurikulární poli-
tiky“ (Průcha, Walterová & Mareš, 2009, 136). Hlavním znakem současných 
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reforem v demokratických zemích je podle citovaných autorů úsilí o vytváření 
takových kurikul školního vzdělávání, která by zajišťovala přípravu na život 
v 21. století a utváření hodnot, postojů a kompetencí vzdělávaných subjektů. 
V případě kurikulární reformy je předmětem reformování kurikulum. Co si 
představit pod tímto pojem? V širším slova smyslu kurikulum zahrnuje 
„komplex problémů vztahujících se k řešení otázek proč, koho, v čem, jak, 
kdy, za jakých podmínek a s jakými očekávanými efekty vzdělávat“ (Wal-
terová, 1994, 13). V užším vymezení je naproti tomu kurikulum chápáno jako 
cílově obsahový program školního vzdělávání. Příklon k určitému chápání 
pojmu kurikulum je ve svém důsledku zásadní pro porozumění tomu, o jakou 
reformu čeho se jedná. Pokud bychom se přiklonili k širšímu vymezení pojmu 
kurikulum, byli bychom nuceni chápat kurikulární reformu jako komplex 
systémových změn vztahujících se k těm nejdůležitějším otázkám, jež si lze 
v souvislosti se vzděláváním klást. Pokud bychom se naopak přiklonili 
k užšímu vymezení pojmu kurikulum, byli bychom nuceni chápat kurikulární 
reformu jako změnu v rovině cílů a obsahů školního vzdělávání. Vymezení 
pojmu kurikulum se věnujeme v následující kapitole (kap. 2.2).  

Maňák, Janík a Švec (2008, 30) v těchto souvislostech hovoří o inovaci kuri-
kula. V pedagogickém kontextu je inovace „souhrnným označením pro nové 
pedagogické koncepce a praktická opatření“ (Průcha, Walterová & Mareš, 
2009, 105). Ve srovnání s reformou je inovace zpravidla změnou menšího 
rozsahu a dopadu. Důležité je rozumět vztahu mezi inovací a reformou. Jak 
vysvětluje Rýdl (2003, 14), „inovace vyrůstá z kořenů, a proto, pokud se v ní 
vůbec pokračuje, zprvu nemá žádný vztah k oficiálním orgánům, reaguje pouze 
na místní situaci. Jak se postupně od vlastních kořenů díky specifickému vývoji 
vzdaluje, začínají v ní zaujímat podstatnější místo jednání a výměny názorů 
s prostředníky, čímž se její místo ve struktuře posouvá směrem k vyšší (regio-
nální nebo národní) úrovni.“ A tak se inovace jdoucí zespoda nahoru může 
plodným způsobem setkávat s reformou vedenou shora dolů. V rámci „pro-
inovační reformní politiky“ tak může být inovační úsilí terénu využito (popř. 
zneužito) s cílem posílit reformní snahy decizní sféry. Jak s nadhledem shrnuje 
Rýdl (2003, 33), „vlády potřebují doplnit vlastní potřebu reformovat – 
a vlastní sklon prohloubit reformu, když nefunguje – o proinovační politiku“. 

Souhrnné zastřešení pro široké spektrum problémů spojených s transformací, 
reformou, inovací, modernizací apod. nacházíme v pojmu vzdělávací (edu-
kační) změna.  
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2.2. Kurikulum a jeho struktura 

Problémy spojené s otázkami, čemu vyučovat, jak učivo uspořádat a jak 
vzdělávací proces organizovat, se týkají všech vzdělávacích oborů, tedy i tě-
lesné výchovy. Řešení celého komplexu problémů vztahujících se k uvede-
ným otázkám je v zahraničí často zahrnováno pod pojem kurikulum. V posle-
dních letech se s výrazem kurikulum operuje také u nás (a to i v dokumentech 
určených veřejnosti), avšak výklad tohoto pojmu není ustálený 

Skalková (2007, 77) s odvoláním na další autory v této souvislosti uvádí:  

Termín kurikulum byl v Evropě znám již v době J. A. Komenského, avšak 
vymizel z jazykového povědomí. Ve 20. století znovu pronikl z angloameric-
kého prostředí do pedagogické terminologie ostatních jazykových oblastí. 
Pojem kurikulum není jednoznačně definován. Rozumí se jím většinou celek 
učebního plánu a sled předmětů, specifické obsahy látky, souhrn zkušeností, 
které získávají žáci, vyučovací metody, prostředky a pomůcky, které odpovídají 
daným obsahům, adekvátní příprava učitelů. Teorie kurikula, jejíž jádro před-
stavuje problematika vzdělávacích obsahů, není také jednotnou pedagogickou 
koncepcí. Je to spíše shrnující rámec, v němž se uplatňují různé koncepce  
a teorie... 

V následujících odstavcích uvádíme několik dalších definic kurikula, v jejichž 
pozadí jsou odlišné kulturní a vědecké tradice (angloamerická vs. středo-
evropská výrazně „sycená“ tradicí německou). Jejich konfrontace v oblasti 
tělesné výchovy je ústředním tématem této publikace. 

• „Kurikulum je seznam vyučovacích předmětů a jejich časové dotace pro 
pravidelné vyučování na daném typu vzdělávací instituce“ (Evropský 
pedagogický tezaurus, 1993, 71). 

• „Kurikulum v užším vymezení znamená program výuky. Kurikulum v šir-
ším vymezení znamená veškeré učení, jež probíhá ve škole nebo v jiných 
institucích, a to jak plánované, tak neplánované učení“ (Lawton & Gor-
don, 1993, 66). 

• „Kurikula jsou učební plány, a sice takové, jež vznikají na základě vě-
deckých postupů, určují jasné časové úseky pro vyučování a jsou uzpů-
sobeny evoluční kontrole a případné inovaci“ (Roth, 1991, 659). 

• „Kurikulum je obsah veškeré zkušenosti, kterou žáci získávají ve škole 
a v činnostech ke škole se vztahujících, její plánování a hodnocení“ 
(Průcha, Walterová & Mareš, 2009, 136). 
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Z uvedených definic je patrné, že vymezení daného termínu není snadné. 
Složitost a komplexnost kurikulární problematiky vyžaduje rozčlenění na 
jednotlivé okruhy, roviny či dimenze. Strukturovanější pohled na kurikulum 
nabízí Maňák (2008). V kurikulu lze podle autora rozlišit čtyři roviny: 
(a) rovinu ideovou, (b) rovinu obsahovou, c) rovinu organizační, (d) rovinu 
metodickou. Toto rozčlenění zpřesňuje rozsah termínu kurikulum a umožňuje 
hlubší analýzu příbuzných jevů. V předkládané publikaci se primárně zabý-
váme druhou dimenzí, tedy obsahovou rovinou kurikula s určitými přechody 
do roviny ideové. 

Podle Průchy (2002) mají vzdělávací dokumenty v řadě zemí podobu tzv. ná-
rodního kurikula (national curriculum), což je, jak autor uvádí, dokument 
státní úrovně, který vymezuje, jakého vzdělání má populace určité země či 
národa dosáhnout. Národní kurikulum může mít podobu tzv. kurikulárního 
rámce (curriculum framework), resp. rámcového kurikula (framework curri-
culum), které vymezuje obecný rámec pro jednotlivé etapy vzdělávání (zejmé-
na v rovině cílů a obsahů). 

Pedagogický slovník (Průcha, Walterová & Mareš, 2009, 166) vykládá vý-
znam výrazu národní kurikulum (national curriculum) takto: „Je to kurikulum 
garantované státem, společný národní rámec vymezující cíle a obsah vzdě-
lávání… Zahrnuje obecné cíle školního vzdělávání, základní složky učiva, 
stanovuje cíle vzdělávání, kterých mají žáci dosáhnout v určitých věkových 
obdobích, a cílům odpovídající vzdělávací standardy a obsahuje směrnice 
k realizaci ve školách.“ 

V českém školství je národní kurikulum zabezpečováno tím, že stát (prostřed-
nictvím MŠMT ČR, ČŠI aj.) má kontrolu nad schvalováním, resp. nad pro-
dukováním ústředních dokumentů a programů školního vzdělávání. V tomto 
ohledu se přístupy dvou zbývajících zemí poněkud liší, avšak ve všech třech 
sledovaných zemích dochází nebo v nedávné době došlo ke snahám o moder-
nizaci národního kurikula, kterým se věnujeme v příslušných kapitolách 
o proměnách (národního) kurikula v jednotlivých zemích (kap. 6). 

 

 

 

 

 

 

 



31 

2.3. Kurikulum – jak se utváří a proměňuje 

Keeves a Adams (1997) připomínají přístup ke kurikulu, který je uplatňován 
v rozsáhlých výzkumech IEA (Mezinárodní asociace pro hodnocení vzdělá-
vacích výsledků). O existenci kurikula je zde uvažováno ve třech úrovních:  
a) zamýšlené kurikulum (intended curriculum), b) realizované kurikulum (im-
plemented curriculum), c) dosažené kurikulum (achieved curriculum). 

• Zamýšlené kurikulum je obvykle specifikováno orgány a aktéry odpověd-
nými za tvorbu vzdělávacího systému. V některých systémech je však od-
povědnost za to, co je vyučováno a učeno, přenesena na samotné školy 
a učitele. Zamýšlené kurikulum je to, co je ve školském systému určité země 
plánováno jakožto cíle a obsah vzdělávání konkrétního předmětu. 

• Realizované kurikulum je druhá úroveň kurikulární posloupnosti. Úkolem 
každého učitele je interpretovat zamýšlené kurikulum a převést ho do 
praxe vhodné pro konkrétní skupinu studentů, je vymezováno jako „učivo 
skutečně předané žákům konkrétními učiteli v konkrétních školách a tří-
dách“ (Straková, Tomášek & Palečková, 1996, 8). 

• Dosažené kurikulum je úroveň osvojených poznatků, které si žák/student 
skutečně osvojil v průběhu výuky. Jsou to především znalosti žáků 
v příslušných předmětech. 

Variantní přístup ke kurikulu, přesněji řečeno k obsahu vzdělávání, představuje 
Průcha, který rozlišuje formu koncepční, projektovou, realizační, rezultávovou 
a efektovou (Průcha 2002, 246). V obou přístupech ke kurikulu se předpo-
kládá, že každá vyšší rovina je ovlivňována nižšími rovinami. Konkrétní 
mechanismy, jimiž kurikulum přechází z jedné roviny do druhé, jsou zčásti 
popsány a zčásti zůstávají nepoznány (Průcha, 2002). S odkazem na naše 
dřívější práce (Janík a kol. 2010) předkládáme níže následující rozlišení a vy-
mezení základních kurikulárních kategorií.  

Z hlediska celkové struktury kurikula lze rozlišit: kurikulární procesy a formy 
existence kurikula. Co se týče kurikulárních procesů, lze rozlišit: tvorbu (pro-
jektování), implementaci, realizaci, osvojování, revizi kurikula, resp. kon-
krétního kurikulárního dokumentu. Co se týče forem existence kurikula, lze 
rozlišit: projektované kurikulum, implementované kurikulum, realizované 
kurikulum, dosažené (osvojené) kurikulum. Podstatu jednotlivých kuriku-
lárních procesů a forem existence kurikula lze charakterizovat takto: 
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• Projektování (tvorba) kurikula spočívá ve vymezování cílů a obsahů 
vzdělávání do konkrétních kurikulárních dokumentů – výsledkem je pro-
jektované kurikulum. 

• Implementace kurikula spočívá v zavádění kurikulárních dokumentů do 
škol – výsledkem je implementované kurikulum. 

• Realizace kurikula spočívá ve zprostředkovávání kurikulárních cílů a ob-
sahů žákům – výsledkem je realizované kurikulum. 

• Osvojování kurikula spočívá ve zvnitřňování kurikulárních cílů a obsahů 
žáky – výsledkem osvojování je dosažené (osvojené) kurikulum. 

• Revize kurikula spočívá v zavádění změn do projektovaného kurikula – 
výsledkem je přehodnocené projektované kurikulum. 

Uvedené rozlišení umožňuje položit si otázku, jakými transformacemi pro-
chází kurikulární dokument na cestě od své ideové koncepce přes uskutečnění 
až ke své revizi (viz obr. 2). 

 

 

Obr. 2: Cyklus projektování (tvorby), implementace, realizace, osvojování a revize 
kurikula (podle Janíka et al. 2010) 
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2.4. Mezinárodně srovnávací výzkumy  
projektovaného kurikula 

Ačkoli se kurikulární otázky stávají nepostradatelnou součástí většiny školských 
reforem (Semrád, 2006, 128), v pedagogických empirických výzkumech nejsou 
upřednostňovanou sférou badatelského zájmu (viz Průcha, 2006b, 115). Jako 
doklad tomuto tvrzení uveďme nález publikovaný Průchou (2005): V souboru 
340 témat, která byla empiricky zkoumána českými autory v letech 2000-2004, 
se na téma kurikulum zaměřovalo pouze 13 prací, tj. necelá 4 % v celkovém 
souboru. Jednotlivé formy kurikula jsou více či méně pokryty pracemi různých 
autorů, jejichž přehled uvádějí Průcha (2006b a 2006c), Maňák, Janík a Švec 
(2008) aj. Zaměřme se nyní na práce zkoumající projektované kurikulum, tedy 
tu formu kurikula, která je pro naši publikaci podstatná. 

Projektová forma kurikula se vztahuje k vzdělávacím programům, učebním 
plánům a osnovám (škol, předmětů), ke standardům vzdělávání, učebnicím 
apod. Kurikulum ve své projektové formě je relativně dobře výzkumně ucho-
pitelné. Zpravidla totiž vystupuje v podobě konkrétního kurikulárního doku-
mentu (např. vzdělávacího či studijního programu, učebního plánu, sylabu, 
osnov). Ve výzkumech projektové formy kurikula tedy můžeme kurikulum 
studovat jako text, přičemž se uplatňuje zejména metoda obsahové analýzy 
(srov. Dvořák, 2007). Výzkumy projektové formy kurikula jsou v zahraničí  
i u nás realizovány buď v rámci širšího mezipředmětového přístupu, nebo spe-
cificky v rámci vybrané vzdělávací oblasti, oboru či vyučovacího předmětu. 
Průcha (2006b) upozorňuje na některé publikace věnované srovnávání pro-
jektového kurikula napříč vyučovacími předměty. 

Mezinárodní komparaci dějepisných vzdělávacích programů v nižším a vyš-
ším sekundárním vzdělávání zpracovala Hudecová (2006). Analýza je zamě-
řena na komparaci cílů, obsahů a časových proporcí dějepisného vzdělávání 
v sedmi zemích Evropy a je završena velmi užitečnou komparací zahraničních 
kurikul s českými rámcovými programy pro základní školu a gymnázium. 
Srovnávací zřetel byl také uplatněn při zkoumání vlastivědy v „primární“ 
škole (Bloudková & Dvořák, 2005). Práce uvádí zjištění toho, jak je obsah 
společenskovědního vzdělání konstruován v evropských zemích a jak se tento 
obsah proměnil po roce 1989. Prací také zaměřenou na srovnávání projektové 
formy kurikula výchovy ke zdraví a tělesné výchovy je disertační práce L. Mu-
žíkové (2008) a studie Mužíka a Mužíkové (2007) s názvem „Physical Edu-
cation and Health Education – International Comparison“. Obě studie vycházejí 
ze sekundární analýzy švýcarských komparatistů Pühseho a Gerbera (2005). 
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Komparativních studií zaměřených výhradně na projektovou formu kurikula 
tělesné výchovy nenalezneme mnoho. Zájem komparativistů, podobně jako 
náš, bývá většinou širší a projektované kurikulum je jen jednou z částí 
obsáhlejších textů popisujících tělesnou výchovu v širších souvislostech. Takto 
je pojata například publikace „Konzepte für den Schulsport in Europa: Be-
wegung, Sport und Gesundheit“ (Richter, 2006), ve které autorka srovnává 
tělesnou výchovu v Německu, Anglii, Finsku a Nizozemí také z pohledu pro-
jektovaného kurikula. Své závěry shrnuje v článku „Concepts of Physical 
Ecucation in Europe: Movement, Sport and Health“ (Richter, 2007). Jako nej-
významnější počin nedávné doby týkající se interkulturního kinatropologické-
ho srovnávání je bezpochyby publikace „International Comparison of Physical 
Education“ (Pühse & Gerber, 2005), ve které je porovnáno 35 zemí celého 
světa, a která shrnuje výsledky mezinárodní komparace tělesné výchovy z hle-
diska současných koncepcí, aktuálních problémů i perspektiv. Interkulturní 
srovnání problematiky tělesné výchovy uvádí také K. Hartman ve stati nazvané 
„Worldwide Survey on the State and Status of Physical Education in Schools“ 
(2003) a na vývoj koncepce tělesné výchovy v Evropě se zaměřuje také Naul 
(2003). Velice cennými zdroji poznatků z hlediska námi prováděného vý-
zkumu se staly studie SPRINT – Sportunterricht in Deuschland (Brettschneider 
et al., 2003) a Shape of the Nation (National Association for Sport and 
Physical Education, American Heart Association, 2006), které ve srovnávacím 
pohledu vyhodnocují koncepci tělesné výchovy v jednotlivých zemích Spol-
kové republiky Německo, resp. Spojených států amerických.  

Kurikulem tělesné výchovy v Německé spolkové republice a Spojených stá-
tech amerických se zabývají také někteří čeští autoři. U příležitosti semináře 
Pedagogické kinantropologie v dubnu 2004 byl uveřejněn materiál „Rámcový 
vzdělávací program a pojetí tělesné výchovy“ (Mužík, Jonášová, Stojaníková 
& Trávníček, 2005), ve kterém autoři upozorňují na koncepci tělesné výchovy 
v rámcových vzdělávacích programech a porovnávají ji se současným pojetím 
tělesné výchovy na školách v České republice, Německu, USA a Japonsku. 
Standardy pro tělesnou výchovu na amerických školách popisují Hendl a Vin-
dušková (2004) a stejnou problematikou se zabývá také trilogie článků 
v časopise TVSM od autorů Dobrého a Hendla (2006). Porovnání současné 
české a německé tělesné výchovy uvádí Vlček (2008a) a stejný autor srovnává 
také status tělesné výchovy v SRN a USA (Vlček, 2008b). 
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2.5. Shrnutí 

Pokusili jsme se podat stručný výklad složité a rozsáhlé problematiky kurikula 
a poukázat na možnosti jejího studia. V rámci výkladu jsme se pokusili vymezit 
pojmy školská reforma, vzdělávací reforma, kurikulární reforma a inovace a naz-
načit vztahy mezi nimi. Dále jsme se zaměřili na kurikulum a jeho strukturu. 
Položili jsme si otázku, jak se kurikulum utváří a jak se proměňuje. V samostatné 
podkapitole jsme věnovali pozornost výzkumům projektovaného kurikula, a to 
jak v širší mezipředmětové perspektivě, tak specificky v tělesné výchově.  

Námětů ke zkoumání aktuálních kurikulárních otázek je celá řada. Nabízejí 
se bohaté možnosti pro uplatnění rozmanité metodologie, neboť problematika 
kurikulární teorie je poměrně široká. Věříme, že v tomto smyslu může před-
kládaná publikace napomoci porozumět reformám, které v českém školství 
probíhají a naznačí možné inovační změny v oblasti projektové formy kuri-
kula oboru Tělesná výchova. 
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3. CÍLE A POSTUP ŘEŠENÍ 

Provedený výzkum je orientován na projektovou formu kurikula tělesné 
výchovy a naším hlavním cílem je porovnání toho, jak je tělesná výchova 
pojímána v současných kurikulárních dokumentech České republiky, Spol-
kové republiky Německo a Spojených států amerických. Interkulturní rozdíly 
porovnávaných zemí jsou však natolik významné, že kurikulární dokumenty 
sledovaných zemí není možné podrobit analýze a komparaci bez porozumění 
širším souvislostem. Cíle předkládané komparativní studie jsou proto obsá-
hlejší a dříve než přistoupíme k analýze a komparaci soudobých kurikulárních 
dokumentů tělesné výchovy, pokusíme se o postupné zaostření pozornosti na 
zkoumanou problematiku. K tomu nám budou sloužit analýzy, jejichž účelem 
bude výše zmíněné pochopení širších souvislostí. Našimi cíli je tedy také 
analyzování a porovnání historického vývoje tělesné výchovy ve zemích, 
jejich školských systémů a školských reforem, které v porovnávaných zemích 
v současnosti probíhají. 

Cíl 1: Analyzovat a porovnat historický vývoj tělesné výchovy v českých 
zemích, Německu a Spojených státech amerických 

Dílčí cíl 1: Na základě analýzy historického vývoje tělesné výchovy ve 
sledovaných zemích stanovit shodné a rozdílné vývojové fáze 
v přístupech k tělesné výchově. 

Dílčí cíl 2: Popsat a porovnat interkulturní vlivy ve sledovaných zemích na 
vývoj jejich koncepce tělesné výchovy. 

Cíl 2: Analyzovat a porovnat základní charakteristiky školských systémů 
České republiky, Spolkové republiky Německo a Spojených států ame-
rických ve vztahu ke školní tělesné výchově 

Dílčí cíl 1: Na základě analýzy školských systémů sledovaných zemí po-
rovnat jejich obecné rysy z pohledu vzdělávacích forem, škol-
ních institucí a jejich členění do ročníků, výběrovosti, délky 
povinné školní docházky aj. 

Dílčí cíl 2: Analyzovat a porovnat postavení tělesné výchovy ve školských 
systémech sledovaných zemí – časový prostor pro tělesnou vý-
chovu, pozici tělesné výchovy v předmětovém kurikulu, orga-
nizaci výuky, hodnocení atd. 
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Cíl 3: Analyzovat a porovnat aktuální školské reformy v České republice, 
Spolkové republice Německo a Spojených státech amerických a z nich 
vyplývající modernizace kurikula 

Dílčí cíl 1: Analyzovat a porovnat východiska a základní charakteristiky 
školských reforem sledovaných zemí. 

Dílčí cíl 2: Analyzovat a porovnat společné a rozdílné trendy ve vymezo-
vání kurikulárního jádra. 

Cíl 4: Analyzovat a porovnat koncepci tělesné výchovy v kurikulárních do-
kumentech České republiky, Spolkové republiky Německo a Spoje-
ných států amerických 

Dílčí cíl 1: Porovnat současné české, německé a americké kurikulární do-
kumenty obsahující projektové kurikulum tělesné výchovy 
z hlediska jejich celkového zpracování a strukturace cílů a ob-
sahu tělesné výchovy. Zjistit a porovnat, do jaké míry jsou pro-
gramy návodné a pomáhají v dalším projektování tělesné vý-
chovy a její realizaci. 

Dílčí cíl 2: Analyzovat cíle a obsah tělesné výchovy ve vybraných kuri-
kulárních dokumentech České republiky, Spolkové republiky 
Německo a Spojených států amerických. 

3.1. Postup řešení 

Jak jsme již uvedli, chceme se v naší monografii zaměřit zejména na to, jak je 
tělesná výchova pojímána v současných kurikulárních dokumentech sledo-
vaných zemí. Vzdělávací programy mají podle Průchy (2002, 250) komplexní 
náplň a vymezují obvykle tyto složky kurikula: 

• koncepci vzdělávání pro vzdělávací soustavu celé země nebo pro určitý 
druh školy 

• cíle vzdělávání 

• učební plán, tj. seznam vyučovacích předmětů 

• učivo, resp. učební témata v jednotlivých předmětech (nebo v Integro-
vaných předmětech) 
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• cílové standardy formulované obvykle jako požadavky na to, co se mají žáci 
naučit v určitém ročníku či stupni školy (popř. přímo jako evaluační nástroje) 

• implementační plán, tj. seznam kroků, jimiž bude program uváděn do praxe aj. 

Průcha (2002) dále uvádí, že v jednotlivých zemích jde o odlišný počet  
a rozsah výše jmenovaných složek, které různé vzdělávací programy ob-
sahují. Tato teze platí také pro námi analyzované vzdělávací dokumenty, 
jejichž odlišnosti uvádíme v dalším textu (kap. 7.4.1). V této souvislosti je 
nutné vycházet z již zmíněné souhry mezi etickým a emickým přístupem 
(viz kapitola 1.) Pokud bychom totiž na porovnávané dokumenty nahlíželi 
pouze z pohledu emického, bylo by téměř nemožné zpracovat bázi srovnání, 
tedy nalézt ve všech třech analyzovaných dokumentech odpovídající oblasti 
vhodné pro srovnávání. Ty lze vyjádřit určitými porovnávacími kritérii (shod-
né aspekty neboli univerzálie), jejichž nalezení nám umožní pohled etický. 
Proto se při naší analýze zaměříme zejména na ty složky projektovaného 
kurikula sledovaných zemí, které se vyskytují ve všech analyzovaných doku-
mentech, bezprostředně se týkají tělesné výchovy a definují její cíle, učivo 
a cílové standardy na úrovni nižšího sekundárního vzdělávání. Při analýze 
těchto „universálií“ je však nutné porozumění a neustálé zohledňování pro-
měnných, tedy kulturních, historických, společenských, jazykových aj. odliš-
ností, které jsou pro sledované země typické a kterým se věnujeme v úvod-
ních (podkladových) analýzách a komparacích. 

Za výchozí postup řešení, jsme zvolili historickosrovnávací analýzu, která 
představuje nedílnou součást každé badatelské činnosti na poli pedagogiky 
(srov. Jůva, 1994; Kolář, Singule & Uher, 1983; Váňová, 1998, Walterová, 
2006c). Historickosrovnávací metoda v sobě spojuje dva základní aspekty – 
historický a srovnávací. Historie nám poskytuje komplexní obraz o vývoji 
zkoumaného jevu a současně řeší jeho hlubší souvislosti s aspekty filozo-
fickými, politickými i kulturními (Jůva & Liškař, 1982, 14; Čakarov, 1972). 
Srovnávání znamená stanovení shod a rozdílů mezi zkoumanými jevy a jak 
uvádí Jůva (1994, viz také Walterová, 2006c), může být v zásadě dvojí 
povahy. Jde jednak o diachronní (chronologické/horizontální) srovnávání 
následných pedagogických jevů a jednak o synchronní (vertikální) srovnávání 
jevů vyskytujících se v téže době v různých zemích. V naší práci jsme se 
pokusili zohlednit obě tyto dimenze, přičemž pro výběr České republiky, 
Spolkové republiky Německo a Spojených států amerických nás motivovaly 
jednak odlišnosti, které jsou pro porovnávané země typické (různé historické 
a kulturní tradice, státní zřízení, ekonomický rozvoj, jazyk, geografické uka-
zatele aj.), ale zároveň oblasti, ve kterých se sledované země shodují. Jedná se 
zejména o to, že v současnosti dochází ke změnám v oblasti školství ve všech 
třech zemích a součástí všech tří školských reforem je také modernizace 
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kurikula, která se mimo jiné týká také tělesné výchovy. Při výběru zemí hrála 
v neposlední řadě významnou roli také naše jazyková vybavenost. Připouš-
tíme, že v ideálním případě by bylo vhodné do naší komparativní studie 
zařadit minimálně ještě jeden prototypický model kurikula tělesné výchovy. 
Tím by mohla být skandinávská škola, přesněji Švédsko, které v kurikulu 
tělesné výchovy mnoha zemí zanechalo bezesporu výrazné stopy. Naše menší 
obeznámenost se současnou situací švédského školství a nedostatek studijních 
podkladů, který jistě souvisí také s jazykovou bariérou, je důvodem toho, že 
tato země nebyla do naší publikace zařazena. 

Mnoho zpracovávaných materiálů je psáno v anglickém jazyce a analyzované 
kurikulární dokumenty sledovaných zemí byly publikovány v příslušných 
mateřských jazycích. Byli jsme tedy limitováni našimi jazykovými znalostmi. 

3.2. Sběr výzkumného materiálu 

Zdroje námi zpracovávaných materiálů lze rozdělit do dvou skupin – primární 
zdroje a sekundární zdroje. 

Primární zdroje jsou velmi blízké popisované události nebo tématu. Příkladem 
mohou být zvukové nebo filmové záznamy, historické dokumenty jako dení-
ky, mapy, přepisy veřejných jednání, soudních procesů či výslechů, tabelo-
vané výsledky sociologických výzkumů nebo dotazníkových šetření, zapsané 
či nahrané laboratorní protokoly a výzkumné poznámky, experimenty či pozo-
rování, výsledky experimentálních výzkumů publikované samotnými vý-
zkumníky, původní filozofické práce, administrativní dokumenty aj. Analýza 
takovýchto informací se nazývá primární analýza. 

Sekundární zdroje jsou zprávy nejméně jeden krok vzdálené od popisované 
věci. Mohou se opírat o primární zdroje nebo o jiné sekundární zdroje. Sekun-
dární zdroje podávají přehledovou informaci o svém předmětu anebo mohou 
obsahovat analytická či syntetická tvrzení. Takovýto druh informací podléhá 
sekundární analýze. Sekundární analýza je tradiční metoda či spíše metodika 
sociologie, využívaná však v celém spektru společenskovědního výzkumu 
(Jůva, 1994). Svým pojmenováním tato metodika naznačuje své poznávací 
postupy. Sekundární (druhotná) znamená, že se nejedná o analýzu v prvním 
plánu, ale o analýzu až „posléze“. Sekundární analýza pracuje s daty, která 
byla získána k jinému účelu, svým definovaným zadáním a výzkumnými cíli 
přistupuje s jinou „optikou“ k již sesbíraným datům. 
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3.3. Výzkumný soubor a pramenné zdroje 

Pramennými zdroji pro dosažení cílů 1-3 byly sekundární zdroje informací, 
tedy již zpracované výzkumné studie a publikace, jejichž citace uvádíme 
v textu příslušných kapitol. Abychom zajistili spolehlivost dat, snažili jsme se 
vycházet z více zdrojů věnujících se témuž tématu. 

Základním souborem pro výzkum projektové formy kurikula tělesné výchovy 
(cíl 4) byly níže uvedené kurikulární dokumenty. Naši pozornost jsme sou-
středili především na druhý stupeň základní školy (nižší sekundární vzdělá-
vání – lower secondary education – ISCED 2), neboť jak uvedeme dále, 
tělesná výchova je v tomto období povinnou součástí kurikula ve všech 
porovnávaných zemích8. 

Základním souborem pro výzkum projektové formy kurikula tělesné výchovy 
v českém školství byly kurikulární dokumenty: 

• Standard základního vzdělávání (1995) 

• Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání – RVP ZV (2007) 

Základním souborem pro výzkum projektové formy kurikula tělesné výchovy 
v německém školství byly kurikulární dokumenty zemí Severní Porýní – 
Vestfálsko a Báden-Württembersko: 

• Richtlinien und Lehrpläne für die Sekundarstufe I – Gymnasium in 
Nordrhein-Westfalen (Ministerin für Schule, Wissenschaft und Forschung 
des Landes Nordrhein-Westfalen, 2001) 

• Bildungsplan, Allgemein bildendes Gymnasium - Baden-Württemberg 
(Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, Baden-Württemberg, 2004) 

Základním souborem pro výzkum projektové formy kurikula tělesné výchovy 
v americkém školství byl dokument: 

• National Standards for Physical Education (National Association for 
Sport and Physical Education, 2004) 

Ve výzkumném souboru byly dále využity poznatky prezentované ve vý-
zkumných zprávách a literárních pramenech. Pro naši práci byly velmi cenné 
zejména studie SPRINT – Sportunterricht in Deuschland (Brettschneider et 
                                                 
8 Situace Spojených států v této oblasti není jednoznačná (viz kap. 5.3). Obecně je ale 

možné říci, že ¾ států unie řadí tělesnou výchovu do kurikula základního i středního 
vzdělávání (viz National Association for Sport and Physical Education, American 
Heart Association, 2006). 
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al., 2003), Shape of the Nation (National Association for Sport and Physical 
Education, American Heart Association, 2006), International Comparison of 
Physical Education (Pühse & Gerber, 2005) a mnohé další. Odkazy na ně 
uvádíme na začátku a v následném textu příslušných kapitol. 

Výběr výzkumných metod použitých v předkládané publikaci byl dán cha-
rakterem a formou informačních zdrojů. Data, která jsme zpracovávali, byla 
k dispozici především ve formě textu. Proto jsme se soustředili na srovnávání 
informací získaných obsahovou analýzou textů (primárních i sekundárních 
zdrojů informací). 

3.4. Výzkumné metody 

Protože naše základní analytické nástroje nestály na kvantifikacích, nýbrž na 
vytváření významových kategorií a jejich deskripci, za výzkumnou metodu byla 
zvolena primární a sekundární obsahová analýza textů, uskutečněná nekvanti-
tativním způsobem (srov. Gavora, 2000). Jak uvádí Hendl (2008, 223), při kva-
litativní analýze jde o systematické nenumerické organizování dat s cílem 
odhalit témata, pravidelnosti, kvality a vztahy. Účelem kvalitativní analýzy není 
přinést představu o rozložení jevu, nýbrž přesvědčivou evidenci o tom, že daný 
jev existuje a je určitým způsobem strukturován. O toto nám šlo především. 
Švaříček, Šeďová a kol. (2007, 210) k tomuto dodávají, že kvalitativní analýza 
je proto vždy do značné míry popisná a svým způsobem literární. 

Data byla analyzována pomocí techniky otevřeného kódování. Tento analytic-
ký postup zakotvené teorie a na něj navazující kroky popisují Švaříček, 
Šeďová a kol. (2007; viz také Hendl, 2008; Strauss & Corbinová, 1999). 

Kódování obecně představuje operace, pomocí nichž jsou údaje rozebrány, 
konceptualizovány a složeny novým způsobem (Strauss & Corbinová, 1999, 
39). Při otevřeném kódování je text rozložen na jednotky a těmto jednotkám 
jsou přidělena označení (kódy). V našem případě jsme hranice jednotky 
nevolili formálně (nebylo jím například striktně určité slovo), nýbrž podle 
významu, což vedlo mimo jiné k tomu, že se hranice některých významových 
jednotek mohly překrývat. 

Jakmile je vytvořen seznam kódů, je možné začít se systematickou katego-
rizací (nesystematicky a intuitivně je však tato kategorizace prováděna již 
mnohem dříve, v průběhu kódování). Jde o techniku naprosto induktivní. 
Na proces otevřeného kódování může navazovat několik postupů, které 
výsledky otevřeného kódování zpřesňují. Protože naším cílem bylo popsat, 
jak jsou různé pohledy na určitý jev distribuovány, zvolili jsme techniku 
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tematického kódování. Švaříček, Šeďová a kol. (2007) jmenují také několik 
obecných strategií, které se při analýze kvalitativních dat mohou používat 
paralelně s kódovacími technikami. V našem případě jsme použili postup 
konstantní komparace. Další krok, který autoři doporučují, je vytvoření kostry 
analytického příběhu. Jde o sloučení všech dat a kategorií, které chceme mít 
obsaženy ve výzkumné zprávě, do jednotící linie. Účelem kostry je formu-
lování klíčových tvrzení, na která výzkumník přišel. Posledním krokem je 
interpretace analyzovaných dat. Švaříček, Šeďová a kol. (2007) rozeznávají 
dva druhy interpretace. Primární interpretace je paralelní s analýzou a je 
žádoucí držet se při ní na rovině dat. Sekundární interpretace je paralelní 
s procesem psaní. Znamená opětovné promýšlení již analyzovaného mate-
riálu s ohledem na to, o čem naše data vlastně vypovídají. Proces analýzy dat 
měl tyto fáze: 
 

Posloupnost 
kroků 

Kódovací techniky Obecnější 
analytické 
strategie 

Roviny interpretace 

1. Otevřené kódování 

2. Tematické kódování 

3. Tvorba kostry 

Konstantní 
komparace 

Primární interpretace 

4. Psaní výzkumné zprávy  Sekundární interpretace 

Tab. 1: Jednotlivé kroky analýzy dat 
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3.5. Zpracování výsledků 

Jak jsme již uvedli v předchozích kapitolách, pro interkulturní srovnávací 
studie je podstatné pochopení širších souvislostí. Proto dříve než přistoupíme 
k analýze a komparaci soudobých kurikulárních dokumentů tělesné výchovy, 
které jsou uvedeny v kapitole 7, popíšeme a porovnáme oblasti, které na jejich 
vznik měly nebo mají významný vliv. Těmito oblastmi jsou: historický vývoj 
tělesné výchovy ve sledovaných zemích (kap. 4), jejich systémy školství (kap. 
5) a školské reformy, které v porovnávaných zemích v současnosti probíhají 
(kap.6). Strukturu výsledkové části znázorňuje následující schéma. 

 
Pomocné analýzy 

Analýza historického vý-
voje tělesné výchovy v 
českých zemích, Německu 
a Spojených státech ame-
rických (kap. 4). 

Analýza základních chara-
kteristik školských systémů 
České republiky, Spolkové 
republiky Německo a Spo-
jených států amerických ve 
vztahu ke školní tělesné 
výchově (kap. 5). 

Analýza aktuálních škol-
ských reforem České repu-
bliky, Spolkové republiky 
Německo a Spojených států 
amerických a z nich vyplý-
vající změny kurikula 
(kap.6). 

 
Analýza hlavní 

Analýza pojetí tělesné výchovy v modernizovaných kurikulárních dokumentech 
České republiky a vybraných zemí Spolkové republiky Německo a Spojených států 
amerických (kap. 7). 

Obr. 3: Schéma zpracování výsledkové části 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



45 

4. K HISTORICKÉMU VÝVOJI  
ŠKOLNÍ T ĚLESNÉ VÝCHOVY  

Tělesná kultura má v dějinách lidstva dlouhou historii. Pokud by nás zajímala 
celková chronologie jejího vývoje, museli bychom začít v počátcích rozvoje 
lidstva, kdy pohyb byl společenský jev podmíněný materiálními podmínkami 
a nezbytnou potřebou tělesné přípravy člověka na boj a práci. Dříve než by-
chom se propracovali k novodobým dějinám, studovali bychom tělesnou 
kulturu starověkých civilizací Číny, Japonska a Mezopotámie a samostatnou 
kapitolu bychom věnovali městským státům starověkého Řecka. Tělesná kul-
tura je navíc poměrně složitý systém vzájemně se ovlivňujících složek (viz 
Hodaň, 2006), ze kterých je pro naši práci podstatná jen určitá část. Pro 
nedostatek prostoru a zaměření naší monografie zejména na školní tělesnou 
výchovu, odkazujeme zájemce o hlubší studium historie celého systému 
tělesné kultury na publikace, které se zabývají výhradně touto problematikou 
(viz např. Kössl, Štumbauer & Waic, 2004; Perútka et al., 1988 aj.). 

Vzhledem k požadavkům prezentované monografie je podstatný zejména vý-
voj školní tělesné výchovy v českých zemích, Německu a Spojených státech 
amerických. Naší snahou je proto informovat o nejvýznamnějších událostech, 
které měly vliv na vývoj tělesné výchovy jako součásti školských systémů 
sledovaných zemí. V dalším textu se snažíme nejdříve chronologicky utřídit 
informace o vývoji školní tělesné výchovy v kontextu společenských, sociá-
lních a politických změn ve sledovaných zemích a poté popsat společné a roz-
dílné charakteristiky vývoje systémů školní tělesné výchovy a upozornit na 
jejich vzájemné prolínání a ovlivňování. Tato část má představovat první krok 
k porozumění širším souvislostem, které ovlivnily současný stav námi zkou-
mané problematiky. 

V kapitolách o vývoji školní tělesné výchovy jsme se opírali zejména o práce 
autorů zabývajících se historií tělesné kultury v českých zemích (Kössl, Krát-
ký & Marek, 1986; Kössl, Štumbauer & Waic, 2004; Nováček, Mužík & 
Kopřivová, 2001; Novotný, 2006; Rychtecký & Fialová, 1993; Štekr, 2000), 
Německu (Brettschneider et al., 1997; Cazers & Miller, 2000; Rychtecký & 
Fialová, 1993; Kössl, Krátký & Marek, 1986; Kössl, Štumbauer & Waic, 
2004 a Naul, 2003) a Spojených státech amerických (Brettschneider et al., 
1997; Cazers & Miller, 2000; Kasper & Kasperová, 2008; Kelly & Me-
lograno, 2004; Singule, 1991 a Zeigler, 2005; Perútka et al., 1988). 

Snahy poskytnout mládeži příležitost k tělesným cvičením se objevují současně 
se vznikem požadavku všestranné výchovy, který vyslovili pedagogové v 17. 
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století (J. A. Komenský). Různé okolnosti však zabránily, aby se od snah mohlo 
přejít ke skutečné praxi, a tělesná výchova se ve školním kurikulu objevila až 
později. V následných kapitolách se proto zaměříme na vývoj školní tělesné 
výchovy sledovaných zemí v období od konce 18. století do současnosti. 

4.1. Historický vývoj tělesné výchovy v českých zemích 

Počátky tělesné výchovy v českých zemích spadají do období národního 
obrození (druhá polovina 18. století), kdy se nositeli národního uvědomění 
stávají hlavně řemeslníci a představitelé inteligence – učitelé, kněží, vědci  
a studenti. Vznikají tzv. šlechtické akademie, jejichž obsahem byl mimo jiné 
šerm, jízda na koni, plavání, přirozený tělocvik a hry. Reformní činnost, 
zejména ve školní výchově, zesílila především za vlády Marie Terezie (1717–
1780) po zrušení jezuitského řádu, kdy bylo nově organizováno obecné škol-
ství. K širšímu uplatnění tělesné výchovy však nedochází. 

19. století 

Zmínky o zavádění tělocviku do výchovy mládeže se začínají objevovat až ve 
třicátých letech 19. století. Podle německého vzoru začínají být i u nás zřizo-
vány tělocvičné ústavy, zpočátku německé, později společné (Akademický 
tělocvičný spolek 1847 v Praze). Prvním českým učitelem tělesné výchovy, 
učícím na jednom z těchto ústavů podle Jahn-Eiselenovy soustavy, se stal Jan 
Malypetr (1815–1899). V tomto období se u nás také začínají objevovat první 
náznaky sportovní činnosti, rozvoj moderního sportu byl však proti stavu 
v západní Evropě opožděn. 

V souvislosti se školskými reformami se usilovalo i o zařazení tělesné výcho-
vy do učebního procesu. Jak ale uvádí Nováček, Mužík a Kopřivová (2001), 
nový školský zákon (Schulkodex) přijatý v roce 1805 opět tělocvik negoval. 
Přesto se zásluhou některých učitelů zájem o tělesnou výchovu na školách 
zvyšoval. Např. Karel Amerling (1807–1884) kolem sebe soustřeďoval po-
krokové učitele a ve svém časopisu Posel z Budče zdůrazňoval potřebu 
školního tělocviku. Za zavedení tělocviku do škol bojovaly také takové 
osobnosti, jako byl J. E. Purkyně (1787–1869) a B. Bolzano (1781–1848). 
Cíle však bylo dosaženo až po uvolnění politického režimu vydáním škol-
ského zákona v roce 1869. Přežitý stávající systém byl nahrazen soustavou 
dvoustupňového všeobecně vzdělávacího školství a tělocvik se stal jedním  
z povinných předmětů na nově vzniklých obecných a měšťanských školách. 
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Zákon také ovlivnil přípravu učitelů, tělesná výchova byla zahrnuta do 
přípravy učitelů na učitelských ústavech a byla také podporována výstavba 
školních tělocvičných zařízení. Cíle školního tělocviku byly zpočátku skromné, 
protože jeho úroveň snižoval nedostatek kvalifikovaných učitelů a špatné 
materiální zabezpečení (Nováček, Mužík & Kopřivová, 2001). Šlo pouze o to, 
aby si mládež osvojila základní pohybové návyky. Nově vzniklé osnovy 
vycházely ze Spiessova systému (Rychtecký & Fialová, 1993) a soustřeďo-
valy se na prostná, pořadová a nářaďová cvičení. Hry, přirozená cvičení a se-
zónní činnosti pronikaly do praxe zvolna. Tělesná výchova byla nezáživná  
a trpěla formalismem, byl naprostý nedostatek teoretické a metodické litera-
tury. Proto bylo velmi záslužné úsilí učitelů, kteří vytvářeli zásobníky cvičení 
a psali metodické příručky, např. Klemeňa Hanušová (1845–1918), Josef 
Klenka (1853–1932) a Jaroslav Karásek (1862–1930), který založil první čes-
ký školní tělovýchovný časopis Výchova tělesná. 

Vznik tělocvičných spolků 

Po pádu Bachova absolutismu se zaktivizovalo národnostní hnutí a jeho 
vyústěním byl vznik Sokola (viz Kössl, Štumbauer & Waic, 2004; viz také 
Novotný, 2006). V roce 1861 vznikl 1. tělocvičný spolek ve Vídni a jak autoři 
uvádějí, bylo otázkou cti, jestli založí podobný spolek v Praze dříve Češi nebo 
Němci. Situace a rozrušené nálady mezi českými vlastenci využil dr. M. Tyrš 
a ve spolupráci s majitelem Národních listů J. Grégrem získal finanční částku 
potřebnou k založení prvního českého tělocvičného spolku. U jeho zrodu stály 
známé osobnosti jako J. E. Purkyně, J. Fügner a další. 27. 1. 1862 byly schvá-
leny stanovy, 16. února byla ustavena Tělocvičná jednota pražská – později 
změněná na Sokol. 

Ústřední postavou Sokola byl dr. Miroslav Tyrš (1832–1884). Do důsledku 
uplatnil myšlenku helénské harmonie a objevil pro Čechy starořecký ideál 
kalokagathie (Kössl, Krátký & Marek, 1986). Uvědomoval si také ohromný 
význam tělesné výchovy ve smyslu sociálním, kulturně osvětovém a zejména 
branném. Vytvořil tzv. sokolskou tělocvičnou soustavu, popsanou v díle  
Základové tělocviku (1862). Spolupracovníkem Tyrše a spoluzakladatelem 
Sokola byl Jindřich Fügner (1822–1865). Stal se prvním starostou a jako 
schopný finančník se zasloužil o nájem sálů, budování tělocvičen atd. 

Po vzoru pražského Sokola byly zakládány sokolské jednoty v dalších 
městech. Po překonání krize v 70. letech byla v roce 1885 provedena orga-
nizace sokolských jednot. Byly zřízeny župy, ty se členily na okrsky a dále 
na jednoty. V roce 1889 vznikla Obec sokolská, v roce 1904 Jednotná česká 
obec sokolská s celostátní působností a sokolské jednoty byly zakládány také 
v zahraničí (Martin, Vídeň, New York). Sokolové se angažovali v legiích 
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a podíleli se na vzniku ČSR. Sokol také do značné míry ovlivnil školní tělo-
cvik (cvičilo se podle Tyršovy soustavy). Za působení v protifašistické frontě 
a za odbojovou činnost byl Sokol po obsazení republiky Němci zakázán. 
Po osvobození obnovil činnost a ideologicky se opět přihlásil k myšlenkám 
a postojům Masaryka. To se projevilo po roce 1948, kdy bylo vedení Sokola 
rozpuštěno, někteří členové byli nuceni emigrovat nebo byli žalářováni. 

Další tělocvičnou spolkovou organizací byl Orel. Vznikl v roce 1908 a sdru-
žoval členy křesťansko-sociálních stran. Katolické tělocvičné odbory sdru-
žené v Orlu cvičily podle Tyršovy soustavy, na rozdíl od Sokola však měly 
pružnější vztah ke sportu. 

V historii naší tělesné kultury má své místo také dělnický tělocvik. Jeho vznik 
je u nás spojen se založením politické strany Sociální demokracie (Kössl, 
Krátký & Marek, 1986). Roku 1897 byla ustavena Dělnická tělocvičná 
jednota (DTJ), po rozkolu v dělnickém hnutí vzniká Federace dělnických 
tělocvičných jednot (FDTJ, 1921), později se všechny dělnické sportovní a tě-
locvičné oddíly spojily do Federace proletářské tělovýchovy (FPT, 1926). 

Na území republiky působily také křesťanské spolky mladých mužů a žen 
YMCA a YWCA, turistické spolky a kluby. Koncem 19. a začátkem 20. sto-
letí se začalo rozvíjet sportovní hnutí a vznikla řada organizací – např. vesla-
řů, kanoistů, hokejistů, bruslařů, atletů, fotbalistů, cyklistů, lyžařů apod. U zrodu 
většiny z nich byl Josef Rösler-Ořovský (1869–1933). 

Před 1. světovou válkou proniklo i k nám skautské hnutí. Podle vzoru anglic-
kého skautingu jej u nás v roce 1912 založil středoškolský profesor Alois 
Benjamin Svojsík (1876–1938). V díle Základy junáctví vychází z Baden-Po-
wellova systému, avšak kladl menší důraz na vojenské prvky. V roce 1914 
vznikla v Čechách samostatná organizace Junák – Český skaut. Novou formou 
pobytu v přírodě se počátkem 30. let stal tramping. Na rozvoj tohoto ojedi-
nělého hnutí měla vliv především četba literatury a sledování amerických filmů 
s dobrodružnou tematikou (westerny, rodokapsy). V údolích řek vznikly osady, 
na kterých se často úspěšně sportovalo (např. trampská volejbalová liga). 

20. století 

Na konci 19. století byl obsah tělesné výchovy na našich školách konfron-
tován a postupně ovlivňován některými prvky severského tělocviku a zejména 
francouzským fyziologickým systémem (Hébert, Demény, Racine), rytmic-
kého tělocviku, rozmachem tělovýchovného hnutí (Sokol, Orel, DTJ), ale ze-
jména mezinárodním rozšiřováním sportů (OH, Mezinárodní sportovní fede-
race aj.). Uvedené vlivy spolu s kritickým přehodnocením již nevyhovujících 



49 

osnov vedly k jejich přepracování. V roce 1911 pro chlapce a 1913 pro dívky. 
Rozsah povinné tělesné výchovy – dvě vyučovací hodiny týdně zůstal 
zachován. Novinkou bylo zavedení tzv. „nepovinných her“ s výkonnostní, 
většinou sportovní orientací. 

Po první světové válce se česká škola vyvíjela v novém politickém a socio-
kulturním kontextu. Důležitým úkolem v novém státě bylo sjednocení struktury 
vzdělávacího systému a vytvoření společné vzdělávací soustavy. V roce 1922 
byl přijat tzv. Malý školský zákon, který nově vymezil cíle, organizační zásady 
a strukturu školství, byl vymezen obsah vzdělávání v široké škále vyučovacích 
předmětů, ponechal však rozdíly mezi obecnou a měšťanskou školou, čímž 
rozdíly ve vzdělávání městských a venkovských dětí nebyly odstraněny (Nová-
ček, Mužík & Kopřivová, 2001). Cílem rozvíjejícího se pedagogického bádání 
této doby bylo vytvořit jednotné všeobecně vzdělávací školy, vnitřně šiferen-
cované a profilované tak, aby dosažení vyšších stupňů vzdělávání nebylo určo-
váno sociálními předpoklady, nýbrž schopnostmi a perspektivami žáků. Obje-
vila se také řada názorů na zlepšení tělesné výchovy. Zásluhou Josefa Klenky 
byl Spiessův systém nahrazen Tyršovou tělovýchovnou soustavou a tělocvik 
byl přejmenován na tělesnou výchovu. Základ kurikula (cvičení pořadová, 
prostná a nářaďová, atletika a hry) byl doplněn o sezónní cvičení a sporty v pří-
rodě (plavání, bruslení, lyžování) (Rychtecký & Fialová, 1993). Rozsah ku-
rikula byl stanoven jako maximální a měl sloužit učitelům jako „zásobník“, 
z něhož bylo možné čerpat přiměřené učivo pro hodiny tělesné výchovy 
v různém prostředí. Původní rozsah (dvě vyučovací hodiny) zůstal nezměněn. 

K podstatným změnám došlo až ve 30. letech působením novorakouské školy, 
jejíž hlavní představitelé byli Rakušané K. Gaulhofer a M. Streicherová. 
Obsah školní tělesné výchovy byl zmodernizován omezením nářaďového 
a zařazením přirozeného cvičení a her. Tato pedocentrická pedagogická kon-
cepce byla přirozenou reakcí na „herbartismus“, který chápal žáka jako 
objekt, nikoli subjekt výchovy a vzdělávání. Promítly se v něm progresivní 
proudy „činné školy“ i poznatky z pedagogické psychologie (Thorndike, 
1929). Ve výběru učiva byla dávána přednost cvičení přirozeným, hromadně 
vedeným. Soutěže byly doporučovány pouze u těch cvičení a činností, které 
žáci již bezpečně zvládli. Nářadí ani náčiní nebylo přesně určováno, učitelům 
byla dána volnost při jejich výběru. Učivo pro chlapce a děvčata bylo diferen-
cováno. Rozsah povinné tělesné výchovy (2 vyučovací jednotky týdně) byl 
doplněn o sportovní aktivity, jako výběrový program. 

V období okupace byla školní výchova přizpůsobována nacistické ideologii. 
Ze škol a učebnic zmizelo vše, co by mohlo připomínat „Předmnichovskou 
republiku“. Byla postupně zakázána (s výjimkou DTJ) činnost všech tělo-
výchovných, sportovních, turistických a skautských organizací. Výchovou 
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mládeže k „říšské myšlence“ bylo pověřeno Kuratorium pro výchovu mládeže  
v Čechách a na Moravě. Změnil se také obsah a pojetí školní tělesné výchovy  
a zvýšil se její rozsah na 4 vyučovací hodiny týdně (Štekr, 2000, 82; viz také 
Rychtecký & Fialová, 1993, 19). Obsah byl veden jak v rámci dřívějších osnov, 
tak i pod vlivy německými se zdůrazněným branným obsahem. 

Období socialismu 

Po skončení 2. světové války se v duchu Košického vládního programu 
školství obnovilo a pro školní tělesnou výchovu se vytyčily cíle podobné 
těm, které byly platné v roce 1938. Po únoru 1948 však přichází revize 
dosavadního pojetí výchovy a vzdělání. Je vydán zákon o jednotné škole, 
který formálně zdůraznil důležitost tělesné výchovy. Ta se tak stává po-
vinným předmětem na všech typech škol a její postavení v učebních plánech 
se upevňuje. 

V tendenci zvýšeného důrazu na „političnost“ lidově demokratické školy 
byly ve školní tělesné výchově formulovány její cíle a úkoly: zdravotní, 
vzdělávací a výchovné. V kurikulu je patrný odklon od novorakouského po-
jetí, více se v něm, stejně jako v jiných zemích Evropy, prosadily tendence 
ke sportovnímu zaměření (srov. Rychtecký & Fialová, 1993). Požadavky na 
výkonnost žáků byly zvýšeny. Byla nastoupena cesta uplatňování norem 
a normativů v hodnocení a klasifikaci. V rozvoji pohybových schopností se 
uplatnily některé metody sportovního tréninku. Jak uvádí Rychtecký a Fia-
lová (1993), naše „tělovýchova“ byla ovlivněna sovětským systémem 
tělesné kultury, zdůrazňován byl princip ideovosti. Přínosem tohoto období 
bylo zavedení nových forem školní tělovýchovné práce – plavecký výcvik, 
lyžařské zájezdy, školy v přírodě, pohybové a sportovní hry, školní i mezi-
školní soutěže, péče o zdravotně oslabenou mládež, péče o pohybově 
nadanou mládež. Několikrát se změnily i osnovy, které vymezovaly učivo 
a specifické cíle školní tělesné výchovy. 

V roce 1954 byly ve školách (základních a středních) zavedeny tzv. „norma-
tivní osnovy“ tělesné výchovy s důraznější akcentací na vzdělávací a výkon-
nostní cíle. Před žáky, ale i učitele, byly stavěny konkrétní úkoly ve formě 
plnění postupně se zvyšujících výkonnostních limitů u měřitelných 
sportovních disciplin a ve stoupající úrovni obtížnosti tzv. „kontrolních 
cviků“ u cvičení průpravných, akrobacie i ve cvičení na nářadí. Byl ustaven 
Tyršův odznak zdatnosti, přijata jednotná sportovní klasifikace a školení 
tělovýchovných kádrů. 
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V roce 1955 bylo navázáno na mnohaleté tradice našich hromadných tělový-
chovných vystoupení zorganizováním I. celostátní spartakiády v Praze. 
Spartakiády se (přes praktické potlačení principu dobrovolnosti v účasti 
cvičenců, přes silnou ideologizaci a za finančních nákladů chybějících pak v 
jiných formách tělesné výchovy a sportu) staly významnou a ve světě ojedi-
nělou prezentací naší tělesné kultury navazující po tělovýchovné stránce na 
tradice sokolských sletů. 

Další politické události, související s kritikou stalinismu (tzv. kultu osob-
nosti), přinesly částečné přehodnocení některých metod a postupů vládnoucí 
garnitury, což se promítlo i do tělesné výchovy a sportu. Po čtyřech letech byl 
zrušen systém přímého státního řízení tělesné výchovy a sportu, který se u nás 
neosvědčil. Zákonem z prosince 1956 byl zřízen nový orgán – Českosloven-
ský svaz tělesné výchovy (ČSTV). V osnovách z roku 1960 se také vzhledem 
ke kritickým připomínkám rodičů, učitelů a celé veřejnosti kontrolní cvičení 
a klasifikační normy již neobjevily. Cílem tzv. „jednotných osnov tělesné vý-
chovy pro chlapce a dívky od 6-19 let“ byla snaha organicky i obsahově pro-
pojit povinnou školní tělesnou výchovu s tělovýchovnou činností zájmovou. 
Osnovy však byly kritizovány za to, že nemobilizovaly žáky ani učitele k do-
sahování lepších výsledků. 

V 70. letech se tělesná výchova k výkonnostnímu, resp. sportovně orientova-
nému pojetí vrátila, přestože klasifikační kritéria již nebyla tak jednoznačně 
určena. Na mnoha školách se totiž základní normou pro úspěšné hodnocení 
žáků v tělesné výchově stalo splnění podmínek pro získání odznaků zdatnosti. 
K hromadnému rozvoji tělesné kultury byly v této době využívány ideolog-
gizované spartakiády, které se konaly v letech 1975, 1980 a 1985. Je však nutno 
říct, že tyto spartakiády byly velmi precizně zorganizované a propracované. 

V roce 1974 a 1976 byly přijaty nové osnovy tělesné výchovy pro základní 
a střední školy. Jako způsob péče o talentovanou mládež byly v tomto obdo-
bí zřizovány sportovní třídy a sportovní školy. Postupně se také zvětšoval 
podíl organizací SSM na tělovýchovné činnosti, především v soutěžích ma-
sového charakteru. 

Začátkem osmdesátých let se začal objevovat názor, že svou neustálou snahou 
kontrolovat, prověřovat a testovat pohybový výkon žáků tělesná výchova 
přestala plnit jeden ze svých základních cílů, tedy získávat žáky pro trvalou 
pohybovou aktivitu (Mužík & Tupý, 1999). Na přelomu 80. a 90. let se tak 
v tělesné výchově začal klást důraz na prožitek z pohybové činnosti. Avšak 
Mužík a Tupý (1999) k tomuto dodávají, že prožitek se často nesprávně stavěl 
do protikladu k pojmu pohybový, resp. sportovní výkon. 
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Polistopadové období 

Po listopadu 1989 došlo k demokratickým změnám, které se dotkly také české 
„tělovýchovy“ a sportu. Na svém posledním sjezdu v roce 1990 ukončil čin-
nost ÚV ČSTV. Po dlouhé době obnovily svou činnost organizace Českoslo-
venská obec sokolská, Orel, Junák, YMCA, YWCA a organizace nově vzniklé 
– Asociace sportu pro všechny, Asociace tělovýchovných klubů a jednot, 
Sdružení technických sportů, Československá konfederace sportovních a tělo-
výchovných svazů a Český svaz tělesné výchovy (ČSTV). Po rozdělení 
republiky v roce 1993 převzaly péči o tělesnou výchovu a sport jmenované 
organizace s příslušným územním působením a změnou názvu. Formální od-
povědností za „tělovýchovu“, sport a státní reprezentaci bylo pověřeno Mini-
sterstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 

Polistopadové změny se promítly také do koncepce školství. Původní osnovy 
pro základní školy byly na základě získaných zkušeností novelizovány a v ro-
ce 1996 nahrazeny vzdělávacími programy Obecná škola, Národní škola nebo 
Základní škola. V současné době je v primárním školství aktuální jediný 
vzdělávací program (Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání – 
RVP ZV), který je od roku 2007 platný pro všechny základní školy, a podle 
příslušných rámcových vzdělávacích programů je učivo projektováno také na 
všech typech škol vyšší sekundární úrovně. Podstata změn spočívá v částečné 
volnosti výběru učiva učitelem podle úrovně žáků, podmínek školy a vlast-
ních dispozic. Na úrovni projektovaného kurikula došlo také ke změnám v po-
jetí školní tělesné výchovy. Díky horšící se zdravotní situaci české populace 
a reakcím na předchozí přístup k tělesné výchově na přelomu 80. a 90. let 
výkon přestal být řazen na první místo. V protikladu s ním se do popředí do-
stává hodnota zdraví a prožitku. 

Ukazuje se však, že učitelé realizují různá pojetí tělesné výchovy bez ohledu 
na deklarovanou vzdělávací koncepci. Podle Mužíka a Trávníčka (2006, 396) 
na 1. stupni základní školy převládá pohybově rekreační pojetí tělesné výchovy, 
na 2. stupni základních škol a školách středních stále dominuje sportovně vý-
konnostní koncepce. Také Frömel (2001, 39) si všímá skutečnosti, že „změny 
v systému výchovy a vzdělávání, ve školní tělesné výchově zejména v jejím po-
jetí, nemají žádoucí rychlost, komplexnost a intenzitu“. 
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4.2. Historický vývoj tělesné výchovy v Německu 

Za počáteční období školní tělesné výchovy je v Německu považováno období 
osvícenství (konec 18. století), jehož hlavním pedagogicko-filosofickým smě-
rem byl filantropismus. Vlastním zakladatelem filantropismu, byl Johann Bern-
hard Basedow (1729–1790). Jeho pedagogické názory se formovaly pod vlivem 
spisů J. A. Komenského, J. Locka a zvláště pak J. J. Rousseaua. Kníže Fran-
tišek Leopold, který roku 1774 založil v Dessavě nový výchovný ústav, pověřil 
právě J. B. Basedowa jeho vedením. Ústav byl nazván Philantrophinum a měl 
být vzornou školou, školou lásky k člověku, školou radostné výchovy, formou 
nenásilného a hravého vyučování. Basedow zavedl do ústavu tělesnou výchovu 
jako povinný předmět (Rychtecký & Fialová, 1993, 13). Základem byla rytířská 
umění (vzhledem ke složení chovanců): tanec, šerm, jízda na koni a voltižování. 
Ve výuce pro ně byly vyhrazeny dvě až tři hodiny denně. Rytířská cvičení také 
doplnil dalšími cviky: 1. dětskými hrami, které měly napomoci zařazení dětí 
do kolektivu a podpořit jejich pohybové schopnosti a psychické vlastnosti, 
2. praktickou manuální činností (od základů řemeslnické práce, přes péči o se-
be, včetně vaření, topení a znalostí zdravotní prevence až po praktické pohy-
bové činnosti nezbytné v případě nebezpečí života – lezení, šplh, záchranu 
tonoucích, střelbu, lov a obranu) a 3. cvičením vojenského charakteru (pocho-
dování, vojenské dovednosti a obraty). Všechny tyto okruhy cviků nazývá 
souhrnným názvem Leibesübungen (cvičení těla nebo tělesná cvičení). Pro 
vlastní ústavní tělovýchovnou praxi vytvořil zvláštní systém cvičení, tzv. des-
savský pětiboj (pentathlon) ve složení běh, skok, šplh, nošení břemen a cviky 
rovnováhy, pro něž vynalézal nová náčiní a nářadí. Konaly se také exkurse, 
pochody a výlety. Náležitá pozornost byla věnována výuce plavání. 

Po vzoru dessavského Filantropina vznikaly nové podobné ústavy, kde se 
však již učily převážně jen děti z měšťanských rodin. Přední postavení mezi 
novými ústavy záhy zaujal Zemský výchovný ústav ve Schnepfenthalu neda-
leko Gothy, založený roku 1784, který byl veden jedním z nejvýznamnějších 
představitelů filantropismu Christianem G. Salzmannem (1744–1811). 

Ve Schnephenthalu po dobu téměř padesáti let působil muž, který položil teo-
retické i praktické základy novodobé tělesné výchovy a školní tělesné výchovy 
zvláště. Byl jím Johann Christian GutsMuths (1759–1839), pověřený po svém 
příchodu do Schnepfenthalu Salzmannem výukou tělesné výchovy (Kössl, 
Štumbauer & Waic, 2004, 43). Při tvorbě svého systému se opřel o antickou 
gymnastiku, rytířská umění, soudobou vojenskou praxi, spontánní dětské a lido-
vé hry. Ze systému vyloučil manuální a řemeslnou práci, jejíž význam uznával, 
ale nepovažoval ji za vhodný prostředek pro „vlastní vzdělávání těla“. Tak se 
základem jeho systému staly hlavní formy řeckého pětiboje – běh, skoky, hod 
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oštěpem a diskem a zápas, doplněné pořadovými cviky, hrami vojenského a bo-
jového charakteru. Pro svá cvičení sestrojil zvláštní jednoduchá nářadí, jejichž 
podstatou byly různě silné a různě umístěné tyče a kladiny. Své pojetí tělesných 
cvičení popsal ve svém základním díle Tělocvik pro mládež (Gymnastik für die 
Jugend) z roku 1793. Tím položil nejen základy fyzických cvičení vhodných 
pro potřeby škol, ale i základy moderní evropské gymnastiky. 

Celý systém doplnil ještě o pohybové hry, které měly být formou odpočinku 
a náplní volného času. Této problematice věnoval práci „Hry k cvičení a osvě-
žení těla a ducha“ (Spiele zur Übung und Erholung des Körpers und des 
Geistes, 1796), zkušenosti z výuky plavání shrnul do publikace Malá učebnice 
plavání pro samouky (Kleines Lehrbuch der Schwimmkunst zum Selbst-
unterricht, 1798). Druhým filantropistou, který významně přispěl k vytvoření 
vědeckých základů novodobé tělesné výchovy, byl dessavský matematik 
Gerhard Ulrich Anton Vieth (1763–1836). Napsal a vydal obsáhlé dvousvaz-
kové dílo Pokus o encyklopedii tělesných cvičení (Versuch einer Encyklopädie 
der Leibesübungen), ve kterém se pokusil o souhrnný pohled na tělesná cvičení. 
V prvním díle se zabýval historií tělesné výchovy. Ve druhém díle se pak 
zabýval systematickým výkladem pojmu tělesná cvičení, kterým chápal jen ty 
pohyby a použití síly lidského těla, pokud mají za cíl jeho zdokonalení a pokud 
jsou uvědomělou a opakovanou činností s jediným cílem kultivovat lidské tělo. 
Při vlastním zpracování svého pojetí tělesných cvičení vyšel z možností pohy-
bu, které může lidské tělo a jeho jednotlivé části provádět. Z tohoto hlediska je 
považován za jednoho ze zakladatelů nauky o pohybu, kineziologie (srov. 
Kössl, Štumbauer & Waic, 2004). Tělesná cvičení dělil na aktivní (cvičení 
smyslů a cvičení údů) a pasivní (ležení, sezení, houpání apod.). 

Vieth svým dílem položil také základy historie tělesné kultury a současně 
napomáhal překonávat soudobý nezájem i odpor k tělesným cvičením. 

Filantropismus má velké zásluhy o další rozvoj tělesné kultury a zvláště pak 
školní tělesné výchovy. Jak uvádí Kössel, Štumbauer a Waic (2004) filantro-
pisté zavedli: 

• tělesná cvičení do škol (byť zatím jen do svých soukromých výchovných 
ústavů) jako rovnocenný předmět s ostatními předměty 

• prosadili přirozená cvičení (i když současně kladli v díle GutsMuthsově 
a Viethově i základy moderní evropské gymnastiky) 

• jejich díla položila základy vědecky zdůvodněné tělesné výchovy. 
Současně požadovali odbornou přípravu učitelů tělesné výchovy 

Jejich dílo mělo ještě za jejich života veliký ohlas a významně přispělo ke 
vzniku německého turnerského systému. 



55 

19. století – turnerský systém 

Zakladateli turnerského systému byli Friedrich Ludvík Jahn (1778–1852) 
a Ernst Wilhelm Bernhard Eiselen (1792–1846). Systém vznikal v době, kdy 
Německo bylo politicky rozdrobeno a jeho velká část (zvl. Prusko) byla oku-
pována francouzskými napoleonskými vojsky (viz Cazers & Miller, 2000). 

Jahn se zapojil do berlínského společenského života. Učil na berlínském 
gymnáziu a na soukromém výchovném ústavu dr. Plamanna. Roku 1811 začal 
organizovat veřejná cvičení pro mládež bez rozdílu tříd a stavu v Hasenheide 
u Berlína. Na programu byla prostná, pořadová a přirozená cvičení (běhy, 
skoky a hody) a stále častěji cvičení na nářadí, z nichž některá vymyslel. 
Součástí byly i výlety a noční cvičení, v zimě cvičil v tělocvičnách. 

Podle berlínského vzoru vznikala podobná cvičiště i v dalších německých 
městech. V krátkém čase se zrodilo skutečné tělovýchovné hnutí, jehož zá-
kladní buňkou byly Turnvereiny (tělocvičné spolky) přístupné širokým 
vrstvám obyvatelstva. Spojoval je nacionalismus, boj proti okupantům a úsilí 
za sjednocení Německa. 

Jahn školil další cvičitele, budoval nová cvičební střediska a spolu s Eise-
lenem začal pracovat na základním spise německého tělovýchovného systému 
na Německém umění tělocvičném. Jahn napsal část ideovou a organizační, 
vlastní systematiku tělesných cvičení napsal Eiselen. 

Cílem tělesných cvičení byla vlastenecká výchova směřující ke sjednocení 
a obraně německého národa. Základem byly cviky vhodné pro hromadný vý-
cvik jako chůze, běh, skoky, šplh, hody, střelba, zápas apod. Významnou roli 
při provádění těchto cviků hrálo různé nářadí a náčiní. Viditelný je vliv Guts-
Muthsova pojetí. Z GutsMuthsovy jednoduché klády vznikla hrazda, jím 
používaný kůň k voltižování byl dále zjednodušován a nakonec z něho 
prodloužením a zvýšením madel a postupným odstraněním těla mezi madly 
vzniklo nové nářadí – bradla, byly zavedeny kruhy a žebříky. 

Nacionalistický duch se projevil i ve snaze vytvořit vlastní německé názvo-
sloví. GutsMuths se ještě opíral o řecko-latinský jazykový základ. To však 
bylo pro nacionálně vypjaté Němce nepřijatelné. Proto Jahn hledal nový 
vhodný výraz za řeckou gymnastiku, podle něho německého původu. Nalezl 
jej ve slovu „Turn – turnen“ (cvičit). Pojem gymnastika zavrhl. 

Po oslabení zájmu o gymnastická cvičení, nastal od roku 1842 nový rozmach 
turnerského hnutí a tělesné výchovy vůbec. Ze Švýcarska byl povolán Adolf 
Spiess (1810–1858) a byl pověřen, aby zavedl tělocvik do škol jako řádný 
vyučovací předmět. Spiess dovršil proces tvorby cvičení prostných, když 
spojil Pestalozziho kloubová cvičení s pojetím německým. Pro školu zavedl 
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systém prostných a pořadových cvičení, které vypracoval do nejmenších pod-
robností, a i jednoduché cviky nacvičoval v metodických řadách. Cvičilo se 
hromadně i na nářadí a vždy na povel. 

Pro školní tělesnou výchovu je důležitá jeho dvousvazková „Tělocvičná kniha 
pro školy“ z roku 1847 a 1851, která obsahuje v 1. svazku cvičení pro chlapce 
a dívky ve věku od 6 do 10 let a v druhém svazku od 10 do 16 let. Spiess žádal, 
aby každá škola měla dobře vybavenou tělocvičnu a hřiště a alespoň jednoho 
odborně připraveného učitele. Jím vypracované osnovy pak byly používány na 
většině škol v německých zemích a po roce 1874 také v Rakousku. 

V tomto období měla stále převahu jednostrannost německého tělocviku s pře-
mírou cvičení na nářadí, které pod vlivem Spiessovy formální systematiky 
převládalo i ve školní tělesné výchově. Ke konci 19. století se začala význam-
ně prosazovat militarizace německé tělesné výchovy a vznikla celá řada orga-
nizací s výrazně branným charakterem. 

20. století  

Roku 1909 byly Berlínu přiděleny VI. olympijské hry 1916. Příprava olymp-
ijských her sloužila Německu jako zástěrka pro vojenskou přípravu mládeže. 
Ještě v červnu 1914 proběhly v Berlíně tzv. Přípravné olympijské hry za 
účasti sportovců z Německa, Francie, Anglie a Ruska. VI. olympijské hry se 
však pro válečné události, které němečtí nacionalisté nadšeně uvítali, neusku-
tečnily. 

Po I. světové válce se změnily formy a metody tělesné výchovy. Základem 
však i nadále zůstával turnerský německý systém, doplněný sportem, hrami 
a ovlivněný jednak modernizovaným systémem švédským, jednak názory 
a praxí francouzských fyziologů a tělovýchovných odborníků. 

Snahy o určitou modernizaci německého turnerského systému jsou již staršího 
data. Tento proces prakticky zahájil již Jäger (Kössl, Krátký & Marek, 1986, 
46). Významně k tomu přispíval před I. světovou válkou i po ní fyziolog F. A. 
Schmidt. V Německu propagoval přirozená cvičení také Fritz Eckardt. Na něho 
navázal Rakušan Adalbert Slama, který v práci Novoněmecký tělocvik (Neu-
deutschen Turnen, 1923) vytýčil čtyři cíle tělesné výchovy: zdraví, pevné 
držení těla, výkon a obsah (tj. i výchovu mravní a rozumovou). Spolupracoval 
i s Gaulhoferem. Základem jeho pojetí byla přirozená cvičení. Nejvýznamněj-
šími reformátory německé školní tělesné výchovy, byli Rakušané Karl Gaul-
hofer (1885–1941) a Margarette Streicherová (1891–1961). 

V Německu se úspěšně rozvíjely i menší gymnastické systémy ženské i muž-
ské zdravotní tělesné výchovy. Po válce to byl zejména zdravotní systém 
Hanse Suréna, který byl propagátorem kultu nahého těla. Později byl ovlivněn 
i rytmickou gymnastikou. 



57 

Po porážce roku 1918 byly Německu uloženy obrovské reparace a povolena jen 
stotisícová armáda. Znovu se tělovýchovné, sportovní a skautské organizace 
v Německu staly organizátory vojenské výchovy mládeže. Nahrazovaly prak-
ticky všeobecnou brannou povinnost. Důležitou součástí činnosti, zejména od 
roku 1934, se stal tzv. terénní sport (Geländesport). 

Střechovou sportovní a tělovýchovnou organizací byl od roku 1917 Německý 
říšský výbor pro tělesná cvičení (Deutsche Reichsausschuss für die Leibes-
übungen, DRA), v roce 1930 řídil 38 tělocvičných a sportovních svazů s více 
než 7 milióny členy, jehož důležitou složkou byl Deutsche Turnerschaft. Jeho 
představitelé měli velký vliv na činnost DRA, který v letech Výmarské repub-
liky (1918 - 1933) organizovala tzv. Německé bojové hry (Deutsche Kampf-
spiele), které měly výrazně nacionalistický a militaristický charakter. 

Období nacismu 

Nástup nacistů roku 1933 k moci znamenal rozbití existujících dělnických i bur-
žoazních sportovních, tělovýchovných i mládežnických organizací. Nacisté ihned 
po uchopení moci přikročili k totalizaci života včetně výchovy. Ještě roku 1933 
byl Říšským sportovním vůdcem jmenován nacista Hans von Tschammer und 
Osten, který přikročil k reorganizaci německé tělovýchovy a sportu. 

Odborová rekreační tělesná výchova a sport byla organizována v nacistické 
organizaci Kraft durch Freude (KdF, Radostí k síle), jejímž představitelem se 
stal i turner Neuendorff. Mládež byla organizována v nacistických orga-
nizacích Hitler Jugend (chlapci) a Bund Deutscher Madel (dívky), přičemž do 
těchto organizací byla v roce 1934 začleněna mládež z bývalých tělovýchov-
ných a sportovních organizací. Později byl dokonce přijat zákon o Hitler 
Jugend, podle kterého tam byla začleněna povinně veškerá mládež. 

Roku 1935 byly vydány rasistické Norimberské zákony, které vyloučily ži-
dovské sportovce ze sportovního života. K další fašizaci tělovýchovy přispělo 
i uspořádání zimních a letních Olympijských her roce 1936 v Garmisch-Par-
tenkirchenu a v Berlíně. 

Roku 1935 se Deutsche Turnerschaft začlenil do nové fašistické organizace 
Německý říšský svaz pro tělesná cvičení (Deutschen Reiehsbund für Leibes-
ubungen, DRL), který v roce 1934 vystřídal DRA. 

Roku 1937 uspořádal DRL a Říšský sportovní úřad první Nacionálně socialis-
tické bojové hry. Roku 1938 byla ve Vratislavi uspořádána Německá turner-
ská a sportovní slavnost, která se stala manifestací nacismu a provokací proti 
ČSR, když po boku Hitlera vystoupil na slavnosti i Konrád Henlein. 
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Druhá světová válka znamenala ještě výraznější militarizaci tělesné výchovy. 
Roku 1943 se německá tělovýchova a sport ústy vedoucích představitelů 
přihlásila k totální válce. 

Po porážce v II. světové válce převzaly v Německu vládu čtyři vítězné mocnosti 
(USA, Velká Británie, Francie a SSSR). Nejbližším cílem jejich politiky v Ně-
mecku byla denacifikace, demilitarizace, decentralizace a demokratizace ně-
meckého společenského života. To se týkalo i sféry tělesné kultury. 

Období studené války 

Rozpad protifašistické koalice a vypuknutí politiky studené války vedlo roku 
1949 ke vzniku dvou samostatných německých států – SRN a NDR. Postupně 
se formovaly i samostatné sportovní a tělovýchovné organizace. Již roku 1948 
vznikl na území sovětské zóny (NDR) Německý sportovní výbor (Deutscher 
Sportausschuss - DSA), roku 1957 reorganizovaný na Německý tělovýchovný 
a sportovní svaz (Deutscher Turn- und Sportbund – DTSB). Podobný orgán, 
Německý sportovní svaz (Deutscher Sportbund – DSB), vznikl roku 1950 
v SRN. Zatímco v NDR byla budována jednotná organizace, v SRN byl a je 
DSB střechovou organizací, která sdružuje organizace zemské, obnovené his-
torické organizace jako např. ATSB (dělnické), DT (turnerstvo) a příslušné 
sportovní svazy. Po odborné stránce se tělovýchova v NDR přiklonila k sovět-
skému (socialistickému) pojetí tělesné kultury, byť s řadou národních speci-
fik. V SRN byly sice postupně obnoveny některé tradiční organizace (jako 
např. ATSB a DT), které nadále využívají turnerský systém, ale jako celek se  
i zde prosadilo v teorii i praxi moderní pojetí sportu a tělesné výchovy. 

Sportifikace tělesné výchovy 

V průběhu „studené války“ byla nastartována tzv. „sportifikace“ osnov tělesné 
výchovy. Skutečná „bitva sportovních systémů“ v Německu i v dalších evrop-
ských zemích však začala již v polovině šedesátých let (Naul, 2003). 

V roce 1964 se naposledy společný tým „Západního“ a „Východního“ Němec-
ka účastnil Olympiády v Tokiu. V roce 1965, poté co mnoho mezinárodních 
sportovních organizací, například UEFA, uznalo vedle západoněmeckých spor-
tovních federací i Národní sportovní asociace NDR, akceptoval Mezinárodní 
olympijský výbor Národní olympijský výbor NDR za člena MOV. V roce 1966 
město Mnichov úspěšně žádalo o pořadatelství Letních olympijských her pro 
rok 1972. Proces podpory sportu ovlivnil všechny prvky tělesné výchovy. Víra 
ve sport a intenzifikaci započatá ve školním systému vedla v NDR v roce 1965 
k přejmenování tělesné výchovy na „sport“. Pro talentované děti a mládež byly 
zakládány speciální sportovní školy (KJS – Kinder und Jugend Sportchule). 
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V SRN byla v té době propast mezi sportovními kluby a školním tělovýchov-
ným systémem víc než zřejmá. Německá sportovní federace (DSB) a některá 
Zemská ministerstva školství proto po roce 1966 vyhlásily kampaň k překonání 
této mezery (Naul, 2003). Za účelem lepší podpory tréninku byla sportovně 
talentovaná mládež vyhledávána a zařazována do speciálních sportovních tříd. 
Zakládaná sportovní gymnázia byla západoněmeckou výzvou k východoněmec-
kému modelu KJS. Dalším důkazem nové orientace bylo v roce 1968 zahájení 
nových sportovních soutěží. Motto „Mládež trénuje na olympiády“ se stalo 
alternativou k modelu východoněmeckých „spartakiád“. 

Myšlenka, že sport překoná všechny dřívější tělovýchovné cíle a úkoly, se pro-
sazovala v obou částech Německa. První změna názvu v SRN nastala v roce 
1968, kdy byl v Severním Porýní Vestfálsku v nových typech škol (Hauptschu-
le) termín „tělesná výchova“ nahrazen pojmem „sport“. Po roce 1970 pojem 
„sport“ nahradil tělesnou výchovu ve všech spolkových zemích (Naul, 2003). 

Dekonstrukce sportovního pojetí 

Na konci sedmdesátých let začala v SRN tzv. dekonstrukce sportovního pojetí. 
Prvotní péče o talenty a soutěživé sportovní schéma na školách vedly k podpoře 
mimoškolních a mimotřídních aktivit, ale i povinná tělesná výchova se vůči 
soutěživému sportu více zreálnila a vyvážila. Nejpopulárnější koncepce tělesné 
výchovy byla sestavena Kurzem (1977) a dala základ novým osnovám školní 
tělesné výchovy v Severním Porýní-Vestfálsku v roce 1980/81. „Handlugsfähig-
keit“ – činnostně schopnostní přístup byl propojen s devíti úkoly, které zahrno-
valy dekonstrukci sportovních disciplin do obecných pohybových činností (např. 
do běhání, skákání, házení a nesoutěživých her). Avšak obsah osnov školní těles-
né výchovy si zachoval původní strukturu členěnou podle druhů sportů. 

Podle Naula (2003) úplná dekonstrukce sportovního modelu nastala v osmde-
sátých letech posílením pedocentrických přístupů ve vyučování. V té době se 
objevily dvě nové „alternativní“ koncepce tělesné výchovy: 

• koncepce „výchovy těla“ jako reakce na vnímanou ztrátu „tělesné zkuše-
nosti“ a jednostrannou socializaci sportem 

• koncepce „Frankfurtské skupiny“ vycházející z obecné kritiky vývoje 
sportu ve společnosti doprovázená ztrátou přirozených pohybových 
schopností v jednostranně orientované sportovní výchově 

Tyto takzvané „alternativní koncepce“ ke sportovní výchově se v osmde-
sátých a na začátku devadesátých let staly v Německu velmi populárními, 
zvláště na základních školách. Jejich proponenti doporučovali své koncepty  
i pro středoškoláky jako vhodný model pro renovaci tělesné výchovy v no-
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vých Spolkových zemích po sjednocení Německa (Naul, 2003). Jak autor 
uvádí, je spíše ironií, že když se v sedmdesátých letech v SRN objevila koncepce 
„sportifikace“ tělesné výchovy, byla zde silněji podporována než v jiných evrop-
ských zemích s výjimkou zemí ve východním bloku. Stejně tak i dekonstrukce 
sportu byla právě tak vehementně podporována jako dřívější sportovně-konstruk-
ční proces. 

Roku 1990 zanikla NDR a spolu s ní i DTSB a OV NDR. Východoněmecká 
tělovýchova a sport byly začleněny do organizačního systému SRN. 

Na přelomu milénia byla zahájena zásadní diskuse o vzdělávání (srov. Krick, 
2006; Ježková, Kopp & Janík, 2008; Walterová, 2006b), která reflektovala 
nejen nepříliš lichotivé výsledky německých žáků v mezinárodních srov-
návacích výzkumech (Klieme 2004, 625; Richter, 2006, 12; Thiele, 2007, 66), 
ale i širší vnitřní problémy vzdělávání, které souvisejí s důsledky sjednocení 
Německa, s narůstající multikulturalitou společnosti, s nerovnostmi ve využí-
vání vzdělávacích příležitostí, s důsledky ekonomickými a se vzrůstající neza-
městnaností (Rýdl, 2003). V nově tvořeném projektovaném kurikulu tělesné 
výchovy se začíná prosazovat orientace na pohybové aktivity, avšak učební 
plány orientované na druhy sportů jsou stále významně zastoupeny (viz Brett-
schneider et al., 2003). 

4.3. Historický vývoj tělesné výchovy 
ve Spojených státech amerických 

Schwendenerová (1942 in Zeigler, 2005) rozdělila historii tělesné výchovy 
v USA do čtyř období: 

• koloniální období od 1609–1781 

• provinční období 1781–1885 

• období snižování Evropského vlivu 1885–1918 

• období americké tělesné výchovy 1918–současnost 

Ačkoli v našem textu nepostupujeme zcela přesně podle tohoto rozdělení, 
částečně z něho vycházíme a čtenář pomocí něho může získat určitý přehled. 

Životní podmínky v amerických koloniích 17. a 18. století byly obtížné. Kul-
tura byla transportována z Evropy s vrozenou třídní odlišností a protidemo-
kratickým cítěním (Bárta & Holubová, 1996). Většina amerických kolonií 
založených mezi roky 1607–1682 se řídila anglickými způsoby výuky tehdejší 
doby. Vliv ostatních evropských zemí byl zprvu zanedbatelný. Vzdělání bylo 
považováno za věc církve, ne státu. V pionýrských státech, pro které byly 
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charakteristické obtížné životní podmínky, usedlíci museli svádět každodenní 
boj o vlastní existenci. První školy mohou být považovány za produkt protes-
tantské revolty v Evropě. 

Osmnácté století je charakteristické snižujícím se vlivem aristokracie a roz-
vojem amerického průmyslu. Sílí tendence k osamostatnění spojených států 
od vlivu Evropy. Vláda zavedla civilnější charakter školství a vliv nábožen-
ství postupně slábnul. Základní školství bylo však stále pod značným vlivem 
církve, kurikulum středního školství se zaměřovalo spíše na získávání akade-
mických vědomostí a na přípravu na další studium. Vysoké školy byly zaklá-
dány podle evropského modelu s liberálním obsahem vzdělávání a silným dů-
razem na studium teologie. Je si ale třeba uvědomit, že velkých měst, která 
byla centrem vzdělávání, nebylo mnoho, čímž bylo školství limitováno. 

Konec osmnáctého století je ovlivněn mnoha změnami v životech Američanů, 
spojenými se získáním nezávislosti a tvorbou ústavy Spojených států. Po ukon-
čení „Války o nezávislost“ se rychle pozornost obrátila na školství, což vedlo 
ke zlepšení kvality vzdělávání. 

Období osvícenství mělo významný vliv na změnu vzdělávacích cílů a důraz 
na tělesná cvičení byl větší než dříve (Zeigler, 2005). Podle evropského vzoru 
začaly být zakládány akademie (Dummer, Andover, Exeter a Leicester). Mezi 
americké filantropy, kteří podporovali jak tělesné, tak duševní vzdělávání, 
patřili Benjamin Franklin, Noah Webster, Thomas Jefferson, Henry Barnard 
a kapitán Alden Partridge, který podporoval reformy vzdělávání a zastával 
v nich tělesnou výchovu (Kelly & Melograno, 2004). 

19. století 

Na počátku 19. století pronikla do Spojených států německá gymnastika 
neboli turnerské hnutí (Cazers & Miller, 2000). Následovníkem Fridricha 
Jahna byl první učitel tělesné výchovy v USA Charles Beck (1798–1866), 
který od roku 1825 působil na Round Hill School (Northampton, Massa-
chusetts). Dalším Jahnovým žákem působícím ve Spojených státech byl 
Charles Follen (1796–1840), který se stal prvním propagátorem turnerství na 
Harvardské univerzitě a zakladatelem gymnasionu v Bostonu (1826). V roce 
1827 vedení tohoto ústavu převzal třetí významný propagátor turnerství 
v USA Francis Leibere. Dalšími centry turnerství na přelomu století byla 
města jako St. Louis a Cincinnati. Okolo poloviny 19. století se do centra po-
zornosti začíná významně prosazovat pojem zdraví. To je spojeno s rozšiřujícím 
se švédským gymnastickým systémem, který do Spojených států přinesl Hart-
vig Nissen. Významnou propagátorkou tělesných cvičení a zdraví byla ředitelka 
Hartford Seminary for Girls (1824) a zakladatelka Western Female Institute 
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(1837) Catherine Beecher (1800–1878). Vyvinula systém cvičení pro ženy, kde 
přejímala některé principy Lingova švédského systému, byla zastánkyní každo-
denní tělesné výchovy, zdravé výživy, kritizovala např. nošení korzetů atd. 
Dalším důležitým jménem americké historie tělesné výchovy byl podle Zeiglera 
(2005) Dioclesian Lewis (1823–1886). Ve svém gymnastickém systému přijí-
mal některé myšlenky Beecherové a Linga a široce využíval různého náčiní.  
V roce 1861 založil v Bostonu (Massachussets) první učitelský ústav tělesné 
výchovy (The Normal Institute of Physical Education). Kurz trval 10 týdnů  
a jeho absolventi byli hodně vyhledáváni. 
Okolo poloviny 19. století se tělesná výchova dostává do centra pozornosti 
mnohých vysokých škol. První tělocvičnu měla univerzita ve Virginii, násle-
dovala ji vysoká škola v Amherstu, kde působil Dr. Edward Hitchcock (1861–
1911). Tělesná výchova na Harvardské univerzitě je spojena se jménem Dr. 
Dudley Allen Sargent (1879–1919). Jeho tělocvičný program se stal modelem 
pro mnoho dalších univerzit. Pro tělesná cvičení sestrojil více než 80 strojů. 
Ve své škole Hygienic Institute and School of Physical Culture in New York 
City začal provádět pravidelná měření síly. Později jeho test přijalo 15 fakult 
pod názvem Mezikolejní test síly (Intercollegiate Strength Tests, IST). 

Počátky sportů 

První pokusy organizovat sportovní odvětví spadají přibližně do období ob-
čanské války (Kössl, Krátký & Marek, 1986, 6, 15). Mezi prvními sportovními 
odvětvími byl baseball a tenis. Lední hokej, golf, bowling, plavání, basketbal  
a množství tzv. minoritních sportů následovalo. V této době začal svou popularitu 
získávat také americký fotbal. V roce 1888 byla založena Amatérská sportovní 
unie, zastřešující oblast amatérských sportovních aktivit (Zeigler, 2005). 

YMCA – the Young Men Christian Association 

YMCA byla založena v roce 1844 v Londýně. U jejího zrodu stál mladý ob-
chodní příručí George Williams, který spolu s 11 přáteli vytvořil sdružení, jehož 
cílem bylo žít v duchu křesťanských zásad, s důrazem na vzdělanost, zlepšování 
sociální situace mladých lidí a hodnotné trávení volného času. V druhé polovině 
19. století se YMCA rozšířila do celého západního světa včetně USA (Boston). 
Mezi významné členy organizace YMCA ve Spojených státech patří například 
Robert J. Roberts, Luther Halsey Gulick a James Huff McCurdy. 
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Léta 1880–1890 – důležitá dekáda pro tělesnou výchovu 

Léta 1880–1890 nepochybně patří k jedné z nejdůležitějších dekád v historii americké 
tělesné výchovy. Události, ke kterým v této době došlo, mají své kořeny v kritice 
přílišného formalismu v pedagogice a postupném prosazování filosofie progresi-
vismu. Vysokoškolské a univerzitní spolky, YMCA, turnéři a zástupci dalších spolků, 
ti všichni v tomto období značně přispěli k rozvoji americké tělesné výchovy. V roce 
1885 byla založena Association for the Advancement of Physical Education (nyní 
AAHPERD). Jeden z prvních důležitých projektů byla tvorba školních vzděláva-
cích programů, do kterých měla být začleněna také tělesná výchova. Výsledkem 
práce AAHPERD byla implementace tělesné výchovy do vzdělávacích programů 
v pěti státech. 
V roce 1889 se uskutečnila konference v Bostonu „The Boston Conference on Phy-
sical Training“. Jejím účelem mělo být vyřešení rozporů v koncepci tělesné výchovy, 
které jsou označovány jako „Battle of the Systems“. Každý ze systémů (German 
System, Swedish System, Beecher System, Dio Lewis System, Hitchcock System, 
Sargent System) měl své silné zastoupení v různých regionech Spojených států, a tak 
nebylo dosaženo jednoty (Zeigler, 2005). 
Druhá polovina 19. století byla důležitá také pro rozvoj rekreace a campingu. První 
hřiště byla založena v Bostonu, Chicagu a New Yorku (Kelly & Melograno, 2004). 
Jejich účelem byla náprava nezdravého životního způsobu v období industriální 
revoluce. Prosazují se snahy hlásající návrat k přírodě. Spisovatel, milovník a znalec 
přírody Ernest Thompson Seton (1860–1946) založil organizaci Woodcraft Indians 
(Kössel, Štumbauer & Waic, 2004, 96). Jednalo se o zálesácké hnutí, jehož členové 
chtěli žít po vzoru indiánů volným životem v divoké přírodě bez výdobytků civi-
lizace. 

20. století 

Počátkem dvacátého století byl systém veřejného školství jak po instituční, tak 
strukturální stránce ve své podstatě již zcela funkční. Školy byly spravovány místně 
a financovány z veřejných prostředků, a poskytovaly základní vzdělání pro všechny 
děti. Nabízené vzdělání však bylo, zejména pro svou přílišnou formálnost, kritizováno 
progresivními reformátory (srov. Kasper & Kasperová, 2008). O nápravu této nežá-
doucí situace prograsivisté usilovali ve dvou směrech: jednak šlo o prosazení kuriku-
lárních změn a inovací a pak o to, aby výuka a řízení škol byly vedeny vyškolenými 
pedagogickými odborníky (Singule, 1991). V oblasti kurikulární reformy šlo o zave-
dení celé řady inovačních metod, které měly umožnit, aby se výuka zaměřovala na 
zkušenosti a potřeby žáků, aby bylo více využíváno laboratorních a experimentálních 
metod. Hlavním propagátorem těchto reforem byl John Dewey (1859–1952). 
Vzdělávání chápal jako nástroj řešení problémů, s kterými se člověk setkává 
v praktickém životě. 
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Od počátků dvacátého století enormně vzrůstal zájem o sport, hry, tělocvičnou 
rekreaci, zvláště v období ekonomické prosperity (the Golden Age). V roce 
1906 byla založena „the Playground Assiciation of America“. V roce 1891 
NEA (National Educational Association) uznala tělesnou výchovu jako sou-
část kurikula. Do učiva tělesné výchovy byl zařazován tanec, sportovní hry, 
výchova ke zdraví, rekreační a „outdoorové aktivity“, což zapříčinilo konec 
gymnasticky orientované tělesné výchovy a vznik tzv. nové tělesné výchovy 
(New Physical Education). 

Tělesná výchova začala být ve všech svých aspektech vnímána velmi vážně, 
především po zveřejnění statistik první světové války. Mnoho států, na jejich 
základě přijalo legislativní úpravy, které tělesné výchově vyhrazovaly různé 
časové dotace ve školním kurikulu. Zvyšuje se koncentrace na školní hygienu 
a zdravotní péči. 

Abychom doplnili škálu reformního zaměření v americkém školství z této 
doby, je třeba zmínit i snahu podřídit pedagogický proces striktně vědeckým 
zásadám. Tito reformátoři (např. E. L. Thorndike, 1874–1949) se domnívali, 
že vzdělávací výstupy musí být úzce specifikované a měřitelné či kontrolova-
telné. Mezi léty 1920 až 1945 se v USA rychle rozšiřovalo testování v tělesné 
výchově. Jednalo se hlavně o dvě skupiny testů: 

• testy, jejichž výsledky se sdružovaly do společného indexu nebo společného 
skóre a byly zaměřeny na celkovou tělesnou zdatnost či výkonnost 

• testy posuzující pohybové dovednosti, v nichž byla každá položka inter-
pretována samostatně 

Nedostatek financí v průběhu druhé světové války způsobil pokles ve sledova-
nosti profesionálního sportu, rekreační sport však získával na popularitě (Shift 
from spectator to participant). Avšak zdatnost vojáků ve druhé světové válce ne-
byla hodnocena kladně. Tělesná výchova se proto v poválečných letech dostala 
do centra pozornosti. Vedle sportovně herního zaměření byla zdůrazňována zdat-
nostní stránka tělesné výchovy a důraz byl kladen na výchovu kádrů. Kolem roku 
1950 existovalo ve Spojených státech přes 400 kolejí a univerzit, které nabízely 
vzdělávání v oboru tělesná výchova. Významně také rostla podpora tělesné vý-
chovy ze strany vědeckých pracovníků. 

Navzdory snahám zdatnost vojáků ve válce v Koreji zůstala opět za očeká-
váním (srov. Zeigler, 2005). Z podnětu federální vlády a presidenta Eisen-
howera byl proto v roce 1956 ustaven výbor „Presidents Council on Physical 
Fitness and Sports“, jehož cílem byla propagace standardů tělesné zdatnosti 
na školách. Tato instituce funguje do dnešních dnů a vydává pravidelný online 
bulletin „Fitness for Fun“ a vědecký žurnál „The Research Digest“. 
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V druhé polovině 20. století prošlo jak americké školství, tak celá společnost 
Spojených států dalším vývojem, který byl ovlivňován tzv. post-sputniko-
vskou edukační reformou, hnutím za občanská práva, válkou ve Vietnamu, 
renesancí fitness atd. Tyto skutečnosti způsobily vznik různých filosofických 
přístupů ovlivňujících také tělesnou výchovu. Kelly a Melograno (2004) uvá-
dějí některé z nich: 

• humanistická filosofie 

• pohybová tělesná výchova 

• sportovní nebo herní tělesná výchova 

• experimentální tělesná výchova a tzv. adventure education 

• renesance fitness a hnutí „wellness“ 

V kurikulu tělesné výchovy dochází k inovacím. Zařazovány jsou prvky zážit-
kové pedagogiky, pohybové výchovy a kooperativního vyučování. Cíle tě-
lesné výchovy se dále soustřeďují na celoživotní vztah k tělesné aktivnosti. 
Do kurikula jsou zařazovány činnosti jako golf, badminton, tenis aj. 

Jeden z nejdůležitějších kroků v oblasti vzdělávací legislativy v sedmdesátých 
letech představuje IX. dodatek federálního vzdělávacího aktu „the Tihle IX of 
the Education Amendments to the Federal Education Act of 1972“ (Kelly & 
Melograno, 2004), který zakazoval gendrovou diskriminaci ve všech federál-
ně dotovaných vzdělávacích programech. Tento dodatek umožnil ženám rov-
nocenný vstup do oblasti soutěžního sportu. 

Hospodářský pokles sedmdesátých a osmdesátých let vedl ke škrtům v mnoha 
školních programech, což zasáhlo i tělesnou výchovu. Je zajímavé, že krize 
amerického hospodářství dala v USA podnět ke kritice pedagogických metod 
J. Deweye a důraz začal být opět kladen hlavně na manažerskou reformu škol-
ského systému a na měřitelnost a kontrolovatelnost vzdělávacích výstupů 
(srov. Pastore, 2009). 

Během osmdesátých let ovlivňila životy Američanů informační exploze a roz-
pory s více či méně násilnými ideologiemi. Reganova administrativa před-
stavila agresivní styl politiky „Proud to be American“. Výdaje na vzdělávání 
stoupají, zatímco dotace ze strany federální vlády vykazují spíše opačný trend. 

V osmdesátých letech se díky legislativě jednotlivých států zvýšila podpora 
speciální tělesné výchovy, nedostávalo se však programů vzdělávajících peda-
gogy specializované v tomto oboru. 

Slibným krokem, který by měl napomoci řešit stále se zhoršující zdravotní 
stav americké populace, bylo založení Národní asociace pro sport a tělesnou 
výchovu „National Association for Sport and Physical Education“ (NASPE), 
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jejímž cílem bylo zrevidování standardů tělesné výchovy (viz kapitoly 6.3 
a 7.3). Konečná druhá verze standardů pro tělesnou výchovu z roku 2004 byla 
přijata většinou států USA (National Association for Sport and Physical Edu-
cation, American Heart Association 2006, 7). Před americké učitele tělesné 
výchovy je nyní postaven důležitý edukační cíl, a to prokázat, že nové pro-
gramy orientované na zvyšování celoživotní pohybové aktivnosti se mohou 
stát hybnou silou efektivní změny (Feingold & Fiorentino, 2005). 

4.4. Shrnutí výsledků a diskuse 

Pro srovnávání historického vývoje tělesné výchovy v České republice, Ně-
mecku a USA je vhodné stanovit čtyři základní etapy. 

• 19. století 

• období před a v průběhu I. a II. světové války 

• poválečnou dobu a období „studené války“ 

• konec 20. a začátek 21. století 

Uvedené schéma, ke kterému podáváme stručný výklad v následujícím textu, 
znázorňuje rozdíly v historickém vývoji tělesné výchovy ve sledovaných zemích. 
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Obr. 4: Historický vývoj tělesné výchovy v českých zemích, Německu  
a Spojených státech amerických 

19. století 

Gymnastické koncepce vytvořené GutsMutsem, Jahnem, Pestalozzim, Lingem 
aj. se v průběhu 19. století transformovaly do tělesné výchovy, z nichž pře-
devším turnerství ovlivnilo počátky evropské a americké tělesné výchovy. 
Německá turnerská cvičení s prvky Jahnova-Spiessova systému byla přijata 
v různých částech Evropy včetně území současné České republiky, ale i ve 
Spojených státech amerických (Kössl, Krátký & Marek, 1986, 10). Později se 
zejména v USA vedle německého systému významně prosadily i další gym-
nastické systémy. V průběhu 19. století bylo tradiční pojetí Lingovy gymna-
stiky a německé turnerství revidováno a v některých zemích obohaceno 
o další národní prvky (viz náš Sokol). Navzdory modernizacím programů 
tělesné výchovy v průběhu 20. století zůstávají i v dnešní době prvky němec-
kého gymnastického systému (včetně vybavení – kůň, bradla aj.), součástí 
tělesné výchovy ve všech třech sledovaných zemích. 
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Období před I. a II. světovou válkou a v jejich průběhu 

Na počátku 20. století začalo docházet ke změně v koncepci tělesné výchovy 
ve většině vyspělých zemí. Gymnastické systémy začaly být nahrazovány 
sportovně rekreační koncepcí, která ovlivňuje přístupy k tělesné výchově jak 
v Evropě, tak v USA i dnes. 

Anglický systém sportů a her se začal šířit okolo roku 1890, avšak jeho přijetí 
v českých zemích a Německu bylo spíše na nevládní, než na státní úrovni, 
zatímco v USA, prostřednictvím iniciativ progresivních myslitelů, došlo k ino-
vacím v oblasti kurikula tělesné výchovy o něco dříve. Naul (2003) zdůvodňuje 
toto zpoždění obou evropských zemí tím, že evropské národní gymnastické 
systémy bránily přijetí Anglického systému sportů a her do osnov školní tělesné 
výchovy jak v Německu, tak v našich zemích, a alternativní gymnastické kon-
cepce bylo na vládní úrovni možné akceptovat dříve než anglický systém. 

Na rozdíl od tendencí do roku 1930, kdy anglické sporty a hry byly omezeny 
jen na nepovinné aktivity, začal fašistický program tělesné výchovy zařazovat 
sport a hry do povinné tělesné výchovy. Systém her a sportů se tedy nejprve 
stal v celé Evropě na konci 19. století součástí mimoškolních aktivit a později, 
v meziválečném období, nejpozději však po druhé světové válce, byl akcepto-
ván jako nedílná součást povinné školní tělesné výchovy. 

Poválečná doba a období studené války 

Rozdíly v pojetí tělesné výchovy v druhé polovině 20. století byly způsobeny 
vlivem různých politických ideologií. 

Proces „sovětizace“ ve Střední a Východní Evropě začal na počátku padesá-
tých let koncepcí „tělesné kultury“. Nedílnou součástí tělovýchovných prog-
ramů se staly sport a hry. Ve školní tělesné výchově se kladl důraz na metody 
sportovního tréninku a velká pozornost byla zaměřena zejména na vyhledá-
vání sportovních talentů a na vykazování úspěchů školy prostřednictvím 
sportovních výsledků žáků. Základním vodítkem pro klasifikaci žáků byly 
normy pro hodnocení dosaženého pohybového výkonu. 

V poválečném Německu byl kladen značný důraz na rozvoj pohybových do-
vedností (techniku cvičení), narozdíl od jiných západoevropských zemí, kde 
převládal důraz na rozvoj základních pohybových schopností. Hry v osnovách 
školní tělesné výchovy v SRN neměly ve srovnání např. s USA tak velký vý-
znam. Avšak následkem přeměny politiky „západního Německa“ začalo být 
patrné zdůraznění britských a amerických sociálních a morálních hledisek  
také v tělesné výchově (Naul, 2003). Jak uvádí Bretschneider et al. (1997),  
s členy amerických vojenských posádek působících na základnách v Evropě, 
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společně s jejich rodinami přišly první impulsy americké pohybové kultury do 
SRN, které trvale ovlivnily západoněmecký tělovýchovný systém. Touto 
cestou se staly například basketbal a volejbal velice populárními sporty 
v SRN. V „západoněmeckých osnovách“ tělesné výchovy, které byly sesta-
veny v šedesátých a na počátku sedmdesátých let, byly raženy motorické, 
sociální a kognitivní cíle spojené s pěti velkými oblastmi pohybových ak-
tivit: gymnastikou, sporty (včetně atletiky), hrami, plaváním a aktivitami 
v přírodě. Avšak „východoněmecké“ osnovy školní tělesné výchovy byly 
v roce 1965 „intenzifikovány“ a změněny na „sportovní“, což mělo značný 
vliv i na „západoněmeckou“ koncepci tělesné výchovy. 

Ve Spojených státech amerických se ve 20. století opakovaně objevovala 
otázka, jak zvýšit neuspokojivou tělesnou zdatnost populace, a to vždy 
v souvislosti s válečnými konflikty. V druhé polovině 20. století došlo 
k mnoha událostem, které ovlivnily životy Američanů, ale také vznik růz-
ných filosofií ovlivňujících tělesnou výchovu v USA a později také v Evro-
pě. Následkem bylo přijetí otevřenějších přístupů k tělesné výchově, explora-
ce a objevování pohybu, snaha o sebevyjádření, zdůrazňování emoční stránky 
lidské psychiky, spolupráce, kooperace, odpovědnosti atd. 

V sedmdesátých letech se v Evropě v souvislosti s válkou ve Vietnamu začalo 
prosazovat antiamerické smýšlení, které zapříčinilo konec americky oriento-
vaného pohledu na tělesnou výchovu v SRN (Brettschneider et al, 1997). Ze-
sílily také tendence zpochybňující dominanci sportovního pojetí školní tělesné 
výchovy. Zájmová sportovní orientace mládeže, rozšířená zejména v západních 
zemích ve sportovních klubech (s mnohem lepšími materiálními podmínkami, 
než mohly nabídnout školy) se dostala do konkurenčního vztahu se školní tě-
lesnou výchovou. Koncem osmdesátých let se také opětovně připomněly Spojené 
státy jako inspirátor a původce sportovního a tělovýchovného vývoje. V Evropě 
se tak velice populárními pojmy staly např. „fun“ a „outdoor“ sporty, „jogging“, 
„aerobic“, „body building“ aj. Cíle školní tělesné výchovy se začaly více zamě-
řovat na prožitek z pohybu, tělesné sebepojetí, stimulaci rozvoje pohybových 
schopností, zvládnutí dovedností v nejpopulárnějších sportech, socializaci a utvá-
ření pozitivních postojů k pohybové činnosti. Učivo bylo orientováno jak na roz-
voj pohybových schopností, tak i pohybových dovedností, jejichž prostřed-
nictvím, vhodnými metodami a formami, se měly utvářet pozitivní postoje žáků  
a studentů k tělesné výchově a sportu. 
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Konec 20. a začátek 21. století 

Omezování rozpočtů, redukce počtu hodin tělesné výchovy, zhoršující se 
zdravotní stav populace, to jsou jen některé problémové fenomény, které řeší 
všechny tři námi porovnávané země. Nedostatek pohybové aktivnosti se stává 
významným fenoménem, na což upozorňují mnohé české i zahraniční studie 
(Ainsworth & Tudor-Locke, 2005; Centers for Disease Control and Preven-
tion, 2003; Feingold & Fiorentino, 2005; Frömel, 2001; Naul & Brett-
schneider, 2005; Wolf, Manson & Coldiz, 2003 aj.). Zjištění mnoha autorů 
také dokládají, že redukce pohybové aktivity má za následek zhoršující se 
zdravotní stav naší společnosti. Vzrůstá počet dětí s různými druhy alergií 
(Vignerová et al, 2000), zvyšuje se počet dívek a chlapců trpících nadváhou 
(Fořt, 2004; Hlúbik, 1994; Medeková, 1998, National Association for Sport 
and Physical Education, 2004 aj.) a následnými dalšími zdravotními komp-
likacemi (Hlúbik, 1994; Mastná, 2000; National Association for Sport and 
Physical Education, 2004; Vignerová & Bláha, 2001; Vlček, 2008c aj.). 

K „měkčím“ jevům, které ovlivňují výchovně-vzdělávací proces pak podle 
Naula (2003) patří preference odlišných přístupů a hodnot post-modernizmu ve 
společnosti, moderní životní styl i nové typy vztahů „dítě – rodič“ a ve vzdělání 
vůbec. Vývoj školní tělesné výchovy ve světě na přelomou tisíciletí charakteri-
zoval Frömel (2001) jako období krizové a transformační. Vážnost situace 
v tělesné výchově a sportu dětí a mládeže se podle autora v současné době 
nemění, což je zřejmé z přetrvávající kritiky stavu a trendů v tělesné výchově, 
z probíhajících školských reforem a reforem pojetí tělesné výchovy, jejichž 
srovnání se budeme věnovat v dalším textu naší monografie. 

Analyzovat a porovnat změny v českém školství se dvěma vysoce rozvinu-
tými kulturami Spolkové republiky Německo a Spojených států amerických 
považujeme za přínosné také z toho důvodu, že školské reformy v těchto ze-
mích, jak je patrné z obr. 4,  byly započaty přibližně o dekádu respektive dvě 
dříve než v České republice. Lze tedy předpokládat, že obě západní země mají 
v dané problematice určitý náskok, a tedy i cenné zkušenosti, ze kterých by-
chom se mohli poučit. 

Nyní se však podívejme na uspořádání školských soustav, které se z pohledu 
porovnávaných zemí v některých aspektech významně liší. 
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5. ŠKOLSKÉ SYSTÉMY A T ĚLESNÁ VÝCHOVA  

Školské systémy České republiky, Spolkové repubiky Německo a Spojených 
států amerických se do značné míry liší. Každý z nich prošel svým vývojem  
a ovlivňovaly ho různé faktory (historické a kulturní tradice, státní zřízení, ekono-
mický rozvoj, jazyk, geografické ukazatele aj.). Rozdíly ve školských systémech 
se více či méně promítají také do školní tělesné výchovy. V následující části 
proto uvádíme stručnou analýzovu základních charakteristik českého, němec-
kého a amerického školského systému ve vztahu ke školní tělesné výchově. 
Avšak dříve než k těmto analýzám přistoupíme, musíme objasnit ústřední pojem 
této kapitoly, kterým je školský systém nebo také školská soustava. 

Těmito pojmy se obvykle označuje soustava škol a přidružených zařízení od 
mateřských škol až po vysoké školy. Školský systém je součástí výchovně-
vzdělávacího systému (soustavy) v zemi. Pojem výchovně-vzdělávací sou-
stava je širší a myslí se jím „soubor všech škol, školských zařízení a jiných 
vzdělávacích institucí, jejich pracovníci, materiální a finanční prostředky, le-
gislativní úpravy, který jako celek zajišťuje ve státě (nebo menším územním 
celku) realizaci vzdělávání“ (Průcha, Walterová & Mareš, 2008, 298). 

Jednotlivé země mají svoji vlastní terminologii, vycházející z národních tradic. 
Například středoškolské všeobecně vzdělávací instituce jsou ve třech hlavních 
jazycích – angličtině, němčině a francouzštině – označovány názvy „gymnázi-
um, atheneum, lyceé, collége, Hauptschule, moderne school, grammar school, 
public school, comprehensive school, Gesamtschule, middle school, high 
school“. Přitom realita, kterou tyto pojmy označují, se v řadě případů více či 
méně liší. Mnoho námi zpracovávaných textů je psáno jazykem té, které 
země, a velká část zpracovávaných materiálů pochází od anglicky píšících 
autorů. V této souvislosti považujeme za důležité upozornit na skutečnost, že 
používání angličtiny ve vzdělávání a školství má některá úskalí, se kterými se 
při interkulturním srovnávání setkáme. 

Jak jsme již uvedli, školské systémy v jednotlivých zemích mají různý vývoj, 
tradice a uspořádání. Terminologie používaná v jednom jazyce nemůže být 
mechanicky převedena do jazyka jiné země, jejíž školství prošlo jiným vývo-
jem a má odlišnou organizaci. Nutnou pomůckou pro základní orientaci ve 
školských systémech je mezinárodní norma pro klasifikaci vzdělávání (Inter-
national Standard Classification of Education) známá pod zkratkou ISCED. 
Norma rozlišuje sedm úrovní vzdělávání či vzdělávacích institucí, od ISCED 
0 po ISCED 6. Jednotlivé úrovně jsou ještě dále členěny pomocí písmen, 
např. u (vyššího) sekundárního vzdělávání je to ISCED 3A, 3B, 3C. 
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Poté, co bylo vysokoškolské vzdělávání rozděleno na bakalářský a magisterský 
stupeň, se zásadní odlišnost evropských školských soustav týká především 
základního vzdělávání. Do vstupu Dánska do EU v roce 1973 bylo ve všech 
zemích tehdejšího Evropského společenství (Belgie, Francie, Itálie, Lucem-
bursko, Německo, Nizozemsko) základní vzdělávání rozděleno na dvě části: 
primární vzdělávání (primary education – ISCED 1) a nižší sekundární vzdě-
lávání (lower secondary education – ISCED 2). S příchodem Dánska se začal 
používat termín jednotná struktura (single structure) pro základní vzdělávání, 
které probíhá v jedné škole, neboli není institucionálně rozděleno. Vzdělávání, 
které následuje po nižším sekundárním vzdělávání (po jednotné struktuře), 
se nazývá vyšší sekundární vzdělávání (upper secondary education – ISCED 3) 
nezávisle na tom, kolik let trvá a zda je ukončeno maturitní zkouškou (Ang-
licko-český a česko anglický slovník odborného vzdělávání, 2009). 

Popisované školské systémy jsou zpracovány podle následující osnovy: 
I. stručná charakteristika země, II. základní informace o školské soustavě 
(délka povinné školní docházky aj.), III. struktura školského systému a IV. 
základní informace o školském systému a tělesné výchově. Na závěr kapitoly 
uvádíme shrnutí rozdílů školských soustav z pohledu systémů školství po-
rovnávaných zemí. Použitá terminologie vychází z českého úzu, avšak snaží 
se o co nejpřesnější vyjádření školní reality příslušné země. 

5.1. Česká republika – školský systém a tělesná výchova 

V této části jsme vycházeli zejména z následujících pramenných zdrojů: 
Eurybase – Organizace vzdělávací soustavy České republiky (2008) a Inter-
national Comparison of Physical Education (Pühse & Gerber, 2005). 

Charakteristika země 

Česká republika (zkratka ČR) existuje jako stát na politické mapě Evropy od 
1. 1. 1993. Leží ve střední Evropě a patří mezi vnitrozemské státy. Svou roz-
lohou (79 000km²) zaujímá mezi státy Evropy střední postavení. V České 
republice v současnosti žije 10,3 milionů obyvatel, země sa tak v tomto ohle-
du řadí na 13. místo v Evropě (ze 43 zemí). Hlavním a zároveň i největším 
městem je Praha. Hlavou státu je prezident republiky, vrcholným zákono-
dárným orgánem je dvoukomorový Parlament České republiky. Česko je 
členským státem Severoatlantické aliance (NATO) a Evropské unie. Je také 
jedním ze států Visegrádské skupiny. 
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Základní informace o školské soustavě 

Vzdělávací systém v České republice vychází z dlouhé tradice počínající rokem 
1774, kdy byla zavedena povinná školní docházka. Dnes v České republice fun-
gují všechny typy vzdělávání – od předškolního, přes základní, střední, vysoké, 
postgraduální až po celoživotní. Povinná školní docházka je v České republice 
stanovena na devět let (nejvýše však do konce školního roku, ve kterém žák 
dosáhne sedmnáctého roku věku) a začíná v šesti letech věku dítěte. Povinnou 
školní docházku plní žáci v základních školách, případně v nižším stupni gym-
názia (do osmiletého gymnázia vstupují žáci po ukončení 5. ročníku základní 
školy, do šestiletého gymnázia po ukončení 7. ročníku základní školy), (Eury-
base – Organizace vzdělávací soustavy České republiky, 2008). 

Struktura školské soustavy 

Vzdělávací soustava České republiky je určována relativně samostatnými 
stupni vzdělání, kterým odpovídají jednotlivé typy škol. 

Mateřská škola (MŠ) zajišťuje institucionální předškolní výchovu dětí ve 
věku od tří let do doby vstupu na základní školu (zpravidla do šesti let). Před-
školní výchova ve spolupráci s rodinou zabezpečuje všestrannou péči o děti,  
a plní tak kromě doplňku rodinné výchovy i roli socializační. Docházka do 
mateřské školy není povinná a neposkytuje vzdělávací stupeň. V dikci zákona 
se nejedná o školu, ale o předškolní zařízení. 

Základní vzdělávání v základní škole má devět ročníků a člení se na první stupeň 
(ISCED 1) a druhý stupeň (ISCED 2). Primární vzdělávání (ISCED 1 – první 
stupeň základní školy) trvá pět let. Druhý stupeň (nižší sekundární vzdělávání –
ISCED 2) je čtyřletý. Poslední čtyři, resp. dva roky povinné devítileté školní 
docházky lze absolvovat na osmiletém, resp. šestiletém gymnáziu nebo na taneční 
konzervatoři. Základní škola poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumo-
vou, mravní, estetickou, pracovní a tělesnou výchovu žáků a připravuje je pro 
další studium a pro praxi. Školní docházka je povinná pro všechny způsobilé děti, 
začíná zpravidla ve věku 6 let a trvá 9 let. Stupeň „základní vzdělávání“ získá žák 
úspěšným ukončením vzdělávacího programu základního vzdělávání v základní 
škole nebo na nižším stupni šestiletého nebo osmiletého gymnázia. 

Vyšší sekundární vzdělávání (ISCED 3) rozvíjí vědomosti, dovednosti, schop-
nosti, postoje a hodnoty získané v základním vzdělávání důležité pro osobní 
rozvoj jedince. Poskytuje žákům obsahově širší všeobecné nebo odborné vzdě-
lávání spojené se všeobecným vzděláváním. Podle nového školského zákona se 
úspěšným ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání dosáhne 
středního stupně vzdělání (vzdělávání v programech o délce 1–2 roky, obvykle 
se jedná o programy praktické školy či vzdělávací programy bývalých od-
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borných učilišť), středního vzdělání s výučním listem (realizované obvykle na 
středních odborných učilištích s délkou 2–3 roky) nebo středního vzdělání 
s maturitní zkouškou (součástí vzdělávací nabídky gymnázií, středních odbor-
ných škol a i středních odborných učilišť s typickou délkou trvání 4 roky). 
V rámci českého vzdělávacího systému studium v těchto programech následuje 
po ukončení povinné školní docházky. Střední školy poskytují žákům vědomos-
ti a dovednosti potřebné pro výkon povolání nebo pro další studium. Střední 
vzdělání začíná zpravidla v 15ti letech věku po dokončení základní školy a trvá 
podle druhu a zaměření studia jeden až čtyři roky. Výjimkou jsou víceletá 
gymnázia a konzervatoře. Střední školy se člení na tři základní druhy: gym-
názia, střední odborné školy a střední odborná učiliště. 

• Gymnázium poskytuje úplné střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou 
a připravuje své absolventy především ke studiu na vysokých školách. Stu-
dium trvá čtyři, šest nebo osm let, přičemž v prvních ročnících šestiletých  
a osmiletých gymnázií absolvují žáci zbytek povinné školní docházky. 

• Střední odborné školy (ŠOS) poskytují úplné střední odborné vzdělání 
zakončené maturitní zkouškou a připravují své žáky pro výkon odbor-
ných činností v praxi, případně i pro studium na vysokých školách. 
Studium trvá zpravidla čtyři roky. SOŠ mohou nabízet i kratší obory, 
které však nejsou zakončeny maturitní zkouškou a jejich absolvování 
neumožňuje vstup na vysokou školu. 

• Střední odborná učiliště (SOU) poskytují střední odborné vzdělání a připra-
vují žáky pro výkon dělnických povolání a odborných činností. Studium trvá 
zpravidla tři roky a je zakončeno závěrečnou zkouškou. Střední odborné uči-
liště mohou nabízet též čtyřleté obory zakončené maturitní zkouškou a po-
skytující úplné střední odborné vzdělání. Žákům, jimž střední odborná uči-
liště zajišťují pouze teoretické vyučování, slouží střediska praktického vyu-
čování nebo pracoviště praktického vyučování, která zajišťují jejich přípravu 
na povolání. Učiliště jsou určena žákům, kteří nedosáhli základního vzdělání, 
protože zakončili povinnou školní docházku v základní škole v nižším než 
devátém ročníku nebo devátý ročník neukončili úspěšně. Příprava v učilištích 
se ukončuje vykonáním závěrečné zkoušky (Eurybase – Organizace vzdělá-
vací soustavy České republiky, 2008). 
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Tělesná výchova v české školské soustavě 

Tělesná výchova v České republice je povinná v primárním i sekundárním 
vzdělávání. Oficiálně má rovnoprávné postavení s ostatními předměty školního 
kurikula, avšak ze strany mnoha škol a některých institucí dochází k jejímu 
podceňování. Koedukace (společná výchova chlapců a dívek) je běžnou praxí 
jen na prvním stupni základní školy. Tělesná výchova na druhém stupni zá-
kladní školy a škole střední není koedukovaná, k vyjímkám však patří volitelné 
aktivity, jako je lyžařský výcvik atd. Hodnocení v tělesné výchově je obdobné 
jako v jiných předmětech školního kurikula, avšak známce z tělesné výchovy je 
přisuzována nižší vážnost (Mužík, Stojaníková & Sedláčková, 2005). 

Nejrozšířenější přístup k realizaci tělesné výchovy má sportovně výkonností 
charakter, a to zejména na 2. stupni základních škol a na školách středních. 
To se projevuje také při hodnocení studentů. Těm jsou udělovány známky 
především za pohybové dovednosti, resp. za sportovní výkon (splnění výkon-
nostních limitů apod.), případně za pohybovou aktivitu ve vyučovacích ho-
dinách tělesné výchovy. Jejich celková pohybová aktivita v týdenním režimu  
obvykle není sledována a zohledňována. Jak uvádí Mužik, Janík a Trávníček 
(2005) v tomto pojetí není přihlíženo ani k ukazatelům tělesného zdraví, resp. 
zdravotně orientované zdatnosti, anebo takový přístup k hodnocení není žá-
kům sdělován. 

Druhý přístup je pohybově rekreační. Jeho zaměřením je především ralaxace 
pohybem a uvolnění mentálního stresu. Avšak jak uvádí Mužík, Stojaníková 
a Sedláčková (2005) tento přístup nemá reálný koncepční základ. Hodnocení 
takto pojaté tělesné výchovy je spíše benevolentní a známka je udělována za 
aktivní účast na pohybových aktivitách a hrách. 

Třetí přístup má zdravotně orientovaný charakter. Toto pojetí, které podle 
Mužíka, Stojaníkové a Sedláčkové (2005) získává na popularitě, je zaměřeno 
na porozumění problematice zdraví. Význam je kladen na denní pohybovou 
aktivnost a prevenci proti zdraví škodlivým pohybovým aktivitám. Jak autoři 
dále uvádějí, tento přístup je podporován ze strany státních orgánů, není však 
prozatím zcela správně chápán na většině škol. 

Mezi největší problémy, kterým česká školní tělesná výchova musí čelit, patří ne-
dostatek financí. Ten je také významným faktorem ovlivňujícím časovou dotaci 
předmětu. V roce 1990 přijalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále 
jen MŠMT) opatření k postupnému rozšíření povinné tělesné výchovy na základ-
ních a středních školách na 3 hodiny týdně. Z finančních důvodů se však nikdy 
zcela nerealizovalo a v současné době ztratilo účinnost. Současné vzdělávací pro-
gramy předepisují 2–3 hodiny tělesné výchovy týdně. Z finančních důvodů školy, 
až na výjimky, volí variantu dvou hodin tělesné výchovy týdně. 
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5.2. Spolková republika Německo – školský systém 
a tělesná výchova 

V této části jsme vycházeli zejména z následujících pramenných zdrojů: 
Eurybase – The Education System in Germany (2007); Školní vzdělávání 
v Německu (Ježková, Kopp & Janík, 2008); International Comparison of Phy-
sical Education (Pühse & Gerber, 2005); Struktura vzdělávacího systému 
v Německu (Walterová, 2006a). 

Charakteristika země 

Spolková republika Německo, zkratka SRN (německy: Bundesrepublik 
Deutschland), patří k zakládajícím členům EU, je jedním z vůdčích článků 
evropské integrace a po nesmírně obtížném poválečném období, kdy muselo 
dojít k celkové rekonstrukci země, dosáhla prosperity, stala se vlivným čle-
nem zemí OSN, NATO, G8, OECD a řadí se mezi nejvyspělejší státy světa. 

Rozloha Německa je 357 021 km², na jeho území žije přes 82 milionů oby-
vatel, což z něj činí nejlidnatější stát Evropské unie. Německo je zároveň 
domovem třetí největší populace imigrantů na světě. 

Spolková republika Německo je federativní demokratickou parlamentní re-
publikou tvořenou šestnácti spolkovými zeměmi (Bundesländer). Hlavním 
a zároveň i největším městem je Berlín. Životní úroveň je v Německu vysoká 
a v zemi funguje velice rozvinutý systém sociální pomoci. Německo je jedním 
z klíčových aktérů evropské i celosvětové politiky, v mnoha vědeckých a tech-
nologických oborech je považováno za světového lídra. 

Základní informace o školské soustavě 

Současný vzdělávací systém Německa není jednotný. Ve státě existuje šestnáct 
vzdělávacích systémů v jednotlivých spolkových zemích. Bývalé země NDR vy-
užily po znovusjednocení Německa mnohých aspektů přejatých od západoněmec-
kých školských systémů. Z důvodu federativního uspořádání jsou za školství 
odpovědné jednotlivé země federace (srov. Walterová, 2006c). Stát stanovuje 
rámcové cíle vzdělávání a obsah (tzv. kurikulum), zodpovídá za kvalitu a kontro-
luje ji, poskytuje na školství peníze. Spolková ústava je základním zákonem 
(Grundgesetz), který stanoví, že práva a povinnosti státu připadají spolkovým 
zemím Německa. Pravomoci federální vlády jsou: regulace a koordinace profesní 
přípravy, vědecký výzkum a podpora rozvoje vysokých škol. 
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Školství je řízeno orgány a úřady jednotlivých republik, kterých je šestnáct, 
federální vláda jejich činnost pouze koordinuje. Pod dohledem státu je školství jako 
celek, jeho správa přísluší ministrům školství zemských vlád. Jednotlivé země 
utvářejí vlastní školství, avšak s ohledem na spolkový rámec. Smlouva mezi spol-
kovými zeměmi uzavřená v roce 1964 (naposledy upravovaná v roce 1971) zaru-
čuje srovnatelnou základní strukturu systému školství v celém Německu. Společné 
pro všechny spolkové země jsou: počátek a délka povinné školní docházky, počátek 
a konec školního roku, délka prázdnin, začátek výuky cizích jazyků a pořadí,  
v němž jsou jazyky vyučovány, zajišťování návaznosti vzdělávacích stupňů, ozna-
čování vzdělávacích zařízení, vzájemné uznávání vysvědčení a systém známkování 
(Eurybase – The Education System in Germany, 2007). 

Struktura školské soustavy 

Mateřská škola (Kindergarten) – děti ve věku 3–6 let. Tzv. předtřídy (Vorklassen) 
zajišťují mimořádnou přípravu na základní školu, zejména dětem neprokazujícím 
dostatečnou školní zralost. Hlavní metodou dělení dětí do skupin v preprimárním 
vzdělávání je rodinný model (skupiny dětí různého věku). 

Povinná školní docházka začíná po dovršení šesti let věku dítěte. Zpravidla trvá  
9 nebo 10 let (v Berlíně, Brandenbursku, Brémách a Severním Porýní) jako plná 
povinná docházka (Eurybase – The Education System in Germany, 2007, 103). 
Další tři roky jsou pojímány jako částečně povinné, a to pro učně. Celkem tedy 
školní docházka trvá minimálně 12 let. 

Primární vzdělávání (ISCED 1) je realizováno na základní škole (Grundschule). 
Základní školy zahrnují první čtyři roky povinné školní docházky, v Berlíně a Bran-
denbursku jsou základní školy šestileté. Navštěvují je všechny děti ve věku 6–10 
(12) let. Základní školy jsou pouze veřejné. 

Nižší stupeň sekundárního vzdělávání (Sekundarstufe I – ISCED 2) je v Německu 
možné absolvovat na následujících typech škol. 

• Hlavní škola – Hauptschule (5–6 let) je méně využívanou formou studia. 
Studenti jsou zde připravováni na povolání i na další vzdělávání. Tato instituce 
je nahlížena poněkud s despektem a získala si neoficiální pojmenování jako 
„Restschule“, tedy zbytková škola. Vzdělání zde často získávají žáci, kteří 
němčinu nepovažují za svůj mateřský jazyk. Odlišné náboženství a kulturní 
prostředí žáků je značným problémem. Je zde možnost přestupu na gymná-
zium, a to po 7. ročníku. Čtyři spolkové země (Sársko, Sasko, Sasko-Anhaltsko 
a Durynsko) mají kombinované hlavní a reálné školy, které umožňují po 
ukončení deváté třídy pokračovat v docházce na stejné škole desátou třídou. 
To usnadňuje eventuální přestup do gymnázia. 
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• Reálná škola – Realschule (6 let, Bavorsko, Berlín, Brandenbursko, Ham-
burg jen 4 roky, je možné se setkat i s kratšími formami, a to v případě, že 
žáci využijí tzv. orientačního stupně, který je však součástí primárního 
vzdělávání). Tuto formu studia navštěvuje 25,2 % z celkového počtu stu-
dentů. 

• Gymnázium – jako jediný typ školy obsahuje i vyšší sekundární stupeň. 
Zpravidla 5.–13. ročník. Po vykonání zkoušky (Abitur) na závěr 12.–13. 
ročníku (podle spolkové země) získávají žáci kvalifikaci umožňující 
vstup na vysoké školy. 

• Souhrnná škola – Gesamtschule je nepříliš rozšířený typ střední školy 
(cca 6 % žáků, v Bádensku-Württembersku a Bavorsku ji navštěvuje jen 
0,5 % žáků, naopak v Berlíně ji navštěvuje čtvrtina z celkového počtu 
žáků). 

• Školy s více vzdělávacími formami: V poslední době zavedly některé 
spolkové země nové typy škol, které se liší svými názvy. Jedná se pře-
vážně o kombinaci Hauptshule a Realshule. Jejich názvy v jednotlivých 
zemích jsou Mittelschule, Sekundarschule, Regelschule, Integrierte Haupt 
und Realschule, Verbundene Haupt und Realschule a Regionale Schule. 

Vyšší stupeň sekundárního vzdělávání – (Sekundarstufe II - ISCED 3) obsahuje 
více než 15 různých forem školy v oblasti všeobecného vzdělávání. Tento  
stupeň zahrnuje všeobecně vzdělávací školy a školy připravující na povolání 
v plné nebo částečné formě, které navštěvují mladí lidé ve věku 16-19 let. 

Vyšší stupeň gymnázia (Gymnasiale Oberstufe) zahrnuje 11.–13. ročník (ve 
dvou zemích 10.–12. a 11.–12.) a člení se zpravidla na jednoletou úvodní fázi  
a dvouletou kvalifikační fázi. Studium na vyšším stupni gymnázia je ukončeno 
závěrečnou zkouškou (maturita – Abitur), která je klíčová pro přijetí na vyso-
kou školu (Eurybase – The Education System in Germany, 2007). 

K celodenním školám připravujícím na povolání patří zvl. vyšší odborná škola 
(Fachoberschule), profesní/odborné gymnázium (Berufliches Gymnasium 
/Fachgymnasimu), odborná škola pro povolání (Berufsfachschule), odborná 
škola (Fachschule) a další typy škol, které jsou v jednotlivých zemích zastou-
peny již méně. Kromě několika málo škol neposkytují maturitu, a proto 
vlastně nejsou na stejné úrovni jako gymnázia. 

V Německu existuje pestrý systém přípravy na povolání. Bližší přehled a po-
pis jednotlivých vzdělávacích institucí uvádějí Ježková, Kopp a Janík (2008). 
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Tělesná výchova v německé školské soustavě 

V názorech na koncepci školní tělesné výchovy dochází v Německu ke znač-
ným odlišnostem, což je patrné například při pohledu na vývoj názvu před-
mětu. Původní výchova těla (Leibeserziehung) byla v průběhu 70. tých let 
nahrazena sportovní výukou (Sportunterricht), později byla tato pouze tělesně 
zaměřená výchovná činnost rozšířena o psychologické aspekty. 

Debata o primární funkci tělesné výchovy jako předmětu školního kurikula 
dlouho byla a vlastně dosud ještě je otevřená a dá se očekávat, že k určitým dis-
kusím týkajícím se tohoto tématu dojde i v budoucnu (Balz & Neumann, 2005, 
295; viz také Krick & Prohl, 2005, 12). V současnosti se zdá být určitý konsen-
zus nalezen, a to v pohledu na tělesnou výchovu jako činnost mnoha tváří za-
měřenou na kulturu pohybu a celkový rozvoj dětí a dospělých (Richter, 2006). 
Toto vyžaduje, podobně jako u jiných předmětů, komplexní náhled na předmět 
se začleněním dovednostních i znalostních kompetencí a rozvoj morálních hod-
not jednotlivce (Krick & Prohl, 2005). Tělesná výchova by v neposlední řadě 
měla být součástí mezipředmětového působení na žáky, a tak společně přispívat 
ke zdravému rozvoji studentů, ovlivňovat rozvoj školy atd. (Richter, 2006). 

Z hlediska časové dotace došlo v minulosti k několika až kuriózním situacím. 
Byla například zpochybňována legitimita tělesné výchovy, byly zaznamenány 
hlasy volající po vyřazení tělesné výchovy jako školního předmětu, ale i naopak 
zařazení jedné vyučovací jednotky tělesné výchovy do každého dne školní 
docházky. Jako kompromis se tedy dá chápat stanovisko ministrů školství zem-
ských vlád (Kultusministerkonferenz) o zařazení tří povinných vyučovacích 
jednotek týdně (viz také Eurybase – The Education System in Germany, 2007, 
115). Přesné dodržování tohoto ustanovení je odvislé od jednotlivých republik 
a finančních prostředků jednotlivých škol. Obecně je možné říci, že jižně po-
ložené spolkové republiky jsou s tímto ustanovením lépe ztotožněny (Balz & 
Neumann, 2005). Podle studie Sprint (Brettschneider et al., 2003) jsou v Ně-
mecku v oblasti sekundárního vzdělávání z doporučovaných a plánovaných tří 
vyučovacích jednotek týdně odučeny v průměru 2,2 jednotky, což jinými slovy 
znamená, že každá 3. nebo 4. plánovaná hodina odpadá. Koedukace, tedy spo-
lečná výchova chlapců a dívek, se až na určité výjimky (Bavorsko) stala po 
několikaleté diskusi pravidlem. Tělesná výchova je z hlediska evaluace výkonů 
žáků spíše podceována a známka, kterou jsou žáci hodnoceni, nemá příliš velký 
vliv, avšak tělesná výchova je stále v tomto ohledu oficiálně řazena na stejnou 
úroveň jako ostatní předměty německého kurikula. 
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5.3. Spojené státy americké – školský systém  
a tělesná výchova 

V této části jsme vycházeli zejména z následujících pramenných zdrojů: 
EuroEducation – United States of America (2009); International Comparison of 
Physical Education (Pühse & Gerber, 2005); Shape of the Nation (National 
Association for Sport and Shysical Sducation, American Heart Association, 
2006); Spojené státy americké (Walterová, 1996a in Ježková et al., 1996); United 
States Department of Education – Structure of U. S. Education (2009). 

Charakteristika země 

Spojené státy americké (anglicky the United States of America – USA) se roz-
kládají ve střední části Severní Ameriky. Je to federální republika, která se 
skládá z 50 států a jednoho federálního distriktu, na jehož území je sídlo fede-
rální vlády. Hlavním městem je Washington, mezi největší města dále patří 
New York, Los Angeles, Chicago, San Francisco, Philadelphia, Detroit, 
Dallas, Boston, Houston, Miami, Atlanta atd. USA jsou třetí největší zemí 
světa a v roce 2006 překročily hranici 300 milionů obyvatel. Hlavou státu je 
prezident, který jmenuje vládu a sám jí předsedá. Nejvyšším zákonodárným 
orgánem je Kongres, složený ze Senátu a Sněmovny reprezentantů. 

USA patří mezi vůdčí státy světové politiky, hrají významnou roli v mezi-
národních organizacích zvl. v OSN, NATO, G8 a OECD. 

Základní informace o školské soustavě 

Vzdělávací systém v USA je založen na principech demokratičnosti, rovnosti, 
svobody, individualismu a prosperity. Tyto principy zdůrazňují rovnost příle-
žitostí, rovnoprávnost přístupu ke vzdělání, svobodu volby školy a demokra-
tičnost vzdělávacích institucí. Cílem vzdělávání je individuální rozvoj osobní 
nezávislost a sociální úspěch. 

Současný vzdělávací systém v USA odráží historická, sociální a kulturní spe-
cifika americké společnosti. Mezi prvními kolonisty přicházeli do Ameriky 
četní vzdělanci, kteří pečovali o zachování kulturního dědictví a vzdělání no-
vé generace. V 17. století existovaly veřejné školy (public schools) ve všech 
městech, ve větších městech byly zakládány střední školy a první koleje. 
Vývoj školství v jednotlivých státech byl značně odlišný a odráží se i v sou-
časné diverzitě školského systému. Prvními vzory bylo anglické, francouzské 
a německé školství, které svou selektivností neodpovídalo americké společnosti. 
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Ta potřebovala demokratické vzdělání a masovou školu jako sociální instituci, 
která se stala klíčovou pro utváření amerického národa. 

Americké školy jsou v pravomoci místní samosprávy. Jejich nejvyšší auto-
ritou není ministr školství, ale „výbor pro vzdělání“ (Board of Education), 
výkonnou složkou pak úředník „superintendant“ – profesí pedagog. Ve Spo-
jených státech tedy neexistuje národní vzdělávací systém. I když je vzdělání 
politickou prioritou a celonárodním zájmem, zodpovídají za ně jednotlivé 
státy a rozhoduje se oněm na lokální úrovni. Každý z 50 států má svou vlastí 
školskou legislativu a svůj vzdělávací systém. O konkrétní podobě školství 
se rozhoduje v 16 000 distriktů, kde se tvoří školská politika. V každém 
státě je zřízeno ministerstvo školství, ale o státní vzdělávací politice rozho-
duje volený nebo jmenovaný výbor. Spolu s hlavním školním inspektorem 
řídí záležitosti veřejého i soukromého školství v daném státě, rozhoduje  
o přidělování státních prostředků. Volené školní rady rozhodují o využití 
finančních prostředků, např. o výstavbě školních budov a areálů, o přijímání  
a platech učitelů, o kurikulu. Veřejná škola je zdarma a má ze zákona povin-
nost přijmout každé dítě, které bydlí v jejím obvodu („school district“). Finan-
ční prostředky získávají školy především z daní občanů v příslušné lokalitě. 

Rozdíly mezi státy, distrikty i jednotlivými školami jsou značné. Liší se kva-
lita výuky, úroveň vybavení i finanční zajištění škol. 

Veřejné školy v USA mají tři úrovně: „Elementary School“ odpovídá první-
mu stupni základní školy (první až čtvrtá třída). Navíc je zde „Kindergarten“ 
– nultý, přípravný ročník pro děti od pěti let. „Middle School“ odpovídá 
druhému stupni - pátá až osmá třída. Následuje „High School“, čtyřletá 
střední škola všeobecného typu, která na rozdíl od České republiky není ško-
lou výběrovou, doplňuje však příslušné střední vzdělání a připravuje k vyso-
koškolskému studiu. Studenti, kteří nechtějí, či nemohou studovat na vysoké 
škole, mohou volit z různých praktických oborů státního školství. 

Délka povinné školní docházky je také variantní, zhruba od 5/6 let do 16–18 
let. Liší se i počet vyučovacích dnů v roce, průměr je ve srovnání s jinými 
zeměmi nízký – 180 dní. 

Termín povinná školní docházka je nahrazován termínem povinné vzdělávání. 
Umožňuje se rodičům zajišťovat dětem vzdělání mimo školu, v rodině a v indi-
viduálních formách. Základní a střední školy ve Spojených státech jsou veřej-
né („public“, ve významu „obecní“ spíše než veřejné, nikoli státní), soukromé 
(„private“) a školy církví či náboženských komunit („parochial“). 
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Struktura školské soustavy 

Popsat strukturu celého amerického vzdělávacího systému při jeho diverzitě a va-
riabilitě (srov. EuroEducation – United States of America, 2009; viz také United 
States Department of Education – Structure of U.S. Education, 2009) vyžaduje 
určité zjednodušení, postiženi hlavních typů a obecných rysů. Hlavní prvky struk-
tury školství, tvoří tři úrovně škol, základní, střední a vysoké. Zaměřme se nyní 
na primární vzdělávání (elementary school, ISCED 1), nižší sekundární (middle 
school/junior high school, ISCED 2) a vyšší sekundární úroveň (senior high 
school, ISCED 3) v délce 6-3-3. Starší model je rozdělen na 2 stupně v délce 8–4. 
existuje také model 6-6 nebo varianta zařazující tzv. přechodnou školu (middle 
school) v délce 4–4–4. Existují i další varianty a modifikace. 

Elementary school (primární úroveň vzělávání – ISCED 1) – od Kindergarten 
(přípravka pro pětileté žáky) do pátého, resp. někde šestého ročníku, eventuál-
ně osmého ročníku (v tomto případě následuje hned studium na high/secon-
dary school). Hlavním posláním tohoto stupně je sociální a rozumový rozvoj 
žáka. Kurikulum je závislé na cílech dané školy nebo komunity. Zahrnuje  
integrované prakticky orientované oblasti obsahu nebo předměty, v nichž se 
rozvíjejí dovednosti čtení, psaní počítání, výrazové činnosti a tělesná výchova. 
V nižších ročnících jsou předměty společné pro všechny žáky, ale převažují 
skupinové a individualizované činnosti. 

Middle school/junior high school (nižší sekundární úrovneň vzdělávání – ISCED 
2) – od šesté (resp. sedmé v případě junior high school) do osmé třídy. Zde jsou 
zaváděny volitelné předměty. Společný základ kurikula tvoří mateřský jazyk 
(event. angličtina jako druhý jazyk), matematika, dějepis, zeměpis, hudební 
a výtvarná výchova. Sportovní a tělesná výchova je významnou složkou školních 
aktivit. Pro děti se zvláštními potřebami jsou zaváděny speciální doučovací systé-
my (tutoring system), letní vyrovnávací a zájmové kurzy. 

High/secondary school (vyšší sekundární úroveň vzdělávání – ISCED 3) od de-
váté do dvanácté třídy. Střední škola je neselektivní, určená všem žákům bez 
ohledu na jejich schopnosti (mainstreaming) a je v ní zpravidla zavedena vnitřní 
diferenciace (tracking). Je zajišťována volitelnými předměty, kurzy a specializo-
vanými činnostmi. Základem kurikula je angličtina, přírodní vědy, matematika, 
společenská studia a tělesná výchova. I tyto předměty mohou mít různé varianty 
na téže škole pro skupiny žáků. Volitelné předměty tvoří zhruba polovinu vyučo-
vacího času. Významnou součástí střední školy je poradenství, které podporuje 
individualizaci vzdělávacího programu a plánování budoucí kariéry studentů. 
Nejběžnější jsou 3 základní směry, které nabízejí všechny vyšší střední školy:  
1. akademický směr – připravuje na vysokou školu, 2. odborný směr – poskytuje 
předprofesní přípravu, 3. všeobecný směr – obsahuje kombinaci akademické  
a odborné přípravy. 
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Tělesná výchova v americké školské soustavě 

V posledních letech se dostává tělesné výchově více podpory. Dochází k tomu 
jednak z důvodu potřeby snížení výdajů na zdravotní péči a zároveň vý-
znamné podpoře ve výzkumu tělesné výchovy (Feingold & Fiorentino, 2005; 
viz také Dobrý & Hendl, 2006). Autoři však dále upozorňují na skutečnost, že 
i přes vědecky prokázané benefity tělesné aktivnosti na lidské zdraví, existuje 
setrvalý politický tlak ze strany „State Educational Departments“ na snížení 
časové dotace výuky tělesné výchovy. Tělesná výchova v USA je podle autorů 
dosud považována za relativně méně významný, o své místo ve školském sys-
tému bojující předmět. Hlavní pozornost se soustřeďuje na matematiku, jazyk, 
sociální předměty a přírodní vědy. Hendl a Vindušková (2004) toto vidí jako 
jeden z důvodů, proč v reformním hnutí zprvu nehráli zástupci amerických 
učitelů tělesné výchovy (podobně jako u nás) větší roli, přestože se ze všech 
stran konstatuje, že americký národ čelí zdravotní krizi (srov. National Associa-
tion for Sport and Physical Education, 2004, 2), vyvolané nedostatkem či 
absencí pohybových aktivit. Od programů tělesné výchovy se jednoznačně 
očekává, že přispějí k řešení tohoto problému, a proto byly postupně i pro oblast 
tělesné výchovy zpracovány závazné dokumenty, které usilují o proměnu pojetí 
školní tělesné výchovy. O vzniku těchto dokumentů pojednáváme v kap. 7.3. 

Ve většině států USA je tělesná výchova součástí kurikula. Avšak z výsledků 
studie Shape of the Nation (2006) vyplývá, že mezi jednotlivými státy jsou 
rozdíly v tom, kdy je tělesná výchova do kurikula zařazována. Více než 
polovina států USA zařazuje výuku tělesné výchovy vedenou aprobovanými 
učiteli od mateřské školy až po školy střední. Avšak v New York City po-
dobně jako v ostatních velkoměstech, jako je Chicago, Los Angeles a San 
Francisco nejsou aprobovaní učitelé vyžadováni na prvním stupni a za výuku 
tělesné výchovy v tomto období jsou odpovědní třídní učitelé. Přes 70 % států 
předepisuje tělesnou výchovu na prvním stupni základního vzdělávání (při-
mary school, ISCED 1), 65 % států předepisuje tělesnou výchovu na druhém 
stupni základního vzdělávání (middle school/junior high school, ISCED 2)  
a 83 % na střední škole (senior high school, ISCED 3). 

Většina států však nedefinuje časovou dotaci tělesné výchovy (22 % primary 
school, ISCED 1, 14 % middle school/junior high school, ISCED 2 a 20 % 
senior high school, ISCED 3). Jeden stát (Illinois) požaduje časovou dotaci tě-
lesné výchovy pro každý den. Mezi jednotlivými státy jsou také rozdíly v ho-
dinové dotaci – doporučení národních standardů (NASPE, 2004) udávají 150 
minut týdně. Osnovy jednotlivých států definují 60 až 225 minut tělesné vý-
chovy týdně (National association for sport and physical education, American 
heart association, 2006), avšak v převážné většině států se nedaří předepsanou 
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časovou dotaci dodržovat. Průměrná časová dotace tělesné výchovy v USA se 
tak podle Feingolda & Fiorentinové (2005) pohybuje od 60 do 150 minut týdně. 

Výuka tělesné výchovy je koedukovaná, výjimkou je americký fotbal apod. 
Studenti v USA jsou hodnoceni zpravidla šesti stupni od stupně A (excellent) 
ke stupni F (failing), avšak klasifikace tělesné výchovy není rovnocenná s ostat-
ními předměty a žáci jsou hodnoceni pouze dvoustupňově prospěl /neprospěl 
(Feingold & Fiorentino, 2005). 

Ačkoli je každý stát jiný, tlak místních společenství zapříčinil, aby byla ze 
strany oborových organizací inicializována a nabízena podpora pro místní 
vzdělávací programy tělesné výchovy. Například v roce 1990 a před tím v ro-
ce 1984 ve státě New York se vláda snažila o snížení časové dotace na výuku 
tělesné výchovy. V obou případech Státní oborová organizace tělesné výcho-
vy společně s učiteli uspěla v udržení tělesné výchovy ve školním kurikulu.  
V nedávné době byla v Texasu nejprve časová dotace pro výuku TV snížena, 
aby pak byla politiky navrácena do původního stavu a později dokonce navý-
šena. Toto však není běžný stav věcí v USA. Časové dotace tělesné výchovy  
v posledním desetiletí celkově ubylo. 

5.4. Shrnutí výsledků a diskuse 

Systémy školství v porovnávaných zemích vykazují některé shodné ale také 
rozdílné stránky, které shrnujeme v následujících bodech. Tyto rozdíly plynou 
zejména z rozdílného historického vývoje, odlišného státního uspořádání sle-
dovaných zemí a mnoha dalších faktorů, které zmiňujeme v kapitole 5. 

• Vrcholným správním orgánem českého školství je Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy České republiky. Německé a americké školství je 
plně v kompetenci jednotlivých států a federální vláda v tomto procesu 
hraje okrajovou roli. 

• Vzdělávací systémy jednotlivých zemí obou federací (SRN – Bundeslän-
der, USA – states) se liší - byť jen v detailech – stát od státu, takže lze je-
nom obtížně popsat jejich obecnou charakteristiku. Každý jednotlivý 
vzdělávací systém je ovlivněn historickými, společenskými a politickými 
specifiky dané oblasti. Například připojením nových spolkových republik 
bývalého „Východního Německa“ pestrost nynějšího německého školství 
ještě vzrostla. V Německu dokonce neexistují ani jednotné vyučovací 
osnovy, což pro naši práci znamenalo značný problém, se kterým jsme se 
museli vyrovnat. 
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• Povinná školní docházka v USA trvá 11 až 13 let, což v podstatě odpo-
vídá délce povinné školní docházky v Německu a mírně převyšuje délku 
povinné školní docházky v České republice. 

• Školní vzdělávání se také liší v míře selektivnosti (výběrovosti). Zatímco 
Německo a Česká republika si zachovaly výběrové školství, vzdělávání 
ve Spojených státech amerických je neselektivní. 

• Na amerických „high schools“ je rovněž běžné, že si student vybírá 
obtížnost studovaného předmětu s ohledem na svoje schopnosti, přičemž 
je ovšem vždy stanoven minimální počet hodin pro jeho absolvování. 
Tuto možnost studenti obou evropských zemí nemají. 

• Obecně lze říci, že ekvivalent našich a německých středoškolských studií je 
v USA součástí povinné, a tudíž i současně nárokové jedenáctileté až tři-
náctileté školní docházky (liší se podle jednotlivých států). Z toho vyplývá, 
že úroveň výuky na středních školách ve Spojených státech lze jen obtížně 
měřit s jejich protějšky, neboť struktura a kurikulum českých a německých 
středních škol jsou mnohem výrazněji diverzifikovány podle typu škol 
a schopností studentů, kteří ji navštěvují. Proto se v naší publikaci zaměřu-
jeme převážně na porovnávání tělesné výchovy v nižším sekundárním 
vzdělávání (ISCED 2), které je povinné ve všech třech sledovaných zemích. 

Postavení tělesné výchovy v systému vzdělávání 

• Tělesná výchova je ve všech třech zemích součástí předmětového kurikula. 
V České republice a Spolkové republice Německo je tento předmět povinný 
jak na úrovni primárního, tak sekundárního školství. Situace Spojených stá-
tů v této oblasti není jednoznačná, obecně je ale možné říci, že ¾ států unie 
řadí tělesnou výchovu do kurikula základního i středního vzdělávání. 

• Časová dotace je podle současných českých vzdělávacích dokumentů sta-
novena na 2 vyučovací hodiny týdně, ve Spolkové republice to jsou ho-
diny 3. Ve Spojených státech se časová dotace tělesné výchovy liší stát od 
státu, v průměru se pohybuje mezi 60–150 minutami. Ve všech třech ze-
mích dochází k častému odpadávání výuky tělesné výchovy. 

• Tělesná výchova na druhém stupni základní školy a škole střední v České 
republice není koedukovaná. Naproti tomu v USA a SRN je společná vý-
uka chlapců a dívek běžným pravidlem. 

• Klasifikace tělesné výchovy je v České republice a Spolkové republice 
Německo shodná s ostatními předměty kurikula. V USA jsou žáci v těles-
né výchově hodnoceni dvoustupňově prospěl/neprospěl. Ve všech třech 
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zemích existuje polemika, zda tělesná výchova má být klasifikována, pří-
padně zda známka má být započítána do klasifikačního průměru. 

• Ve všech třech zemích je více či méně zdůrazňována mezipředmětová in-
tegrace, v níž tělesná výchova hraje významnou roli. V České republice je 
však propojení tělesné výchovy zejména s výchovou ke zdraví více než 
zřejmé. K formám uspořádání učiva tělesné výchovy a výchovy ke zdraví 
a k jejich vzájemnému propojení přistupují jednotlivé země odlišně. Podle 
Mužíka a Mužíkové (2007) existuje několik modelů, do nichž můžeme 
zařadit i námi sledované země. 

Model 1: Tělesná výchova je koncipována jako výchova k pohybové aktiv-
nosti v rámci zdravého životního stylu. Sportovní výkonnost a soutěživost 
nejsou dominujícími prvky tělesné výchovy. Výchova ke zdraví je příbuzným 
oborem, je komplexně pojatá, v kurikulu je vymezena jako samostatný vzdě-
lávací obor a vyučuje se obvykle jako samostatný předmět. 

Model 2: Výchova ke zdraví je explicitně propojena také s jinými předměty 
než s tělesnou výchovou. Obvykle je deklarováno, že se výchova ke zdraví 
prolíná všemi předměty, anebo jsou témata výchovy ke zdraví výslovně za-
členěna do jednotlivých předmětů, např. do občanské výchovy, přírodopisu 
nebo tělesné výchovy. 

Model 3: Výchova ke zdraví je obsahově propojena s tělesnou výchovou a je 
uvedena i v názvu předmětu (např. tělesná výchova a výchova ke zdraví). 
Realizace této koncepce obvykle počítá s dvouhodinovou týdenní dotací pro 
praktickou výuku a jednohodinovou dotací pro teoretickou výuku. Tělesná 
výchova není zaměřena pouze na pohybovou činnost, ale na podporu zdraví 
v širším pojetí. 

Model 4: Výchova ke zdraví je součástí předmětu tělesná výchova, který 
sleduje „zdravotně orientované“ cíle, avšak obor výchova ke zdraví není 
v kurikulu explicitně vymezen. Pozornost je obvykle věnována pouze základ-
ním hygienickým návykům, prevenci úrazů apod. Mnohá témata výchovy ke 
zdraví (např. základy správné výživy, prevence sociálně patologických jevů, 
sexuální výchova aj.) jsou rozptýlena i do dalších předmětů, anebo nejsou 
v kurikulu obsažena vůbec. 

Model 5: Výchova ke zdraví není explicitně obsažena v kurikulu a je pouze 
obecným cílem tělesné výchovy. Ta se zaměřuje především na fyzickou zdat-
nost a sportovní výkonnost, anebo naopak převážně na pohybovou rekreaci. 
Takto pojatá tělesná výchova a výchova ke zdraví zřejmě neplní komplexnější 
funkci výchovy ke zdraví a zdravotně orientované vzdělávací cíle jsou vícemé-
ně pouze deklarovány (tuto domněnku však podle autorů není možné prokázat). 
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Podle Mužíka a Mužíkové (2007) lze českou projektovou formu kurikula tě-
lesné výchovy a výchovy ke zdraví na základních školách zařadit do 2. mode-
lu. Po plošném zavedení RVP do základních škol může být výchova ke zdraví 
realizována dle 1. 2. nebo 3. modelu – volbu upřesní ŠVP příslušné školy. 
Učivo výchovy ke zdraví ve Spolkové republice Německo je začleněno do vy-
učovacího předmětu tělesná výchova (Balz & Neumann, 2005), proto sou-
hlasíme s Mužíkem a Mužíkovou (2007), kteří Německo řadí do 4. modelu. 
Ve Spojených státech amerických hraje výchova ke zdraví významnou úlohu 
a zaměřuje se zejména na sexuální výchovu, výživu, drogovou prevenci, 
nemoci, redukci stresu, environmentální zdraví a další otázky spojené se zdra-
vím. Spoluautoři komparativní studie „International Comparison of Physical 
Education“ Feingold a Fiorentino (2005) upozorňují na skutečnost, že v mi-
nulosti se američtí žáci ve výchově ke zdraví neučili o fyzické aktivitě, 
cvičení a fyzické zdatnosti v domnění, že tyto otázky jsou probírány v tělesné 
výchově. Protože však vzrůstá podpora fyzických aktivit působících nejen na 
fyzické, ale i na duševní a sociální zdraví, dochází k vzrůstajícímu překrývání 
se mezi těmito dvěma obory. V této souvislosti je výchovu ke zdraví možné 
považovat jako přirozeného partnera tělesné výchovy, což americký přístup 
řadí do 1. modelu.  
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6. ŠKOLSKÉ REFORMY A KURIKULUM  

Žijeme ve světě, který se mění každým okamžikem. Překotný rozvoj lidského 
vědění a z něho plynoucí rychlé změny způsobů komunikace či výrobních 
technologií kladou na člověka nové a nové požadavky. Tradiční výuka přes-
tává stačit požadavkům moderní společnosti. Proto v mnoha zemích dochází 
ke snahám o přizpůsobení vzdělávacích systémů, reformám školských soustav 
a modernizaci kurikula. Jak k těmto změnám přistupují námi sledované země, 
uvádíme v následujících kapitolách. 

6.1. Ke školským reformám a modernizaci kurikula 
v České republice 

V kontextu hlubokých politických a společenských změn po roce 1989 hledá 
české školství cesty k transformaci vzdělávacího systému do podoby, která by 
navázala na naše vzdělávací tradice a byla zároveň v souladu se základními 
vývojovými trendy a progresivními tendencemi západoevropského školství 
(Spilková, 2005). Transformační úsilí zahrnuje všechny klíčové aspekty, 
strukturu, řízení a financování školství, celkové pojetí, cíle, obsah a strategii 
vzdělávání, přípravu učitelů, změny legislativy apod. Reformní snahy jsou 
v českém vzdělávacím systému důsledkem nových požadavků společnosti na 
cíle, procesy a výsledky vzdělávání. V zásadě jsou determinovány paradigma-
tem společnosti vědění a evropským vzdělávacím kontextem, který se soustře-
ďuje na realizaci tzv. Lisabonské strategie (Vašutová, 2007). 

Lisabonský summit se stal projevem vůle členských zemí EU formulovat ev-
ropskou vzdělávací politiku, která přispívá k harmonizaci vzdělávacích systémů 
v cílech a principech vzdělávání (Národní ústav odborného vzdělávání, 2010). 
Vstupuje do vzdělávacích politik jednotlivých zemí, ovlivňuje řízení a kvalitu 
vzdělávání a evaluační systémy, mění vzdělávací obsahy, přináší výzvy pro 
vzdělávací teorie a pedagogický výzkum a ve svých důsledcích mění školní 
realitu. Lisabonský summit také definoval pět konkrétních cílů, pro jejichž na-
plnění mají členské země přijmout nezbytná opatření: 

• zvýšit investice do vzdělávání 

• na polovinu snížit počet mladých lidí (18–24 let), kteří nemají ukončené 
sekundární vzdělávání maturitní zkouškou 
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• zajistit Evropanům každého věku přístup k celoživotnímu učení s využi-
tím internetu a škol jako místních vzdělávacích center 

• zajistit kompatibilitu a prostupnost vzdělávacích systémů v Evropě, aby 
občané mohli využívat výhod jejich rozmanitosti 

• umožnit občanům Unie uznávání jejich kvalifikací, znalostí a dovedností 
bez ohledu na to, ve které zemi EU je získali. 

6.1.1. Dokumenty vzdělávací politiky – Zelená kniha a Bílá kniha 

Kromě cílů určil Lisabonský summit konkrétnější postupy jejich naplňování. 
Vize evropské vzdělávací politiky specificky formulované pro české vzdělá-
vání byly pojednány v dokumentu České vzdělávání a Evropa – Zelená kniha 
(1999), která vyvolala první ohlasy pedagogické veřejnosti. V letech 1999–
2000 pedagogové usilovali o vyvolání veřejné diskuze o potřebách reformovat 
školství. Akce jako Výzva pro 10 milionů však brzy skončily bez většího záj-
mu veřejnosti. V roce 2000 začala Rada pro vzdělávací politiku pracovat na 
strategickém dokumentu dlouhodobého plánu směřování českého školství. 
V únoru 2001 vznikl Národní program rozvoje vzdělávání v České republice 
– Bílá kniha (2001). Tento dokument definoval šest hlavních cílů vzdělávání 
a stal se podkladem k realizaci školské reformy. Ke kategorii cílů vzdělávání 
se zde uvádí: „Cíle vzdělávání musí být odvozovány jak z individuálních, tak 
i společenských potřeb. Vzdělávání se nevztahuje jen k vědění a poznávání, 
tedy k rozvíjení rozumových schopností, ale i k osvojování si sociálních 
a dalších dovedností, duchovních, morálních a estetických hodnot a žádoucích 
vztahů k ostatním lidem i ke společnosti jako celku, k emocinálnímu a vol-
nímu rozvoji, v neposlední řadě pak ke schopnosti uplatnit se v měnících se 
podmínkách zaměstnanosti, a tím i trhu práce. Proto má vzdělávání více roz-
měrů, je současně zaměřeno na rovinu osobního rozvoje, začleňování do živo-
ta společnosti, formování občana i na přípravu pro pracovní život“ (Národní 
program rozvoje vzdělávání v České republice, 2001, 14). 
V uvedených hlavních rovinách se vzdělávací soustava tudíž zaměřuje na:  

• Rozvoj lidské individuality – péče o fyzické a psychické zdraví, kultivaci 
a podporu seberealizace a maximální uplatnění schopností a kognitivní, 
psychomotorický a afektivní rozvoj člověka a to vše jako celkový tvůrčí 
potenciál rozvoje a prosperity společnosti. 

• Zprostředkování historicky vzniklé kultury společnosti – věda, technika, 
umění, pracovní dovednosti, spirituální a morální hodnoty a v neposled-
ní řadě i uchování a rozvíjení národní, jazykové a kulturní identity. Sféra 
vzdělávání tímto způsobem zajišťuje kontinuitu minulosti, přítomnosti 
a budoucnosti a začleňuje jedince do společenského procesu poznání. 
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• Ochrana životního prostředí ve smyslu zajištění udržitelného rozvoje spo-
lečnosti – vytvoření citlivého vztahu k přírodě a získání schopností i mo-
tivace k aktivnímu utváření zdravého životního prostředí a odstraňování 
chudoby v celosvětovém měřítku. 

• Posilování soudržnosti společnosti – předávání sdílených hodnot a společ-
ných tradic, ale především zajištění rovného přístupu ke vzdělávání, 
vyrovnávání nerovností sociálního a kulturního prostředí i všech znevý-
hodnění daných zdravotními, etnickými či specificky regionálními důvo-
dy a podporou demokratických a tolerantních postojů ke všem členům 
společnosti bez rozdílu. 

• Podpora demokracie a občanské společnosti – výchova soudného, kritic-
kého a nezávisle myslícího občana, s vědomím vlastní důstojnosti a s res-
pektem k právům a svobodám ostatních. 

• Výchova k partnerství, spolupráci a solidaritě v evropské i globalizující se 
společnosti – rozšiřuje předchozí cíl o další úroveň, znamená usilovat 
o život bez konfliktů a negativních postojů ve společenství nejen druhých 
lidí, ale i jiných národů, jazyků, menšin a kultur. 

• Zvyšování konkurenceschopnosti ekonomiky a prosperity společnosti – 
přispívání k vysoké úrovni rozvoje lidských zdrojů, jednomu ze základ-
ních faktorů ekonomického vývoje; vzdělávací soustava ovlivňuje nejen 
kvalifikaci, pružnost a přizpůsobivost pracovní síly, ale také schopnost 
inovace a změny. 

• Zvyšování zaměstnatelnosti – schopnost nalézat zaměstnání a trvale se 
uplatňovat na trhu práce, čili je nutno orientovat všeobecné i odborné 
vzdělávání na průběžné zvyšování flexibility a adaptability člověka, na 
jeho tvořivost a iniciativu, na samostatnost a odpovědnost, znamená to 
posílit podíl všeobecného vzdělávání, vytvářet široký základ odborného 
vzdělávání a uplatňovat klíčové dovednosti. Předpokládá umožnit každé-
mu vzdělávat se po celý život. Souvisí především se zabezpečením do-
statečné úrovně vzdělání v oborech, které globální trh práce upřednostňu-
je, což znamená pro 21. století zejména vzdělávání zaměřené na uplatnění 
v informační společnosti, na schopnost práce s moderními informačními  
a komunikačními technologiemi, schopnost vyhledávat informace a kritic-
ky myslet. 
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6.1.2. Legislativa a kurikulární dokumenty 

Školský zákon uložil základním školám povinnost začít vyučovat podle svých 
školních vzdělávacích programů v prvních a šestých třídách od 1. září 2007. 
Střední školy a čtyřletá gymnázia mají začít učit podle vlastních školních 
vzdělávacích programů od 1. září 2009. 

Kurikulární dokumenty jsou vytvářeny na dvou úrovních: státní a školní. Na 
státní (centrální) úrovni se stanoví rámcové vzdělávací programy9 a na jejich 
základě se na školách vytvářejí školní vzdělávací programy10, které školám 
umožňují dotvářet cíle a obsah podle svých potřeb. Učitelé tak mají možnost 
významně ovlivnit to, co se na škole bude učit, jakým způsobem se to bude 
učit, jaké výsledky vzdělávání od svých žáků očekávají, podle jakých kritérií 
budou výsledky svých žáků, ale i výsledky své práce hodnotit. 

Rámcové vzdělávací programy 

Rámcové vzdělávací programy vymezují závazné rámce vzdělávání pro jeho 
jednotlivé etapy – předškolní, základní a střední vzdělávání. 

• vycházejí z nové strategie vzdělávání, která zdůrazňuje klíčové kompe-
tence, jejich provázanost se vzdělávacím obsahem a uplatnění získaných 
vědomostí a dovedností v praktickém životě 

• vycházejí z koncepce celoživotního učení 

• formulují očekávanou úroveň vzdělání stanovenou pro všechny absol-
venty jednotlivých etap vzdělávání 

• podporují pedagogickou autonomii škol a profesní odpovědnost učitelů za 
výsledky vzdělávání 

Nyní nahlédněme do RVP, které výchovně-vzdělávací cíle dále upřesňují a kon-
kretizují. Struktura RVP vychází z požadavků na RVP vymezených ve škol-
ském zákoně. Odvíjejí se z nové strategie vzdělávání, která zdůrazňuje klíčové 
kompetence, jejich provázanost se vzdělávacím obsahem a uplatnění získaných 
vědomostí a dovedností v praktickém životě, vycházejí z koncepce celoživot-
ního učení, formulují očekávanou úroveň vzdělání stanovenou pro všechny 

                                                 
 9 Vytvářením rámcových vzdělávacích programů se zabývá Výzkumný ústav peda-

gogický v Praze (VÚP) a Národní ústav odborného vzdělávání (NÚOV). 
10 Školský zákon uložil základním školám povinnost začít vyučovat podle svých 

školních vzdělávacích programů v prvních a šestých třídách od 1. září 2007. Střed-
ní školy a čtyřletá gymnázia mají začít učit podle vlastních školních vzdělávacích 
programů od 1. září 2009. 
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absolventy jednotlivých etap vzdělávání, podporují pedagogickou autonomii 
škol a profesní odpovědnost učitelů za výsledky vzdělávání. RVP specifikuje 
úroveň klíčových kompetencí, jichž by měli žáci na konci jednotlivých úrovní 
vzdělávání dosáhnout, vymezuje závazný vzdělávací obsah (očekávané výstupy 
a učivo), zařazuje jako závaznou součást vzdělávání průřezová témata s výrazně 
formativními funkcemi, podporuje komplexní přístup k realizaci vzdělávacího 
obsahu, včetně možnosti jeho vhodného propojování, a předpokládá volbu růz-
ných vzdělávacích postupů, různých metod a forem výuky ve shodě s indi-
viduálními potřebami žáků. Dále umožňuje modifikaci vzdělávacího obsahu 
pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimo-
řádně nadaných. Je to otevřený dokument, který bude v určitých časových eta-
pách inovován podle měnících se potřeb společnosti, zkušeností učitelů s ŠVP 
i podle měnících se potřeb a zájmů žáků. Svoje RVP má vzdělávání předškolní, 
základní, gymnaziální, střední odborné a další, které vymezuje školský zákon. 

Rámcové vzdělávací programy vymezují povinný rámec vzdělávání prostřed-
nictvím: a) vzdělávacích cílů, b) kompetencí, c) výstupů vzdělávání a d) obsahu 
vzdělávání, podle stupňů a oborů vzdělání. Každá z těchto částí je v RVP defino-
vaná a s ohledem na tvorbu ŠVP návodně popsaná. Důraz se klade na očekávané 
cílové kvality osobnosti žáka (kompetence) a na výsledky vzdělávání. 

Klíčové kompetence 

Určitou novinkou, kterou rámcové vzdělávací programy přináší, je změna po-
hledu na požadované cíle vzdělávání. Ty se z pohledu reformních dokumentů 
do jisté míry mění. Hlavním cílem vzdělávání by mělo být získání a rozvíjení 
takzvaných klíčových kompetencí. Klíčové kompetence jsou v RVP ZV defi-
novány jako souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot dů-
ležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. Jejich výběr 
a pojetí vychází z hodnot obecně přijímaných ve společnosti a z obecně sdí-
lených představ o tom, které kompetence jedince přispívají k jeho vzdělávání, 
spokojenému a úspěšnému životu. Cílem je, aby žáci nejen získávali poznatky 
a nové informace, ale dokázali s nimi aktivně a smysluplně nakládat.  

RVP ZV uvádí tyto klíčové kompetence: 

• kompetence k učení 

• kompetence komunikativní 

• kompetence k řešení problémů 

• kompetence sociální a personální 

• kompetence občanské 

• kompetence pracovní 
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Integrace obsahů předmětů a průřezová témata  

Další novinkou je možnost mnohem větší integrace obsahů jednotlivých před-
mětů do takzvaných průřezových témat. Možnost spojování předmětů do tak-
zvaných vzdělávacích oblastí by měla školám sloužit především k předávání 
informací žákům v patřičných souvislostech a snížit překrývání obsahů jed-
notlivých předmětů. 

Rámcové vzdělávací programy přicházejí s myšlenkou takzvaných průřezo-
vých témat, která nejsou koncipována jako vyučovací předměty, ale jako sku-
tečná témata prolínají celým obsahem vzdělávání. Průřezová témata zahrnují 
okruhy aktuálních problémů současného světa, vytvářejí příležitosti pro indi-
viduální uplatnění žáků i pro jejich vzájemnou spolupráci a pomáhají rozvíjet 
osobnost žáka především v oblasti postojů a hodnot. Tato témata jsou podle 
zákona povinnou součástí základního i středního vzdělávání, procházejí na-
příč vzdělávacími oblastmi a umožňují propojení vzdělávacích obsahů oborů. 
Rámcový vzdělávací programy pro základní vzdělávání (2007) stanovuje, že 
škola má povinnost v průběhu základního vzdělávání nabídnout žákům po-
stupně všechny tematické okruhy jednotlivých průřezových témat. 

Význam průřezových témat spočívá v tom, že přináší možnost rozšířit vzdě-
lávací obsahy o zcela nové oblasti důležité pro život v současném světě. Pro 
témata mediální, multikulturní nebo globální výchovy nebyl v dosavadní vý-
uce dostatečný prostor ani čas. V etapě základního vzdělávání jsou vymezena 
tato průřezová témata: 

• osobnostní a sociální výchova 

• výchova demokratického občana 

• výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

• multikulturní výchova 

• environmentální výchova 

• mediální výchova 

Školní vzdělávací programy 

Jak jsme již uvedli, školská reforma a její základní dokumenty dávají školám 
určitou autonomii při plánování toho, co a jakým způsobem budou učit. Školy 
měly nebo mají povinnost sestavit vlastní školní vzdělávací programy (podle 
RVP pro jednotlivé úrovně a typy vzdělávání základní, gymnaziální, střední 
odborné). Při přípravě těchto dokumentů má vedení školy možnost realizovat 
(v rámci mantinelů daných kurikulárními dokumenty) své představy o tom, 
jak má výuka ve škole vypadat. Tvorba ŠVP vyžaduje jistou kreativitu, od-
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hodlání a odvahu jednotlivých pracovníků, kteří se věnují této činnosti, a to 
především v realizování změn, které si reforma školství žádá. 

Evropská unie uvolňuje nemalé množství prostředků na podporu školství 
umožňující tvorbu kvalitních a profesionálně vypracovaných ŠVP, ve kterých 
nesmí chybět řešení témat, jako jsou podpora pohybu a zdraví, zařazování 
průřezových témat, projektové vyučování atd. V této souvislosti je velice dů-
ležitá účast učitelů TV na tvorbě ŠVP a převedení jejich životní filosofie a od-
borných znalostí do dokumentů školních vzdělávacích programů (Vlček, 2008b). 

6.2. Ke školským a kurikulárním reformám v SRN 

Po připojení bývalé NDR k jedenácti státům SRN v roce 1990, procházely 
oba německé státy složitým syntetizujícím obdobím. Docházelo ke sjedno-
cení dvou školských systémů, které se čtyřicet let ubíraly jiným směrem 
(srov. Eurybase – The Education System in Germany, 2007; viz také Fuchs, 
2000; Rürup, 2007; Schleicher & Weber, 2000 aj.). I přes skutečnosti, které 
sjednocení obou školských systémů nepochybně zjednodušovaly, jako 
například společný jazyk, společná předválečná historie, podobný obsah 
některých vyučovacích předmětů a podobnost struktur vyučovacích forem 
(Mitter, 1987 in Rýdl, 2003), nebylo centralisticky a federalisticky řízené 
školství snadné sjednotit. Velice rychlá transformace pěti států NDR, ve kte-
rých byly přijaty zákony západní části (Eurybase - The Education System in 
Germany, 2007, 12), tak znamenala značný problém, kdy SRN mělo navázat 
na kontinuitu přerušenou v roce 1933 (Rýdl, 2003, 166). 

Nepříliš dobré výsledky německých žáků v mezinárodním evaluačním výzku-
mu PISA zveřejněném v roce 2001 (srov. Walterová, 2006b; viz také Asche-
brock & Stibbe, 2008; Janík & Najvarová, 2007; Klieme, 2004), ale také 
v Německu již dříve zmiňované širší problémy vzdělávání, spojené se změnami 
pracovního trhu, narůstající multikulturalitou společnosti, přílišným konser-
vatismem a vysokou selektivností německého školství, tradičním důrazem na 
vzdělávání elit a z nich plynoucích nerovností ve využívání vzdělávacích příle-
žitostí (Fuchs, 2000; viz také Ježková, Kopp & Janík, 2008; Walterová, 2006b), 
rozpoutaly diskuzi o stavu německého vzdělávání. S cílem zlepšit kvalitu  
německého vzdělávacího systému bylo v roce 1999 otevřeno diskusní forum  
o vzdělávání (Forum Bildung) na celostátní úrovni. Foru společně předsedali 
tehdejší spolková ministryně školství Edalgard Bulmanová a bavorský ministr 
pro vědu Hans Zehetmair. Na činnosti Fora se podíleli zástupci ministerstev 
školství jednotlivých spolkových zemí, sociálních partnerů, vědy, církví, stu-
dentů a učňů, kteří společně vypracovali doporučení pro reformu vzdělávání. 
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V centru pozornosti bylo pět tematických okruhů: 

• cíle vzdělávání a kvalifikace nezbytné pro budoucnost 

• podpora rovnosti šancí 

• zajištění kvality v mezinárodní soutěži 

• celoživotní učení 

• nová kultura učení a vyučování 

V červnu 2002 představila spolková ministryně školství pětibodový program 
německé spolkové vlády Budoucnost vzdělávání (Zukunft Bildung), jejímž 
mottem bylo „Do deseti let chceme obsadit v PISE přední místo“. Program 
tvořily tyto body: 

• Novými celodenními školami zlepšit podmínky pro vyučování a učení. 
Spolková vláda se zavázala vystavět do roku 2007 s přispěním 4 miliard 
eur nejméně deset tisíc celodenních škol. 

• Vytvořit národní vzdělávací standardy. 

• Vybudovat národní evaluační instituci obdobnou těm, které již existují 
v zemích, které byly úspěšné v PISE. 

• Zřídit národní instituci pro podávání zpráv o stavu vzdělávání a nezávis-
lou radu „moudrých“ pro otázky vzdělávání. 

• Vytvořit společný nápravný program spolku a zemí k odstranění největ-
ších slabin žáků, zejména ve čtení a psaní. 

Forum dále upozornilo na širší okruhy problémů a směry konkrétních podpůr-
ných kroků spolkové vlády, které vyžadují změnu ve všech úrovních vzdělá-
vání (viz Walterová, 2006b). Finálním výstupem práce německého Fora 
o vzdělávání byla formulace souboru doporučení pro další rozvoj německého 
školství a vzdělávání, která uvádíme v následujících bodech: 

• raná podpora učení: v předškolních zařízeních a základních školách 

• individuální podpora: zejména budováním celodenních škol 

• celoživotní učení: je nová hodnota vzdělávání, učit se učit začínají už děti 
v mateřské škole 

• učit se přebírat zodpovědnost: vzdělávání se musí orientovat především 
na hodnoty místo pouhého zprostředkování znalostí 

• učitelé jsou klíčem reformy: jejich povolání se musí dostat více ocenění 
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• stejná účast žen a mužů: vzdělávání má pomáhat překonávat zastaralou 
orientaci rolí obou pohlaví 

• kompetence pro budoucnost: solidní odborná kompetence a kompetence 
nadpředmětová podporují kvalitu, prostupnost, vyšší účast ve vzdělávání 
a kvalitu pracovníků 

• šance využívat nová média: zajistit připojení k internetu v každé třídě 

• zabraňování exkluzi a její odstraňování: dát šanci všem ve škole; poskyt-
nout příležitost ke vzdělávání po přerušení školního vzdělávání nebo pro-
fesní přípravy 

• vzdělávání a kvalifikace imigrantů: zpřístupnit vzdělávací potenciál mladým 
imigrantům a cizincům 

• otevřít školy a vzdělávací zařízení: vytvořit ze škol „domy učení“ a otev-
řít je komunitě 

• dát školám a vzdělávacím zařízením více vlastní odpovědnosti a zpětné 
vazby pro učení z evaluace: rozvinout poradenství i státní kontrolu 

V debatě odehrávající se na téma autonomizace škol11 již od 90. let minulého 
století (Aschebrock & Stibbe, 2008, 5 viz také Lange, 1995; Rürup, 2007; 
Rýdl, 2003) je možné zaznamenat názor, že o otázce kvality školy se rozho-
duje především na jednotlivých školách: její „struktura“, její „profil“ a její 
propojení s okolím zcela jasně určují charakter školy – a vytváří její reálnou 
kvalitu (srov. Apel & Sacher, 2002; Lange, 1995). Přitom zcela jistě hraje roli 
i poznatek, že podmínky jednotlivých škol jsou dnes do té míry odlišné, 
že možnosti centrálního řízení nižšími, vyššími nebo nejvyššími instancemi 
školské inspekce jsou stále menší. Škola by již neměla být posledním článkem 
hierarchie státního řízení a správy, nýbrž by měla sama iniciovat vlastní roz-
voj. Za tímto účelem začaly být přenášeny úkoly a rozhodovací pravomoci ze 
školských úřadů na školy: sestavování správ hodnotícího charakteru pro 
stanovení úspěšnosti, větší podíl na rozhodování školských úřadů o zaměst-
návání učitelů i konečné rozhodnutí školy u řady administrativních úkolů 
(Rýdl, 2003). V Brandenbursku se stal školský zákon z roku 1996, zejména § 
7, „samostatnost škol“, rozhodujícím podkladem pro reformní vývoj k vyšší 
míře samostatnosti. Školy na základě právních a správních předpisů organizují 
svou pedagogickou, didaktickou, odbornou a organizační činnost samy. Peda-
gogická, odborná a organizační samostatnost školy je zakotvena také v usta-
noveních o rámcových plánech, které od roku 1990 spolkové země vytváří 
samy na základě hamburské dohody a svých školských zákonů (Brüggel-
mann, 2004). 
                                                 
11 Viz poslední bod doporučení Fora o vzdělávání. 
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Školy mají být sice samostatné ve vymezování učiva, ale prověřované centrálními 
testy, které mají zjišťovat, jaké kompetence si žáci osvojili a na jaké úrovni (Sem-
rád, 2006). Proto se v roce 2003 a 2004 konference ministrů školství (Kultus-
minister Konferenz) rozhodla zavést národní (celoněmecké) vzdělávací standardy 
pro takzvané „Kernfächer“ (základní předměty – němčina, matematika a první ci-
zí jazyk), platné pro ukončování studia v hlavních a středních školách12 (Ježková, 
Kopp & Janík, 2008, 93; viz také Eurybase – The Education System in Germany, 
2007, 25). V některých spolkových zemích (kupř. Porýní-Falc a Severní Porýní-
Vestfálsko) jsou ještě vedle standardů závazné tzv. učební plány, které popisují 
realizace obsahů vzdělávacích standardů v jednotlivých ročnících. 

K realizaci výše uvedených dvanácti doporučení Fora o vzdělávání uvádí Wal-
terová (2006b), že probíhají postupně a paralelně na centrální úrovni i na úrovni 
spolkových zemí. S částečnou odezvou pokračuje experimentální fáze budování 
celodenních škol. Shromažďují se údaje o pokroku v pěti formulovaných prio-
ritách do centrální databanky, která existuje a analyzuje také mezinárodní data ze 
zemí Evropské unie. Pracovní skupina Bildung Plus vyvíjí systém indikátorů pro 
hodnocení celého vzdělávacího systému, zlepšení vzdělávání a integrace imigran-
tů a vyhodnocování mezinárodních zkušeností a výsledků výzkumu celodenních 
škol. Byl zaveden portál Bildung plus, který je zaměřený na německou vzdělávací 
reformu. Na jeho tvorbě se podílejí Německý institut pro mezinárodní pedago-
gický výzkum (Deutschen Institut für Internationale Pädagogische Forschung – 
DIPF) a německý vzdělávací server (Deutsche Bildungsserver) a je podporován 
Spolkovým ministerstvem pro vzdělávání a výzkum. Portál zveřejňuje výsledky  
a poznatky z vědeckého výzkumu, rešerše, zprávy, rozhovory, reportáže a infor-
mace o aktuálních studiích ve formě přístupné nejen pedagogické veřejnosti. 
DIPF provozuje knihovnu s on-line dostupnou literaturou a databanku příkladů 
dobré praxe, vydává týdeník Newsletter. Diskuse zahájené v rámci Forum Bil-
dung byly přeneseny na tzv. Freies Forum, které slouží k široké diskusi, otevřené 
na stránkách portálu. Počáteční změny a pokrok byly částečně zachyceny ve zprá-
vě OECD (německy Bildung auf einen Blick, anglicky Education at a Glance)  
z podzimu 2005 (viz Walterová 2006b), kdy ministryně školství Schrödrovy 
vlády konstatovala v závěru funkčního období, že vzdělávací šance jsou pro  
Německo tak velké, jako nikdy předtím. Na zprávu z roku 2005 navazuje další 
zpráva OECD z roku 2007, která uvádí, že Německo příkladně zareagovalo na 
výsledky výzkumu PISA. V mnoha zemích byly zahájeny rozsáhlé reformy za-
měřené na zkvalitnění výchovy dětí v raném věku. Srovnávací výzkumy však 
dále ukazují, že raná selekce a diferenciace jsou spojeny se sociálními nerov-
nostmi. Proto je třeba dbát na to, aby byl rozvíjen potenciál všech dětí. Údaje 
z této zprávy blíže shrnují Ježková, Kopp a Janík (2008). 

                                                 
12 Hauptschulabschluss, mittlerer Schulabschluss. 
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6.3. Ke školským a kurikulárním reformám v USA 

V roce 1983 byl v USA zveřejněn burcující dokument Národ v nebezpečí – 
Nation at Risk (National Commision on Excelence in Education, 1983), 
poukazující na závažné nedostatky ve znalostech amerických žáků (Senne & 
Housner, 2002; viz také Finn & Rebarbert, 1992). Výsledky znalostí na 
základních a středních školách v USA byly poměřeny se znalostmi z ostatních 
vyspělých zemí. Zpráva vzbudila v americké veřejnosti velkou pozornost. Ve 
svém důsledku měla za následek nástup školských reforem po celých Spoje-
ných státech (srov. Senne & Housner, 2002; viz také Petersen, Cruz & Amun-
dson, 2002; Johnson, Kasser & Nichols, 2002; Rink et al., 2002; Rink & Ste-
wart, 2003 aj.). První fáze reforem známá teď jako „první vlna“ (Pastore, 2009) 
se, alespoň v některých státech, soustředila na zvýšení znalostních standardů a 
zavedení kompetenčních testů nejen pro žáky, ale i pro učitele (Finn & Re-
barbert, 1992; Burstein et al., 1999). 

Rodiče, učitelé a politici začali intenzívně přemýšlet o vzdělávacím systému 
v USA. Základem reformních změn byly dvě otázky (National association for 
sport and physical education, 2004, 1; viz také Finn & Rebarbert, 1992): 

• Je americká mládež připravena vyrovnat se s požadavky 21. století? 

• Co by měli mladí lidé nutně vědět a umět prakticky vykonávat, aby byli 
připraveni na svou budoucnost? 

Motivem výzvy k reformám byl podle Jelínkové (1993) především důvod zcela 
pragmatický – zájem o úspěch v ekonomické soutěži. Autorům reforem školství 
se zcela jasně jednalo (a i nadále jedná) o zvýšení znalostí žáků, tedy aby 
Američané obstáli v konkurenci se světem, nikoli o pouhý výchovný cíl, vyplý-
vající z určitého humanitního ideálu. Jednalo se tedy o motiv podobný, který vedl 
ke změnám v americkém školství po vypuštění sovětského sputniku v roce 1957. 

Důsledkem hledání odpovědí na výše jmenované dvě základní otázky byla 
bezpříkladná reforma amerického školství, jejímž cílem bylo zajistit, aby 
všichni graduovaní byli připraveni zaujmout své místo ve společnosti a byli 
schopni se prosadit v globální ekonomice (Pastore, 2009). Školské reformě se 
dostalo nejvyšší podpory, když prezident svolal v roce 1989 historický summit 
o vzdělávání (Education Summit). Byly vyhlášeny vzdělávací cíle pro celý ná-
rod a byl vytvořen vrcholný orgán National Education Goals Panel (NEGP), 
který měl za úkol sledovat postup k těmto cílům (Dobrý & Hendl, 2006). 

Druhá vlna reformy byla ovlivněna pracemi Goodlada (1983), Sizera (1984) 
a Boyera (1983), kteří začali prosazovat zejména takové požadavky jako 
zvýšení pravomoci učitelů, zahrnutí rodičů do rozhodování o životě škol, de-
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centralizaci a autonomní řízení života škol. Pastore (2009) uvádí, že v 90. 
letech pod vlivem zprávy Clintonovy administrativy byl kladen důraz na 
zodpovědnost, standardy, možnost výběru školy a autorizované školy (charter 
schools), zatímco Bushova administrativa se svojí zprávou „No child left 
behind“ požadovala, aby všichni studenti ve 3. a 8. ročníku byli testováni ze 
čtení a matematiky a to, že testy musí být v souladu se standardy (Feingold & 
Fiorentino, 2005, 701; viz také Johnson, Kasser & Nichols, 2002). Školy 
musely demonstrovat odpovídající roční pokrok a zaměstnávat pouze kva-
lifikované učitele (Jones et al., 2003). Je také deklarována vyšší podpora 
autorizovaným školám. Viceník (2006) upozorňuje na publikaci Educational 
Reform in the USA: Politics, Purposes and Processes (Conway, Goodell & 
Carl, 2002), v níž autoři podrobněji rozebírají otázku posilování vlivu rodičů 
na řízení škol. Prvotní příčinou tohoto trendu bylo mnoho stížností na 
americký vzdělávací systém řízený „ze shora dolů“. Po mnoho let se politici 
na federální úrovni snažili diktovat vzdělávací politiku na státní a místní 
úrovni. Zejména zpočátku školské reformy se státní a místní administrativa 
snažila realizovat různé reformní kroky, často však bez většího porozumění, 
bez zapojení učitelů a se špatnými výsledky (Conway, Goodell & Carl, 2002). 
V důsledku toho začala koalice rodičů a politiků požadovat místní kontrolu 
úrovně škol. Tento přístup k vyučování „ze zdola nahoru“ nalezl podporu 
zejména na federální úrovni a hnutí se upevnilo do širokého rodičovského a 
politického konceptu „Site-Based Management“ nebo také „School-Based 
Management – SBM“ spojeného s rostoucí profesionalizací učitelů, v jehož 
rámci učitelé a rodiče prosazují více kontroly na rozhodnutí vzdělávacího 
managementu. Neziskové autorizované školy, mnohdy spolupracují se zisko-
vými organizacemi vzdělávacího managementu, nabízejí studentům nesou-
kromých škol učební prostředí, které se liší od tradičního státy provozovaného 
systému. Prostřednictvím výběru školy mohou rodiče odejmout žáky špatně 
prosperujícím školám a umístit je do jiných škol, včetně církevních. 

Nezbytnou součástí celého reformního procesu je hodnocení, představující 
proces shromažďování dokladů o úrovni žákova výkonu v konkrétní oblasti 
učiva a vyvozování závěrů, založených na těchto dokladech pro různé účely 
(Johnson, Kasser & Nichols, 2002). Učitelé musí být způsobilí hodnotit indi-
viduální výkon, jinak by bylo nemožné zjistit, zda jsou standardy plněny a zda 
se žáci učí (Burstein et al., 1999). Ministerstvo školství se zavázalo ke 
zlepšení studijních výsledků ve všech předmětech školního kurikula. Za vzdě-
lávací výsledky ale byly učiněny odpovědnými samotné školy. 

Mandát vzdělávací odpovědnosti je patrný také z vývoje a zavedení standardi-
zovaného testování všech teoretických předmětů. Některé státy publikují vý-
sledky těchto testů (matematika, přírodní vědy, jazyky, sociální studie atd.) každé 
školy v místních novinách. Taková zpráva obsahuje následující: 70% studentů 
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čtvrtého ročníku školy X a 75% studentů čtvrtého ročníku školy Y úspěšně 
složilo test z matematiky. Téměř hysterická reakce na uveřejnění studijních 
výkonů studentů přinutila některé školské kraje upřednostnit čas věnovaný 
teoretickým předmětům z důvodů zkvalitnění výsledků, čímž došlo ke snížení 
časových dotací v tzv. méně důležitých předmětech, jako je tělesná výchova  
a výtvarná výchova. V každém školském kraji je časové dotace jednotlivých 
předmětů z velké části kontrolována místní administrativou. Tak může dojít 
ke ztrátě časové dotace tělesné výchovy, ačkoli předmět může mít v konkrétní 
škole vysoký kredit (Feingold & Fiorentino, 2005). 

Conway, Goodell a Carl (2002) uvádějí, že lze mluvit o trvalém reformním 
úsilí od roku 1983, pro které je používá souhrnný název vzdělávací reforma 
(educational reform), i když se skládá z celé řady mnohdy i protichůdných 
aktivit, které shrnujeme v tabulce 2. 

Významnou součástí edukačních změn se stala také reforma v oblasti kuri-
kula. Ta podle Hendla a Vinduškové (2004; viz také National association for 
sport and physical education, 2004) nezačala vytvořením jednotného celoame-
rického závazného kurikula. Na první místo byly postaveny kompetence, 
které definovaly, co by měl žák vědět a být schopen vykonávat. Představovalo 
to změnu ve způsobu myšlení a nazírání na americké školáky. Objevila se 
myšlenka národních standardů. Ty dostaly v březnu 1994 podobu federálního 
zákona Goals 2000 - Educate America Act, který umožnil vytvoření výboru 
National Education Standards Improvement Council (NESIC). Kromě mnoha 
jiných úkolů měl spolupracovat s příslušnými organizacemi při tvorbě kritérií 
pro udělení souhlasu se standardy učiva navrženými nezávislými organiza-
cemi. Usilovalo se o to, aby standardy: 

• byly schopné obstát v mezinárodní konkurenci 

• odrážely nejlepší poznatky o vyučování a učení 

• byly rozvíjeny v rámci procesu otevřeného nejrůznějším názorům (Natio-
nal association for sport and physical education, 2004, 1) 

Američtí pedagogové považují tuto reformu, která probíhá již více než 20 let, 
za opravdu revoluční počin (National association for sport and physical edu-
cation, 2004, 1). Její hlavní zásadou je, že se bude systematicky aplikovat na 
všech možných úrovních školského systému. To je rozdíl od dosavadních 
snah postupovat spíše po malých krocích (například zmenšením počtu žáku ve 
třídách). Při této reformě se má vycházet z iniciativ jak jednotlivých států, tak 
zdola od jednotlivých škol a školských distriktů. V nejmenších řídících jed-
notkách – distriktech – se usiluje o zmenšení administrativního zatížení škol  
a učitelů, které brzdí jejich práci. Školy mají vytvořit stimulující a kreativní 
atmosféru, ve které se vzájemně respektují učitelé a žáci. Učitelům se má do-
stat podpory a posily, aby zásady reformy energicky převáděli v život. 
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1980 – první vlna 

1983 – dokument A 
Nation at Risk 

1980 – druhá vlna 
1986 – Goodlad, 

Sizer, Boyer 

1990 
Clinton: Cíle do 

roku 2000 
 

2000 – současnost 
Bush: „No Child 

Left Behind“ 
 

� vyšší nároky 
na vzdělávací 
výsledky žáků 
� standardizované 

kurikulum 
� zintenzivnění 

testování učitelů 
a žáků 
� vyšší nároky na 

certifikaci učitelů 

� decentralizace 
� zplnomocnění 

učitelů 
� site-based 

management 
� zainteresování 

rodičů 
� restrukturace 
� použití technologií 

ve výuce 

� měřitelnost 
studijních 
výsledků 
� standardy 
� inkluze 
� bloková výuka 
� možnost výběru 

školy 
� charterové školy 

� testování studentů 
od 3. do 8. 
ročníků 
z matematiky 
a čtení 
� testy musí být ve 

shodě se 
standardy 
� školy musí být 

schopné prokázat 
adekvátní pokrok 
� do roku 2014 

musí všichni 
studenti 
dosáhnout úrovně 
„proficient“ 
� v roce 2005-2006 

musí všichni 
studenti mít 
vysoce 
kvalifikované 
učitele 
� definice úrovně 

„proficient“ se 
mohou 
v jednotlivých 
státech různit 
� více podpory pro 

charterové školy 

Tab. 2: Historie americké edukační reformy (Pastore, 2009) 
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6.4. Shrnutí výsledků a diskuse 

Ve školství České republiky, Spolkové republiky Německo a Spojených států 
amerických se odráží historické tradice. Východiskem pro spuštění reform-
ních změn amerického školství byly nedobré výsledky, kterých dosáhli ame-
ričtí studenti v mezinárodně srovnávacích studiích. Podobně tomu bylo také 
ve Spolkové republice Německo, avšak zde stejně jako v České republice byly 
hlavním spouštěcím mechanizmem politické a společenské změny, které 
v 90. letech zasáhly celou Evropu. Pro české školství byl pak zásadní vstup 
naší republiky do Evropské unie. 

Východiska pro realizování reformních změn byla různá také v souvislosti 
s kulturními odlišnostmi. I přesto si můžeme povšimnout základních tendencí, 
ve kterých se reformní kroky všech tří sledovaných zemí shodují. Všechny tři 
země procházejí obdobím změn, které jsou charakterizovány zvyšováním 
autonomizace škol. Košák (2008, 10) hovoří o rozvolňování centralizovaných 
a „dlouhodobě stabilních“ systémů, ve kterých je podstatně rozšiřován prostor 
jednotlivých škol pro jejich vlastní rozhodování a jednání. Ve všech třech ze-
mích jsou patrné snahy o změnu ve vzdělávacím systému tak, aby bylo možné 
lépe (dynamičtěji) reagovat na rychle se měnící společnost a její potřeby. Ke 
změnám dochází také v oblasti kurikula. 

Systémy tvorby, implementace a evaluace kurikula, na jehož projektovou 
formu se v dalším textu soustředíme, můžeme umístit na kontinuu (centra-
listický – decentralizovaný) podle toho, jaká míra zodpovědnosti v kuriku-
lárním procesu je přisouzena centru (státním orgánům), dále místním samo-
správám a školám, a nakolik zodpovědnost leží přímo na učiteli (srov. Greger, 
2006, 126). Z pohledu námi zkoumaných zemí můžeme říci, že se jednotlivé 
systémy tvorby kurikula setkávají někde uprostřed s centrálně řízeným nicmé-
ně participativním modelem kurikulární politiky. Vyjádřením tohoto modelu 
je tzv. dvouúrovňový model kurikula, který je v současnosti uplatňován 
v České republice a v jednotlivých státech Spojených států amerických  
a Spolkové republiky Německo, kdy na úrovni státu je vytvořen společný, 
velmi obecný rámec kurikula a jeho kokretizace je ponechána na úrovni školy 
a místní samosprávy. 
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Podle Walterové (2004) je možné rozlišit dva modely vymezování kuriku-
lárního obsahu. Model typický pro země kontinentální Evropy a model, který 
dominuje v anglosaských zemích13. Walterová (2008) dále uvádí, že mezi-
národní transfer přispívá k vzájemnému ovlivňování kurikulárních modelů, 
což zvláště v posledních desetiletích vede k sbližování přístupů v konstru-
ování kurikula. Jak autorka upozorňuje, univerzální model neexistuje, lze však 
identifikovala určité společné trendy ve vymezování kurikulárního jádra. Ty 
můžeme spatřit také v trojici zemí, na které se v naší monografii zaměřujeme, 
a které Walterová (2008) pojmenovává následovně. 

Kurikulární jádro je široké, vyvážené, otevřené a integrující. Využívá zdrojů 
osobních, kulturních a společenských. Osobní rozvoj žáků je legitimním zdro-
jem kurikula a je explicitně vyjadřován v kurikulárních dokumentech. Spole-
čné jádro kurikula základu celoživotního vzdělávání tenduje k definování roz-
voje integrované osobnosti a zdůrazňuje její spirituální, kulturní, pracovní, 
sociální, environmentální a kreativní složku. 

Jak autorka dále upozorňuje, utváření kurikulárního jádra tradičně chápaného 
jako soustava nezastupitelných vyučovacích předmětů tenduje k systémovým  
a paradigmatickým změnám, které jsou z námi zkoumaných zemí patrné přede-
vším v České republice a Spolkové republice Německo. Tyto změny znamenají: 

• postup od celků k částem, od obecného ke konkrétnímu 

• koncentraci tvorby obsahového jádra na klíčové kompetence a dovednosti 

• vymezení obsahových oblastí, respektujících širší zdroje kurikula, které 
jsou nadřazeny tradičním vyučovacím předmětům 

Je zřejmé, že snahou autorů reforem českého a německého školství je nahrazení 
akademického pojetí vzdělávání, které se má přiblížit více životu, společnosti 
a přírodě. Jako klíčové jsou zdůrazňovány kompetence učební, poznávací, 
komunikační, kooperativní, řešení problémů a adaptační schopnosti, podporu-
jící flexibilitu a vyrovnávání se změnami prostředí. Podstatně se mění obsah 
vyučovacích předmětů. Pokud jsou jejich tradiční názvy zachovány, jsou také 

                                                 
13 Model 1. je založený na výběru z obecné kultury (cultura general, allgemeine 

Bildung), tendující ke struktuře odvozené převážně z vědních disciplín (encyklo-
pedická koncepce) a oblasti umění. Oblasti transformované do vyučovacích před-
mětů odpovídají především na otázku, co má být předmětem vyučování. Tento 
model, při určitých národních a regionálních specifikách, dominoval v zemích konti-
nentální Evropy, tedy i Německa a České republiky. 
Model 2. zdůrazňuje činnosti, rozvoj zkušeností žáků a proces jejich učení. 
Otázka, jak učení probíhá, za jakým účelem žák získává zkušenosti a jakým způso-
bem učení organizovat, je však podstatná. Tento model byl a vlastně stále ještě je 
dominantní v anglosaských zemích. 
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definována explicitně mezipředmětová témata, která do obsahů vstupují 
(viz např. Umsetzungsbeispiele – Gymnasimum, Landesbildungsserver Baden – 
Würtenberg, 2010). Flexibilnost předmětové struktury je dále podporována 
zaváděním integrovaných předmětů, eventuálně zařazením nových předmětů či 
kurzů (viz nový obor v českých RVP Výchova ke zdraví). 

Důležitým tématem diskuse ve všech třech zemích je evaluace a hodnocení 
vzdělávacích výsledků (srov. Aschebrock & Stibbe, 2008; Feingold & Fioren-
tino, 2005; Johnson, Kasser & Nichols, 2002; Ježková, Kopp & Janík, 2008; 
Klieme, 2004; Straková et al., 2009; Thiele, 2007, Walterová, 2006b aj.). 

V České republice se jedná zejména o problematiku autoevaluace škol 
(Straková et al., 2009) a hodnocení studijních výsledků žáků na konci pátého 
a devátého ročníku základní školy (srov. Houška, 2005). Velmi diskutovaným 
tématem současné doby je projekt „nových maturit“. V médiích se opakovaně 
objevuje polemika o jejich připravenosti (Nová maturita, 2009). 

Ve Spolkové republice Německo byly v letech 2003 a 2004 zavedeny národní 
vzdělávací standardy (viz kap. 6.2), které jsou historicky poprvé závazné pro 
všechny části Německa. Tyto standardy ověřuje a dále vyvíjí Institut pro roz-
voj kvality vzdělávání (Institut für Qualitätsentvicklung im Bildung, IQB). 

Nejzávažnější diskuse ohledně evaluace výsledků vzdělávání ze sledovaných 
zemí probíhá ve Spojených státech amerických. V současné době je vyžadováno 
zkvalitnění vzdělávacích postupů a prostředkem, jak toho docílit, má být zavedení 
nových výkonnostních standardů (Johnson, Kasser & Nichols, 2002, 42; Peter-
sen, Cruz & Amundson, 2002, 15; National Association for Sport and Physical 
Education, 2004, 2). Testování ve školách představuje v americké společnosti 
v uplynulých dvaceti letech výrazný fenomén a důraz na něj ještě zesílil po přijetí 
zákona „No Child Left Behind Act“ v roce 2002 (Jones et al., 2003). Testování 
žáků ve školách tak od počátku tisíciletí získalo na intenzitě. Tento zákon zavádí 
požadavek, aby byli z matematiky, čtení (jazykových dovedností) a přírodních 
věd testováni všichni žáci od třetího do osmého ročníku. 

Tyto snahy o měřitelnost v americkém školství mají také své odpůrce. Často 
zmiňovaným argumentem je, že plnění těchto předepsaných státních výkon-
nostních standardů, jako měřítka vzdělanostních kompetencí, zapříčiní tlak na 
učitele a děti. Obě skupiny se nyní budou cítit povinni věnovat se pouze 
učivu, které bude v testech (Feingold & Fiorentino, 2005, 701; viz také John-
son, Kasser & Nichols, 2002). Projekty zaměřené na hodnocení schopnosti 
studentů aplikovat znalosti jsou nyní méně důležité. Namísto toho je při-
kládána důležitost snadněji měřitelným pamětním testovým úlohám, které se 
mohou vyskytovat ve standardizovaných testech. V návaznosti na výkon-
nostně orientovanou evaluaci bylo vyučování orientováno na konkrétní úkoly, 
popřípadě testy, spíše než na obecné vzdělávací cíle (Brüggelmann, 2004, 
428; Klieme, 2004, 632). Krick (2006) uvádí, že v některých státech USA byli 



106 

učitelé honorováni podle výsledků žáků založených na testování. Výsledky 
žáků se v těchto konkrétních testech zlepšovaly, zároveň však jejich výkon-
nost klesala v požadavcích na testech nezávislých, což se týká také tělesné 
výchovy. Navíc výsledky žáků ve standardizovaných testech zůstávaly na 
vysoké úrovni jen do té doby, dokud nebyly požadavky změněny. Zavedení 
nových testů vedlo ke zhoršení na původní úroveň (Amrein & Berliner, 2002; 
Linn, 2000). Také ve Spolkové republice Německo se v souvislosti s výkon-
nostními standardy objevují kritické hlasy, které upozorňují na špatné zkuše-
nosti s kurikulárními koncepty 70. let minulého století (srov. Aschebrock & 
Stibbe, 2008; Hildebrandt-Straman & Lagig, 2005). 

Zavádění výkonnostních standardů a jejich testování je častým tématem dis-
kusí také ve vztahu k tělesné výchově. Feingold a Fiorentino (2005) například 
uvádějí, že v USA direktiva Bushovy vlády omezila čas věnovaný programům 
tělesné výchovy, požadovány jsou stále lepší výsledky v teoretických před-
mětech a tělesná výchova je tak opomíjena. Krick (2006) v této souvislosti 
upozorňuje, že jestliže tělesná výchova nemá být považována za postraní 
předmět, musí vyhovět požadavkům vzdělávací politiky na zajištění a rozvoj 
kvality. Autor k tomuto připojuje tezi, že pokud na tělesnou výchovu nebude 
brán zřetel při diskusi o vzdělávacích standardech a jejich evaluaci, mohlo by 
to mít fatální následky. Také další autoři (Brügelmann 2004; Klieme, 2004; 
Ward & Doutis, 1999) upozorňují na zkušenosti z USA a na to, že těžiště 
školní práce je zaměřeno na ty předměty, pro které jsou formulovány vzdě-
lávací standardy a u kterých dochází na základě těchto standardů k evaluaci. 
Na druhou stranu je například v Německu možné zaznamenat výhrady k hod-
notícím standardům, a to do značné míry právě ve spojitosti s tělesnou vý-
chovou (srov. Schierz & Thiele, 2003). Tito autoři upozorňují na fakt, že 
některé relevantní úkoly a cíle tělesné výchovy je velice obtížné zaznamenat 
ve vzdělávacích standardech, o to obtížnější je jejich hodnocení. Kritikové 
výkonnostních standardů se obávají, že dojde opět k redukci požadavků na 
sportovně-motorické schopnosti, dovednosti a znalosti. Tělesná výchova zalo-
žená na standardizaci a měření motorických schopností a dovedností se pak 
spíše stane řízeným tréninkem (Krick, 2006). 

Uvedené změny plynoucí z probíhajících školských reforem všech tří sledo-
vaných zemí se logicky dotýkají také kurikulárních dokumentů tělesné vý-
chovy. Ty jsou v České republice vytvářeny zcela nově (ačkoli vzdělávací 
obsah je často pouze překlápěn z předešlých osnov), v Německu a Spojených 
státech amerických dochází k jejich podstatným inovacím. Připomeňme, že 
přijímání rozhodnutí o kurikulu v některých zemích není záležitostí pouze škol-
ské administrativy, ale i dalších sociálních partnerů, které představují skupiny 
politiků, odborníků, učitelů, rodičů zaměstnavatelů (profesních komor, asociací, 
podniků) viz například NASPE ve Spojených státech amerických. Na druhou 
stranu vyjádření zájmů státu na kvalitě kurikula dospělo v některých zemích 
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(např. Anglie a Wales, Nizozemsko, Norsko a také Česká republika) k přijetí 
zákonů o národním kurikulu (srov. Walterová, 2008). V tomto se země, na které 
se v naší práci zaměřujeme, poněkud liší. Zatímco v České republice jsou 
vzdělávací programy schvalovány státními orgány (MŠMT), v Německu za 
tvorbu vzdělávacích dokumentů odpovídají ministerstva školství jednotlivých 
spolkových zemí, v USA vychází iniciativa při tvorbě zásadních dokumentů 
z aktivit profesních organizací, v případě tělesné výchovy zejména z National 
Association of Sports and Physical Education (NASPE) a z podpory dalších 
organizací sdružujících především lékaře. 
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7. TĚLESNÁ VÝCHOVA V KURIKULÁRNÍCH 
DOKUMENTECH ČR, SRN A USA 

Tělesná výchova se v jednotlivých zemích často významně liší svou koncepcí. 
Pedagogický slovník definuje koncepci vzdělávání jako „pojetí podstaty vzdě-
lání, jeho hlavních principů a hodnot, cílů a funkcí vzdělání ve společnosti“ 
(Průcha et al. 2003, 105). Tato definice vybízí ke zpřesnění výrazu pojetí. To, 
co obvykle označuje tento výraz ve vztahu k tělesné výchově, definuje Mužík 
a Trávníček (2006, 390) jako „zorný úhel, pod nímž je vyučovací předmět 
tělesná výchova jednotlivými subjekty vnímán a interpretován“. Podle 
autorů je pojetí tělesné výchovy možné rozlišovat z hlediska subjektu (např. 
žákovo pojetí, učitelovo pojetí aj.), z hlediska objektu (např. pojetí cílů, pojetí 
učiva, pojetí žáků aj.) i z hlediska kvality (např. naivní pojetí, formální pojetí, 
věcné pojetí aj.), případně podle zaměření. Naul (2003) navrhuje čtyři hlavní 
směry, které reprezentují historický vývoj zaměření školní tělesné výchovy  
v různých zemích. Těmito základními směry jsou: výchova sportovní, pohy-
bová, tělesná a zdravotní. K identifikaci trendů ve vývoji koncepcí tělesné vý-
chovy autor navrhuje využití následujícího vektorového modelu. 

 

Obr. 5: Vývoj koncepcí školní tělesné výchovy v Evropě (Naul, 2003, 49) 

Naulův pohled na problematiku vývoje koncepcí tělesné výchovy se stal podkla-
dem také pro naše úvahy ohledně změn v pojetí tělesné výchovy v porovnáva-
ných zemích. 
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7.1. Tělesná výchova v projektovaném kurikulu  
České republiky 

Výzkumný soubor: Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (2007) 

7.1.1. Tělesná výchova v RVP ZV 

Tělesná výchova je v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdě-
lávání (RVP ZV) součástí vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, který zahrnuje 
vedle tělesné výchovy také oblast zdravotní. Vzdělávací oblast Člověk a zdra-
ví je koncipována pro první i druhý stupeň ZŠ. Přináší základní podněty pro 
ovlivňování zdraví, s nimiž se žáci seznamují, učí se je aplikovat a využívat 
ve svém životě. Vzdělávání v této oblasti směřuje k tomu, aby žáci poznávali 
sami sebe jako živé bytosti, pochopili hodnotu zdraví, smysl zdravotní pre-
vence i hloubku problémů spojených s nemocí či jiným poškozením zdraví. 
Důraz je kladen na praktické dovednosti a jejich aplikace v modelových situa-
cích i v každodenním životě školy. 

Vzdělávací oblast Člověk a zdraví (RVP ZV, 2007, 73) má přispívat k utvá-
ření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka: 

• k poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty 

• k poznávání člověka jako biologického jedince závislého v jednotlivých 
etapách života na způsobu vlastního jednání a rozhodování, na úrovni me-
zilidských vztahů i na kvalitě prostředí 

• k pochopení zdraví jako vyváženého stavu tělesné, duševní i sociální pohody 
a k vnímání radostných prožitků z činností podpořených pohybem a vitalitou 
zdravého člověka, příjemným prostředím a atmosférou příznivých vztahů 

• k získávání orientace v základních názorech na zdraví, na to, co je a není 
zdravé, co může zdraví prospět a co ho poškozuje, k rozpoznávání základ-
ních situací ohrožujících zdraví a k upevňování způsobů rozhodování 
a jednání, které neohrožují zdraví vlastní ani zdraví jiných lidí 

• k využívání osvojených preventivních postupů pro ovlivňování zdraví 
v denním režimu, k uvažování a jednání v souladu s preventivní ochranou 
zdraví v každé životní situaci, k poznávání a využívání míst souvisejících 
s preventivní ochranou zdraví 

• k propojování činností a jednání souvisejících se zdravím a zdravými mezi-
lidskými vztahy, se základními etickými a morálními postoji, s volním 
úsilím atd. 
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• k chápání zdraví, zdatnosti a výkonnosti jako významného předpokladu 
pro dobrý fyzický vzhled i duševní pohodu a následně pro ovlivnění 
výběru profesní dráhy, partnerů, vlastních zájmů atd. 

• k poznávání zdrojů informací o zdraví, k získávání informací, jejich hod-
nocení a využívání a ke schopnosti diskutovat o problémech souvisejících 
se zdravím, vyjádřit svůj názor i svěřit se se zdravotním problémem 

• k aktivnímu zapojování do činností a aktivit školy podporujících zdraví 
a do propagace zdravotně prospěšných činností 

Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je vymezena a realizována v souladu s vě-
kem žáků ve vzdělávacích oborech Tělesná výchova (k níž patří také zdra-
votní tělesná výchova) a Výchova ke zdraví (vzdělávací obsah vzdělávacího 
oboru Výchova ke zdraví je realizována pouze na 2. stupni základního vzdě-
lávání. Vzdělávací obsah Výchovy ke zdraví na 1. stupni základní školy je 
zařazen do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět). 

Ve vzdělávacím oboru Tělesná výchova jsou žáci vedeni jednak k poznávání 
vlastních pohybových možností a zájmů, ale také k poznávání účinků kon-
krétních pohybových činností na tělesnou zdatnost, duševní a sociální pohodu. 
Pohybové vzdělávání postupuje od spontánní pohybové činnosti k činnosti 
řízené a výběrové. Žáci se učí samostatně ohodnotit úroveň své zdatnosti a řadit 
do denního režimu pohybové činnosti pro uspokojování vlastních pohybových 
potřeb i zájmů, pro optimální rozvoj zdatnosti a výkonnosti, pro regeneraci sil 
a kompenzaci různého zatížení, pro podporu zdraví a ochranu života. 

Charakteristické pro pohybové vzdělávání je rozpoznávání a rozvíjení pohy-
bového nadání žáků. Nedílnou součástí tělesné výchovy jsou také korektivní 
a speciální kompenzační cvičení, která mohou být preventivně využívána pro 
všechny žáky nebo zadávána žákům se zdravotním oslabením místo činností, 
které nejsou pro jejich oslabení vhodné. 

Vzdělávací obor Výchova ke zdraví navazuje svým vzdělávacím obsahem na 
obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Přináší základní poznání o člo-
věku v souvislosti s preventivní ochranou jeho zdraví. Žáci se učí aktivně 
rozvíjet a chránit zdraví v propojení všech jeho složek (sociální, psychické 
a fyzické) a být za ně odpovědný. Upevňují si hygienické, stravovací, pracov-
ní i jiné zdravotně preventivní návyky, rozvíjejí dovednosti odmítat škodlivé 
látky, předcházet úrazům a čelit vlastnímu ohrožení v každodenních i mimo-
řádných situacích. Rozšiřují a prohlubují si poznatky o rodině, škole a spole-
čenství vrstevníků, o přírodě, člověku i vztazích mezi lidmi a učí se tak dívat 
na vlastní činnosti z hlediska zdravotních potřeb a životních perspektiv dospí-
vajícího jedince a rozhodovat se ve prospěch zdraví. 
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7.1.2. Vzdělávací obsah tělesné výchovy v České republice 

Vzdělávací obsah oboru Tělesná výchova je rozdělen do tří tematických celků: 
činnosti ovlivňující zdraví, činnosti ovlivňující úroveň pohybových doved-
ností a činnosti podporující pohybové učení. Pro každý tematický celek je 
definováno učivo a očekávané výstupy a to ve formě jednotlivých položek 
(viz RVP ZV, 2007, 77–79), jejichž výčet uvádíme v následujícím textu. 

7.1.3. Příklad rozpracování učiva a očekávaných výstupů  
tělesné výchovy 

Činnosti ovlivňující zdraví: 

Učivo: 

• význam pohybu pro zdraví – rekreační a výkonnostní sport, sport dívek 
a chlapců 

• zdravotně orientovaná zdatnost – rozvoj ZOZ, kondiční programy, mani-
pulace se zatížením 

• prevence a korekce jednostranného zatížení a svalových dysbalancí – 
průpravná, kompenzační, vyrovnávací, relaxační a jiná zdravotně zaměřená 
cvičení 

• hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech – v nestandardním pro-
středí, první pomoc při TV a sportu v různém prostředí a klimatických 
podmínkách, improvizované ošetření poranění a odsun raněného 

Očekávané výstupy: 

• usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti, z nabídky zvolí vhodný rozvojový 
program 

• samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve shodě s hlav-
ní činností – zatěžovanými svaly 

• odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní etikou a zdra-
vím; upraví pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění ovzduší 

• uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sporto-
višť, přírody, silničního provozu předvídá možná nebezpečí úrazu a při-
způsobí jim svou činnost 
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Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností: 

Učivo: 

• gymnastika – akrobacie, přeskoky, cvičení s náčiním a na nářadí 

• estetické a kondiční formy cvičení s hudbou a rytmickým doprovodem – 
základy rytmické gymnastiky, cvičení s náčiním; kondiční formy cvičení 
pro daný věk žáků, tance 

• úpoly – základy sebeobrany, základy aikidó, judó, karatedó 

• atletika – rychlý běh, vytrvalý běh na dráze a v terénu, základy překážkového 
běhu, skok do dálky nebo do výšky, hod míčkem nebo granátem, vrh koulí 

• sportovní hry (alespoň dvě hry podle výběru školy) – herní činnosti jed-
notlivce, herní kombinace, herní systémy, utkání podle pravidel žákovské 
kategorie 

• turistika a pobyt v přírodě – příprava turistické akce, přesun do terénu a uplat-
ňování pravidel bezpečnosti silničního provozu v roli chodce a cyklisty, 
chůze se zátěží i v mírně náročném terénu, táboření, ochrana přírody, zá-
klady orientačního běhu, dokumentace z turistické akce 

• plavání (podle podmínek školy – zdokonalovací plavecká výuka, pokud 
neproběhla základní plavecká výuka, musí předcházet adaptace na vodní 
prostředí a základní plavecké dovednosti) – další plavecké dovednosti, další 
plavecký způsob (plavecká technika), dovednosti záchranného a branného 
plavání, prvky zdravotního plavání a plavecký sportů, rozvoj plavecké vy-
trvalosti 

• lyžování, snowboarding, bruslení (podle podmínek školy) – běžecké lyžo-
vání, lyžařská turistika, sjezdové lyžování nebo jízda na snowboardu, bez-
pečnost pohybu v zimní horské krajině, jízda na vleku; (další zimní sporty 
podle podmínek školy) 

• další (i netradiční) pohybové činnosti (podle podmínek školy a zájmu žáků) 

Očekávané výstupy: 

• zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové do-
vednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech 

• posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné nedosta-
tky a jejich možné příčiny 
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Činnosti podporující pohybové učení: 

Učivo: 

• komunikace v TV – tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, smluvené 
povely, signály, gesta, značky, základy grafického zápisu pohybu, vzájemná 
komunikace a spolupráce při osvojovaných pohybových činnostech 

• organizace prostoru a pohybových činností – v nestandardních podmínkách, 
sportovní výstroj a výzbroj – výběr, ošetřování 

• historie a současnost sportu – významné soutěže a sportovci, olympismus 
– olympijská charta 

• pravidla osvojovaných pohybových činností – her, závodů, soutěží 

• zásady jednání a chování v různém prostředí a při různých činnostech 

• měření výkonů a posuzování pohybových dovedností – měření, evidence, 
vyhodnocování 

Očekávané výstupy: 

• užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka, čte-
náře novin a časopisů, uživatele internetu 

• naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky – čestné 
soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní, ochranu 
přírody při sportu 

• dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu družstva 
a dodržuje ji, rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role 
hráče, rozhodčího, diváka, organizátora 

• sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony, eviduje je a vyhodnotí 

• zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje, závody, turistické 
akce na úrovni školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže 

• zpracuje naměřená data a informace o pohybových aktivitách a podílí se na 
jejich prezentaci 
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7.2. Tělesná výchova v projektovaném kurikulu SRN 

Výzkumný soubor: Die SPRINT Studie: Eine Untersuchung zur Situation des 
Schusports in Deutschland (Brettschneider et al., 2003), Richtlinien und Lehr-
pläne für die Sekundarstufe I – Gymnasium in Nordrhein-Westfalen (Ministerium 
für Schule, Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen, 2001) 
a Bildungsplan, Allgemein bildendes Gymnasium, Baden-Württemberg (Mini-
sterium für Kultus, Jugend und Sport, Baden-Württemberg, 2004) 

Je nutné mít stále na paměti diverzitu německého školství plynoucí z federál-
ního uspořádání, které samozřejmě ovlivňuje i obsah kurikulárních doku-
mentů pro tělesnou výchovu. Ty je při značném zjednodušení možné rozdělit 
do dvou skupin: 

• učební plány orientované na druhy sportů  
(Sportartenorientierte Lehrpläne – Sp) 

• učební plány orientované na pohybové aktivity  
(Bewegungsfeldorientierte Lehrpläne – Bf) 

Autoři studie SPRINT (Brettschneider et al., 2003) mimo jiné zjišťovali čet-
nost a poměr zastoupení těchto dvou pojetí. Pro naši práci podstatné závěry 
z této studie shrnují Krick a Prohl (2005) následovně. Poměr obou pojetí je 
v SRN v podstatě shodný, avšak podstatný rozdíl je patrný z hlediska toho, 
kdy jednotlivé vzdělávací plány, patřící k jednomu nebo druhému typu, vešly 
v platnost. Více než 60 % učebních plánů orientovaných na pohybové aktivity 
vešlo v platnost v roce 1999 nebo později a dokonce jen 13 % vzdělávacích 
plánů tohoto typu před rokem 1994. Naproti tomu učebních plánů oriento-
vaných na druhy sportů bylo 56 % v platnosti od roku 1993 a jen 19 % vešlo 
v platnost v období 1999–2003. 
 

 
Obr. 6: Doba platnosti německých vzdělávacích dokumentů, specifikace podle typu 
vzdělávacích dokumentů SPRINT (Brettschneider et al., 2003, 19) 
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V roce 2003, kdy byla v Německu realizována studie SPRINT, byly vzdělávací 
plány orientované na druhy sportů v průměru jedenáct let staré, zatímco učební 
plány orientované na pohybové aktivity byly v platnosti jen roky čtyři. Podle 
autorů studie SPRINT (Brettschneider et al., 2003, 19) „tento fakt jednoznačně 
dokazuje trend ve vývoji německých kurikulárních dokumentů, ve kterých již 
není důraz kladen na sport, nýbrž na rozvoj pohybových dovedností“. 

Z tohoto důvodu se při komparaci projektovaného kurikula tělesné výchovy 
v porovnávaných zemích zaměříme především na učební plány orientované na 
pohybové aktivity. Sportovní zaměření vzdělávacích dokumentů je však v Ně-
mecku stále významné, proto pro úplnost uvedeme také rozbor této sportovně 
orientované koncepce. 

7.2.1. Vzdělávací obsah tělesné výchovy v učebních plánech 
orientovaných na druhy sportů 

Učební plán orientovaný na druhy sportů je podle studie SPRINT například 
používán v zemi Baden-Württemberg pod názvem Bildungsplan, Allgemein 
bildendes Gymnasium, Baden-Württemberg (Ministerium für Kultus, Jugend 
und Sport, Baden-Würtemberg, 2004).  

Vzdělávací obsah je rozdělen do čtyř vzdělávacích oblastí 

1. odborné znalosti 

2. individuální sportovní činnosti: cvičení na nářadí, gymnastika, lehká atle-
tika, plavání – minimálně 3 sportovní aktivity 

3. kolektivní sporty: basketbal, fotbal, házená, volejbal – minimálně 3 kolektiv-
ní sportovní disciplíny 

4. sporty v nabídce oficiálního sportovně soutěžního programu – 1–2 spor-
tovní aktivity. (Vedle povinného obsahu jsou do předmětu tělesná výchova 
zařazovány i nepovinné sportovní činnosti jako je tenis, alpské i klasické 
lyžování, vodní turistika, hokej, bruslení, horolezectví, cyklistika, orientač-
ní běh, judo a jiné úpolové sporty atd. Je možné říci, že výběr nepovinných 
sportovních činností je odvislý od možností školy a až na výjimky (jako 
např. box) není nijak direktivně omezován) 

Pro každý tematický celek je v těchto vzdělávacích dokumentech definováno 
učivo a výstupy vzdělávání, a to pro 6., 8. a 10. ročník. 

Jako názorný příklad uvádíme učivo a výstupy předepsané pro 8. ročník, 3. te-
matický celek s názvem: Kolektivní sporty (Mannschaftsportarten). 
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Učivo: 

• basketbal, fotbal, házená, volejbal – minimálně 3 kolektivní sportovní dis-
ciplíny 

Žáci a žákyně: 

• jsou schopni vystihnout podstatu a myšlenku hry a aplikovat (realizovat 
ji ve hře) 

• umí použít ve hře základní útočné a obranné činnosti 

• získané základní techniky používají ve hře 

Vzdělávací standardy jsou konkretizovány třemi úrovněmi (viz Niveaukonkre-
tisierungen – Gymnasimum, Landesbildungsserver Baden-Würtenberg, 2010) 
a znázorňovány v příkladových úlohách – Beispiele für Curricula a Beispiele 
für den Unterricht. Jako konkrétní příklad realizace vzdělávacích standardů 
uveďme projekt „Kicken und Lesen“ (viz Umsetzungsbeispiele – Gymna-
simum, Landesbildungsserver Baden-Würtenberg, 2010). Jednalo se o projekt 
realitovaný v srpnu 2005. Cílem bylo neobvyklou cestou, spojenou s fotba-
lem, podporovat chuť chlapců do čtení. 

7.2.2. Vzdělávací obsah tělesné výchovy v učebních plánech 
orientovaných na pohybové aktivity 

Učební plán orientovaný na pohybové aktivity je používán v zemi Severní  
Porýní-Vestfálsko. Autoři Krick (2006), Richter (2006, 2007) aj. označují ku-
rikulární dokumenty této země za „směr určující“. Podle nich jsou směrnice 
této zamě brány jako výchozí při tvorbě dokumentů i v ostatních spolkových 
republikách. Podívejme se nyní na jejich zpracování. 

Značně obsáhlý dokument s názvem Richtlinien und Lehrpläne für die Sekun-
darstufe I – Gymnasium in Nordrhein-Westfalen (Ministerin für Schule, Wis-
senschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen, 2001) je rozdělen 
do tří částí. 

A. V první části nazvané Richtlinien jsou například představeny obecné cíle 
studia na gymnáziu, jeho uspořádání z hlediska ročníků atd. 

B. V druhé části dokumentu nazvané Rahmenvorgaben für den Schulsport je 
rámcově definován vzdělávací obsah tělesné výchovy. Ten je vymezen pro 
všechny vzdělávací formy a úrovně současně a tvoří tak společný základ, 
který je dále rozpracován a konkretizován. Cíle vzdělávání jsou pojmenovány 
šesti rozdílnými perspektivami: 
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• pohybová zkušenost (rozvoj kognitivních schopností, prožitku a pohybo-
vých zkušeností - Sinneswahrnehmung verbessern, Bewegungserlebnis 
und Körpererfahrung erweitern) 

• forma pohybu (vyjadřování se tělem, utváření pohybu – sich körperlich 
ausdrücken, Bewegung gestalten) 

• odvaha (mít odvahu a čelit odpovědnosti – etwas wagen und verantworten) 

• výkon (výkon prožívat, chápat, hodnotit – das Leisten erfahren, verstehen 
und einschätzen) 

• kooperace (rozvoj kooperace, konkurenceschopnosti a komunikace – Ko-
operieren, wettkämpfen und sich verständigen) 

• zdraví (rozvoj a udržování zdraví a uvědomování si hodnoty zdraví – Ge-
sundheit fördern, Gesundheitsbewusstsein entwickeln) 
 
 

 
Obr. 7: Pedagogické perspektivy (Pädagogische Perspektiven) tělesné výchovy spol-
kové republiky Severní Porýní-Vestfálsko (Ministerium für Schule, Wissenschaft und 
Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen, 2001, 41) 
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Těchto šest pedagogických perspektiv označuje Kurz (1998, 143) za „srdce 
konceptu“. Pojem „perspektivy“ byl zvolen záměrně, aby byly zřejmé různé 
úhly pohledu na stejný objekt, kterým je tělesná výchova. Richterová (2006) 
dále upozorňuje na to, že jednotlivé perspektivy mají stejnou váhu či důle-
žitost a není jim přisuzováno určité pořadí či posloupnost. 

Často zmiňovaná rozmanitost tělesných aktivit je zohledněna v deseti tematic-
kých celcích projektovaného vzdělávacího obsahu tělesné výchovy. Dva jsou 
obecného rázu (vnímání těla a zvyšování tělesných schopností a objevování 
her společně s vhodným herním prostředím), jeden je znalostní (žák má získat 
znalosti a rozumové dovednosti v oblasti sportu) a zbylých sedm zahrnuje as-
pekty jako pohyb ve vodě – plavání atd. Tematické celky jsou uvedeny v ná-
sledujícím pořadí: 

• vnímání těla a rozvíjení pohybových dovedností (Den Körper wahr-
nehmen und Bewegungsfähigkeiten ausprägen) 

• objevování her a využívání herních prostor (Das Spielen entdecken und 
Spielräume nutzen) 

• běh, skok, hod – lehká atletika (Laufen, Springen, Werfen – Leicht-
athletik) 

• pohyb ve vodě, plavání (Bewegen im Wasser – Schwimmen) 

• cvičení na nářadí - tělesná cvičení (Bewegen an Geräten – Turnen) 

• pohybové formy, tanec, rytmická gymnastika, pohybové umění (Gestal-
ten, Tanzen, Darstellen – Gymnastik/Tanz, Bewegungskünste) 

• sportovní hry (Spielen in und mit Regelstrukturen – Sportspiele) 

• cyklistika, zimní sporty, jízda na kolečkových bruslích aj. (Gleiten, Fa-
hren, Rollen – Rollsport/Bootssport/Wintersport) 

• úpolové sporty (Ringen und Kämpfen – Zweikampfsport) 

• osvojování vědomostí, chápání významu účelově zaměřených pohybo-
vých aktivit (Wissen erwerben und Sportbegreifen) 
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Obr. 8: Tematické celky tělesné výchovy země Severní Porýní-Vestfálsko – Inhalts-
bereiche des Shulsports (Ministerium für Schule, Wissenschaft und Forschung des 
Landes Nordrhein-Westfalen, 2001, 41) 

Jak jsme již uvedli, vzdělávací plány země Severního Porýní-Vestfálska jsou 
některými autory ozančovány jako dokument určující směr pro tvorbu po-
dobných vzdělávacích materiálů také v dalších zemích SRN. Avšak oproti 
podobným vzdělávacím plánům (srov Lehrpläne - Berlin, 2010) definují také 
standardy obecného rázu pro první dva a poslední (desátý) tematický celek 
(Vnímání těla a rozvíjení pohybových dovedností – Den Körper wahrnehmen 
und Bewegungsfähigkeiten ausprägen, objevování her a využívání herních 
prostor – Das Spielen entdecken und Spielräume nutzen a oblast vědomostní – 
Wissen erwerben und Sport begreifen). Tematické celky nejsou postaveny do 
stejné roviny. Jak je patrné z jejich optického rozestavení na stranách krychle 
(viz obr. 8), tematické celky jsou rozděleny do tří kategorií. První dva tema-
tické celky (1. Den Körper wahrnehmen und Bewegungsfähigkeiten aus-
prägen, 2. Das Spielen entdecken und Spielräume nutzen) jsou nadřazené či 
překrývající pohybové oblasti, které představují základnu pro následující 
tematické celky (3-9). Podobně jako tematické celky 1 a 2 je desátý tematický 
celek (Wissen erwerben und Sport begreifen) postaven do odlišné roviny, 
čímž je znázorněna jeho samostatnost a zároveň jeho těsné sepětí s ostatními 
tematickými celky. 
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C. Poslední třetí část námi analyzovaného dokumentu nese název Lehrplan 
Sport. Zde je pro každý výše jmenovaný tematický celek (Inhaltsbereiche 1–
9) nejprve vyjasněno spektrum významných pedagogických poznámek. Dále 
zde jsou pojmenována témata, na která se učitelé v rámci jednotlivých tema-
tických celků mají zaměřit. Cíle a učivo jednotlivých tematických ceků není 
tak jako v českých dokumentech předepisováno v bodech a na sebe nenavazu-
jících větách, ale v souvislém textu, který je sice méně přehledný, zato srozu-
mitelněji a jasněji vystihuje představy autorů. Tato část významně napomáhá 
při orientaci a především při realizaci výukových záměrů. 

Každému tematickému celku je přidělena časová dotace a učivo, které si žáci 
mají osvojit povinně (Obligatorik). 

Každý tematický celek je v závěru doplněn o dva až tři konkrétní příklady re-
alizace výukových záměrů, které jsou opět nejdříve stručně uvedeny souvis-
lým textem, a až poté je definován projektovaný obsah výuky doplněný  
o didaktické poznámky. Tyto ukázky realizace výuky svou různorodostí 
upozorňují na to, že je učivo jednotlivých tematických celků možné nahlížet 
z šesti výše jmenovaných pedagogických perspektiv. Pro lepší představu uvá-
díme ukázkový příklad zpracování realizace výukových záměrů prvního te-
matického celku - Vnímání těla a rozvíjení tělesných schopností (Den Körper 
wahrnehmen und Bewegungsfähigkeiten ausprägen), který je nazván „Držení 
rovnováhy – balancování“. 
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Držení rovnováhy – balancování 
 
Hru s rovnováhou je možné symbolizovat dvěma póly, ztrátou a znovunalezením. 
Rovnováha je důležitým předpokladem pro pohybové a sportovní aktivity a každo-
denní (běžné) situace. Schopnost držení rovnováhy a její vnímání je proto důležité 
rozvíjet v rozličných situacích, kdy je třeba vyrovnat se s držením vlastní rovno-
váhy či nějakého předmětu. K tomu je zapotřebí, vedle integrace vestibulárních, ki-
nestetických, taktilních a vizuálních schopností, rozvíjet také soustředění a úsudek. 
Toto nerozsáhlé učební téma (cca 5 hodin) zdůrazňuje pedagogickou perspektivu 
„Vnímání těla a rozvoj pohybových schopností“ (Wahrnehmungsfähigkeit verbes-
sern, Bewegungserfahrungen erweitern). Je vhodné především pro 5. a 6. třídy, může 
však být podnětné také pro vyšší ročníky. 

Úkoly/Náplň Didaktické poznámky 

Které situace vyžadují držení 
rovnováhy? 
� Objevování situací, které vyžadují drže-

ní rovnováhy a rozvoj individuálních 
schopností (např. stoj na jedné noze, na 
úzké /vratké základně a současné plnění 
dalších úkolů). 

� Zkoumání různých variant hledání rov-
nováhy předmětů (např. s tyčí, míčem, 
kuželem, diabolem aj.) 

� Současné držení vlastní rovnováhy 
a rovnováhy různých předmětů.  

Připravení podmínek, které umožní 
individuální zdokonalování, ale budou 
také vyzývat k dosažení vyšších úrovní. 
Poskytování podnětů pro samostatný 
rozvoj při hledání rovnováhy předmětů 
a balancování s nimi. Dbát na atmos-
féru umožňující koncentraci. Zprostřed-
kování vhledu na spojitosti „vnější“ 
a „vnitřní“ rovnováhy. 

Jak se hledá rovnováha? 
Chápání podmínek a okolností pro nalezení 
a držení rovnováhy, např. 
� Pochopení významu různých smyslo-

vých vjemů pro získání rovnováhy. 
� Problém intenzity vyrovnávacích 

/vyvažovacích pohybů. 

Přerušení zrakové kontroly vede i při 
bezpečném držení rovnováhy ke znač-
nému znejistění. Poskytnout dostatečné 
množství příležitostí pro nácvik. 
 

Které každodenní situace vyžadují drže-
ní rovnováhy, jejich hledání a využití? 
� Objevování situací vyžadujících držení 

rovnováhy ve škole a v průběhu dne. 
� Pravidelné využívání každodenních 

samostatně zvolených činností vyžadu-
jících držení rovnováhy. 

Podněcovat žáky, aby dlouhodobě 
a pravidelně vyhledávali rovnováhu 
vyžadující situace a určili si pro ně 
kritéria vlastního zlepšení. Poznatky 
žáků tematizovat v hodinách tělesné 
výchovy. 

Tab. 3: Příklad realizace výukových záměrů v dokumentech NRW (Ministerium für 
Schule, Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen, 2001, 71) 
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Desátý tematický celek se svým zpracováním liší od prvních devíti. Jsou 
v něm uvedeny otázky, které jsou rozděleny tematicky podle zmíněných šesti 
vzdělávacích perspektiv. Tyto otázky slouží učiteli jako návrh toho, na co se 
může žáků ptát a pomáhají tak systematizovat vědomosti, které žáci získali 
prostřednictvím výuky dělené do tematických celků 1–9. 

V následujícím textu předkládáme názorné zpracování desátého tematického 
celku, s překladem otázek všech šesti vzdělávacích perspektiv analyzovaného 
kurikulárního dokumentu. 

• Rozvoj kognitivních schopností, prožitku a pohybových zkušeností: 
Jaký význam pro pohyb mají taktilní, vizuální a akustické vjemy? Jak 
řídíme a kontrolujeme vlastní pohyb? Jak je možné rozvíjet a trénovat 
periferní vidění? Jaké existují možnosti pro zlepšení schopnosti koordi-
nace? Jak reaguje lidský organizmus na zátěž? Jaký vliv může mít okolí 
na psychiku jedince při pohybových aktivitách? Jaký vliv na prožitek mo-
hou mít pohybové aktivity ve volné přírodě? 

• Vyjadřování se tělem, utváření pohybu: Jak je možné provádět pohyby, 
které jsou vázané prostorově, rytmicky či určitou formou? Co je to rytmický 
pohyb? Jak se docílí synchronizovaného pohybu při skupinových pohy-
bových aktivitách? Jaké jsou možnosti vyjadřování se pohybem? Jaký 
význam pro pohyb má rytmus a hudba? Jak je možné spojovat pohybové 
prvky do sestav? Jaký význam má prezentace pohybu na pohybový prožitek? 

• Mít odvahu a čelit odpovědnosti: Jaká existuje spojitost mezi odvahou 
a napětím, mezi odvahou a rizikem? Jaká rizika jsou spojena s provo-
zováním pohybových aktivit a jak je možné je odpovědně redukovat? Jak 
se při provozování pohybových aktivit zachází s vlastními obavami a oba-
vami ostatních? Jaká opatření je nutné dodržovat při provozování pohy-
bových aktivit? Jaký význam má důvěra a možnost spolehnout se na 
zvládnutí činností vyžadujících odvahu? 

• Prožívání výkonu, jeho chápání a hodnocení: Co se rozumí pod pojmem 
výkon? Jaká kritéria určují výkon, jak se hodnotí vlastní výkon a výkon 
jiných? Jaká je spojitost mezi připraveností podat výkon a schopností podat 
výkon? Jaký význam má absolutní a relativní výkonnost při provozování 
pohybových aktivit? Které faktory určují výkon a jak je můžeme kladně 
ovlivnit? Jak se správně cvičí? Jak se správně trénuje? Jaký vliv na organiz-
mus má trénink? Jak se připravuje na tělesnou zátěž? Jak se rozpozná a řídí 
pohybové zatížení? Jak se připravuje na soutěžní výkon? 

• Rozvoj kooperace, konkurenceschopnosti a komunikace: Jaký význam 
mají pravidla pro společné a vzájemné jednání při provádění pohybových 
aktivit? Jak vznikají pravidla a jak je možné je měnit? Jak je možné 
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vytvořit družstvo bez napětí a diskriminace? Jaké dohody či ujednání se 
ve hře, nácviku, učení a trénování uzavírají s ostatními a jak se při nich 
postupuje? Co charakterizuje férovou soutěž a férového cvičence či spor-
tovce? Jak se zachází s partnerem, protivníkem a rozhodčím při provádění 
pohybových aktivit? Jaké úkoly má rozhodčí? Jaká jsou pravidla chování 
při soutěži? Jak zorganizujeme soutěž pro sebe a pro ostatní? Jak zorga-
nizujeme pohybovou aktivitu, hru či sportovní aktivitu pro sebe či ostatní? 

• Rozvoj a udržování zdraví a uvědomování si hodnoty zdraví: Jak je 
možné využít pohybových aktivit pro vlastní zdraví? Co jsou z hlediska 
zdraví oprávněné a sporné představy o ideálním fyzickém vzhledu? Jak se 
odpovědně zachází s vlastním tělem? Jak se dostat do fyzické kondice 
a jak se v ní udržet? Jaký význam má každodenní provádění pohybových 
aktivit pro dobrý zdravotní stav? Jak je možné změnit provádění pohy-
bových aktivit pro zajištění jejich kladného působení na zdraví? Jak pro-
vádět pohybové aktivity správně z hlediska fyziologie a zdraví? Jaký vý-
znam má tělocvičný oděv pro bezpečnost? Jaká hygienická pravidla se 
pojí s prováděním pohybových aktivit? Jak se chováme při zranění? Jaká 
zdravotní rizika je nutné znát při provádění pohybových aktivit a jak je 
můžeme omezit? (Ministerium für Schule, Wissenschaft und Forschung 
des Landes Nordrhein-Westfalen, 2001, 112). 

7.3. Tělesná výchova v projektovaném kurikulu USA 

Výzkumný soubor: Shape of the Nation (National Association for Sport and 
Physical Education, American Heart Association, 2006) a Moving into the 
Future : National Standards for Physical Education (National Association for 
Sport and Physical Education, 2004) 

Projektované kurikulum tělesné výchovy v USA je uvedeno v dokumentu 
s názvem Moving into the Future: National Standards for Physical Education 
(National Association for Sport and Physical Education, 2004). V úvodu do-
kumentu se autoři věnují jeho vzniku (viz také Dobrý & Hendl, 2006). V roce 
1986 vytvořila NASPE komisi a požádala ji, aby zodpověděla otázku: „Co má 
znát a prakticky prokazovat pohybově vzdělaný žák?“ Prvním výsledkem 
projektu byla definice, která zahrnuje pět hlavních cílových oblastí. Podle ní 
pohybově vzdělaný žák splňuje tyto podmínky: 

• osvojuje si pohybové dovednosti potřebné k provádění různých pohybo-
vých aktivit 

• je tělesně zdatný 

• zúčastňuje se pravidelně pohybových aktivit 
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• zná efekty a přednosti pravidelně provozovaných pohybových aktivit 

• dokáže ocenit význam pohybových aktivit a jejich prospěšnost pro vytvá-
ření zdravého životního stylu 

Práce komise byla v dalším období ovlivněna dokumentem Healthy People 
2000: The National Health Objectives (Lidské zdraví v roce 2000: celoná-
rodní úkoly zdraví) z roku 1990, který obsahuje jakousi desetiletku úkolů 
v oblasti veřejného zdraví. Značnou pozornost věnoval dvěma celonárodním 
cílům, které mají vztah ke školní tělesné výchově: 

• zvýšit ve všech ročnících povinné 12leté školní docházky podíl žáků, 
kteří se účastní denních pohybových aktivit ve škole, minimálně na 50 % 

• zvýšit minimálně na 50 % podíl doby aktivní pohybové činnosti v kaž-
dé vyučovací jednotce a jako učivo volit především pohybové aktivity, 
které je možno provádět celoživotně 

Konečná první verze standardů pro školní tělesnou výchovu a systém hodno-
cení žáků byla publikována v roce 1995 jako dokument s názvem „Pohybem 
do budoucnosti: Národní standardy pro tělesnou výchovu“. Druhá verze 
standardů vznikla v roce 2004. Jak první verze NASPE, tak jejich inovovaná 
podoba se snaží definovat, jaké poznatky a dovednosti by si měl žák osvojit 
jako důsledek kvalitního programu tělesné výchovy (National Association for 
Sport and Physical Education, 2004; viz také Deal et al., 2002; Johnson, 
Kasser & Nichols, 2002; Senne & Housner, 2002). Standardy poskytují navíc 
koncepční představu pro navržení reálných a dosažitelných úrovní žákova 
výkonu v jednotlivých věkových kategoriích. 

Standardy jsou seskupeny do kategorií podle ročníků 0.–2., 3.–5., 6. –8. a 9.–12. 
v souladu s jinými školními předměty a s vývojovými tendencemi mládeže. 
Každá kategorie obsahuje očekávání žákových výkonů a ukázky výkonových 
indikátorů. Šest standardů je rozpracováno pro jednotlivé věkové kategorie 
tak, aby bylo jasné, co by měl žák na konci dané úrovně znát a prakticky 
vykonávat. Příklady výkonových indikátorů žákova chování, prokazující na 
každé úrovni pokrok směřující k dosažení žákových očekávání, odrážejí 
žákovy výsledky ve vztahu k očekáváním. 

Výkonové indikátory nezahrnují veškeré učivo podobně jako v českých RVP 
ZV. Jsou to pouze příklady, které by měly naznačit, co by mohl použít učitel ve 
svém vlastním programu. Je na učitelích, aby sami vytvořili vlastní výkonové 
indikátory, které budou odpovídat potřebám a vývojové úrovni žáků. 
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Vzdělávací obsah projektovaného kurikula tělesné výchovy Spojených států 
amerických definovaný Národními standardy pro tělesnou výchovu (NASPE, 
2004) je specifikován následujícími šesti standardy14. 

• Standard 1: Žák prokazuje kompetenci v pohybových dovednostech a po-
hybových vzorcích potřebných k provádění různých pohybových aktivit – 
Student demonstrates competency in motor skills and movement patterns 
needed to perform a variety of physical activities. 

• Standard 2: Žák prokazuje porozumění pojmům souvisejícím s pohybem, 
principy, strategiemi a taktikami aplikovanými při osvojování a vyko-
návání pohybových aktivit – Student demonstrates understanding of 
movement concepts, principles, strategies, and tactics as they apply to the 
learning and performance of physical activities. 

• Standard 3: Žák se pravidelně účastní pohybových aktivit – Student parti-
cipates regularly in physical activity. 

• Standard 4: Žák dosahuje a udržuje dostatečnou úroveň tělesné zdatnosti 
podporující zdraví – Student achieves and maintains a health-enhancing 
level of physical fitness. 

• Standard 5: Žák prokazuje osobní odpovědnost a respektuje sebe sama a os-
tatní v prostředí pohybových aktivit – Student exhibits responsible personal 
and social behavior that respects self and others in physical activity settings. 

• Standard 6: Žák oceňuje význam pohybových aktivit pro zdraví, zábavu, 
vlastní stimulaci, sebevyjádření a sociální interakci – Student values physi-
cal activity for health, enjoyment, challenge, self-expressions and/or social 
interaction. (Natinonal association for sport and physical education, 2004). 

V následujícím textu uvádíme přehlednou informaci o všech šesti standardech 
a příklad rozpracování kmenového učiva. 

Standard 1: Cílem tohoto standardu je rozvíjení pohybových dovedností 
potřebných k radostnému provozování pohybových aktivit. Ovládnutí pohy-
bových základů usnadňuje osvojování dalších pohybových dovedností. Dává 
žákům možnosti dosáhnout úspěšně vyšších výkonnostních úrovní a zvyšuje 
pravděpodobnost, že žák bude pohybové aktivity pravidelně provozovat. 
V prvních letech se žáci učí základním pohybovým dovednostem (běhání, 
skákání, házení, přeskakování). V průběhu dalších let mohou tyto dovednosti 
dále kombinovat, zdokonalovat a rozvíjet se ve specializované dovednosti 
(např. specifické taneční kroky, přihrávky od prsou, chytání s rukavicí nebo 

                                                 
14 Jejich překlad uvádí Dobrý a Hendl (2006). 



127 

používání speciální taktiky), které se v dalších letech používají v neustále slo-
žitějším prostředí. Na základě zájmu úrovně své pohybové kompetence si 
mohou žáci volit některé pohybové aktivity, kterým se věnují pravidelně 
a které vyžadují další specifické dovednosti. To všechno je přípravou žáků na 
život v dospělosti. Osvojené dovednosti jim později umožní zúčastňovat se 
pravidelně pohybových aktivit ve volném čase i v pracovním procesu. 

Standard 2: Cílem tohoto standardu je usnadnit žákovi užívání kognitivních 
informací tak, aby rozuměl osvojování pohybových dovedností, dále pod-
poroval jejich rozvoj a zvyšoval svůj výkon. Žák se učí používat myšlenkové 
procesy ke kontrole a usměrnění výkonu. Využívá přitom poznatků pohybo-
vého učení a vývoje, psychologie výkonu, sociologie, biomechaniky a zátěžo-
vé fyziologie. Máme na mysli např. zvýšení produkce svalové síly sumací 
dalších sil, znalost efektu úzkosti na výkon a porozumění principům speci-
fičnosti tréninku. Znalost těchto pojmů a principů a jejich aplikace zvyšuje 
pravděpodobnost nezávislého učení, a tudíž pravidelnější a efektivnější účast 
na pohybových aktivitách. V nižších ročnících základní školy je kladen důraz 
především na osvojení určité slovní zásoby vztahující se k pohybu a na aplika-
ci původních pojmů. Ve vyšších ročnících základních škol a nižších ročnících 
středních škol se zdůrazňuje aplikace a zobecňování těchto konceptů na pohy-
bové aktivity v situacích reálného života. Na střední škole je kladen důraz na 
nezávislé a rutinní používání velkého množství neustále složitějších konceptů. 
Před maturitou by žák měl mít dostatek znalostí a způsobilost samostatně je 
využívat k osvojování nových dovedností a k zlepšování těch stávajících. 

Standard 3: Cílem tohoto standardu je vytvoření návyků pravidelné účasti na 
pohybových aktivitách. Standard spojuje dění ve vyučovacích jednotkách tě-
lesné výchovy s aktivitami žáků mimo školu. Účast žáka ve vyučovacích jed-
notkách tělesné výchovy je důležitá, avšak to, co žák dělá ve svém volném čase 
mimo vyučování, má zásadní význam pro vytvoření zdravého a aktivního život-
ního stylu, který je potřebný jako prevence různých zdravotních problémů bu-
doucí dospělé generace. Žáci využívají znalostí a dovedností nabytých v tělesné 
výchově i při pravidelných pohybových aktivitách v době mimo vyučování. 
Prokazují efektivní autoregulační dovednosti, které jim umožňují pravidelně se 
zúčastňovat pohybových aktivit. Dobrovolná účast se často vyvíjí z počátečního 
potěšení z činnosti spojeného s dovednostmi potřebnými k provedení dané akti-
vity. Jakmile si žák uvědomí souvislost mezi aktivitou a okamžitými a zjisti-
telnými efekty aktivity na tělo, začne pravidelná účast na pohybové aktivitě 
obohacovat jeho tělesné a psychické zdraví, sociální příležitosti, vztahy a kvali-
tu života. Účast žáků se bude zvyšovat, budou-li mít příležitosti rozvíjet zájmy, 
které jsou pro ně smysluplné. Děti v raném věku se učí mít radost z pohybové 
aktivity, poznávají však také, že k dosažení prospěchu z ní je zapotřebí určité 
úrovně osobního zaujetí a vážné práce. Podílejí se na vývojově adekvátních ak-
tivitách, které jim pomohou získat pohybovou kompetenci, a které je povzbudí 
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k účasti na pohybových aktivitách nízké i vyšší intenzity a různých pohybových 
her. S přibývajícím věkem se zvyšuje struktura aktivit a přibývají možnosti 
účastnit se různých aktivit v době mimo vyučování. Dosažení tohoto standardu 
podporuje účast, která je přiměřená doporučeným časovým požadavkům z hle-
diska typu pohybové aktivity, její frekvence, doby trvání a intenzity, o nichž se 
ví, že slouží podpoře a udržení dobrého zdraví. 

Standard 4: Cílem tohoto standardu je rozvíjení žákových znalostí, dovedností 
a ochoty akceptovat odpovědnost za osobní zdatnost vedoucí k aktivnímu 
a zdravému životnímu stylu. Žáci dosahují vyššího stupně základní tělesné zdat-
nosti a pohybové kompetence, než je zapotřebí pro různé pracovní úkony a čin-
nosti ve volném čase. Zdravotně orientovaná tělesná zdatnost zahrnuje kardio-
vaskulární vytrvalost, svalovou sílu a svalovou vytrvalost, flexibilitu a opti-
mální složení těla. Očekávané zlepšení žákovy kondice by mělo být založeno 
zcela individuálně, v potaz by se měly vzít i rozdílné počáteční úrovně a dlou-
hodobé cíle týkající se úrovně zdatnosti založené na kriteriálních normách a při-
nášející zdravotní benefity. Žáci se zlepšují v aktivitách střední až vyšší inten-
zity, které ovlivňují jednotlivé komponenty zdravotně orientované zdatnosti. 
Žáci mají také více zkušeností s plánováním, výkonem a monitorováním 
svých pohybových aktivit potřebných pro rozvoj tělesné zdatnosti. U mladších 
dětí je důraz kladen na jednotlivé prvky zdatnosti a na radost z pohybové 
aktivity, která podporuje tělesnou zdatnost. Starší děti postupně stále více chá-
pou jednotlivé složky tělesné zdatnosti, metody, jak tyto prvky rozvíjet a udržet, 
a také jejich význam pro celkové zdraví. Středoškolští žáci jsou schopni na-
vrhnout a rozvíjet svůj osobní program, který jim umožní dosáhnout úrovně 
tělesné zdatnosti podporující zdraví. 

Standard 5: Cílem tohoto standardu je dosažení opakovaně se projevujícího 
chování, které podporuje osobní i skupinový úspěch v pohybových aktivitách. 
Zahrnuje to bezpečné praktiky, dodržování pravidel a postupů, slušnost, týmovou 
spolupráci, etické chování a pozitivní sociální interakci. Klíčem k tomuto 
standardu je rozvoj respektu pro podobnosti a odlišnosti jedinců prostřed-
nictvím pozitivní interakce mezi účastníky pohybových aktivit. Podobnosti  
a odlišnosti zahrnují vztah ke kultuře, etnické zvyklosti, pohybové výkony, 
zdravotní oslabení, tělesné charakteristiky (např. sílu, velikost, tvar), pohlaví, 
věk, rasu a socioekonomický status. Dosažení tohoto standardu v nižších 
ročnících základní školy začíná přijetím pravidel chování a bezpečnosti ve 
třídě. Ve vyšších ročnících základní školy se žáci učí vykonávat pohybové 
činnosti samostatně, s partnerem a v menších skupinách. Na základní škole 
žáci začnou rozpoznávat odlišné a podobné vlastnosti jednotlivých spolužáků 
a podílejí se na kooperaci při pohybových aktivitách. Na nižším stupni střední 
školy žáci poznávají a identifikují účel pravidel a procedur, sami se podílejí 
na rozhodovacích procesech při tvorbě pravidel a procedur, jimiž se řídí jed-
notlivé speciální pohybové aktivity. Při pohybových aktivitách spolupracují 
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s lidmi různých povah a z různých sociálních prostředí. Středoškolští žáci pro-
jevují známky odpovědného chování, jednají samostatně a zodpovědně a mají 
pozitivní vliv na chování ostatních. Kooperují se všemi, předchází konfliktům 
nebo je řeší, znají hodnotu rozmanitosti v pohybových aktivitách a rozvíjejí 
strategie k zapojení ostatních. Také si začínají uvědomovat vliv rodiny, typu 
práce dospělých a pracovního zařazení na volbu pohybových aktivit a okol-
nost, že s časem se mění zájem o pohybové aktivity i příležitosti je vykonávat. 

Standard 6: Cílem tohoto standardu je rozvoj vědomí vnitřních hodnot a pří-
nosu účasti v pohybových aktivitách. Provádění pohybových aktivit je 
spojené s růstem sebevědomí a podporuje pozitivní obraz o sobě samém, 
což vede k udržování další účasti na pohybových aktivitách. V prvních roč-
nících se děti baví pohybovými zážitky a zkušenostmi a tím, jak narůstá jejich 
pohybová kompetence. V dalších ročnících je účast na pohybových aktivitách 
výzvou a příležitostí pro sociální interakci, pocit sounáležitosti ve skupině  
a také pro neustálé zlepšování osobních pohybových dovedností a jejich ap-
likaci v různém prostředí. Účast na pohybových aktivitách v ročnících střední 
školy dále vede k potěšení a výzvě k sebepřekonání, k sebevyjádření a soci-
álním interakcím. Výsledkem tohoto vnitřního přínosu je, že žák bude mít po 
celý život tendenci udržovat pohybově aktivní životní styl, který vyhovuje 
jeho potřebám. 

7.3.1. Příklad rozpracování učiva a cílových standardů 
pro 6.–8. ročník 

Standard 1: Žák prokazuje kompetenci v pohybových dovednostech a pohy-
bových vzorcích potřebných k provádění různých pohybových aktivit. 

Zvládnuté dovednosti dospívajících jedinců jim umožní účastnit se různých 
sportů, tanců, gymnastických sestav a aktivit v přírodě. Dosahují dobrého pro-
vedení i ve více specializovaných sportech, tancích a gymnastických aktivi-
tách a dokáží je kombinovat s jinými základními dovednostmi. Při herních 
činnostech se projevuje jejich taktické myšlení. 

Příklady žákových výkonů v 6.–8. ročníku: 

• ve volejbalu se soustředí na technicky správné spodní podání (např. stojí 
v základním střehu, pozoruje míč, natáhne ruku a přenese hmotnost těla 
vzad, švihne paží a přenese tělesnou hmotnost vpřed, dotkne se míče 
a dokončí pohyb) 

• zvládá krokové variace národních a společenských tanců 

• dribluje a zároveň nedovoluje protihráči získat míč 

• při tenisovém zápase umísťuje míč daleko od soupeře 
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• vytváří a zvládá množství gymnastických a tanečních sestav, které kombi-
nují balancování, otáčení, pohyb a přenos hmotnosti; to vše se děje hladce 
a plynule 

• po podání v badmintonu se vrací do původního postavení 

• při lezení na skále správně používá rybářskou a osmičkovou smyčku 

Standard 2: Žák rozumí pojmům souvisejícím s pohybem, principy, strategie-
mi a taktikami aplikovanými při osvojování a vykonávání pohybových aktivit. 

Žáci vykazují nárůst znalostí o specifických disciplínách. Dovedou popsat 
principy praxe a kondičního tréninku, které efektivně zvyšují výkon. Jejich 
chápání i aplikace teorií, principů, herních strategií a základních prvků speci-
fických dovedností potřebných k zvládnutí složitých aktivit, se zvyšuje. Žáci 
vědí kdy, jak a proč použít určité strategie a taktiky ve sportovních hrách. 
Využívají informace z různých zdrojů, jak vnějších, tak vnitřních, k řízení a zlep-
šování svého výkonu. 

Příklady žákových výkonů v 6.–8. ročníku: 

• na základě znalosti výsledku pozná a opraví nedostatky při trestném hodu 

• pozná podobnosti v držení těla při příjmu ve volejbalu a při bránění hráče 
ve fotbalu 

• vybírá si adekvátní postup pro nácvik složitějších dovedností 

• zná správné cviky pro rozcvičení i uklidnění a důvody, proč je používat 

• poté, co mu byla vysvětlena biomechanická podstata určité dovednosti, 
vykonává a vymýšlí různé postupy při gymnastice 

• vysvětlí alespoň dvě taktiky pro dvouhru v tenisu 

• navrhne novou pohybovou hru na principu basketbalu, která může být 
hrána všemi žáky, včetně tělesně postižených 

• popisuje základní principy tréninku a jejich uplatnění při rozvíjení těles-
né zdatnosti 

• po shlédnutí týmu elitních volejbalových hráčů navrhne nejlepší způsob, 
jak úspěšně podávat, přihrát a smečovat 

• rozumí biomechanice základních pohybů (např. při hodu natáhne loket, 
aby se zvětšil rádius rotace, a tím se zvýšila síla, kterou udělí míči rychlost) 
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Standard 3: Žák se pravidelně účastní pohybových aktivit. 

Dospívající žáci jsou schopni samostatně si vytyčit cíle své činnosti, podílet 
se na individuálních programech pohybových aktivit podle stanovených 
osobních cílů a podle výsledků hodnocení zdatnosti. Využívají tréninkových 
principů o zatěžování, potřebných k dosažení svých vytčených cílů. Žáci mají 
stále větší povědomí o příležitostech účastnit se velkého množství aktivit, 
které jim umožní splnění jejich osobních cílů. Pravidelně se podílejí na akti-
vitách mírné až vysoké intenzity ve škole i mimo školu. 

Příklady žákových výkonů v 6.–8. ročníku: 

• podílí se ve škole i mimo školu na pohybových aktivitách podporujících 
zdraví 

• vytyčuje si realistické cíle a usiluje o jejich naplnění svou účastí v aktivi-
tách, které si sám vybral 

• kumuluje doporučené množství minut pohybových aktivit mírné až vy-
soké intenzity v době mimo vyučování, minimálně pět dnů v týdnu 

• při provádění pohybových aktivit používá správné návody a pohybové 
principy 

• vede si deník o pohybových aktivitách po dobu sedmi dnů a dokumentuje 
pokrok směřující k dosažení osobních cílů 

• žák se snaží během dne vykonat určité množství kroků (např. 10 000) 

Standard 4: Žák dosahuje a udržuje dostatečnou úroveň tělesné zdatnosti 
podporující zdraví. 

Dospívající žáci se pravidelně účastní pohybových aktivit mírné až vysoké 
intenzity bez známek větší únavy. Provádějí pohybové aktivity, které ovliv-
ňují jednotlivé složky zdravotně orientované tělesné zdatnosti, tj. kardiovas-
kulární vytrvalost, svalovou sílu, svalovou vytrvalost, flexibilitu a složení těla. 
Žáci znají jednotlivé složky tělesné zdatnosti a jejich vztah k celkové tělesné 
zdatnosti. Kontrolují si svou srdeční a dechovou frekvenci, vnímají své vyna-
ložené úsilí a zotavení v průběhu namáhavého zatížení a po něm. Hodnotí 
svůj stav v jednotlivých složkách tělesné zdatnosti a těchto informací využíva-
jí při vytyčování osobních cílů tělesné zdatnosti bez výrazné učitelovy pomo-
ci. Žáci vykazují pokrok v chápání různých principů tréninku (např. postupné 
zvyšování zatížení, specifičnost, anaerobní práh), vědí jak těchto principů vy-
užít ke zlepšení své tělesné zdatnosti. 
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Příklady žákových výkonů v 6.–8. ročníku: 

• účastní se aktivit podporujících zvyšování svalové síly a svalové vytrva-
losti, flexibility, kardiovaskulární vytrvalosti a složení těla, jak ve školní 
tělesné výchově, tak v době mimo vyučování 

• sám si kontroluje tep před náročným pohybovým zatížením, v jeho průbě-
hu a po jeho skončení 

• ke zlepšení své tělesné zdatnosti využívá správné tréninkové principy a metody 

• udrží srdeční frekvenci v dané cílové zóně minimálně po dobu 20 minut 
při pohybové aktivitě na základě vlastního výběru 

• navrhne s učitelovou pomocí plán na zlepšení kardiovaskulární vytrvalosti 
při přípravě na delší pěší výlet 

• splňuje normy tělesné zdatnosti podle věku a pohlaví uvedené ve Fitness-
gramu 

• podle srovnání výsledků testování s hodnotami ve Fitnessgramu formu-
luje rozumné osobní cíle zlepšování své zdatnosti 

Standard 5: Žák prokazuje dostatečnou míru osobní odpovědnosti a sociál-
ního chování a respektuje sebe sama a ostatní v prostředí pohybových aktivit. 

Žáci začínají chápat úlohu pohybové aktivnosti jako mikrokosmu moderní 
kultury a společnosti, v chápání individuálních diferencí, vzájemně se podpo-
rují a nevylučují, respektují slabiny a přednosti jednotlivých členů skupiny. 
Přecházejí z pouhého akceptování a dodržování pravidel, procedur, bezpeč-
nostních pravidel, etického chování a pozitivních forem sociální interakce na 
reflexi vlastní role v prostředí pohybových aktivit a jejich benefitů. Mají již 
dobře osvojené kooperační dovednosti a jsou schopni podílet se na dosa-
hování týmových cílů v kooperačních i soutěživých činnostech. Adolescenti 
usilují o větší nezávislost na dospělých a efektivně pracují samostatně a ve 
skupinách na splnění daných úkolů. Dokáží se vhodně rozhodovat a řešit 
konflikty zaviněné silnějšími spolužáky. Pokud je to potřeba, učí se vhodným 
technikám řešení problémů a konfliktů, ke kterým může docházet v soutěži-
vých činnostech. 

Příklady žákových výkonů v 6.–8. ročníku: 

• žák se odpovědně rozhoduje o využití svého času a používání pravidel 
a tato rozhodnutí dodržuje 

• využívá rozumně čas, když má příležitost osvojit si nové složky kickboxu 

• rozhoduje se o modifikaci fotbalového utkání tak, aby se ho mohli účast-
nit všichni žáci 

• ve skupině plní daný úkolu, i když není pod učitelovým dohledem 
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• při orientačním závodu v terénu dodržuje zásady bezpečnosti k sobě sa-
mému i k ostatním 

• zvažuje následky různých rozhodnutí, když se dostane do konfrontace 
s negativním spoluhráčovým projevem 

• dodržuje pravidla pohybových her a jiných aktivit 
• vykazuje dostatečnou míru sebekontroly, pokud se musí podřídit kontro-

verznímu rozhodnutí rozhodčího 

• řeší citlivě interpersonální konflikty s ohledem na práva a pocity ostatních 
• zná úlohu týmových a individuálních sportů a tance při poznávání a chá-

pání ostatních jedinců pocházejících z jiného sociálního prostředí 
• pomocí verbálního i nonverbálního chování demonstruje spolupráci s vrstevní-

ky jiného pohlaví, rasy, etnika a způsobilosti v prostředí pohybových aktivit 

• vyhledává a účastní se aktivit s vrstevníky s nižšími dovednostmi a zna-
lostmi a má k nim respekt 

Standard 6: Žák oceňuje význam pohybových aktivit pro zdraví, zábavu, 
sebevyjádření a sociální interakci. 

Dospívající mladí lidé vyhledávají pohybovou aktivitu především pro pocit pří-
slušnosti ke skupině a pro pozitivní sociální interakci. Rozpoznají a ocení dobrý 
výkon. Pohybové aktivity představují pozitivní východisko pro soupeření s vrs-
tevníky a pro získání respektu a uznání od druhých. Objevováním radosti z účasti 
na pohybové aktivitě si zvyšují sebedůvěru a sebeúctu. Pohybová aktivita 
může představovat dobrý základ pro získání žákovy nezávislosti. Výzvou je 
jak prožívání účasti v soutěži na vysoké úrovni, tak osvojování nových doved-
ností. S tím, jak si žáci uvědomují své prožitky, stává se velmi důležité sebe-
vyjádření umožněné tancem, gymnastikou a dalšími sportovními aktivitami. 

Příklady žákových výkonů v 6.–8. ročníku: 

• popisuje způsoby, jak používat tělo a pohyb k vyjádření myšlenek a pocitů 
• ví, že pohybová aktivita je pozitivní příležitost k sociální a skupinové in-

terakci 

• oceňuje estetické a kreativní aspekty dovednostního výkonu vlastního 
i ostatních 

• považuje osvojování nových aktivit a dovedností jako výzvu 
• má radost z toho, že se díky snaze a praktickému nácviku stává dovednějším 

• k účasti na pohybové aktivitě vyzývá všechny žáky bez ohledu na jejich 
výkonovou úroveň 

• analyzuje vybrané pohybové zkušenosti z hlediska sociálních, emočních 
a zdravotních benefitů 
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Při studiu příkladů žákových výkonů by mohla vyvstat otázka, jak je těchto, 
do značné míry obecně definovaných cílových standardů, dosahováno? Proto 
se v následujícím textu, ačkoli se v naší práci zaměřujeme především na pro-
jektovou formu kurikula, krátce zmíníme také o formě realizační. 

Z důvodu zavádění rozvoje životních dovedností do výuky tělesné výchovy se 
objevilo množství výukových programů. Jeden z široce akceptovaných mode-
lů na úrovni druhého a třetího stupně školní docházky je Siedentopův spor-
tovní výukový model, ve kterém jsou například žákům postupně přidělovány 
role rozhodčích, manažerů, časoměřičů a organizátorů turnajů. Smyslem je, 
aby žáci lépe pochopili podstatu sportovních a pohybových aktivit z různých 
perspektiv. Vedle zvyšování sportovních dovedností a herních strategií, se 
žáci zlepšují v řešení problémů, spolupráci a vedení skupiny (Feingold & Fio-
rentino, 2005). 

Autoři upozorňují na další důležitý model ve Spojených státech, kterým je 
Hellisonův model odpovědnosti. Zde žáci opět zlepšují své sociální schop-
nosti včetně řešení problémů, spolupráce ve skupině, vedení skupiny a jejich 
odpovědnost. Hellisonův model vyžaduje, aby žáci nesli odpovědnost za své 
společenské chování v tělocvičně během výuky. Hlavní myšlenkou je, že si-
tuace v tělocvičně jsou odrazem situací životních a je třeba, aby žáci procvi-
čovali takové společenské dovednosti, které jim pomohou řešit problémy 
skutečného světa, jako zodpovědní dospělí. 

V oblasti konceptu zvyšování zdatnosti je v současné době ve Spojených 
státech používáno mnoho programů. Nejvyužívanější je program AAHPERD 
Physical Best, který využívá mezipředmětového přístupu, ve kterém jsou žáci 
seznamováni se zdatnostními koncepty v průběhu hry. Tento program posky-
tuje vědecky podložený koncept užívající her a sportovních aktivit, které mají 
pomocí zážitkových aktivit vybízet studenty základních a středních škol vzdě-
lávat se o vlastním těle, zdatnosti a výživě. Konkrétním příkladem programu 
Physical Best může být běh žáků překážkovou dráhou, která představuje 
kardiovaskulární systém nebo běh po mapě s jednotlivými státy atd. 

Na nové národní standardy zareagovaly v posledních deseti letech školy také 
nabídkou projektu zážitkových a dobrodružných aktivit (kurzy lanových 
aktivit). Jejich cílem je pomoci žákům posílit sebedůvěru, kooperaci a týmo-
vou spolupráci. Výuka prostřednictvím „her pro porozumění“ je zaměřena na 
předání zkušeností herních strategií a postupů. 

Výuka o příznivém působení tělesné aktivnosti na tělo je zaváděna spíše jako 
motivační prostředek výuky než jako prostá snaha o zkvalitnění tělesné zdat-
nosti dětí. Toto umožňuje, aby žáci byli hodnoceni spíše podle kritérií, jako 
jsou například množství mimoškolních tělesných aktivit, než podle výsledků 
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testů zdatnosti. Žáci jsou podněcováni softwareovým produktem Activi-
tyGram15 (Cooper Institute for Aerobics Research, 1999; viz také Feingold  
a Fiorentino, 2005) ke vkládání dat úrovně tělesných aktivit ve 30 minutových 
intervalech v rámci jednoho dne. Program poté, specificky pro každého žáka, 
poskytuje výtisk dlouhodobých dat informujících o jejich tělesných (pohybo-
vých) aktivitách. Další státní iniciativa vyžaduje od studentů vytvoření 
osobních, zdatnostních a výživových plánů namísto dřívějšího běhání okruhů. 
Jak uvádí Feingold a Fiorentino (2005), záměrem těchto snah je, aby žáci měli 
rádi a vážili si tělesné aktivity s nadějí zvýšené účasti na nich v dospělosti. 
Tyto snahy podněcují žáky, aby se po ukončení školní docházky stali nezávis-
lými a informovanými spotřebiteli (s ohledem na tělesnou aktivnost a výživu). 

7.4. Shrnutí výsledků a diskuse 

Hlavním cílem této části předkládané práce je porovnání pojetí tělesné výcho-
vy v modernizovaných kurikulárních dokumentech sledovaných zemí, které 
uvádíme v kapitole 7.4.2. Protože se však analyzované dokumenty liší, napří-
klad rozsahem, strukturací, zaměřením atd., považujeme za nezbytné uvést 
nejdříve porovnání těchto dokumentů z hlediska jejich zpracování (viz nava-
zující kapitola 7.4.1). Po vzájemné komparaci analyzovaných kurikulárních 
dokumentů si dovolujeme formulovat několik komentářů a doporučení zej-
ména k českým RVP, která uvádíme v odstavcích kapitoly 7.4.3. 

7.4.1. Odlišnosti ve zpracování analyzovaných kurikulárních 
dokumentů 

Jak jsme již uvedli, zpráva studie SPRINT (Brettschneider et al., 2003) proká-
zala, že se ve Spolkové republice Německo prosazují učební plány orientova-
né na pohybové aktivity. Protože, jak uvádí Richterová (2006) a další autoři, 
jako směr určující vzdělávací dokumenty jsou označovány výše popsané do-
kumenty země Severní Porýní-Vestfálsko, v následujícím přehledu jsou obec-
ně označovány jako německé vzdělávací dokumenty. Autoři studie Shape of 
the Nation (National Association for Sport and Physical Education, American 
Heart Association 2006, 7) se o amerických národních standardech vyjadřují 
tak, „že většina států USA (47) ve svých vzdělávacích dokumentech definuje 
všech šest výše popsaných vzdělávací standardů tělesné výchovy“. V následu-
jícím textu jsou proto také označovány jako americké vzdělávací dokumenty. 
                                                 
15 O využití motorických testů z testových baterií blíže pojednávají Suchomel (2003, 

2006) a Vrbas (2007). 
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V níže uvedeném souhrnu uvádíme některé shodné a odlišné aspekty českých, 
německých a amerických dokumentů obsahujících projektované kurikulum 
tělesné výchovy. 

• Na rozdíl od dřívějších normativních učebních osnov, které lineárně pláno-
valy obsah a témata výuky v jednotlivých ročnících, všechny tři porovnávané 
dokumenty konkretizují podstatné obsahové okruhy a cíle k nim vztažené. 
Ve všech třech analyzovaných dokumentech se tak uplatňuje snaha oriento-
vat se na „jádrové“ poznatky (core-curriculum, Kerncurriculum)16. 

• Dokumenty jsou pojímány demokratičtěji (do tvorby kurikula se vedle státu 
zapojují také školy), jak učitelům, tak žákům je dáváno více důvěry, tzn. 
přechod od centralizovaného řízení k odpovědnému spolurozhodování. 

• Důraz není kladen na specializaci, ale spíše na univerzální rozvoj žáků, 
čemuž odpovídá také mezioborové propojení tělesné výchovy například 
s výchovou ke zdraví a integrace s dalšími obory. 

• Dokumenty se liší svým rozsahem a detailností zpracování, což znesnad-
ňuje srovnávání jejich obsahové stránky. Všechny tři dokumenty byly 
publikovány ve formátu A4. Popsané americké národní standardy tělesné 
výchovy byly publikovány jako samostatný dokument a projektují těles-
nou výchovu na 58 stranách, německé směrnice pro tělesnou výchovu 
země Severního Porýní-Vestfálska byly publikovány také jako samostat-
ný dokument a jsou z porovnávaných materiálů nejobsáhlejší. Kurikulum 
tělesné výchovy je v nich popsáno na 125 stranách. Český Rámcový 
vzdělávací program pro základní vzdělávání je komplexní dokument, 
který projektuje celé předmětové kurikulum. Vzdělávací oblasti Člověk  
a zdraví je věnováno devět stran (dvě obecnému vymezení vzdělávací 
oblasti, dvě oboru Výchova ke zdraví a pět oboru Tělesná výchova). 

• Analyzovaný dokument Spojených států amerických projektuje kurikulum 
tělesné výchovy pro celé povinné vzdělávání, německé a české dokumen-
ty naopak vztahují projektované kurikulum tělesné výchovy k určitému 
stupni a formě vzdělávání. 

• České RVP ZV nedefinují vzdělávací cíle specificky pro tělesnou výcho-
vu, ale pro celou výukovou oblast Člověk a zdraví. Těchto cílů, které jsou 
převážně orientované na rozvoj a udržování zdraví, má být dosaženo 
prostřednictvím výuky řazené do tematických celků. V Německu jsou cíle 
nahrazeny perspektivami, ze kterých je tělesná výchova nahlížena. Tyto 
perspektivy jsou neustále zohledňovány prostřednictvím učiva projekto-

                                                 
16 Na probíhající diskuse o jádrovém kurikulu v USA a Německu upozorňují Maňák, 

Janík a Švec (2008, 28) 
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vaného v jednotlivých tematických celcích. V amerických dokumentech 
cíle definovány nejsou, respektive se shodují s definicemi jednotlivých 
tematických celků, nazývaných Standard 1–6. 

• Cíle vzdělávací oblasti Člověk a zdraví v českých dokumentech, oproti ame-
rickým standardům a německým perspektivám, na sebe nenavazují (jsou defi-
novány odlišně) z pohledu základního a středního vzdělávání. 

• Přestože existuje mnoho klasifikací toho, jak mohou být kurikula formulována, 
my se zde přidržíme pouze nejjednoduššího rozdělení na kurikula zaměřená na 
učivo (content based curriculum nebo content oriented curriculum) a kurikula 
zaměřená na výstupy na straně žáka (outcome based curriculum nebo goal 
oriented curriculum). Vlastní podoba tří analyzovaných kurikulárních doku-
mentů se v tomto ohledu liší. Protože německý dokument uvádí především to, 
co má být obsahem tělesné výchovy, svým zpracováním odpovídá spíše na 
učitele a učivo zaměřenému (content based/oriented) kurikulárnímu doku-
mentu. České a americké dokumenty nejsou z tohoto pohledu tak vyhraněné. 
Kurikulum je v nich vymezováno v podstatě oběma způsoby, jsou tedy zamě-
řené jak na učivo (content based/oriented curriculum), tak i na výstupy (outco-
me based curriculum). V praxi to znamená, že dokumenty nedefinují jen to, co 
a kdy má učitel učit, ale také to, co si žák má osvojit. Projektování tak má sklon 
k tendenci k vymezení výstupních cílů vyjádřených v kategoriích znalosti 
(poznání a porozumění), dovedností (kognitivních a praktických) a požadova-
ných kompetencí žáků. České dokumenty a dokumenty USA jsou tak mnohem 
více orientovány na žáka. 

• Všechny tři země dělí obsah tělesné výchovy do tematických celků, avšak 
jejich počet a strukturace jsou odlišné. Německé dokumenty dělí obsah tě-
lesné výchovy do deseti, americké do šesti a české do tří tematických celků. 

• Oproti českým RVP ZV v amerických i německých dokumentech jsou 
jednotlivé tematické celky v úvodu obecně představeny. Výukové oblasti 
jsou tak šířeji specifikovány a vysvětleny, čímž je možné lépe pochopit, 
kterých témat se konkrétní tematický celek týká a na které se zaměřuje. 

• V německých dokumentech je pro tematický celek 1–9 definováno učivo, 
které si žáci mají povinně osvojit (Obligatorik). Tím má být zajištěna vý-
uková jednotnost. České ani americké dokumenty takovouto část neobsa-
hují a z dokumentů nevyplývá, zda jsou očekávané výstupy jednotlivých 
tematických celků resp. standardů závazné či plní funkci doporučení. 

• Německé vzdělávací dokumenty obsahují ukázkové příklady a didaktické 
pokyny, americké ani české dokumenty tyto části nemají. Německým uči-
telům tak dokumenty dávají návod k tomu, jak cílových standardů dosáh-
nout. V ukázkových příkladech je velice názorně a přehledně zpracován 
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návod k tomu, co, kdy, v jakém tematickém celku a jak má být docíleno. 
Prostřednictvím těchto názorných ukázek je objasněno současné zohled-
nění vzdělávacích perspektiv při činnostech předepisovaných v jednot-
livých tematických celcích. Německé dokumenty tak působí lépe v tom, 
že definované cíle nejsou pouze deklarovány, ale ukazují také na to, 
jak jich je možné dosáhnout. V této oblasti analyzovaný vzdělávací doku-
ment Severního Porýní-Vestfálska kvalitativně předstihuje dokumenty 
obou zbývajících zemí. Zde je ale nutné upozornit na dokument publiko-
vaný v České republice s názvem Manuál pro tvorbu školních vzdělá-
vacích programů v základním vzdělávání (Výzkumný ústav pedagogický 
v Praze, 2005), který společně s metodickým portálem MŠMT uvádí 
konkrétní postupy při tvorbě jednotlivých částí školního vzdělávacího 
programu (tedy i tělesné výchovy) doplněné o příklady ze školní praxe. 

• Očekávané výstupy v německých dokumentech nejsou oproti českým a ame-
rickým dokumentům předepisovány v bodech a na sebe nenavazujících vě-
tách. Učivo je podáváno v souvislém textu, který je sice méně přehledný, 
zato srozumitelněji a jasněji vystihuje představy autorů. 

• Žádný z porovnávaných dokumentů neobsahuje výkonové standardy, kte-
ré specifikují, co znamená např. „přijatelná dobrá úroveň“. 

• Každému tematickému celku v německých dokumentech je přidělena ča-
sová dotace. Americké ani české dokumenty časovou dotaci pro jednot-
livé tematické celky, případně standardy, nepředepisují. 

• Jednotlivé americké standardy a tematické celky v českých dokumentech 
jsou položeny do jedné roviny, zatímco v německých dokumentech je 
zdůrazňován vícedimenzionální pohled na problematiku tělesné výchovy 
(viz obr. 8), který je navíc přehledně graficky znázorněn. 

• Velkou předností německých dokumentů je promyšlené propojení vzdělá-
vacích perspektiv, ze kterých je tělesná výchova nahlížena a tematických 
celků, které definují projektovaný obsah tělesné výchovy. To znamená, že 
dokumenty vedou učitele k nahlížení tělesné výchovy stále a opakovaně 
ze všech perspektiv. Tak například při výuce plavání nejde jen o osvojení 
určité dovednosti (plaveckého stylu), ale žáci mají být učeni zásadám hy-
gienickým, získávají teoretické znalosti a to opět z mnoha perspektiv 
(bezpečnost, záchrana, vytrvalost, fyzikální zákony atd.), žáci také mají 
rozvíjet svou zdatnost a výkonnost, učí se hrám ve vodě, zacházet s vlast-
ním tělem (například v rovnovážné poloze ve vodě) atd. Německým 
autorům se tak podařilo všech šest perspektiv zohlednit vyváženě. V tom-
to ohledu se projektovaná tělesná výchova v německých dokumentech 
výrazně odlišuje od české tělesné výchovy projektované v RVP ZV, 
z nichž jasně vyplývá orientace naší tělesné výchovy na rozvoj a udržo-
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vání zdraví. Další témata (problematika výkonu, soutěživosti, sociální 
interakce, emocí atd.) jsou sice v českých dokumentech také zastoupena, 
chybí jim ale propracovanější strukturace. 

7.4.2. Cíle a obsah tělesné výchovy  
ve sledovaných kurikulárních dokumentech 

Budeme-li uvažovat v intencích čtyř hlavních směrů vývoje koncepcí školní 
tělesné výchovy (sportovní, pohybová, tělesná a zdravotní), které navrhl Naul 
(2003), a porovnáme-li pojetí českých cílů, německých perspektiv a americ-
kých standardů tělesné výchovy v analyzovaných projektových dokumentech, 
pak je při značném zjednodušení možné říci, že cílem české tělesné výchovy 
je „zdravý člověk“, zatímco ve Spolkové republice Německo a Spojených stá-
tech amerických je to „pohybující se člověk“. Žádnou z analyzovaných kon-
cepcí však není možné označit za „ideálně – typickou“ (srov. Crum, 1994), 
reálnější je přemýšlet o různých strukturách i rozsazích základních prvků, 
které jsou v analyzovaných dokumentech více či méně vyváženy. 

Pojetí tělesné výchovy projektované v analyzovaných dokumentech se přede-
vším z pohledu obsahu učiva do značné míry shoduje, na některé oblasti je 
však kladen rozdílný důraz. Analýza vzdělávacích dokumentů také odhalila 
oblasti, které jsou v některé z porovnávaných zemí pojímány zcela specificky. 
V následujících odstavcích uvádíme souhrn našich zjištění. 

Sportovní odvětví v obsahu tělesné výchovy 

Ve všech třech zemích je patrný odklon od sportovních dovedností. Sporty 
jsou sice zařazovány do kurikula, jsou ale postaveny na stejnou úroveň jako 
ostatní pohybové aktivity. Spektrum pohybových aktivit se ve všech třech ze-
mích do značné míry shoduje, jmenovány jsou zejména pohybové aktivity 
jako běhy, skoky, hody, cvičení na nářadí, úpoly, tanec, rytmická gymnastika, 
sportovní hry, zimní sporty aj. Zařazovány jsou však i specifické aktivity 
např. v závislosti na odlišných kulturních zvyklostech dané země. Všechny tři 
země také zařazují inovativní pohybové aktivity jako je jízda na kolečkových 
bruslích, snowboarding aj. 

Problematika výkonu v tělesné výchově 

Jednostranná orientace na výkon je ve všech třech zemích nahrazována důra-
zem na vlastní uspokojení, prožitek a seberealizaci. Otázka výkonu je (na roz-
díl od českých RVP ZV, jejichž autoři se tomuto tématu spíše vyhýbají) jasně 
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zdůrazňována v německém dokumentu, ve kterém je toto téma zařazeno mezi 
šest základních perspektiv pod názvem – „Das Leisten erfahren, verstehen und 
einschätzen“ (výkon prožívat, chápat, hodnotit a porovnávat). V dokumentu se 
jasně říká, že cílem tělesné výchovy není rozvoj žáků prostřednictvím překonává-
ní jiných, nýbrž prostřednictvím rozvoje vlastních zkušeností. Je zde jasně dekla-
rováno, že prožitek z pohybové aktivity má být důležitější než snaha být nejlepší. 
Na druhou stranu každý tematický celek výkon jasně zohledňuje jako téma, se 
kterým se žáci mají učit zacházet. Žáci mají být učeni posuzovat výkony relativně 
ve vztahu k tělesným předpokladům a dalším faktorům, které výkon ovlivňují. 

Rozvoj fyzické zdatnosti prostřednictvím tělesné výchovy 

Otázka zdatnosti je nahlížena ve všech analyzovaných dokumentech v zásadě 
shodně v tom smyslu, že cílem rozvoje zdatnosti není dosažený výkon, ale 
zdatnost je považována za nezbytnou součást rozvoje a udržování lidského 
zdraví – tzv. zdravotně orientovaná zdatnost. Tento pojem zdůrazňuje, že stu-
peň zdatnosti má individuální úroveň potřebnou pro zdravý a aktivní způsob 
života určitého jedince. Úroveň zdravotně orientované zdatnosti není určena 
výkonnostními normami vztahujícími se k určitému věku, ale individuálními 
potřebami člověka. Rozdíly v projektování zdravotně orientované zdatnosti 
v analyzovaných dokumentech nejsou velké. České dokumenty rozvoj zdat-
nosti jmenují jako jeden ze specifických cílů tělesné výchovy a zdatnost je 
zařazena do tematického celku s názvem „Činnosti ovlivňující zdraví“. Něme-
cké dokumenty sice zdatnost nezařazují mezi šest perspektiv tělesné výchovy, 
je jí však věnována podstatná část jednoho z těchto šesti pohledů na tělesnou 
výchovu, který nese název „Gesundheit fördern, Gesundheitsbewusstsein ent-
wickeln“ (rozvíjení a udržování zdraví a uvědomování si hodnoty zdraví). 
V amerických dokumentech je rozvoji zdatnosti věnován samostatný tema-
tický celek v podobě 4. standardu, který je nazván „Student achieves and 
maintains a health-enhancing level of physical fitness“ (Žák dosahuje a udr-
žuje dostatečnou úroveň tělesné zdatnosti podporující zdraví). Z porovná-
vaných dokumentů se tak americké standardy věnují rozvoji zdatnosti nejvíce 
a nejexplicitněji. Tento standard je blíže popsán a rozveden v kapitole 7.3. 

Rozvoj celoživotní pohybové aktivnosti prostřednictvím tělesné výchovy 

Jak z českých, tak německých dokumentů (zejména z částí věnovaných zdraví) 
vyplývá, že tělesná výchova má rozvíjet celoživotní kladný vztah k pohybo-
vým aktivitám. Rozvoj celoživotní aktivnosti však v českých ani německých 
dokumentech není jmenovitě specifikován vzdělávacími cíli nebo perspektiv-
vami tělesné výchovy a není mu vyhrazena samostatná část v podobě tema-
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tického celku. Celoživotní aktivnosti má být dosaženo jaksi zprostředkovaně 
tím, že žáci zaujmou kladný postoj k tělesné výchově v době studia a přene-
sou si ho do dalšího života. Naproti tomu ve Spojených státech amerických je 
tomuto tématu věnován samostatný standard s názvem „Student participates 
regularly in physical activity“ (žák se pravidelně účastní pohybových aktivit). 
V tomto standardu je výslovně specifikován a rozvíjen celoživotní kladný 
postoj k pohybovým aktivitám tím, že tělesná výchova nemá připravovat na 
životní styl, ale bezprostředně jej ovlivňovat. Žáci jsou, mimo jiné, vedeni 
k aktivnímu využívání volného času, aby si uměli vytvořit příležitost k pohy-
bovým aktivitám apod. Blíže k tomuto standardu viz kapitola 7.3. 

Sociální aspekty v tělesné výchově 

Dalším cílem tělesné výchovy je sociální akceptace a interakce, rozvoj odpo-
vědnosti a spolupráce mezi žáky. V přístupu k této oblasti se všechny tři  
porovnávané dokumenty velmi podobají a je vidět, že tělesné výchově je při-
suzována významná role z pohledu výchovného působení na žáky. V českém 
RVP ZV je tomuto tématu věnována významná část tematického celku „Čin-
nosti podporující pohybové učení“, v německých dokumentech se této oblasti 
věnují dokonce dvě perspektivy „Etwas wagen und verantworten“ (jak se 
zhostit a čelit odpovědnosti) a „Kooperieren, wettkämpfen und sich verstän-
digen“ (kooperace, konkurenceschopnost a komunikace). V amerických stan-
dardech je této oblasti věnován 5. standard s názvem „Student exhibits res-
ponsible personal and social behavior that respects self and others in physical 
activity settings“ (Žák prokazuje dostatečnou míru osobní odpovědnosti a so-
ciálního chování a respektuje sebe sama a ostatní v prostředí pohybových  
aktivit). Ve všech třech zemích je zdůrazňována olympijská myšlenka, spra-
vedlivé jednání, ohled k méně nadaným a postiženým žákům atd. 

Problematika zdraví v tělesné výchově 

Významným tématem všech tří projektových dokumentů je problematika 
zdraví. Německé dokumenty této oblasti věnují jednu z perspektiv nazvanou 
„Gesundheit fördern, Gesundheitsbewusstsein entwickeln“ (rozvoj a udržová-
ní zdraví a uvědomování si hodnoty zdraví), americké standardy oblast zdraví 
zařazují výslovně do dvou standardů, a to do standardu 4 (Žák dosahuje a udr-
žuje dostatečnou úroveň tělesné zdatnosti podporující zdraví – „Student achi-
eves and maintains a health-enhancing level of physical fitness“) a standardu 
6 (Žák oceňuje význam pohybových aktivit pro zdraví, zábavu, sebevyjádření 
a sociální interakci – „Student values physical activity for health, enjoyment, 
challenge, self-expressions and/or social interaction“). Z provedené analýzy je 
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patrné, že americké standardy spojují problematiku zdraví s rozvojem a udr-
žováním aktivního životního stylu a dobrou úrovní tělesné zdatnosti. Autoři 
německých a zejména pak českých dokumentů nahlížejí problematiku zdraví 
mnohem komplexněji. Tím, že zdraví bylo v německých dokumentech zařa-
zeno mezi šest základních perspektiv, je zohledňováno v podstatě neustále 
v celém obsahu německé tělesné výchovy. České dokumenty, jak již bylo ře-
čeno výše, řadí pojem zdraví na první místo. V podstatě všechny cíle, na které 
se má tělesná výchova zaměřit, souvisejí s rozvojem a udržováním zdraví. 
České dokumenty navíc obsahují část nazvanou „Zdravotní tělesná výchova“, 
která je věnována kompenzačním a vyrovnávacím cvičením, správnému drže-
ní těla atd. Tato oblast v německých a amerických dokumentech chybí. 

Rozvoj volních vlastností prostřednictvím tělesné výchovy 

Jak již bylo řečeno, společným rysem všech tří konceptů je jejich demokra-
tičnost. Samozřejmostí by měla být rasová, gendrová i sociální rovnost, žáci 
mají být učeni spolupráci ve skupině a respektu ke slabším či jinak znevý-
hodněným jedincům. V tomto kontextu je poněkud problematické učit žáky 
soutěživosti, snaze zvyšovat svou výkonnost, rozvíjet jejich volní úsilí atd. 
Analyzované dokumenty tato témata zohledňují do značné míry odlišně nebo 
je jim spíše přisuzován rozdílný důraz. Z pohledu České republiky je sice 
pravdou, že jeden z bodů definujících cílové zaměření oblasti Člověk a zdraví 
českých RVP ZV ve své definici zmiňuje rozvoj volního úsilí jako jeden z díl-
čích cílů tělesné výchovy, naše dokumenty ale neobsahují doporučení, jak 
k tomuto tématu přistupovat a jak nebo jakým způsobem má tento cíl být 
plněn. Z pohledu německých dokumentů je toto téma definováno jasněji. 
Totiž jedna z výše jmenovaných perspektiv nazvaná „Das Leisten erfahren, 
verstehen und einschätzen“ se jasně k tomuto tématu vyjadřuje. Žáci mají být 
učeni výkon prožívat a chápat, dosahování výkonů a překonávání svých mož-
ností je dáváno do souvislosti se sociální akceptací a sebeúctou. Především je 
v ukázkových příkladech znázorněno, jak volní úsilí a snahu o dosažení výko-
nu hodnotit, prožívat a porovnávat. Také v amerických Národních standar-
dech je tomuto tématu věnována pozornost a to v 6. standardu, kterému je 
mimo jiné věnován následující bod. 

Emoce jako součást tělesné výchovy 

Tělesná výchova by nesporně měla významně působit na emoce žáků. Tato 
oblast je v českých dokumentech oproti dokumentům dvou zbývajících zemí 
zpracována velice nevýrazně. Mezi body definujícími Cílové zaměření vzdě-
lávací oblasti Člověk a zdraví je sice zmíněno „vnímání radostných prožitků 
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z činností podpořených pohybem“ a také „volní úsilí“ (srov. Cílové zaměření 
vzdělávací oblasti – druhý a šestý bod – RVP ZV, 2007, 73), ale vztah těchto 
dvou, do značné míry souvisejících oblastí, není v dokumentu vyjasněn, ani 
blíže specifikován v podobě tematického celku. 

Z pohledu amerických Národních standardů si v této souvislosti všimněme 
6. standardu, který zní – Žák oceňuje význam pohybových aktivit pro zdraví, 
zábavu, sebevyjádření a sociální interakci. Obsah tohoto standardu se dotýká 
některých aspektů pedagogiky, které v našich RVP nejsou zatím dostatečně 
propracované. S touto myšlenkou souhlasí také Dobrý a Hendl (2006), autoři 
upozorňují na to, že tělesná výchova má hrát významnou roli v celostní vý-
chově žáka, má přispět k tomu, aby člověk plně prožil svůj život. Standard 6 
si všímá pravě tohoto důležitého aspektu. Slouží jako průvodce učiteli, který 
chce podporovat vnitřní, holistickou hodnotu pohybových aktivit. Pohybové 
aktivity poskytují jedinečnou příležitost k sebevyjádření, k sociální interakci  
a osobnímu sebepřekonání. Mohou přispět k tomu, že mladý člověk si zvýší 
sebedůvěru v procesu zvládání úkolů při učení pohybovým dovednostem. 
Avšak Dobrý a Hendl (2006) dále upozorňují, že dosažení toho cíle není 
snadné. Jestliže je žák příliš úzkostný, má strach z chyb nebo z toho, že není 
schopen přispět k úspěchu družstva, jeho zájem o pohybové aktivity bude kle-
sat. Začne se bránit účasti na pohybových aktivitách s ostatními. Standard 6 
požaduje, aby tělesná výchova byla místem, kde se každý žák může těšit z po-
hybu a získat sebevědomí bez ohledu na úroveň svých pohybových dovednos-
tí nebo talentu. Tělesná výchova má vést k tomu, aby žák pochopil hlouběji, 
že pohybové aktivity mohou ovlivnit mnohem více než jenom fyzické zdraví. 
K dosažení toho má učitel navrhnout obsah výuky tak, aby všechny děti plně 
angažoval. 

Se standardem 6 se do značné míry shoduje pojetí prvních dvou německých 
perspektiv, které jsou nazvány „Sinneswahrnehmung verbessern, Bewegungs-
erlebnis und Körpererfahrung erweitern“ (rozvoj kognitivních schopností, 
prožitku a pohybových zkušeností) a „Sich körperlich ausdrücken, Bewegung 
gestalten“ (vyjadřování se tělem, utváření pohybu). Jde například o zařazová-
ní klasického nebo volného tance či aktivit v přírodě. Učitelé si mají uvědomit 
nové možnosti při plánování výuky. Emoce hrají důležitou roli v životě mla-
dého člověka a mnohdy je nelze dobře vyjádřit slovy. Žáci mohou tancem vy-
jádřit mnohé, co je tíží, nebo z čeho mají radost. V takové výuce může učitel 
například požádat žáky, aby vytvořili skupiny a navrhli vlastní choreografii 
taneční kreace ilustrující určitou sérii emocí (např. hněv vedoucí k násilí, kte-
ré způsobuje výčitky svědomí). Dobrý a Hendl (2006) k tomuto dodávají, že 
jestliže chceme, aby se mladí lidé věnovali pohybovým aktivitám po celý ži-
vot, musíme pomáhat žákům, aby se naučili cenit si pohybových aktivit neje-
nom s ohledem na jejich zdravotní účinky. 
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Význam her v obsahu tělesné výchovy 

S předešlým bodem souvisí ještě jedna oblast, totiž oblast her. Je nutné při-
pustit, že v českých dokumentech projektujících tělesnou výchovu není roz-
voji her věnována rozhodující pozornost. Autoři Feingold a Fiorentino (2005) 
popisují debatu, která se na toto téma odehrává v USA. Změna filosofie  
a myšlenkového směru má za následek posun od tradičního vnímání výuko-
vých programů tělesné výchovy, kde se soustředí na výsledek k novému 
směru, který se zaměřuje na proces. Vzniklo tak mnoho rozporů mezi státními 
úředníky a profesionálními asociacemi. Klasický příklad je patrný v probíha-
jící debatě mezi Prezidentskou radou a Americkou aliancí pro zdraví, tělesnou 
výchovu, rekreaci a tanec (AAHPERD). Prezidentská rada má záměr podpo-
rovat nejlepší výkony a udělovat ocenění a odznaky za nejlepší výkony. Ve-
dení AAHPERD podporuje pozitivní přístup všech studentů jako prostředek 
vytvoření vnitřní motivace. Cílem je, aby děti chtěly být fyzicky aktivní po 
zbytek jejich života z důvodů kladného přístupu k tělesným aktivitám, ne 
kvůli ocenění. „Učitelé a trenéři jsou podle AAHPERD nyní odpovědní za 
učení her, dovedností a/nebo sportovních činností a co je více důležité za nau-
čení, jak hru hrát a tím přispět k rozvoji životních dovedností“ (Feingold & 
Fiorentino, 2005, 707). Z tohoto pohledu je tedy zajímavé, že americké Ná-
rodní standardy, ačkoli jejich autorem je komise z řad AAHPERD, nedefinují 
standard, který by se hrám explicitně věnoval. V Německu se zdá být tato 
situace jasnější. Autoři dokumentů země Severní Porýní-Vestfálsko mezi de-
set tematických celků zařadili jeden, který nazvali „Das Spielen entdecken 
und Spielräume nutzen“ (objevování her a využívání herních prostor), který  
je explicitně věnován hře. Učivo v tomto tematickém celku má mimo jiné  
poskytnout žákům repertoár her a rozvíjet schopnost žáků organizovat, vést 
a iniciovat hru také pro mladší spolužáky. 

Význam teorie v obsahu tělesné výchovy 

Učivo tělesné výchovy všech tří zemí do svého obsahu zahrnuje také osvo-
jování teoretických znalostí a vědomostí. Zde je patrné upouštění od důrazu 
na taktické znalosti z oblasti sportů, žáci si ale v dostatečné míře osvojují pra-
vidla her, zásady správného a bezpečného provádění pohybových aktivit aj. 
V českých RVP ZV jsou teoretické znalosti začleněny do tematického celku 
„Činnosti podporující pohybové učení“. Teoretické znalosti jsou ale také zařa-
zeny do tematického celku „Činnosti ovlivňující zdraví“, ve kterém si žáci 
osvojují informace o zásadách zdravého životního stylu, bezpečnosti atd. 
Autoři amerických standardů teoretickým znalostem vyčlenili druhý standard, 
který byl nazván „Student demonstrates understanding of movement concepts, 
principles, strategies, and tactics as they apply to the learning and performan-
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ce of physical activities“ (Žák prokazuje porozumění pojmům souvisejícím 
s pohybem, principy, strategiemi a taktikami, aplikovanými při osvojování 
a vykonávání pohybových aktivit). V tomto standardu je prostřednictvím pří-
kladů žákových výkonů zdůrazněno praktické využití osvojených vědomostí. 
U žáků je podporováno samostatné myšlení, vlastní úsudek a kreativnost. 
Teoretické znalosti a jejich praktická aplikace jsou ale také součástí ostatních 
standardů, jejichž prostřednictvím má být kvalitní, bezpečné a plnohodnotné 
prožití života. S teoretickými znalostmi se jednoznačně nejpřehledněji vypo-
řádali autoři německých dokumentů, kteří jim vyčlenili samostatný tematický 
celek s názvem „Wissen erwerben und Sport begreifen“ (osvojování vědo-
mostí, chápání významu účelově zaměřených pohybových činností). Jak je 
patrné z obrázku 8, tento tematický celek byl autory německých dokumentů 
postaven do zvláštní samostatné pozice, ze které ovlivňuje celkový obsah  
tělesné výchovy. Autoři jednoznačně dávají najevo, že vědomosti jsou pod-
statné pro všechny oblasti tělesné výchovy, nejen například pro zdraví nebo 
rozvoj pohybových dovedností. Němečtí autoři navíc zmíněný desátý tema-
tický celek zpracovali jinak, než ostatních devět. Požadované vědomosti jsou 
zde velice přehledně naznačeny otázkami, které by si měli jak učitelé, tak žáci 
klást a to pro všech šest perspektiv, ze kterých německé dokumenty tělesnou 
výchovu nahlíží (blíže viz kapitola 7.2.2). 

7.4.3. Připomínky a doporučení k českým RVP 

Účelem následujících odstavců má být upozornění na některé nejasnosti 
v projektování tělesné výchovy v českých RVP. Pokusili jsme se navrhnout 
dílčí řešení, která mají pomoci se lépe v těchto „nových“ dokumentech zorien-
tovat a umožnit tak vytvoření kvalitních školních vzdělávacích programů. 

Vztah oborů Výchova ke zdraví a Tělesná výchova 

Jedním z problémů, který znesnadňuje práci při tvorbě ŠVP, ale především 
může velice zkomplikovat evaluaci vzdělávacích výsledků v tělesné výchově, 
je nevyjasněný vztah mezi obory Tělesná výchova a Výchova ke zdraví. Sku-
tečnost, že se ředitelé škol mohou rozhodnout, zda oba obory vyučovat inte-
grovaně, či ne, a že mohou výchovu ke zdraví integrovat s tělesnou výchovou, 
ale i s dalšími obory znamená, že se výuka tělesné výchovy projektovaná 
v ŠVP různých škol může ve velké míře odlišovat. To velice zkomplikuje pří-
padnou evaluaci výsledků vzdělávání v tělesné výchově, což v době, kdy 
vrcholí přípravy státní maturity a teoretické předměty tak budou testovány 
celostátně, staví tělesnou výchovu do obtížné situace. Zavedení státních matu-
rit logicky povede k určité unifikaci požadavků v maturitních oborech. Nejed-
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noznačně definované a více způsoby vyložitelné požadavky vzdělávací oblasti 
Člověk a zdraví naopak způsobuje, že se tělesná výchova pohybuje opačným 
směrem než zmíněné teoretické (maturitní) obory. Snaha o unifikaci vzděláva-
cích výsledků teoretických předmětů a naopak nejednotnost v požadavcích na 
výuku tělesné výchovy jistě nepovede k tomu, že tělesná výchova přestane být 
považována za okrajový předmět. 

Klíčové kompetence v tělesné výchově 

Změna pohledu na požadované cíle vzdělávání je jednou z hlavních novinek, 
kterou kurikulární reforma přináší. Do současných vzdělávacích dokumentů 
byl zaveden nový pojem klíčové kompetence (viz kapitola 6.1), jejichž osvo-
jení tvoří důležitý základ pro celoživotní učení žáka, jeho vstup do života a do 
pracovního procesu (RVP ZV, 2007). Na internetových stránkách MŠMT ČR 
je uveden požadavek, aby klíčové kompetence byly dále rozpracovány pro 
jednotlivé obory školních vzdělávacích programů. Podle Tupého (2007) takto 
rozpracované klíčové kompetence společně s tzv. výchovnými a vzdělávacími 
strategiemi (postupy, kterými mají být klíčové kompetence žáků rozvíjeny) 
mohou pomoci učitelům při hodnocení žáků a při posouzení efektivnosti zvo-
lených postupů. Protože z rámcových vzdělávacích programů nevyplývá, jak 
se dosahování klíčových kompetencí promítá do vzdělávacího obsahu jedno-
tlivých oborů, v následující části předkládáme stručný námět k tomu, jak jed-
notlivé klíčové kompetence mohou být zohledněny v učebním obsahu tělesné 
výchovy. 

Kompetence k učení 

Žáci jsou vedeni k poznávání vlastních pohybových schopností a jejich indi-
viduálnímu rozvoji. Osvojí si jak cvičit podle jednoduchého nákresu nebo 
popisu cvičení, systematicky sledovat vývoj vlastní fyzické zdatnosti, orien-
tovat se v informačních zdrojích o aktivitách a sportovních akcích, zpracovat 
informace o pohybových aktivitách ve škole, prožívat souvislosti mezi těles-
nou kondicí a psychickou pohodou, změřit pohybový výkon a porovnat ho 
s předchozím, užívat názvosloví na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka, čte-
náře. Učitel hodnotí žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní po-
krok. Stanovuje dílčí vzdělávací cíle v souladu s cíli vzdělávacího programu. 
Dodává žákům sebedůvěru. Sleduje pokrok všech žáků. 

Kompetence k řešení problémů 

Žáci přemýšlí o problému při ovládání cviku, sportovního prvku a hledají 
tréninkové cesty k jeho odstranění, hledají vhodné taktiky v individuálních 
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i kolektivních sportech, uplatňují zásady bezpečného chování ve sportovním 
prostředí a adekvátně reagují v situaci úrazu spolužáka, řeší problémy v sou-
vislosti s nesportovním chováním, nevhodným sportovním prostředím a ne-
vhodným sportovním náčiním a nářadím, uvědomují si zodpovědnost svých 
rozhodnutí. 

Učitel dodává žákům sebedůvěru, podle potřeby žákům v činnostech pomáhá, 
umožňuje každému žákovi zažít úspěch. 

Kompetence komunikativní 

Žáci jsou vedeni ke spolupráci při jednoduchých týmových pohybových čin-
nostech a soutěžích, učí se reagovat na základní povely a pokyny a sami je 
i vydávají, účinně se zapojují do diskuse, zorganizují jednoduché pohybové 
soutěže, činnosti a jejich varianty. 

Učitel vede žáky k vzájemnému naslouchání a oceňování přínosu druhých, 
vytváří příležitosti pro relevantní komunikaci, zadává úkoly, při kterých mo-
hou žáci spolupracovat. Vyžaduje dodržování pravidel slušného chování. 

Kompetence sociální a personální 

Žáci jsou vedeni k jednání v duchu fair-play, označí přestupky, zvládají po-
hybové činnosti ve skupině. Podílejí se na vytváření pravidel práce v týmu, 
dodržují pravidla bezpečnosti a chování v hodinách tělesné výchovy i pravidla 
sportovních činností. V případě potřeby poskytnou pomoc nebo o ni požádají. 

Učitel zadává úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat, umožňuje kaž-
dému žákovi zažít úspěch. Požaduje dodržování dohodnuté kvality a postupy. 

Kompetence občanská 

Žáci se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu a projevují přimě-
řenou samostatnost a vůli po zlepšení své zdatnosti, spojují svou pohybovou 
činnost se zdravím, hodnotí cvičení, učí se být ohleduplní a taktní. Aktivně se 
zapojují do sportovních aktivit. Rozlišují a uplatňují práva a povinnosti vyplý-
vající z různých rolí (hráč, rozhodčí, divák). Zařazují do vlastního pohybové-
ho režimu korektivní – nápravná cvičení. 

Učitel umožňuje žákům, aby se podíleli na utváření kritérií hodnocení činností 
nebo jejich výsledků, umožňuje žákům, aby na základě jasných kritérií hodno-
tili své činnosti nebo výsledky. Vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé. 
Vyžaduje dodržování pravidel slušného chování. 
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Kompetence pracovní 

Žáci se učí užívat jednotlivé tělocvičné nářadí a náčiní. Jsou vedeni k uplat-
ňování hlavních zásad hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech 
v běžném životě Ovládají základní postupy první pomoci. 

Učitel vede žáky k uplatňování hlavních zásad hygieny a bezpečnosti při po-
hybových činnostech v běžném životě. 

Vymezení cílového zaměření vzdělávací oblasti Člověk a zdraví ve vztahu 
k tělesné výchově 

V současném Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání není 
definováno cílové zaměření specificky pro obor Tělesná výchova, ale pro ce-
lou oblast Člověk a zdraví, jejíž součástí je také obor Výchova ke zdraví. 
Z rámcových vzdělávacích programů ale není zcela jasné, zda všechny defi-
nované body cílového zaměření vzdělávací oblasti Člověk a zdraví mají být 
dosahovány ve výuce v obou oborech současně, což by ale popíralo smysl 
existence obou oborů, nebo zda jsou některé cíle specifikovány pro obor Tě-
lesná výchova a některé pro obor Výchova ke zdraví. Cíle specificky pro 
tělesnou výchovu jsou sice definovány v jiném dokumentu, a to ve Standardu 
základního vzdělávání (1995), ty však nemohou vyjadřovat cíle tělesné vý-
chovy v té variantě, kdy dochází k integraci tělesné výchovy a výchovy ke 
zdraví. Navíc převážná většina metodických materiálů i autorů odborných 
publikací hovoří výhradně o RVP jako o dokumentech, které tvoří základ pro 
tvorbu ŠVP. V současných českých vzdělávacích dokumentech tedy dle na-
šeho názoru není možné nalézt jednoznačnou a pro všechny varianty platnou 
odpověď na otázku „Jaké jsou specifické cíle tělesné výchovy?“ 

Je skutečností, že jsme naši pozornost až do této doby soustředili na srovná-
vání cílů tělesné výchovy na úrovni nižšího sekundárního vzdělávání (ISCED 
2), je ale také pravdou, že projektované cíle tělesné výchovy nižšího se-
kundárního vzdělávání jsou jak v německých, tak amerických kurikulárních 
dokumentech definovány identicky také pro vyšší sekundární vzdělávání 
(ISCED 3). Naopak cíle výukové oblasti Člověk a zdraví uvedené v českém 
RVP ZV, tedy nižším sekundárním vzdělávání (ISCED 2), jsou definovány 
jinak, než cíle stejné výukové oblasti ve vyšším sekundárním vzdělávání 
(ISCED 3). Krátká diskuse ohledně cílů tělesné výchovy projektovaných 
v českých kurikulárních dokumentech vyššího sekundárního vzdělávání je 
tedy dle našeho názoru v této části monografie vhodná. 

Pro možnost porovnání cílů výukové oblasti Člověk a zdraví definovaných 
v RVP pro základní vzdělávání, které uvádíme v kapitole 7.1, uvádíme cíle 
téže výukové oblasti definované pro gymnázium. Kurzívou jsme dále označili 
místa, která se nám jako cíle tělesné výchovy jeví přinejmenším diskutabilní  
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a ve skutečnosti velice těžce dosažitelné (například vzhledem k časové dotaci 
tělesné výchovy). 

Vzdělávání ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví v RVP G (2007, 56-57) 
směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k: 

• poznávání tělesných, duševních a sociálních potřeb i důsledků jejich napl-
ňování či neuspokojování 

• poznávání životních hodnot a formování odpovídajících postojů souvise-
jících se zdravím a mezilidskými vztahy, 

• přebírání odpovědnosti za zdraví, bezpečnost a kvalitu životního prostředí 

• upevňování vazeb: zdraví – tělesná, duševní a sociální pohoda (zdatnost) 
– péče o zdraví a bezpečnost – odpovědnost – vzájemná pomoc – prožitek 
– vzhled – vitalita – výkonnost – úspěšnost – sociální stabilita – zdraví 

• uplatňování zdravého způsobu života a aktivní podpory zdraví: zařazová-
ní osvědčených činností a postupů z oblasti hygieny, stravování, pohybu, 
osobního bezpečí, partnerských vztahů 

• schopnosti diskutovat o problematice týkající se zdraví, hledat a realizo-
vat řešení v rozsahu společných možností 

• zprostředkování vhledu do života dospělých a rodiny a k uplatňování zá-
konnosti, tolerance, respektu a pomoci jako předpokladu bezkonfliktního 
partnerského vztahu a rodinného života 

• aktivní ochraně zdraví před návykovými látkami a jinými škodlivinami 

• osvojení způsobů účelného chování a poskytnutí (zajištění) nezbytné po-
moci v situacích ohrožení zdraví a bezpečí, včetně mimořádných událostí, 

• vnímání pohybové činnosti jako zdroje zdravotních účinků, ale i umělec-
kých, emočních, společenských a jiných prožitků 

• poznávání historie i současnosti společenského a sportovního života a k hod-
nocení konkrétních jevů souvisejících se zdravím 

Již jsme uvedli, že z uvedených bodů cílového zaměření oboru Tělesná vý-
chova a Výchova ke zdraví je patrné zdravotně orientované pojetí tělesné vý-
chovy v českých RVP, čímž se naše koncepce odlišuje od koncepce německé 
a americké. Odlišnost v koncepčním pojetí však není již tak patrná v případě, 
že vedle českých cílových zaměření, německých perspektiv a amerických 
standardů zahrneme do srovnávání také příslušný projektovaný obsah tělesné 
výchovy. Na základě prezentovaných analýz je zřejmé, že všechny tři doku-
menty respektují a výrazně si všímají pohybové potřeby člověka, respektive 
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žáka. Výše uvedené body, jimiž je specifikováno cílové zaměření vzdělávací 
oblasti Člověk a zdraví jak pro nižší střední, tak i vyšší střední vzdělávání 
v České republice, jsou v porovnání s německými perspektivami a americký-
mi standardy definovány dosti obecně a mnoho z nich by mohlo být považo-
váno spíše za cíle celkového vzdělávání, než cíle vzdělávání v oboru Tělesná 
výchova (jejímž hlavním cílem je pohybová aktivnost žáků) případně Vý-
chova ke zdraví. Naopak „vnímání pohybové činnosti jako zdroje zdravotních 
účinků“ (RVP G, 2007, 73), které je německými i americkými tvůrci kuriku-
lárních dokumentů považováno za jedno z nejvýznamnějších cílových zamě-
ření tělesné výchovy, je v českém RVP G zařazeno na předposlední místo, 
kde v široké mozaice ostatních bodů cílového zaměření vzdělávací oblasti pů-
sobí velice nevýrazně. 

Diskusi o cílech tělesné výchovy v českých dokumentech můžeme uzavřít 
tím, že cíle vzdělávací oblasti Člověk a zdraví jsou dle našeho názoru formu-
lovány dosti obecně a velkolepě, ale v porovnání zejména s německým, český 
dokument nenabízí příliš kvalitní návod, jak deklarovaných cílů dosáhnout. 
Tento nedostatek rámcových vzdělávacích programů je částečně kompenzo-
ván velmi podnětnými návody pro tvorbu ŠVP na Metodickém portálu, kde 
jsou v sekci „tělesná výchva“ uvedeny také ukázkové příklady pro tvorbu 
učebních osnov tělesné výchovy. 

Jednou z možností, či návodem, k tomu, jak dosáhnout deklarovaných cílů 
tělesné výchovy by dle našeho názoru mohlo být také znázornění toho, že uči-
vo tematických celků definované v českých RVP se vzájemně prolíná a ovliv-
ňuje ve více rovinách. 

Vícedimenzionálnost tematických celků tělesné výchovy 

Dle našeho názoru není možné učivo tří tematických celků definovaných 
v českých RVP pokládat do jedné roviny, což také asi nebyl záměr autorů 
rámcových vzdělávacích programů. Rozdílné dimenze tematických celků však 
v RVP nejsou nijak zdůrazněny. V této souvislosti se nám jako velice vhodný 
jeví přístup, který zvolili autoři kurikulárních dokumentů země Severní 
Porýní-Vestfálsko (Ministerin für Schule, Wissenschaft und Forschung des 
Landes Nordrhein-Westfalen, 2001), kteří znázornili vícedimenzionálnost 
tematických celků v různých rovinách krychle (obr. 8). Tento přístup jsme se 
pokusili převzít, modifikovat pro tematické celky v českých RVP a znázornit 
následujícím obrázkem (obr. 9). 
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Obr. 9: Učivo tematických celků v českých RVP ZV 

 

Tematické celky, které vymezují učební obsah tělesné výchovy v českých 
RVP ZV, jsme umístili do tří různých rovin uvedeného modelu. Z jejich po-
stavení vyplývá odlišný úhel pohledu na školní tělesnou výchovu, kterou zná-
zorňuje vnitřní prostor krychle, současně je však patrné vzájemné prolínání 
učiva jednotlivých tematických celků. 
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ZÁVĚR 

S odvoláním na podrobnější výklad v jednotlivých kapitolách publikace for-
mulujeme závěry a provedeme shrnutí nejdůležitějších poznatků. 

Úvodní kapitoly byly věnovány problematice interkulturního výzkumu, jeho 
paradigmatické, kulturní a terminologické podmíněnosti. Dále byl vymezen 
pojem tělesná výchova, vyjasněny byly jeho pojmové ekvivalenty ve srov-
návaných zemích a vysvětlen byl také pojem pohybová (tělocvičná) rekreace 
a pojem sport. Uvedli jsme důvody, které nás v naší monografii vedou k užšímu 
vymezení pojmu sport, který tak společně s tělesnou výchovou a pohybovou 
rekreací řadíme do systému pohybových (tělocvičných) aktivit. Doufáme, že 
se nám podařilo upozornit na to, jak velký problém představuje kinantropo-
logická terminologie a výklad jednotlivých pojmů v interkulturních souvislos-
tech. Čtenář si pak v dalším textu mohl povšimnout toho, jaké obtíže způsobuje 
terminologická nejednotnost jednotlivých českých i zahraničních autorů. 

Jedním z cílů předkládané monografie bylo přispět k rozvoji teoretické zá-
kladny vědeckých oborů pedagogiky, resp. srovnávací pedagogiky a kinantro-
pologie a jejích subdisciplín. V dalších kapitolách jsme se proto zaměřili na 
analýzu výzkumného oboru srovnávací pedagogika a její porovnání s discip-
línou v anglicky psané literatuře označované jako „Comparative Physical 
Education“. Daný termín jsme se pokusili převést do českého jazyka, přičemž 
jsme předložili důvody pro užití termínu komparativní (pedagogická) kin-
antropologie. Uvedli jsme definice, oblasti výzkumu a stručný přehled zdrojů 
informací, jak srovnávací pedagogiky, tak komparativní (pedagogické) kin-
antropologie, kterou jsme se navíc pokusili umístit do systému subdisciplín 
kinantropologie Naší snahou bylo poukázat na shodné i odlišné aspekty srov-
návacího výzkumu v pedagogice a kinantropologii, na jeho překryv i oblasti, 
ve kterých se od sebe vzdalují. Podstatou sdělení bylo vymezení dvou úhlů 
pohledu na námi zkoumanou problematiku (pohled pedagogický a pohled 
kinantropologický) a nezbytnost obeznámení se s teorií obou disciplín. 

V další části textu byl vytvořen stručný přehled o teorii kurikula tak, aby mohl 
být teoretickým základem pro výzkumnou část práce. Stručná rešerše ukázala, 
že pozornost věnovaná výzkumu kurikula, případně výzkumu kurikula tělesné 
výchovy, je v naší zemi velmi nízká, resp. že je teprve v počátcích. Údaje  
o komparativním výzkumu kurikula tělesné výchovy v zahraničí jsou v pře-
vážné většině součástí prací s rozsáhlejším zaměřením, kurikulum tělesné  
výchovy je, podobně jako v naší práci, jen jednou z více oblastí, na které se 
práce zaměřují. 
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V kapitole věnované cílům studie jsou také popsány postupy řešení provede-
ného výzkumu. Naším hlavním cílem bylo porovnání toho, jak je tělesná vý-
chova pojímána v současných kurikulárních dokumentech České republiky, 
Spolkové republiky Německo a Spojených států amerických. Interkulturní 
rozdíly porovnávaných zemí jsou však natolik významné, že kurikulární 
dokumenty sledovaných zemí nebylo možné podrobit analýze a komparaci 
bez porozumění širším souvislostem. Naše monografie byla proto pojata 
obsáhleji. Analyzován a porovnán byl také historický vývoj tělesné výchovy 
ve sledovaných zemích, jejich školské systémy a školské reformy, které v po-
rovnávaných zemích v současnosti probíhají. 

V česky psané literatuře existuje poměrně velké množství prací, které se vě-
nují historickému vývoji tělesné výchovy z pohledu obou evropských zemí. 
Nepodařilo se nám však nalézt mnoho česky psaných materiálů popisujících 
vývoj tělesné výchovy ve Spojených státech amerických, proto jsme se museli 
omezit na analýzu cizojazyčných prací. V této souvislosti předkládaná práce 
obohacuje spektrum česky psaných prací, popisujících historii tělesné výcho-
vy, také o vývoj tělesné výchovy v Severní Americe. Naším cílem bylo také 
porovnání vývoje tělesné výchovy a posouzení vzájemného vlivu sledovaných 
zemí na změny v její koncepci. Ačkoli naše zjištění shrnujeme v kapitole 4.4, 
dovolujeme si na tomto místě uvést některé významné faktory mající vliv na 
vývoj tělesné výchovy v námi sledovaných zemích. V 19. století to byli pře-
devším němečtí turneři, kteří ovlivnili vývoj tělesné výchovy v České re-
publice a USA. Na počátku 20. století došlo v USA prostřednictvím filosofie 
progresivismu ke změně v pohledu na gymnasticky orientované cíle tělesné 
výchovy. Progresivisté kritizovali přílišnou formálnost tělesné výchovy a do 
jejího kurikula zařadili hry, pohyb v přírodě a sportovní aktivity. Sporty zača-
ly být do kurikula tělesné výchovy obou evropských zemí řazeny až později. 
Ve druhé polovině dvacátého století jsou nejprve v německé, ale později také 
v české tělesné výchově patrné prvky americké kultury v podobě sportů a po-
hybových aktivit, které se následně prosadily také do kurikulárního obsahu 
tělesné výchovy obou evropských zemí. 

Školské systémy sledovaných se z obecného pohledu liší svým řízením, struk-
turou, výběrovostí a délkou povinné školní docházky. Tyto rozdíly se dále 
promítají do role tělesné výchovy, kterou předmět zastává v systému školních 
předmětů, a které shrnujeme v kapitole 5.4. Tělesná výchova je součástí před-
mětového kurikula základních a středních škol v České republice a Německu, 
ve Spojených státech amerických toto neplatí stoprocentně. K rozdílům dále 
dochází v časové dotaci, koedukaci a klasifikaci. Sledované země volí odlišný 
přístup také v mezipředmětové integraci s předmětem Výchova ke zdraví, 
která probíhá jak ve Spojených státech, tak Německu podle odlišného modelu. 
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V České republice je v tomto ohledu situace nejméně přehledná, neboť po 
plošném zavedení RVP ZV do základních škol může být obor Výchova ke 
zdraví realizován třemi možnými způsoby, a to buď jako samostatný předmět, 
nebo v rámci tělesné výchovy, anebo může být zaintegrován do učiva dalších 
předmětů, například občanské výchovy atd. Uvážíme-li skutečnost, že RVP 
nedefinují cíle explicitně pro tělesnou výchovu, ale pro celou vzdělávací ob-
last Člověk a zdraví, jejíž součástí je právě obor Výchova ke zdraví, můžeme 
si položit hned několik otázek: které z definovaných cílů mají být plněny  
v rámci oboru Tělesná výchova a které v rámci oboru Výchova ke zdraví? 
Nebo se stejné cíle týkají obou oborů? Nebyla by pak existence jednoho  
z oborů přebytečná? Jak bude možné plnění cílů hodnotit? Odpovědi na tyto 
otázky však RVP neuvádí, a ředitelům škol i tvůrcům školních vzdělávacích 
programů je tak přidělen dle našeho názoru až příliš široký prostor pro 
realizaci oboru Výchova ke zdraví, který v podstatě znemožňuje srovnávání 
vzdělávacích výsledků také v tělesné výchově. 

Situace tělesné výchovy jako součásti předmětného kurikula je logicka vý-
znamně spjata také s reformními kroky celkového vzdělávacího systému. Zde 
je možné spatřit některé obdobné trendy ve všech třech zemích. Jde zejména  
o snahu o autonomizaci a zvýšení odpovědnosti škol, čímž by se vzdělávací 
systémy měly stát více dynamickými. Naopak východiska pro spuštění reform-
ních změn se z pohledu sledovaných zemí částečně liší. V České republice to 
byly politické a společenské změny po sametové revoluci v roce 1989, které 
odstartovaly debaty o nutných změnách v naší školské soustavě. Školské refor-
my v Německu a Spojených státech amerických byly spuštěny jako následek 
nedobrých výsledků studentů v mezinárodních studiích, přičemž Německo se 
navíc muselo vyrovnat s připojením zemí bývalého „Východního“ Německa. 

Součástí školských reforem všech tří sledovaných zemí jsou reformy kurikulární. 
Čeští a němečtí autoři těchto reforem usilují o nahrazení akademického pojetí 
vzdělávání, které se má přiblížit více životu, společnosti a přírodě. V tomto 
ohledu se obě evropské země přibližují činnostně orientovanému americkému 
modelu, který klade důraz na rozvoj zkušeností žáků a proces jejich učení. Do-
chází ke změnám v předmětové struktuře, ve které je podporováno zavádění 
integrovaných předmětů. Změny se týkají také kurikulárních dokumentů, ke 
kterým dochází ve všech třech zemích. V České republice jsou v některých 
ohledech kurikulární dokumenty vytvářeny zcela nově, v Německu a USA jsou 
významně inovovány. V České republice jsou vzdělávací dokumenty schvalo-
vány státními orgány (MŠMT), v Německu za tvorbu vzdělávacích dokumentů 
odpovídají ministerstva školství jednotlivých spolkových zemí a v USA vychází 
iniciativa při tvorbě dokumentů z aktivit profesních organizací, například 
NASPE. Dle našeho názoru tento americký přístup umožňuje lepší spolupráci 
tvůrců vzdělávacích programů s odborníky jednotlivých oborových didaktik. 
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Důležitým tématem diskuse ve všech třech zemích je evaluace a hodnocení 
vzdělávacích výsledků. V Německu byly v roce 2004 po dlouhé diskusi za-
vedeny národní vzdělávací standardy pro takzvané základní předměty – 
„Kernfächer“ (němčina, matematika a první cizí jazyk). Ve Spojených státech 
amerických, zejména po přijetí zákona „No Child Left Behind Act“ v roce 
2002, byl tlak na testování žáků z matematiky, čtení (jazykových dovedností) 
a přírodních věd také zintenzívněn. České školství s velkými obtížemi řeší již 
několik let problém zavedení státních maturit. V tomto ohledu se zdá být až 
neuvěřitelné tempo, kterým je v současnosti plánováno zavedení celostátních 
standardů a jejich testování na konci pátých a devátých tříd. Debata o testování 
základních (akademických) předmětů do jisté míry zastiňuje debatu o hodnocení 
výsledků vzdělávání v tělesné výchově. Někteří autoři uvádějí, že neexistence 
hodnotících standardů v tělesné výchově má za následek opomíjení předmětu, 
jiní v celku oprávněně namítají, že ne všechny úkoly a cíle školní tělesné vý-
chovy je možné měřit. Téma standardizace a evaluace je tedy velice aktuální 
ve všech třech zemích a dle našeho názoru není možné brát na lehkou váhu. 

Při analýze a komparaci kurikulárních dokumentů všech tří zemí jsme naši 
pozornost obrátili nejprve na srovnání jejich zpracování. Zajímala nás ze-
jména jejich orientace, struktura, rozsah, detailnost zpracování a uspořádání, 
případně počet a zpracování jednotlivých tematických celků. V těchto oblas-
tech se porovnávané dokumenty liší. Významné rozdíly je možné zaznamenat 
zejména ve zpracování a definici projektovaných cílů tělesné výchovy. Nejen 
že analyzované dokumenty obsahují rozdílný počet cílů tělesné výchovy, ale 
především při jejich definování a dalším zpracování byly zvoleny odlišné 
přístupy. V českých dokumentech jsou zdravotně orientované cíle předepsány 
pro celou vzdělávací oblast, jejíž součástí je vedle oboru Tělesná výchova 
také obor Výchova ke zdraví. Odlišný přístup k definování cílů tělesné výcho-
vy zvolili autoři německých dokumentů. Cíle byly nahrazeny perspektivami, 
ze kterých je na obor nahlíženo. Nejde o dosažení těchto cílových perspektiv, 
ale o soustavné zohledňování šesti různých úhlů pohledu, z nichž žádnému 
není dávána přednost před ostatními. Je pozoruhodné, jak se německým auto-
rům podařilo propojit tyto perspektivy s jednotlivými tematickými celky. 
Také autoři amerických dokumentů zohlednili cíle tělesné výchovy jinak. Cíle 
totiž nejsou explicitně definovány, jsou nahrazeny definicemi jednotlivých 
standardů, které současně plní funkci názvů jednotlivých výukových oblastí 
neboli tematických celků. Americké dokumenty tak definují cíle a učivo defi-
nované v jednotlivých standardech společně. Německé dokumenty také defi-
nují učivo, které je pro odpovídající vzdělávací stupeň povinné a ukázkové 
úlohy, v nichž je názorně zpracován návod k tomu co, kdy, v jakém tema-
tickém celku a jak má být docíleno. Tímto způsobem je zaručena jednotnost 
v přístupu ke klíčovým tématům výukového obsahu tělesné výchovy, která 
v našich dokumentech bohužel není příliš zdůrazňována. 
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Ve svém zpracování vykazují analyzované dokumenty také shodné znaky, 
a to například v demokratičnosti jejich zpracování a v důrazu, který je kladen 
spíše na univerzální rozvoj žáků než na jejich specializaci. V neposlední řadě 
autoři analyzovaných dokumentů zvolili rozdílný přístup v jejich zaměření. Ně-
mecký dokument svým zpracováním odpovídá spíše na učitele a učivo zaměře-
nému (content based) kurikulárnímu dokumentu. České a americké dokumenty 
nejsou z tohoto pohledu tak vyhraněné. Kurikulum je v nich vymezováno 
oběma přístupy, jsou tedy zaměřené jak na učivo (content based curriculum), 
tak i na výstupy (outcome based curriculum). Dokumenty jsou tak mnohem 
více orientovány na žáka. Tuto část našeho závěrečného shrnutí si dovolíme 
doplnit o úvahu, která vychází z otázky „Co je účelem českých RVP?“ Jedna 
z nepochybně správných odpovědí je, že RVP slouží jako podklad pro školy  
a jejich pedagogické pracovníky, kteří na základě státem garantovaných 
rámcových vzdělávacích programů tvoří své školní vzdělávací programy. 
Dalo by se zjednodušeně říci, že RVP byly vytvořeny především pro učitele. 
Není tedy logičtější, že německé dokumenty (sloužící stejnému účelu) jsou 
narozdíl od těch českých zaměřeny výhradně na učitele? A neměly by to být 
spíše ŠVP, které jsou mnohem blíže samotným žákům, v jejichž zpracování 
by se prosazovala orientace na žáka? 

V projektování cílů a obsahu tělesné výchovy se nám podařilo identifikovat 
významné odlišnosti, ale také oblasti, ve kterých se dokumenty shodují. 
Patrná je rozdílná úroveň významnosti, která je jednotlivým oblastem přisuzo-
vána. Změny v přístupech k projektování tělesné výchovy zakotvené v kuri-
kulárních dokumentech sledovaných zemí se shodují například v odklonu od 
jednostranné orientace na výkon, kdy je ve všech třech zemích tato oblast 
nahrazována důrazem na vlastní uspokojení, prožitek a seberealizaci žáků. 
Země se dále shodují ve snižování podpory sportů, když ve všech třech 
zemích je zdůrazňován spíše rozvoj pohybových dovedností. Také na pojem 
zdatnost je nahlíženo ve všech třech zemích v zásadě shodně v tom smyslu, že 
cílem jejího rozvoje také není dosažený výkon, ale zdatnost je považována za 
nezbytnou součást rozvoje a udržování lidského zdraví. Společným cílem 
tělesné výchovy z pohledu všech tří zemí je také rozvoj celoživotního 
kladného vztahu k tělesné výchově. K této oblasti se nejexplicitněji vyjadřují 
americké dokumenty. Dalším cílem tělesné výchovy je sociální akceptace  
a interakce, rozvoj odpovědnosti a spolupráce mezi žáky. V přístupu k této 
oblasti se všechny tři porovnávané dokumenty velmi podobají a je vidět, 
že tělesné výchově je přisuzována významná role z pohledu výchovného pů-
sobení na žáky ve všech třech zemích. Americké a německé dokumenty si 
více než české RVP ZV všímají vlivu tělesné výchovy na emoční rozvoj, 
volní vlastnosti a významně je v nich zpracována oblast her. České pojetí je 
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oproti tomu mnohem více zaměřené na rozvoj a udržování zdraví. Je nespor-
ným kladem, že v obsahu naší tělesné výchovy jsou oproti německým a ame-
rickým dokumentům projektovány kompenzační cviky. Není však možné říci, 
že rozvoj a udržování zdraví je v německých a amerických dokumentech 
zanedbáván. Je ale pravdou, že na pojem zdraví je kladen stejný důraz jako na 
ostatní oblasti tělesné výchovy, jako je zdatnost, výkonnost, výchovné půso-
bení na žáky a další významná témata, například emocionální rozvoj nebo 
učení se hrám, které v českých dokumentech obsaženy nejsou nebo je jim při-
suzována menší významnost. Naopak v českých dokumentech je zdraví řa-
zeno jednoznačně na první místo, což bohužel ostatní složky tělesné výchovy 
do určité míry upozaďuje. 

Předností českých kurikulárních dokumentů popisujících tělesnou výchovu 
oproti zbývajícím dvěma je jejich stručnost. Přesto bylo zřejmou snahou 
autorů obsáhnout velké množství informací, ze kterých je patrný široký poten-
ciál tělesné výchovy, a tím i její důležitost jako oboru v systému předmětného 
kurikula českého školství. Otázkou je, zda stručnost našich dokumentů není 
až přílišná a zda není důvodem proč „...z českých vzdělávacích projektů není 
patrná jasná koncepce jednotlivých předmětů a látka se často rozpadá do ne-
sourodé mozaiky mnoha informací...“ (Válková & Kalous, 1999, 193). Na zá-
kladě provedené komparace projektových kurikulárních dokumentů tělesné 
výchovy jsme došli k podobnému závěru, totiž že oproti americkým a ze-
jména německým dokumentům ty naše postrádají přehledné zpracování podle 
jasně patrné a vymezené koncepce. Vzhledem k aktuální situaci v naší zemi je 
toto možné považovat za jeden z nejdůležitějších závěrů předkládané mono-
grafie. Rámcové vzdělávací programy představují důležitý nástroj pro peda-
gogické pracovníky při zpracovávání školních vzdělávacích programů. Avšak 
až po důkladné analýze dokumentů dvou zbývajících zemí a jejich porovnání 
s dokumenty našimi můžeme říci, že se nám alespoň částečně daří chápat, 
často mnohoznačně vyložitelné věty, kterými je tělesná výchova v českých 
dokumentech projektována. Oba zbývající analyzované dokumenty jsou zpra-
covány jednoznačněji a srozumitelněji. Pokud bychom si však ze tří analy-
zovaných dokumentů mohli zvolit dokument, který by představoval vhodný 
nástroj pro tvorbu kvalitních ŠVP a následnou realizaci kvalitní výuky tělesné 
výchovy, pak bychom si zvolili dokument německý. Podle našeho názoru 
němečtí autoři staví před učitele tělesné výchovy realističtěji pojaté cíle než 
jejich kolegové z USA, ale především, na rozdíl od autorů českých RVP, 
pouze neúkolují učitele, ale nabízejí mu skutečnou pomoc. 

I přes výše uvedená hodnocení, ke kterým jsme na základě námi provedené 
analýzy došli, nemůžeme o české tělesné výchově říci, že je horší než v jiných 
zemích. V naší publikaci jsme pozornost věnovali převážně projektovanému 
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kurikulu a naše kritické připomínky se týkaly především zpracování kuriku-
lárních dokumentů tělesné výchovy. Kromě námi uvedených zjištění, že české 
kurikulum tělesné výchovy je v mnohém projektováno jinak, než v zahraničí, 
by dále bylo vhodné připojit srovnání toho, jak je projektované kurikulum 
zahraniční tělesné výchovy ve shodě s jeho vlastní realizací. 

Obecně se uznává pozitivní vliv pohybové aktivity na zdraví adolescentů 
(Fořt, 2004; Labudová, 1993; Rubín, 1988; Tappe & Burgeson, 2004 a další). 
Je tedy nutné soustředit se na podporování aktivního životního stylu naší 
mládeže, v čemž významnou roli sehrává také tělesná výchova. Díky znalosti 
rozdílů v současných přístupech k tělesné výchově v zahraničí se můžeme 
poučit ze zkušeností jiných například o tom, jak vytvořit podmínky pro zlep-
šení pozice tělesné výchovy při vytváření školních vzdělávacích programů 
a tím zvýšit pohybovou aktivnost naší mládeže. Tvorba ŠVP vyžaduje jistou 
kreativitu, odhodlání a odvahu jednotlivých pracovníků, kteří se věnují této 
nesnadné činnosti. Současná situace však také nabízí obrovskou příležitost 
pro zakotvení některých poněkud opomíjených témat v nově tvořených ŠVP 
(srov. Vlček, 2008c, 2009a). Přimlouváme se proto, aby přechodové období, 
ve kterém se naše školství nachází, bylo chápáno spíše jako příležitost, jak 
vtisknout některé dimenze „tělocvikářského vidění světa“ do samotných do-
kumentů školních vzdělávacích programů. 
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SOUHRN 

Politické, strukturní a ekonomické reformy v České republice po roce 1989 
přivodily rychlé a hluboké změny také ve vzdělávání. V souvislosti se sjedno-
cováním Evropy a globalizačními tendencemi však podobné změny probíhají 
i v dalších zemích. K těmto změnám dochází vždy v kontextu s tradicemi 
dané země, jsou neseny určitými filosofickými idejemi a proměnou hod-
notových měřítek. V této souvislosti se můžeme ptát, jaká existuje podobnost 
nebo rozdílnost mezi cíli reforem v různých zemích světa? V naší monografii 
jsme si položili právě tuto otázku, přičemž se zaměřujeme především na 
porovnání reformovaného projektovaného kurikula tělesné výchovy v České 
republice, Spolkové republice Německo a Spojených státech amerických. 

Protože jedním z našich cílů bylo také přispění k rozvoji teoretické základny 
vědeckých oborů pedagogiky a kinantropologie, soustředíme se v úvodu mo-
nografie na porovnání komparativního výzkumu v obou disciplínách. Uvedena 
je rešerše významných publikací zabývajících se komparativním výzkumem  
v obou disciplínách a následně je pozornost věnována pojmu kurikulum. 
Koncept kurikula se stal teoretickým východiskem naší výzkumné práce. 

Významnou motivací naší práce byla potřeba získat a vyhodnotit informace 
o představách, inovacích a trendech v projektování tělesné výchovy ve sledo-
vaných zemích a posouzení možnosti využití získaných poznatků při vypraco-
vání doporučení, které by přispěly k rozvoji naší reformy v oblasti tělesné 
výchovy. Komplexita situace, rychlé změny a různé pedagogické tradice však 
ztěžují vytvoření souvislého obrazu a vypracování systémového pohledu a zo-
becnění. Proto vedle analýzy a komparace současných kurikulárních doku-
mentů uvádíme také vzájemné srovnání historického vývoje tělesné výchovy, 
školského systému a současných školských reforem ve sledovaných zemích. 

Naším hlavním cílem bylo porovnání projektovaného kurikula tělesné výcho-
vy, konkrétně srovnání současných kurikulárních dokumentů, které obsahují 
vzdělávací cíle a obsah tělesné výchovy. Výsledky obsahové analýzy vybra-
ných vzdělávacích dokumentů České republiky, Spolkové republiky Německo 
a Spojených států amerických potvrzují odlišnosti v jejich zpracování (např. 
v rozsahu dokumentů, jejich návodnosti, orientaci, zpracování cílu a obsahu 
atd.) a rozmanitost v koncepcích školní tělesné výchovy sledovaných zemí 
mající vliv na terminologii, funkce předmětu, cíle, úkoly atd. 
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Závěrečná část pak nabízí několik myšlenek vztahujících se k aktuální tvorbě 
školních vzdělávacích programů, uvádí některá inspirativní doporučení, která 
mohou napomoci při tvorbě a případné revizi českých kurikulárních dokumentů. 
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SUMMARY  

After the year 1989 the political, structural and economical reforms caused 
significant changes also in education of the Czech Republic. Within the con-
text of unification and globalization there are also similar changes in progress 
in other countries. These changes always happen in context with the traditions 
of a country they are carried by certain philosophical ideas and the changes of 
values. In this context we can ask what are the similarities and differences of 
the reform goals in the countries around the world. In our monograph we 
focus on these questions in relation with the projected curricula of Physical 
Education. 

Our motivation was to gain and analyse the information about ideas, inno-
vations and trends in projecting of Physical Education in the Czech Republic, 
Germany and the United States of America. Acquired knowledge might help 
to realise the Czech Physical Education reform. 

The theoretical part of the publication deals with different approaches of com-
parative research in pedagogy and kinantropology. We also present a list of 
scientific publications devoted to comparative research in both disciplines. 
Theoretical foundations of the presented work were based on the curricular 
theory. 

The complex situation, fast changes and various pedagogical traditions cause 
difficulties in the creation of coherent picture, systematic view and generali-
zation. Thus apart from the analysis and comparison of current PE curricula 
we also present a comparison of the historical development of Physical Edu-
cation, school systems and current school reforms in the coutries of our interest. 

Our main goal was to compare the projected Physical Education curricula, 
especially the documents containing the education goals and the content 
of Physical Education. The results of the analysis confirm different approa-
ches to Physical Education conception in the studied countries (in termino-
logy, roles, goals etc.). 

The knowledge gained by the content analysis of the foreign sources might 
bring some inspirational motives for the Czech school system. The final part 
of the monograph presents several ideas concerning the creation and possible 
revision of the school education programs and it features some inspiring 
recommendations. 
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