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Závěrečná práce 

ANOTACE 

Ing. Tomáš Kučera, Návaznosti ve cvičebních programech sokolské všestrannosti. 

Závěrečná práce, Cvičitel všestrannosti II. třídy. Česká obec sokolská, Ústřední škola, 

vedoucí práce Mgr. Martin Chlumský, DiS., 12/21/2018, 61 s., 15 s. příloh a 1 s. epilog. 

Tato práce se zaměřuje na návaznosti v programech sokolské všestrannosti. Předkládá 

teoretický rámec, na jehož základě analyzuje vztahy cvičebního systému v širším 

kontextu sokolské všestrannosti, rozebírá programové informace Sokola, srovnává je 

s materiály jiných organizací a navrhuje koncepční změny. 

Klíčová slova: Sokol, všestrannost, sokolská všestrannost, sportovní všestrannost, 

cvičební systém, návaznost, programový dokument, model, koncepce. 
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1 ÚVOD 

Sokolská všestrannost představuje unikátní, komplexní a hluboce provázaný systém 

hodnot. Ten prostupuje všemi oblastmi sokolské činnosti, zejména cvičením, které je 

jedním ze základních pilířů Sokola. Podobně silně provázaný je samotný cvičební systém. 

Návaznosti v samotném cvičebním systému i v širším kontextu sokolské všestrannosti 

jsou předmětem této závěrečné práce. 

Práce prvotně vychází z analýzy cvičebních programů mužských a ženských složek 

sokolské všestrannosti, avšak nedostatečnost jejich obsahu vedla k obecnějšímu 

pohledu a srovnání s okolním světem. Je inspirována dřívějšími snahami o celkový 

pohled na náplň činnosti sokolského hnutí v kontextu sokolské myšlenky, dlouhodobými 

diskusemi s dalšími cvičiteli a názorovým střetáním s ostatními účastníky školení 

cvičitelů druhé třídy. 

Vedle snahy prozkoumat a zhodnotit současný stav programových dokumentů sokolské 

všestrannosti a v nich obsažených návazností si práce klade za cíl hlouběji rozkrýt a 

popsat závislosti ukryté v systému sokolské výchovy. Práce má smělou ambici položit 

základy systematického základního výzkumu a modelování v Sokole jako nástroje 

budoucího rozvoje nejen sokolské všestrannosti. Oblast výzkumu, kterou tato práce 

uvozuje, je rozsáhlá a nelze ji postihnout naráz. Proto má práce z velké části teoretický 

charakter. Předkládá definice pojmů, sestavuje názorné modely a rozebírá vybrané 

roviny sokolské činnosti. Rovněž se v teoretické rovině zabývá funkcemi programových 

dokumentů. Opírá se o dlouholeté zkušenosti s fungováním spolku, aplikuje poznatky 

managementu a systémové analýzy. Ve své výzkumné části předkládá analýzu 

zkoumaných programových dokumentů a jejich srovnání s dokumenty jiných organizací 

podobného zaměření, které působí u nás i v zahraničí. V práci jsou dále zapracována 

data z provedeného dotazníkového šetření mezi cvičiteli. 
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Kapitola 2 definuje a detailněji rozebírá základní termíny, které jsou v práci dále 

používány. Kapitola 3 se obecněji zabývá návaznostmi, jejich rovinami a významem. 

Kapitoly 2 a 3 společně představují teoretický základ práce, byť již zde jsou vyvozovány 

dílčí závěry. Kapitola 4 představuje jádro práce, kterým je rozbor programových 

dokumentů a jejich srovnávací zhodnocení a dále zpracování dotazníkového šetření. 

Rozbor se opírá o definice a teze vysvětlené v kapitolách 2 a 3. Kapitola 5 navazuje na 

rozbor programových dokumentů a navrhuje řešení a budoucí kroky. Celá práce je 

následně shrnuta v závěrečné 6. kapitole. 
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2 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

Než se pustíme do samotné práce, konstrukce vlastních definic a vyvozování závěrů, je 

třeba vysvětlit terminologii používanou v textu. Tato kapitola rozebírá a diskutuje pojmy, 

se kterými se dále pracuje. Záměrně se vyhýbá základním definicím sportu a pohybových 

aktivit/činností, kterým se věnuje sportovní teorie. Pro porozumění textu práce to není 

nutné. Použité základní termíny lze chápat v obecné rovině. 

2.1 VŠESTRANNOST 

Pojem všestrannost chápejme v kontextu člověka. Říkáme, že někdo je všestranný. 

Všestranný člověk, je vybaven takovými zkušenostmi a dovednostmi, že se v každé nové 

situaci dokáže rychle zorientovat a rozhodnout. Všestrannost je tedy připravenost. 

Nejde však pouze o připravenost fyzickou nebo o zvládnutí určitého objemu dovedností, 

ale o připravenost všeobecnou, která zohledňuje všechny aspekty lidského života. Vedle 

fyzické zdatnosti sem patří také duševní zralost, vzdělání, stránka společenská i mravní 

a v neposlední řadě schopnost učit se novým věcem. 

2.2 SOKOLSKÁ VŠESTRANNOST 

Sokolská všestrannost vyjadřuje skutečnost, že prvořadým úkolem Sokola je vychovávat 

všestranného člověka. Pojmy všestrannost a sokolská všestrannost jsou v konečném 

výsledku rovnocenné. Myšlenka sokolské všestrannosti využívá jako základní hnací sílu 

všestranného rozvoje člověka pohyb a sport. Ty jsou v sokolském pojetí výchovy 

nástrojem, kterým se utváří osobnost, vztah k celku, jednotě, Sokolu, národu, vlasti, 

společnosti i světu 1 . Idea sokolské všestrannosti v sobě obsahuje tezi, že v každém 

zápolení je jedinec sám sobě soupeřem a protihráči jsou pouze těmi, kdo jsou mu 

nápomocni k překonání sebe samého. Vychází to z pojetí sportu antického Řecka, kdy 

nejde primárně o porážku soupeře, ale o zdokonalení sebe skrze střetání se s 

protivníkem. Antický ideál kalokagathia (kalos = krásný, agathos = dobrý) je vyjádřením 

                                                      
1 Úvodní teze programu ČOS 2013-2018. Praha: ČOS, 2014. 
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víry, že krásné a dobré, krása a ctnost patří k sobě, který aplikován na člověka říká, že 

všestranného rozvoje může být dosaženo pouze pěstováním harmonického souladu 

duše a těla2. Proto se sokolská všestrannost nesoustřeďuje pouze na sport, ale též na 

kulturu, vzdělání a činnost společenskou. 

Pro pojem sokolská všestrannost se však vžil ještě jeden význam. V průběhu času se stala 

sokolská všestrannost označením pro systém cvičení, který je v Sokole provozován3. 

Pohled na sokolskou všestrannost pouze jako na systém cvičení lze považovat za 

nesprávný. Z výše popsaného základu sokolské myšlenky plyne, že cvičení je pouze částí 

sokolské všestrannosti. 

V dalším textu budeme používat pojem sokolská všestrannost ve významu prvním, tj. 

jako vymezení ideového základu činnosti Sokola. 

2.3 SPORTOVNÍ VŠESTRANNOST 

Označení sportovní všestrannost na rozdíl od všestrannosti sokolské, která definuje ideu 

a její filosofický základ, vymezuje již v názvu oblast. O sportovní všestrannosti budeme 

mluvit u všestranného sportovce podobně, jako bychom mluvili u všestranného 

muzikanta o všestrannosti hudební. Chápeme-li sokolskou všestrannost jako 

všestrannost všeobecnou, kde základním prostředkem rozvoje je pohyb a sport, pak lze 

do jisté míry předpokládat, že jedinec sokolsky všestranný bude také sportovně 

všestranný. Můžeme říci, že sportovní všestrannost je podmnožinou všestrannosti 

sokolské, nikoli však termín rovnocenný. 

Pojem sportovní všestrannost je celkem mladý. Objevuje se v posledních letech a zavádí 

ho náčelnictvo odboru všestrannosti ČOS. Důvodem je víra v lepší pochopení či přijetí 

veřejností. Definici sportovní všestrannosti se bohužel nepodařilo během psaní této 

práce v programových dokumentech ČOS najít. Přidržíme-li se předchozích tezí, lze 

                                                      
2 Kalokagathia. In: Wikipedia [online]. [cit. 2016]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kalokagathia 
3 Úvodní teze programu ČOS 2013-2018. Praha: ČOS, 2014. 
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spojení sportovní všestrannost považovat za vhodný název pro pohybovou náplň 

sokolské všestrannosti, tedy pro sokolský systém cvičení. Pro další účely práce budeme 

používat pojem sportovní všestrannost právě v tomto významu. 

Sportovní všestrannost stejně jako všestrannost sokolská je ideálem, kterého v praxi 

nelze dosáhnout. Cílem Sokola není vychovávat dokonale všestranné sportovce, ale 

skrze tento koncept kultivovat tělesné i duševní schopnosti člověka. 

2.4 SPORT PRO VŠECHNY 

Ve spojení se sokolskou všestranností se setkáváme také s pojmem sport pro všechny. 

Sport pro všechny představuje sportovní aktivity určené pro širokou veřejnost, kde není 

cílem maximální výkon ale prožitek ze samotného pohybu, zdravotní účinek cvičení či 

setkání s lidmi podobného zaměření4. Pojem sport pro všechny ve svém názvu vymezuje 

cílovou skupinu. Cílem sportu pro všechny je umožnit sportovat všem lidem bez ohledu 

na věk, pohlaví, sociální postavení, fyzické dispozice, nadání, aspirace, etnikum či 

rasovou příslušnost5. 

Sport pro všechny bývá označován jako nevýkonnostní nebo také rekreační. Přestože má 

stejnou cílovou skupinu jako sokolská všestrannost nebo sportovní všestrannost, sleduje 

jiný cíl. Proto nelze pojmy sokolská všestrannost, sportovní všestrannost a sport pro 

všechny vzájemně zaměňovat. 

2.5 PROGRAM 

Slovo program pochází z řečtiny a označuje předem stanovený sled náplně nějaké 

činnosti; souhrn zásad, jimiž se tento sled řídí, pořad, postup; stanovený cíl, plán; nebo 

tištěné oznámení zábavného pořadu se seznamem vystupujících osob6. Slovo program 

používáme jak pro postup, tak i cíl. Význam slova je tudíž závislý na kontextu. 

                                                      
4 Úvodní teze programu ČOS 2013-2018. Praha: ČOS, 2014. 
5 The Association For International Sport for All [online]. [cit. 2016]. Dostupné z: http://tafisa.org 
6 Akademický slovník cizích slov: [A-Ž]. Praha: Academia, 1997, s. 622. ISBN 80-200-0982-5. 
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Program nějaké organizace budeme chápat jako ideové cíle, kterých se daná organizace 

snaží dosáhnout. Typicky zde nenajdeme konkrétní postup, ale můžeme se setkat 

s popisem zásad, které budou při provádění programu dodržovány. 

Program nějaké činnosti budeme chápat jako sled aktivit, které tvoří její vlastní náplň. 

Může se jednat o postup, podle kterého daný program realizujeme, nebo o soubor 

prostředků, pomocí kterého program realizujeme. 

Přestože v kontextu zkoumaných materiálů má slovo program blíže k významu druhému 

v pořadí, program činnosti, budeme se jeho používání v práci vyhýbat a nahrazovat ho 

přesnějšími formulacemi. 

2.6 CVIČEBNÍ PROGRAM 

Spojení cvičební program lze chápat stejně dvojznačně jako samotný pojem program. 

Vyjdeme-li z předchozích definic a úvah, pak cvičební program Sokola budeme chápat 

jako cíle, kterých chce Sokol pomocí cvičení dosáhnout. Cvičební program hodiny je sled 

cvičení, které do hodiny zahrneme (program cvičební hodiny má lehce odlišný význam, 

protože cvičební hodina se neskládá pouze ze cvičení). Cvičební program sportovní 

všestrannosti bude nabývat významu konkrétní náplně, resp. prostředků, kterými se 

sportovní všestrannost realizuje. Protože se budeme dále v práci pojmu program 

vyhýbat, budeme nahrazovat přesnějšími formulacemi i spojení cvičební program. 

2.7 NÁVAZNOST 

Význam slova návaznost chápeme zcela přirozeně. Vše, co člověk dělá, vychází z nějaké 

předchozí zkušenosti, resp. předchozího stavu, a to i tehdy, ocitne-li se v prostředí nebo 

situaci zcela nové. Pojem návaznosti je spojen vždy s nějakou změnou. Může se jednat o 

proměnu jedince v čase (např. procesem stárnutí) nebo může jít o změnu vnějšího 

prostředí (jeho kvantitativních a kvalitativních parametrů, např. přechod do jiného 

sportovního oddílu). O návaznosti lze také hovořit tam, kde se setkávají dva formální 
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systémy (např. činnost Sokola a školství, cvičení předškoláků a cvičení mladšího žactva). 

Synonyma ke slovu návaznost jsou spojitost, souvislost, plynulost či propojenost.  

Abychom mohli návaznost hodnotit, potřebujeme nějaké měřítko, podle kterého 

určíme, zda dvě situace na sebe navazují lépe či hůře, zda je přechod od jedné etapy ke 

druhé plynulý nebo skokový, zda jsou dva systémy propojeny dobře nebo špatně. 

Definovat míru návaznosti v kontextu lidského konání nebo obecných systémů je velmi 

obtížné (do vyjádření vstupuje u člověka jedinečnost, u systémů obecnost) a dalece to 

přesahuje rámec této práce. Můžeme však definovat obecnější vztah návaznosti 

v oblasti rozvoje člověka i formálních systémů. 

Řekneme, že dvě etapy rozvoje z pohledu jedince na sebe plynule navazují, pokud je 

jedinec na konci první etapy vybaven takovými zkušenostmi a dovednostmi, že splňuje 

všechny předpoklady pro to, aby zvládl etapu druhou, obvykle náročnější. Člověk vnímá 

návaznost mezi etapami skrze plynulost přechodu mezi nimi.  

Řekneme, že dva systémy, mezi kterými jedinec přechází, na sebe navazují, pokud 

opouštěný systém připravuje jedince na systém nový, a současně, pokud systém, do 

kterého jedinec vstupuje, je připraven vyrovnávat odlišnosti systému předchozího. 

Navazující systémy se překrývají a jsou vzájemně propojeny. 

Předchozí definici lze dále zobecnit a použít ji na vztahy mezi systémy jako takovými. 

Řekneme, že dva formální systémy na sebe navazují, pokud jsou vzájemně propojeny a ve 

styčných oblastech se překrývají.  
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3 OBLASTI A VÝZNAM NÁVAZNOSTÍ V SOKOLE 

Naše úvahy o návaznostech se zaměřují na činnost Sokola, sokolskou všestrannost a její 

cvičební náplň. Návaznosti jsou určitým druhem vztahů, které panují v řádu věcí. Znalost 

vztahů, tj. zákonitostí vzájemného působení, mezi jednotlivými částmi složitých systémů 

umožňuje takové soustavy efektivně řídit a dosahovat v nich požadovaných stavů. Proto 

jsou návaznosti a jejich sledování důležité.  

V této kapitole sestavíme základní modely a položíme teoretický základ pro následné 

rozbory a z nich vyvozované závěry. 

3.1 MODELY KONCEPČNÍCH OBLASTÍ 

Abychom mohli definovat vztahy mezi částmi nějakého systému, musíme tyto části 

nejprve popsat. Popis systému s vyznačením jednotlivých částí nazveme model. Pro 

jeden systém můžeme vytvořit více modelů. Model sestavujeme vždy k nějakému účelu. 

Ten ovlivňuje parametry modelu, jeho složitost, hloubku detailu apod. 

3.1.1 ORGANIZACE ČINNOSTI 

Činnost je v Sokole organizována ve třech programových útvarech. Jsou to 

vzdělavatelský odbor, který zajišťuje zejména kulturně-společenské dění, odbor sportu, 

který se stará převážně o výkonnostní sport řízený sportovními svazy, a odbor 

všestrannosti, který zabezpečuje pohybové aktivity převážně nevýkonnostní. 

 

OBRÁZEK 1 – MODEL ORGANIZACE ČINNOSTI 

Česká obec sokolská (ČOS)

Odbor 
všestrannosti (OV)

Odbor sportu (OS)
Vzdělavatelský 

odbor (VO)
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Model, viz Obrázek 1, vychází ze stanov ČOS7 a je formálně platný pro celou organizaci, 

tj. i pro její nejmenší organizační jednotky. Tento model však nijak nevyjadřuje vztah 

k sokolské všestrannosti nebo cvičení. 

3.1.2 ZÁKLADNÍ SLOŽKY SOKOLSKÉ VŠESTRANNOSTI 

Pro sestavení modelu základních složek sokolské všestrannosti vyjdeme z definic 

uvedených v kapitole 2, Vymezení základních pojmů. Z pohledu obsahu činnosti má 

sokolská všestrannost dvě hlavní složky – pohybovou (nebo chceme-li sportovní) a 

kulturně-společenskou. Aplikací této definice získáme model, viz Obrázek 2, který 

zohledňuje skutečnost, že sokolská všestrannost je více než cvičení. 

 

OBRÁZEK 2 – MODEL ZÁKLADNÍCH SLOŽEK SOKOLSKÉ 

VŠESTRANNOSTI 

 

OBRÁZEK 3 – MODEL ZÁKLADNÍCH SMĚRŮ SPORTOVNÍ 

VŠESTRANNOSTI 

3.1.3 ZÁKLADNÍ SMĚRY SPORTOVNÍ VŠESTRANNOSTI 

Stejně jako je sokolská všestrannost ideovým základem činnosti Sokola, je sportovní 

všestrannost ideovým základem pohybové složky sokolské všestrannosti. Činnost 

v Sokole se na poli pohybu dělí do dvou základních směrů – cvičení či sportu pro zdraví 

a radost, a výkonnostního sportu. Pro cvičení je sportovní všestrannost nosná myšlenka. 

Zařazováním různých činností se dosahuje pestrosti a posílení jedince v potřebné 

oblasti. Výkonnostní sport staví na sportovní všestrannosti jako základním kameni. 

Zařazuje různé pohybové aktivity spíše jako průpravu nebo kompenzaci. 

                                                      
7 Stanovy České obce sokolské. Praha: ČOS, 2013. 

Sportovní 
všestrannost 
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3.1.4 KONCEPČNÍ OBLASTI SOKOLSKÉ VŠESTRANNOSTI 

Spojíme-li základní modely sokolské a sportovní všestrannosti a přidáme-li rozklad 

kulturně-společenské činnosti na dvě složky, dostaneme model koncepčních oblastí 

sokolské všestrannosti, viz Obrázek 4. 

 

OBRÁZEK 4 – MODEL KONCEPČNÍCH OBLASTÍ SOKOLSKÉ VŠESTRANNOSTI 

Model na obrázku výše definuje čtyři základní oblasti, ve kterých lze hledat koncepce a 

návaznosti. Jsou to cvičení, sport, kultura a společnost. Tato práce se dále blíže věnuje 

pouze oblasti první – cvičení. 

3.1.5 KONTEXT CVIČEBNÍHO SYSTÉMU SOKOLSKÉ VŠESTRANNOSTI 

Pro další úvahy vytvoříme model, podle kterého chápeme kontext cvičebního systému, 

viz Obrázek 5. Využijeme opět definic z kapitoly 2, Vymezení základních pojmů. 

 

OBRÁZEK 5 – MODEL KONTEXTU CVIČEBNÍHO SYSTÉMU SOKOLSKÉ VŠESTRANNOSTI 

Sokolská všestrannost

Pohybová (sportovní)

Cvičení Sport

Kulturně společenská

Kultura Společnost

 

Sokol 

Všestrannost 

Okolí 

Cvičení 
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Model výše říká, že vůdčí myšlenkou Sokola je všestrannost, která je rozvíjena pomocí 

cvičení. Všestrannost je však více než cvičení, obsahuje také složky kulturní a sociální. 

Stejně tak Sokol je více než všestrannost, Sokol je spolek, tedy společenství lidí, občanů. 

Vše, co stojí mimo Sokol, pak tvoří jeho okolí. Tento model nám poslouží při rozboru 

vnitřních a vnějších vztahů cvičebního systému. Obdobně lze modelovat kontext sportu, 

kultury i společenské činnosti. 

3.1.6 DRUHY CVIČEBNÍ NÁPLNĚ 

Vlastní náplň cvičebního systému lze rozdělit do tří kategorií, které jsou vzájemně 

propojeny (viz Obrázek 6). Jsou to pravidelné cvičební hodiny, účast v postupových 

soutěžích nebo turnajích a jednorázové či opakující se akce typu akademií, veřejných 

vystoupení, výletů, soustřední, táborů apod. Míru zastoupení jednotlivých složek si 

určují jednotlivé tělocvičné jednoty a jejich oddíly podle lokálních možností a zájmů. 

 
OBRÁZEK 6 – MODEL DRUHŮ CVIČEBNÍ NÁPLNĚ 

Míra zastoupení je v modelu výše vyjádřena velikostí průměru příslušného kruhu, míra 

vzájemného propojení vzdáleností středů kruhů. Jinými slovy, čím více se věnuje jednota 

danému druhu činnosti, tím je příslušný kruh větší, a čím více jsou jednotlivé aktivity 

propojeny, tím více se kruhy vzájemně překrývají. Takto sestavený model lze aplikovat 

na různé části organizace. Můžeme ho použít pro analýzu jednotlivých částí hnutí i 

celého spolku, pro vzájemné srovnávání jednot, žup, nebo zvolených tematických celků. 
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3.1.7 VĚKOVÉ KATEGORIE CVIČENCŮ 

Jedním ze základních parametrů cvičebního systému je věk cvičenců. Model rozdělení 

cvičenců do věkových kategorií ukazuje Obrázek 7. Věkové kategorie dělíme do tří 

základních složek – mužské, ženské a koedukované. Model níže lze doplnit o číselné škály 

věku (kalendářního, biologického i emocionálního). Zejména u dětských kategorií lze 

uvažovat o jeho podrobnějším rozpadu, abychom lépe postihli intenzivní vývoj, který 

u cvičenců probíhá. 

 

OBRÁZEK 7 – MODEL VĚKOVÝCH KATEGORIÍ CVIČENCŮ 

3.1.8 SHRNUTÍ 

Výše zobrazené modely popisují základní skutečnosti a uspořádání věcí. Mohli bychom 

jít samozřejmě dále a vytvořit další modely, např. podrobněji modelovat okolí Sokola, 

zaměřit se na modely vlastní náplně cvičebního systému, nebo modelovat vzdělávací 

systém cvičitelů. Tím by však práce dále neúměrně narůstala. Zde nám jde o základní 

modely, které nám pomohou odhalit návaznosti mezi různými oblastmi a lépe pochopit 

principy jejich fungování. Budeme-li potřebovat pro další vysvětlení nový model, 

vytvoříme ho přímo v dané části. 

  

MUŽSKÉ SLOŽKY

Mladší žáci

Starší žáci

Dorostenci

Muži

KOEDUKOVANÉ

SLOŽKY

Rodiče a děti

Předškolní děti

Mladší žactvo

Starší žactvo

Dorost

Dospělí

Senioři

ŽENSKÉ SLOŽKY

Mladší žákyně

Starší žákyně

Dorostenky

Ženy
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3.2 NÁVAZNOSTI A JEJICH VÝZNAM 

Význam návazností pro život spolku je v obecné rovině nesporný. Jejich znalost je 

důležitá pro dosažení stanovených cílů stejně jako pro úspěšnou realizaci náplně 

činnosti. Návaznosti lze v některých oblastech chápat jako vyjádření Komenského 

postupu od jednoduššího ke složitějšímu. Jednotlivci pomáhají při přechodu mezi 

oblastmi, vnímá je jako potvrzení smyslu či správnosti zvolené cesty, nebo parametr 

kvality systému. Čím lépe dokáže organizace propojit své dílčí části a navázat je na okolní 

svět, tím lepší se budou jevit, tím lépe budou fungovat. 

Vztahy návazností můžeme z pohledu zkoumaného systému rozdělit na vztahy vnější, tj. 

mezi sledovaným systémem a okolním světem, a na vztahy vnitřní, tj. mezi dílčími částmi 

zkoumaného systému. V našem případě je tím zkoumaným systémem cvičební náplň 

sokolské všestrannosti. Vnější i vnitřní vztahy této soustavy lze zkoumat pod různými 

úhly pohledu a to zejména 

• z pohledu cvičence, 

• z pohledu cvičitele, 

• z pohledu organizace 

• a z pohledu veřejnosti. 

3.2.1 NÁVAZNOSTI Z POHLEDU CVIČENCE 

Cvičenci jsou součástí cvičební náplně sokolské všestrannosti. Nacházejí se v centru 

zkoumaného systému a interagují s ním. Vnímají celou řadu vnitřních vztahů tohoto 

systému, a to zejména návaznosti 

• mezi jednotlivými činnostmi v rámci cvičební hodiny, 

• mezi cvičebními hodinami v průběhu roku, 

• mezi oddíly a kategoriemi, kterými prochází v běhu času, 

• mezi jednotlivými druhy aktivit, se kterými se setkávají, 

• i návaznost vlastního cvičení na celkovou koncepci cvičebního systému. 
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Neméně důležité jsou vztahy vnější, tj. propojení cvičebního systému se sokolskou 

všestranností, organizací i vnějším nesokolským světem. Velmi významný je přesah 

cvičení do běžného života. Tím myslíme výsledek působení sokolské všestrannosti na 

jedince, míru využití získaných dovedností a celkové posílení osobnosti. Mezi vnější 

vztahy řadíme také společenskou prestiž cvičení v Sokole. Je to jeden ze silných faktorů, 

který na cvičence působí. 

Návaznosti hrají zásadní roli zejména u dětí, které vnímají přechody velmi intenzivně. 

Dobrá návaznost jim může dát pocit bezpečí, vytvořit důvěrný prostor a usnadnit jim 

učení, jak nových pohybových vzorů, tak sociální komunikace. Také jim může usnadnit 

průchod jednotlivými věkovými kategoriemi, změnu cvičitele, nebo zařazení do jiného 

oddílu. Dále se můžeme posunout k úvahám o stěhování (změna jednoty), vytváření 

vztahu ke spolku jako celku atd. 

3.2.2 NÁVAZNOSTI Z POHLEDU CVIČITELE 

Cvičitelé jsou stejně jako cvičenci nedílnou součástí cvičebního systému. Cvičitelé jsou 

těmi, kdo tento systém tvoří a realizují jeho náplň. Cvičitelé vytvářejí návaznosti, pracují 

s nimi a jsou jejich součástí. 

Stejně jako cvičenci vnímají celou řadu vnitřních návazností, cvičitelé připravují, sledují 

a vyhodnocují zejména návaznosti 

• jednotlivých činností ve cvičební hodině (příprava hodiny a její zhodnocení), 

• cvičebních hodin v průběhu roku (příprava a realizace ročního plánu, stanovení 

cílů a motivace cvičenců), 

• oddílů a kategorií (spolupráce oddílů, přechod cvičenců mezi starší nebo 

pokročilejší), 

• jednotlivých druhů aktivit (profilování cvičenců, rozvoj talentů, zjištění a 

kompenzace případných vývojových vad cvičenců), 

• na celkovou koncepci cvičebního systému (rozvoj cvičebního systému). 
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Vedle vnitřních návazností vlastního cvičení jsou pro cvičitele velmi důležité návaznosti 

na další procesy v organizaci. Cvičitel potřebuje rozumět nejen vlastnímu provedení 

cviků a jejich účinkům, ale také významu návaznosti pro cvičence. Musí být připraven na 

nejrůznější situace, jako je příchod nových cvičenců z vnějšího prostředí, nebo mladší 

věkové kategorie a znát rozdíly v těchto oblastech. Cvičební náplň tedy musí být úzce 

provázána se systémem vzdělávání cvičitelů. Má to dopad jak do kvality činnosti, tak 

prevence úrazu cvičenců. 

Významnou roli hraje také propojení do všestrannosti a sokolské kultury. Zde máme na 

mysli zejména přivítání nových členů oddílu, vyhodnocení cvičebního roku, soutěžní 

sezóny apod. Cvičitelé jsou také zdrojem informací o dalším dění v Sokole, výchovným 

vzorem i odrazem společenské prestiže spolku. Návaznosti v těchto oblastech tedy 

přispívají ke stmelování kolektivu, zlepšování komunikace a vytváření spolkové kultury. 

To vše jsou návaznosti z pohledu cvičitele směrem ke cvičencům. 

Druhou skupinu vnějších návazností tvoří podmínky, které cvičitel má. Jsou to zejména 

• postavení cvičitele ve spolku a společnosti (ocenění za práci), 

• odpovídající vybavení a včasné informace, 

• péče o cvičitele v rámci spolku (kde si cvičitel může sám zacvičit, odpočinout, 

načerpat nové síly),  

• pojištění a právní ochrana, 

• možnost obrátit se pro radu, 

• možnost být slyšen a navrhnout změnu (zapojení do řízení). 

Tyto oblasti a z nich plynoucí souvislosti mají vliv na získávání a rozvoj cvičitelů, chod 

cvičitelských sborů, fungování celého spolku, jakož i kvalitu a rozvoj cvičebního systému 

a příliv nových členů/cvičenců. Přirozeně cítíme, že návaznosti cvičebního systému na 

všechny úrovně fungování spolku i okolní svět mají pro cvičitele nepopiratelný význam, 

zvláště s přihlédnutím k tempu doby. 
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3.2.3 NÁVAZNOSTI Z POHLEDU ORGANIZACE 

Organizací myslíme organizační jednotku ČOS, tj. tělocvičnou jednotu, sokolskou župu 

i celou sokolskou obec. Každý organizační stupeň více zohledňuje jiné oblasti a vztahy. 

Nezanedbatelný je také vliv návazností mezi jednotlivými stupni. Na všech stupních 

řízení jsou návaznosti a jejich využití otázkou koncepce, systematické a metodické práce 

zejména v oblastech analýzy, plánování, vzdělávání a komunikace. Analytická práce, 

modelování systémů a identifikace návazností patří mezi základní úlohy řídicích orgánů. 

ÚSTŘEDNÍ ORGÁNY ČOS 

Na úrovni ústředních cvičitelských sborů vznikají koncepce činnosti, jejich propojení na 

vzdělávací systém, aplikují se do nich nejnovější poznatky z výzkumu. Sledování 

návazností v proudu času poskytuje informace o stavu spolku, kam zaměřit pozornost, 

na co se v budoucnu připravit. Lze sledovat trendy a požadavky cvičenců, růst a pokles 

zájmu o činnosti, potřeby cvičitelských kvalifikací. Modely poskytují data o klíčových 

prvcích činnosti, o které lze opřít komunikaci s veřejností a partnery. 

Výsledky analyticko-koncepční práce nabízejí ústředí makro pohled na stav organizace, 

stanovovat dosažitelné cíle činnosti, vytvářet dlouhodobé plány a vyhodnocovat je. Jsou 

to základní předpoklady rozvoje. 

SOKOLSKÉ ŽUPY 

Župy se podílejí na koncepční práci ústředních orgánů, přinášení nápady, poskytují 

informace z jednot a opět přenášejí koncepty do jednot. Sokolská župa koordinuje a řídí 

činnost v rámci geografických, resp. sociálních celků. Proto ji nebude zajímat makro 

pohled jako ústřední orgány, ale bude více zohledňovat podmínky ve spravované oblasti. 

Budou ji zajímat stejné vztahy návaznosti v náplni činnosti. Změní se pouze parametry. 

Více se zaměří na provázanost sdružených jednot, pokrytí poptávky cvičení v kraji 

a propojení na lokální samosprávy a partnery. Ve sledovaných oblastech je budou 

zajímat srovnání s okolními župami. 
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TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY 

Jednoty zajišťují realizaci náplně činnosti a jejich podmínky se zásadním způsobem liší. 

Mají svou specifickou skladbu činnosti. Na této úrovni jsou vedle návazností ve vlastní 

činnosti více akcentovány návaznosti mezi jednotlivými oddíly a návaznosti na spolkovou 

kulturu a okolní svět.  

3.2.4 NÁVAZNOSTI Z POHLEDU VEŘEJNOSTI 

Veřejnost není zatížena bližší znalostí organizace, jejích hodnot, tradic, myšlenek nebo 

náplně činnosti. Je nezaujatá a její pohled bývá značně odlišný od pohledu zevnitř 

organizace. Její optika nedokáže zachytit drobné odlišnosti. Všímá si pouze hlavních 

znaků. Vnímá zejména návaznosti na okolní svět a přiřazuje jim větší důležitost. 

Vyhodnocuje na základě dostupných informací, které tvoří obraz skutečnosti, tzv. 

image8. Veřejnost se nezabývá detaily, kterými jsou cvičitelé a činovníci obklopeni a 

mnohdy pohlceni. Hned při prvním setkání vyhodnotí dojem, který na ni daná věc dělá 

ve srovnání s jinými, a přiřadí jí subjektivní hodnocení. 

Můžeme předpokládat, že pro veřejnost je samotný cvičební systém sokolské 

všestrannosti již přílišným detailem, který vnímá pouze zprostředkovaně. Proto je 

důležité veřejnosti nabídnout snadno srozumitelný náhled, který vyzdvihne základní 

hodnoty a zejména přínosy pro cvičence. Neznamená to však sestavit pouze povrchní 

prezentaci činnosti. Musí se jednat o ucelený systém s odpovídající mírou detailu pro 

různě zvídavé cílové skupiny. 

3.2.5 SHRNUTÍ 

Z textu výše vyplívá, že problematika návazností je široká. Ve velké organizaci existuje 

velké množství oblastí i vztahů, které tvoří komplexní systém. Jeho pochopení je 

základním předpokladem k úspěšnému řízení. Systematická práce s návaznostmi je 

cestou k úspěšné náplni činnosti a rozvoje organizace. 

                                                      
8 Image je termín používaný v managementu. 



 

 CVIČITEL VŠESTRANNOSTI II. TŘÍDY 

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE - PROSINEC 2018 

 

 

Návaznosti ve cvičebních programech sokolské všestrannosti Strana 24/61 

Ing. Tomáš Kučera  
 

3.3 FUNKCE PROGRAMOVÝCH DOKUMENTŮ 

Programové dokumenty organizace jsou dokumenty, které vymezují její poslání a náplň 

činnosti. Mezi tyto dokumenty patří stanovy i popis cvičební náplně. Otázkou pro tuto 

kapitolu je, jaké funkce programové dokumenty mají a k čemu slouží. 

3.3.1 FUNKCE ORIENTAČNÍ 

Popis komplexních systémů vyžaduje strukturu, abychom se v něm mohli snadno 

orientovat, tj. dohledat informaci, která nás v daný moment zajímá. Proto musí každý 

dokument alespoň z části plnit funkci orientační, která nám umožní daný dokument 

zařadit do systému a získat jeho kontext. Pro rozsáhlé systémy mohou existovat i čistě 

orientační dokumenty. Jsou to přehledy popisované oblasti, které obsahují anotace 

a odkazy na dílčí části. Tyto vlastnosti se snadno vytvářejí a dobře zúročují 

v elektronických verzích dokumentů. Dnešní nástroje pro tvorbu dokumentů však 

umožňují jednoduše zapracovat systémy odkazů i do tištěných materiálů a tím je 

vzájemně provázat. 

3.3.2 FUNKCE IDEOVÁ 

Základem Sokola je idea. Každý programový dokument sleduje základní myšlenku 

organizace a směřuje k jejímu naplňování. To platí pro libovolnou organizaci. Plní-li 

dokument správně ideovou funkci, pak odpovídá na otázku, proč se danou oblastí 

organizace zabývá, uvádí ji do kontextu s ústřední myšlenkou a vysvětluje přínosy pro 

zapojené členstvo a společnost. V organizaci mohou existovat také čistě ideové 

dokumenty, které předkládají hlubší vhled do nosných myšlenek a systému hodnot, na 

kterých je organizace založena. 

Návaznost programových dokumentů na nosnou myšlenku organizace je přirozeným 

požadavkem a předpokladem k tomu, že organizace neztratí ze zřetele, proč danou věc 

dělá a jaký očekává výsledek. Je to právě myšlenka, která je základní esencí každé části 

organizace a veškeré její činnosti. Idea propůjčuje spolku život. 
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3.3.3 FUNKCE MOTIVAČNÍ 

Usiluje-li organizace o realizaci určité myšlenky, potřebuje řešit motivaci pro jednotlivé 

činnosti, které vedou k jejímu naplňování. Proto každý programový dokument také 

vyzdvihuje, v čem je daná oblast specifická a výjimečná, aby podněcoval zájem se 

s daným tématem blíže seznámit nebo příslušnou činnost vyzkoušet. Zásadní otázkou 

každého dokumentu je, komu je primárně určen, jinými slovy, kdo tvoří hlavní cílovou 

skupinu. Odpověď poskytuje rámec nejen pro formy použité v dokumentu, ale i pro 

navazující systémy. Správně sestavený programový dokument předkládá zajímavý a 

současně realistický cíl, kterého má být uskutečněním jeho náplně dosaženo. 

3.3.4 FUNKCE ORGANIZAČNÍ 

Podobně jako složité systémy vyžadují strukturu informační, abychom se v nich mohli 

orientovat, vyžadují velké organizace strukturu řídicí. Činnost prováděná v organizaci je 

realizována skrze tyto struktury. V této rovině popisují programové dokumenty plány na 

delší či kratší časová období, definují vztahy a kompetence jednotlivých částí organizace 

i jednotlivců. V programových dokumentech však neočekáváme detailní popis hierarchie 

organizace, ale spíše krátké vysvětlení týkající se daného tématu spolu s odkazem na 

čistě organizačně zaměřené dokumenty, které dávají organizaci právní rámec. 

3.3.5 FUNKCE VZDĚLÁVACÍ 

Dobře sestavený programový materiál lze použít i ve vzdělávacím procesu organizace. 

Nejde však o to, aby materiál obsahoval detailní popisy činností, nebo vysvětloval 

metodické pojmy. Z programových materiálů můžeme vyčíst základní nebo rámcové 

informace z dané oblasti, které poslouží zejména začínajícím cvičitelům (nebo zvídavé 

veřejnosti) k získání přehledu a pochopení souvislostí. V případě plánů, nalezneme např. 

výsledky studií z posledních let, výsledky statistických rozborů, výstupy předchozích 

období a další přehledy k tématu, které pro svoji práci využijí i zkušení cvičitelé a 

činovníci. Začleňováním takových informací navíc postupně vzniká znalostní báze, která 

může být v budoucnu zdrojem nových poznatků a tím i dalšího vzdělávání. 
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3.3.6 FUNKCE PREZENTAČNÍ 

Každý dokument, ať je určen veřejnosti či nikoli, vždy plní funkci prezentační. Formální 

stránka dokumentů má silnou vypovídací hodnotu o kultuře organizace. Každá stránka 

svým vzhledem vypovídá o autorovi i organizaci, která je pod dokumentem podepsaná. 

Dobré zpracování a jednotný styl dokumentů jsou jakýmsi potvrzením, že organizace 

bere svoji práci vážně a uvědomuje si přesah své činnosti. Forma programových 

dokumentů může být i silnějším faktorem než vlastní obsah. Špatná prezentace může 

znehodnotit jinak kvalitní náplň. V ideálním případě je kvalita obsahu podtržena kvalitou 

zpracování dokumentu. V současném světě plném informací je úroveň zpracování 

chápána jako znak kvality vlastního obsahu. Nekvalitní prezentaci dnešní člověk 

prakticky nevěnuje pozornost, nebo rovnou řadí zdroj mezi špatné. 

3.3.7 SHRNUTÍ 

Z textu výše vyplývá, že každý dokument organizace plní řadu funkcí. Míra zastoupení 

jednotlivých funkčních vlastností vždy závisí na účelu dokumentu a cílové skupině. Dobře 

vytvořený dokument má jednotlivé složky pečlivě vyváženy, je z něho jasně patrný účel 

a komu je určen, je zasazen do kontextu a systému dalších dokumentů. Propracovaný 

systém programových dokumentů dodržuje jednotný styl, jednotlivé části na sebe 

navazují a jsou silně provázány odkazy. Odráží se v něm komunikační strategie. 

Programové dokumenty popisují náplň činnosti organizace od idejí, obecných myšlenek 

a principů až po specifické krátkodobé plány. Jsou to právě programové dokumenty, 

které formálně definují návaznosti. Kvalita celého systému je závislá na míře uvědomění 

si a zapracování vztahů mezi dílčími částmi. Návaznosti vystupují z dokumentů zcela 

přirozeně, aniž by byly výslovně uváděny. Jejich vnějším obrazem jsou právě funkční 

vlastnosti, které daný dokument plní.  
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3.4 ROVINY NÁVAZNOSTÍ 

V předchozích kapitolách jsme definovali základní modely, které popisují systém 

sokolské všestrannosti, pojmenovali jsme návaznosti a jejich význam a vysvětlili, jak jsou 

návaznosti formálně definovány. Získali jsme tak rozsáhlý aparát (nikoli však úplný), 

který nahlíží problematiku návazností z mnoha úhlů. V této části vybereme několik rovin, 

které tímto složitým systémem procházejí. 

3.4.1 ČLENSTVÍ 

Základním prvkem, se kterým Sokol pracuje, je člověk. Tyršova myšlenka sokolské práce 

zakládá přirozenou snahu přivést každého člověka přímo do středu sokolské činnosti, ke 

cvičení, člověka posílit, dovést ke všestrannému rozvoji, zapojit do Sokola a společnosti. 

Znázorníme-li tento proces jako pomyslnou cestu člověka ke středu Sokola a následně 

směrem ke společnosti do modelu kontextu cvičebního systému, dostaneme Obrázek 8, 

ze kterého vidíme, že při této cestě člověk přechází přes všechny námi definované 

systémy, a to v obou směrech. Tyto přechody definují vztahy návazností.  

 

OBRÁZEK 8 – NÁVAZNOSTI V KONTEXTU SYSTÉMU CVIČENÍ 

Z pohledu cvičebního systému jsou všechny naznačené vztahy návazností vnější. Lze 

předpokládat, že člověk přichází do Sokola pouze kvůli cvičení, to však nic nemění na 

skutečnosti, že se setkává se všemi částmi systému, které okamžikem vstupu začínají na 
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člověka působit, a to všechny najednou. Okamžikem vstupu do organizace se utváří 

vztah ke spolku a nastavují se počáteční podmínky pro další sokolskou práci. Vztahy 

vnějších návazností cvičebního systému vytvářejí image, tedy první dojem, jehož vliv je 

okamžitý. Následně se v průběhu času spolu s vnějšími vztahy projevují ty vnitřní. 

Ve členské rovině stojíme před elementárními otázkami o smyslu spolku a jeho idejích, 

na které navazují otázky jejich prezentace a cíleného zapojení do náplně činnosti. 

3.4.2 VELIKOST JEDNOT 

Velikosti jednot implikují velikosti oddílů a počty cvičitelů. Z toho lze usuzovat, v jakých 

podmínkách jsou náplně cvičení realizovány a jakým způsobem jsou upravovány. 

V rovině velikosti existují zcela jiné vztahy návazností v malých a velkých jednotách. 

Jedná se de facto o nesouměřitelné světy, a to v každém ohledu. Ve velkých jednotách 

se setkáváme se specializovanými oddíly rozvrstvenými dle věkových kategorií a jim 

odpovídající strukturou cvičitelského sboru. V těch malých je celá náplň činnosti otázkou 

jednotlivců. V malých jednotách se častěji setkáváme s koedukovanými oddíly a oddíly 

se sdruženými kategoriemi. To klade specifické požadavky na cvičitele. Proto i způsoby, 

jakými na sebe věci navazují, jsou diametrálně odlišné. 

Návaznosti v rovině velikosti jednot nejlépe odrážejí složitost a různorodost potřeb 

sokolského hnutí. Pokud bychom se pouštěli do hlubšího rozboru návazností 

v jednotách, museli bychom vytvořit kategorie jednot dle velikosti, abychom mohli 

vzájemně srovnávat. Taková analýza by byla poměrně náročná, avšak získaná data 

a sestavené modely by představovaly nedocenitelný zdroj informací pro další rozvoj 

spolku. Proto ji lze jen doporučit. 

3.4.3 VZDĚLÁVÁNÍ CVIČITELŮ 

Vzdělávání je oblastí, která návaznosti cíleně vyhledává a zaměřuje se na ně. Vzdělávání 

v Sokole má několik vrstev. Cvičenci se učí zvládat nové, náročnější pohybové prvky, 

cvičitelé se hlouběji seznamují s principy pohybu, procesem učení i vlastním systémem 

sokolské všestrannosti. V procesu učení se jde vždy o pochopení návazností. 
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Vzdělávací systém připravuje cvičitele na zvládání všech vývojových změn u cvičenců, 

přechodů mezi kategoriemi, specializacemi, prostředím. Rozšíříme-li model věkových 

kategorií o informace cvičitelských specializací 9, dostaneme Obrázek 9. 

 

OBRÁZEK 9 – VĚKOVÉ KATEGORIE A CVIČITELSKÉ KVALIFIKACE 

Z tohoto obrázku vyplývá, že v systému sportovní všestrannosti, a tedy i ve vzdělávacím 

systému, máme z pohledu věkových kategorií pouze dvě specializace. Přechody mezi 

jednotlivými specializacemi definují oblasti návaznosti.  

3.4.4 CVIČENÍ 

Protože je cvičení nástrojem pro realizaci sokolských myšlenek, prochází tato rovina 

z pohledu vnějších návazností celým spolkem. Tyto vztahy jsou detailněji rozebrány 

v kapitole 3.2, Návaznosti a jejich význam. V odkazované kapitole jsou též popisovány 

vztahy vnitřní, jejichž detailnější rozpracování spadá do oblastí sportovní teorie 

a pedagogiky. Jedná se nám o návaznosti z tělocvičného hlediska, tedy o pohybovou 

průpravu a cvičení od kategorie rodičů a dětí až po seniory, používaných metodik 

                                                      
9 Seznam specializací vychází z platného cvičitelského průkazu. 
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a principů, zařazovaných cviků a jejich účinků, her a systému soutěží, metod 

vyhodnocování atd. Lze si všímat jak fyziologických aspektů cvičení, tak těch 

sociologických a psychologických. Zcela na místě je srovnání s okolním světem a zejména 

se systémem tělesné výchovy na všech stupních škol. Každá ze zmíněných oblastí však 

sama vydá za samostatnou práci, proto se v rámci této práce omezíme pouze 

na všeobecné konstatování a do hlubších teoretických konstrukcí se pouštět nebudeme.  

3.4.5 SHRNUTÍ 

Rovin návazností bychom mohli nalézt a zkoumat daleko více. Teoretickým rozborem, 

podobným výše provedenému, bychom získali základní představu o vztazích a jejich 

parametrech. Rovněž bychom tím naznačili cestu k možnostem, jak dané návaznosti 

měřit, vyhodnocovat a sledovat v čase. Sledování návazností by bylo praktickým 

výstupem, který by poskytoval cenné informace o dění ve spolku. Analýzu dalších rovin 

návazností a možností jejich sledování lze jen doporučit. 
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4 PROVEDENÝ VÝZKUM 

Výzkum v oblasti návazností a programových dokumentů, který byl v rámci této práce 

proveden, se sestává ze čtyř částí. Byla provedena analýza koncepce programových 

dokumentů ČOS a také podrobnější rozbor obsahu cvičebních programů sokolské 

všestrannosti. Dále byly porovnány programové dokumenty ČOS s dokumenty jiných 

organizací působících v oblasti sportu a realizováno dotazníkové šetření mezi cvičiteli 

o znalosti a využití stávajících programových dokumentů všestrannosti. Zjištěné 

výsledky jsou obsahem této kapitoly. 

4.1 KONCEPCE PROGRAMOVÝCH DOKUMENTŮ 

Česká obec sokolská a její organizační části definují své poslání, cíle a náplň činnosti 

v několika dokumentech. 

4.1.1 STANOVY ČOS 

Stanovy ČOS jsou nejvyšší organizační normou spolku. Stanovy ČOS definují v článku 2 

účel a cíle spolku. Odstavce 2.1 a 2.2 se věnují základnímu vymezení náplně činnosti a 

poslání spolku. Odstavce 2.3 a 2.4 se věnují převážně vymezení činností jednotlivých 

organizačních součástí spolku a statutu veřejné prospěšnosti v návaznosti na legislativu. 

ODSTAVEC 2.1 

ČOS byla zřízena ve veřejném zájmu, jejím účelem a cílem je zvyšovat tělesnou zdatnost svých 

členů, organizovat a vykonávat tělovýchovnou, sportovní, kulturní a společenskou činnost, 

podporovat rozvoj osobnosti a vychovávat k čestnému jednání v životě soukromém i veřejném, k 

národnostní, rasové a náboženské snášenlivosti, k demokracii, svobodě a humanismu, k osobní 

skromnosti a sebekázni, k lásce k rodné zemi a úctě k duchovnímu dědictví našeho národa, 

přičemž vychází z odkazu Miroslava Tyrše a Jindřicha Fügnera. Sokol je nejstarší českou 

tělovýchovnou organizací založenou 16. února 1862.10 

                                                      
10 Stanovy ČOS. Praha: ČOS, 2013, článek 2, odstavec 2.1. 



 

 CVIČITEL VŠESTRANNOSTI II. TŘÍDY 

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE - PROSINEC 2018 

 

 

Návaznosti ve cvičebních programech sokolské všestrannosti Strana 32/61 

Ing. Tomáš Kučera  
 

ODSTAVEC 2.2 

Hlavní činností ČOS je prostřednictvím tělesné výchovy a sportu, společenské a kulturní činnosti, 

přispívat ke zvyšování fyzické, společenské, kulturní a duchovní úrovně svých členů a naší 

demokratické společnosti, vychovávat k mravnosti a občanské odpovědnosti.11 

Druhý odstavec pouze vyzvedává část obsahu odstavce prvního. Z hlediska náplně 

činnosti či poslání spolku nepřináší oproti odstavci 2.1 nic nového. Přestože stanovy 

zmiňují odkaz Miroslava Tyrše, o sokolské všestrannosti ani o všestranném rozvoji 

člověka přímo nehovoří. Namísto toho vyjmenovávají jednotlivé oblasti rozvoje a zásady. 

4.1.2 NÁŠ ÚKOL, SMĚR A CÍL 

Stať Náš úkol, směr a cíl, kterou Miroslav Tyrš uveřejnil v roce 1871 je považována za 

základní programový materiál Sokola. Stať obsahuje výčet nadčasových zásad a principů, 

které platí nejen pro činnost Sokola, ale lze je aplikovat na každou lidskou činnost 

v měřítku spolků, firem, národů, států i civilizací. Tyršovy myšlenky a hesla jsou stále 

v současných materiálech uváděny, avšak stať jako taková není v žádné aktuálním 

dokumentu ČOS citována nebo odkazována. 

4.1.3 PROGRAM ČESKÉ OBCE SOKOLSKÉ 2013-2018 

V dubnu 2014 schválil výbor ČOS program pro roky 2013-201812. Obsah je tvořen dílčími 

dokumenty jednotlivých programových útvarů a úvodní tezí, která vznikla jako souhrn 

těchto dílčích dokumentů, což dokument výslovně uvádí. 

Úvodní teze dále stanovuje priority a definuje strategické cíle, které více méně opakují 

poslání spolku uvedené ve stanovách, nebo jsou více vyjádřením přání než skutečnými 

cíli (neobsahují vyhodnotitelné parametry). Na tento materiál a strategické cíle nebylo 

navázáno žádnými dalšími materiály, stanovením střednědobých cílů, ani nevznikl žádný 

plán, jak strategických cílů dosáhnout. Z hlediska koncepce náplně činnosti lze tento 

dokument považovat za čistě formální. 

                                                      
11 Stanovy ČOS. Praha: ČOS, 2013, článek 2, odstavec 2.2. 
12 Úvodní teze programu ČOS 2013-2018. Praha: ČOS, 2014. 
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4.1.4 PROGRAM ODBORU VŠESTRANNOSTI ČOS 2013-2018 

Jedním z dílčích dokumentů programu ČOS 2013-2018 je materiál vypracovaný odborem 

všestrannosti. Tento materiál nese název Program sportovní všestrannosti ČOS na 

období 2013-201813 . Nikde se v něm neuvádí, co to sportovní všestrannost je. Dílčí 

kapitoly pracují s pojmem sokolská všestrannost opět bez vysvětlení souvislosti se 

všestranností sportovní. Svým obsahem se dokument pokouší postihnout všechny 

aspekty fungování organizace, velkou část věnuje vymezení jedné části organizační 

struktury a definuje pro ni úkoly na dané období. Základní teze cílů jsou v rozporu 

s definicemi, které jsme zkonstruovali v předchozích kapitolách. 

4.1.5 CVIČEBNÍ PROGRAMY VŠESTRANNOSTI MUŽSKÝCH A ŽENSKÝCH SLOŽEK 

Cvičební programy jako takové říkají, že jsou realizovány od roku 2000. Poslední vydání, 

které se podařilo získat je z roku 2004. Lze předpokládat, že v témže roce proběhla také 

poslední úprava těchto dokumentů. 

Vlastnímu obsahu dokumentů se věnujeme dále. V textu lze vysledovat snahu 

postihnout činnost Sokola v širším měřítku a z více úhlů pohledu. Materiál zohledňuje 

rozdíly mužských a ženských složek, věkové kategorie i různé druhy činnosti. Z pohledu 

koncepce se však některé kapitoly opakují či překrývají, liší se i pojetí jednotlivých částí. 

4.1.6 SHRNUTÍ 

Závěr rozboru výše uvedených materiálů je jednoznačný. Materiály popisující obsah 

a smysl činnosti Sokola nebo jeho částí jsou samostatně vznikající práce, které nejsou 

vzájemně propojeny. Programové dokumenty ČOS lze nejlépe popsat jako nesourodou 

množinu různých dokumentů, které sice vycházejí z jednoho myšlenkového rámce, 

avšak zcela postrádají jednotný koncept. 

  

                                                      
13 Program OV ČOS 2013-2018. In: Zpráva OV ČOS pro Výbor ČOS. Praha: OV ČOS, 2014, s. 1-2 
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4.2 CVIČEBNÍ PROGRAMY SOKOLSKÉ VŠESTRANNOSTI 

Výchozím bodem této práce byly dva dokumenty: Cvičební program sokolské 

všestrannosti mužských14 a ženských složek15. Tyto dokumenty se v textu dotýkají témat, 

která stojí mimo cvičební náplň sokolské činnosti. Jsou to témata úzce související a odtud 

pramení myšlenka vnějších vztahů návaznosti. Myšlenka vnitřních vztahů návaznosti 

vychází z otázky, jak zavedený systém funguje při přechodu cvičence např. z předškoláků 

do mladšího žactva. Tyto otázky vedly k širšímu teoretickému pohledu na problematiku, 

o který se dále opřeme při rozboru cvičební náplně. 

4.2.1 NÁVAZNOSTI VE CVIČENÍ 

Úvodní část obou zkoumaných programových dokumentů konstatuje, že pohybový 

obsah je zpracován tak, aby na sebe navazoval a umožňoval tak nejen rozvoj zdatnosti a 

výkonnosti, ale i speciálních dovedností16. Toto tvrzení se v textech objevuje vícekrát, 

většinou u popisu starší věkové kategorie, která přirozeně navazuje na tu mladší. 

Cvičební program starších žáků hovoří o vnitřní diferenciaci a říká, že každý žák by měl 

navázat na to, co se naučil v minulém cvičebním roce i při přechodu z jednoho oddílu do 

druhého, od jednoho cvičitele k druhému17. Otázka, jak cvičební systém tyto přechody 

zohledňuje, je ústředním bodem práce. 

Texty cvičebních programů se návaznostem mezi dílčími části nevěnují, pouze zmiňují 

jejich existenci. Závěrečné slovo materiálu ženských složek výslovně uvádí, že jeho 

úkolem je vysvětlit program cvičení, zdůvodnit vytýčený směr a základní principy. 

V žádném případě nejde o výčet činností, prvků a vazeb v jednotlivých částech 

programu.18 Tím je otázka návazností ve cvičební náplni částečně zodpovězena. 

                                                      
14 Cvičební program sokolské všestrannosti mužských složek. Praha: OV ČOS, 2004. 
15 Cvičební program sokolské všestrannosti ženských složek. Praha: OV ČOS, 2004. 
16 Cvičební program mužských složek, s. 4. 
17 Cvičební program mužských složek, s. 20. 
18 Cvičební program ženských složek, s. 25. 
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Problematika návazností ve vlastním cvičení stejně jako jejich cílené využití je ponechána 

zcela na tělocvičné jednotě a v kompetenci cvičitele, který musí zohlednit možnosti 

svých svěřenců. Pro detailní informace je odkázán na školení, doškolení a metodiky 

jednotlivých činností v odborné literatuře. Návaznosti v širším měřítku nejsou 

v dokumentech uvažovány. 

4.2.2 CVIČENÍ ŽENSKÝCH SLOŽEK 

Programový materiál ženských složek ve svém úvodu (část A, Cvičební program OV po 

roce 2000) popisuje program ČOS jako provázaný komplex tělocvičných, sportovních, 

kulturních a společenských činností. V téže části zmiňuje organizačně metodickou 

návaznost na partnery mimo ČOS, a dále se dotýká návaznosti cvičení. Tím však veškeré 

zmínky o propojení končí. 

Úvodní část také obsahuje odstavec, který ve stručnosti popisuje, z čeho resp. z jakých 

aktivit se náplň cvičení skládá. Uvádí však pouze jejich výčet (pravidelná cvičení, výlety a 

tábory, soutěže, veřejná vystoupení, slety atd.). V tomto výčtu je možné spatřovat 

strukturu náplně, resp. její koncepční složky. Avšak ani v této oblasti nejde dokument do 

větších detailů. 

V části B se materiál věnuje charakterizaci pohybového obsahu. Nejprve uvádí výčet 

úkolů a cílů činnosti. Dále rozděluje cvičenky do věkových kategorií a pro každou uvádí 

charakteristické vlastnosti a potřeby. Zaměřuje se pouze na hlavní rysy, návaznostmi 

mezi kategoriemi se nezabývá. V některých odstavcích jde až do metodické roviny. 

Část B rovněž obsahuje rozdělení činnosti do pěti základních směrů. Jsou to cvičení 

s využitím nářadí, cvičení s hudbou, sportovní hry, atletika a sezonní činnost. Každý směr 

je krátce popsán, místy opět až do metodické hloubky, opatřen výčtem činností a je k 

němu uveden seznam doporučené literatury. Podobně jsou koncipovány i poslední dvě 

sekce části B s názvy Cvičební program dětí předškolního věku a Cvičební program 

zdravotní tělesné výchovy. 
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4.2.3 CVIČENÍ MUŽSKÝCH SLOŽEK 

Programový materiál mužských složek je také rozdělen na část A, Cvičební program OV 

po roce 2000, a část B, která se zabývá dílčími kapitolami. Části A mužských a ženských 

složek jsou obsahově téměř shodné. Text naznačuje, že část A mužských složek vznikla 

úpravou části A ženských složek. Část A mužských složek v sobě navíc obsahuje 

kategorizaci cvičenců obou složek do věkových kategorií. 

Úvodní slovo části B se dotýká organizačního uspořádání České obce sokolské, odkazuje 

na základní dokumenty (stanovy, organizační řád atd.), popisuje fungování tělocvičných 

jednot až do úrovně jednotlivých činovnických funkcí. Tato skutečnost potvrzuje 

myšlenku značného přesahu cvičebního systému do života organizace a existence 

silných vztahů návazností. To je dále podpořeno tezí o výchovné práci cvičitele. 

Dokument obsahuje kapitolu Cvičební program dětí předškolního věku, stejně jako 

u ženských složek. Jejich texty jsou více méně shodné. Dokumenty neobsahují informaci 

o datu poslední úpravy, nelze jednoznačně odvodit, která verze je novější. 

Materiál dále obsahuje kapitoly, které se věnují cvičení mladších a starších žáků. Tyto 

dvě kapitoly mají jednotný styl a jistou systematičnost. Definují rámcové cvičební 

programy, ve kterých je činnost členěna do několika základních oblastí, podobně jako 

směry u ženských složek. Jsou to základy sportovní gymnastiky, cvičení s hudbou, 

atletika, hry a sezonní činnost. Jednotlivé oblasti jsou představovány výčtem 

pohybových aktivit a tělocvičných prvků. 

Následující kapitoly tvoří Cvičební program pro dorostence a muže a Cvičební program 

pro seniory. I u těchto kapitol lze pozorovat přístup zavedený u žactva. Kapitola Cvičební 

program zdravotní tělesné výchovy je shodná s tou obsaženou u ženských složek. Stejně 

jako u předškolních dětí nelze určit, která verze je novější. Poslední kapitolou je Cvičební 

program oddílů jógy, který je stejně jako všechny předchozí tvořen krátkým popisným 

úvodem a výčtem možných aktivit a cviků. 
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4.2.4 SHRNUTÍ 

V předchozím rozboru programových dokumentů jsme dospěli k závěru, že jsou 

nekoncepční. Tento závěr podporuje i formát a obsah cvičebních programů. 

Dokumenty mužských a ženských složek jsou v některých kapitolách vzájemně duplicitní 

a obsahují rozdíly, aniž by bylo zjevné, která verze je platná. Oba materiály shodně 

opomíjejí cvičení rodičů s dětmi, přestože má tato složka v Sokole a ČR své dlouholeté a 

nezastupitelné místo. Jednotlivé části zkoumaných materiálů jsou vzájemně nesourodé 

jak ve členění, formátu i hloubce detailu. Některé části jsou pouhými seznamy, jiné 

obsahují detaily metodické úrovně a někdy i definice základních názvoslovných pojmů. 

Můžeme se domnívat, že části vznikaly nezávisle a také že nebyly vzájemně porovnány. 

Hledané návaznosti text nijak neakcentuje, pouze okrajově zmiňuje vývoj člověka po 

všech stránkách. Nejednotná struktura a formátování materiálů spolu s řadou dalších 

formálních chyb, jako je nedodržení nadpisů definovaných v obsahu nebo chybějící 

číslování stránek, významně přispívají k jejich nepřehlednosti. Hlavní znaky náplně 

cvičení se v textu ztrácejí a hledat v něm souvislosti je proto obtížné. Materiál mužských 

složek je v tomto ohledu mnohem zdařilejší. 

Díky různé hloubce detailů jednotlivých kapitol není jasné, k jakému účelu byly materiály 

vytvořeny a pro jakou cílovou skupinu. Dokumenty neobsahují řádné vysvětlení, jaký je 

jejich účel ani jak je používat, což by vzhledem k jejich rozsahu bylo vhodné. 

4.3 SROVNÁNÍ S JINÝMI ORGANIZACEMI 

Během analýzy programových dokumentů ČOS a zejména z jejích výsledků vzešla otázka 

srovnání s jinými organizacemi, a to jak v současnosti, tak v době minulé. Rozsah práce 

neumožňuje v této rovině obsáhlý výzkum. Z dostupných zdrojů byly do srovnání 

vybrány čtyři zdroje: Programový dokument Svazu ZRTV, dokument Dlouhodobý vývoj 

atleta společnosti Canadian Sport for Life, Standardy a doporučení společnosti SHAPE 

America a programové informace Junáka. 
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4.3.1 SVAZ ZRTV 

Srovnání začneme programem Svazu zdravotní a rekreační tělesné výchovy, který byl 

ustanoven v roce 1956 jako složka ČSTV a který ukončil činnost v roce 1990. Poslední 

úprava jeho programu se uskutečnila v roce 1989. Z této poslední verze vyjdeme. 

Dokument je rozdělen na čtyři části a diagram systému práce a organizačních forem. 

První část v krátkosti shrnuje, z čeho vychází. Hlásí se k dílu Miroslava Tyrše a definuje 

tři hlavní rysy činnosti. Jsou to ideovost, s odkazem na společenské funkce socialistické 

tělesné výchovy, všestrannost, jako základ pro zajištění celkové zdatnosti cvičenců, 

a masovost, vyjadřující přístupnost pro všechny občany. 

Zaměření činnosti svazu ZRTV je popsáno ve druhé části v jednom odstavci. Pro srovnání 

uvádíme úplnou citaci: Cílem činnosti Svazu ZRTV je přispívat k všestrannému 

harmonickému rozvoji osobnosti cvičenců především zajišťováním žádoucí úrovně 

rozvoje pohybových schopností a osvojováním pohybových dovedností, přispívat 

k upevňování jejich zdraví a pracovní schopnosti, k formování a upevňování morálního 

a společensky kladného profilu občana ČSSR. 

Třetí část popisuje tělovýchovný proces jako otevřený systém činností vzájemně na sebe 

navazujících, určených cvičencům od raného dětství až po pozdní stáří. Definuje dvě 

formy realizace činnosti, a to základní tělesnou výchovu a rekreační TV a sport. Základní 

TV cílí především na předškolní děti a žactvo. Rekreační TV a sport jsou určeny především 

dorostu a dospělým. Z pohledu obsahu dělí činnosti na společné a volitelné. Společný 

obsah tvoří cvičení všestranně rozvíjející, pohybové hry a pořadová cvičení. Volitelný 

obsah je tvořen dle zájmů a místních podmínek. Mezi jeho prostředky patří rytmická 

gymnastika, rekreační sport, cvičení a sport v přírodě, zdravotní TV a jóga.19 

Čtvrtá část charakterizuje náplň činnosti jednotlivých oddílů. Oddíly se ustavují podle 

věkových kategorií nebo převažujícího obsahu. Každý oddíl je opatřen pouze stručným 

                                                      
19 Svaz ZRTV 1956-1990. Praha: ČASPV, 2005, s. 36-37. ISBN 80-86586-14-6. 
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popisem náplně a cílů. Podle místních podmínek a zájmů se připouští spojování věkových 

kategorií, koedukace oddílů i vytváření dalších specializovaných oddílů. Závěr čtvrté části 

je věnován obecnému popisu organizačních forem práce a úlohy cvičitele. 

Srovnáme-li obsah současných programových dokumentů ČOS a již neexistujícího Svazu 

ZRTV, můžeme spatřit shodu v mnoha oblastech. Jsou si podobné v obsahu i formě, 

kterou obsah předkládají. Rozcházejí se v ideové části, ZRTV mluví o socialistických a ČOS 

o demokratických hodnotách. Rozvoj a vštěpování hodnot je však uskutečňováno 

stejnými prostředky, čímž je vyzdvižena osobnost cvičitele jako morálního kompasu ve 

vzdělávacím a výchovném procesu. 

Dokument ZRTV nezachází u jednotlivých oddílů do takových podrobností jako cvičební 

programy ČOS, avšak i přes to, že je o téměř 15 let starší, svou strukturou a formou je 

mnohem přehlednější a srozumitelnější. Vedle popisu jednotlivých částí obsahuje též 

grafické znázornění celého systému. Program ZRTV lze považovat za shrnující a 

vysvětlující dokument, který je zasazen do kontextu dalších formálních statí ČSTV, 

podpořený statistikami a rozsáhlou knihovnou metodických materiálů. Programové 

materiály ČOS naproti tomu stojí osamoceně a odkazují se na odbornou literaturu. 

Podobnost dokumentů ZRTV a ČOS je dána historickým vývojem. Tělocvičná soustava 

Miroslava Tyrše je považována za základ tělesné výchovy v Čechách, se kterou Sokol 

pracoval a rozvíjel ji až do sjednocení tělovýchovy a vzniku Svazu ZRTV. Je zcela logické, 

že svaz na práci Sokola navázal a pokračoval v ní, byť s jiným ideovým základem a cílem. 

Stejně tak musel obnovený Sokol v devadesátých letech z něčeho vyjít a zcela přirozeně 

to byla právě náplň činnosti ZRTV. 

Srovnali jsme současné programové materiály ČOS s materiály Svazu ZRTV, které jsou 

staré více než 25 let. Jsou si velmi podobné. Z tohoto závěru přirozeně plyne otázka. 

Odpovídá forma dokumentů ČOS a jejich stav současné době a potřebám moderní 

organizace? 
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4.3.2 CANADIAN SPORT FOR LIFE 

Canadian Sport for Life je společnost působící v Kanadě, která organizuje stejnojmenné 

hnutí Canadian Sport for Life Movement (kanadské hnutí sportu pro život). Toto hnutí je 

uznáváno jako světový expert v oblasti celoživotního vývoje sportovců a rozvoje 

pohybové gramotnosti (physical literacy) a těší se podpoře kanadské vlády.20 

Činnosti této organizace popisuje dokument Overview of Sport for Life Society (přehled 

společnosti Sport pro život). Ta je rozdělena do pěti směrů. Hlavním z nich je dlouhodobý 

či celoživotní rozvoj sportovce, který lze chápat podobně jako všestrannost. Jeho náplň 

je popsána v dokumentu Long-Term Athlete Development (LTAD)21, jehož poslední verze 

označená číslem 2.1 vyšla koncem roku 2016. Tento materiál využijeme pro srovnání. 

Dokument má 84 stran, což je srovnatelné s materiály ČOS (25 s. ženy + 44 s. muži). 

Rozdíly jsou však patrné na první pohled. Oproti materiálům ČOS obsahuje méně 

souvislého textu. Informace podává v jednoduchých heslech a prostřednictvím obrazu. 

Hlavní myšlenky, šíře, pestrost i návaznosti jsou vyjádřeny graficky. 

 
OBRÁZEK 10 – STRUKTURA NÁPLNĚ KANADSKÉHO SPORTU PRO ŽIVOT 

                                                      
20 Canadian Sport for Life [online]. [cit. 2016]. Dostupné z: http://canadiansportforlife.ca 
21 Long-Term Athlete Development. Sport for Life Society, 2016. ISBN 978-1-927921-28-9. 
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Již z titulní stránky je patrné, že obsah dokumentu cílí na všechny druhy sportů a 

celoživotní vývoj sportovce. Jasné schéma návazností potvrzuje stránka druhá, která 

také představuje rámec systému a jeho stupně (framework, viz Obrázek 10). Na straně 3 

uvádí deset hlavních prvků ovlivňující dlouhodobí vývoj sportovce. Strany 4-7 ve zkratce 

představují jednotlivé stupně systému. Na necelých deseti stranách je popsán základ 

systému a jeho klíčové znaky. 

Na dalších stranách dokument nejprve představuje vizi, ke které systém směřuje, a dále 

rozpracovává jednotlivé části, u kterých vyzdvihuje hlavní znaky a cíle. Opírá se při tom 

o modely vztahů, zónové modely a grafy, do kterých srozumitelně zanáší vše, co (nejen) 

cvičitel potřebuje vědět pro základní orientaci. Detailně se věnuje vývojovým fázím 

člověka jak po fyzické, emocionální, tak i inteligenční stránce, vysvětluje je, ukazuje jejich 

vztah a zohledňuje je ve cvičebním procesu. Vše je podpořeno fakty z odborné literatury, 

kterou průběžně cituje. Vybrané grafy a modely z tohoto systému jsou součástí příloh 

práce, viz příloha A, Canadian Sport for Life. 

V závěrečné části dokumentu najdeme vysvětlení přesahu systému a jeho návaznosti na 

partnery, trenéry a cvičitele, kluby a komunity, vzdělávací a sportovní systémy, služby 

i vládní programy. Následuje seznam systémů jednotlivých sportů, seznam literatury 

a slovníček pojmů. 

Dokument je profesionálně zpracován do nejmenšího detailu a plní všechny funkce, 

které od něho můžeme požadovat. Je to velmi přehledný a snadno srozumitelný popis 

náplně činnosti, její struktury, hlavních myšlenek a hodnot. Cvičitelům a trenérům 

poskytuje základní informace pro pochopení principů a klíčových prvků s odkazem na 

další odbornou literaturu do takové míry, že jej lze využít pro vzdělávání. Grafický design 

doplněný řadou fotografií dělá z dokumentu skvělý prezentační materiál. Vhodně 

zvolené názvy prvků (např. FUNdamentals) dokládají návaznost na marketing. 

Dokument LTAD lze pokládat za plnohodnotný materiál, který je pečlivě zasazen do 

komunikační strategie organizace. Jeho kvalita podtrhuje význam činnosti. 
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4.3.3 SHAPE AMERICA 

Society of Health And Physical Educators America, zkráceně SHAPE America 22 , je 

společnost působící ve Spojených státech amerických. Její název lze volně přeložit jako 

Společnost amerických vzdělavatelů zdraví a tělesné výchovy. Slovo shape znamená 

tvarovat, utvářet. Zkrácený název SHAPE America v sobě nese zároveň poslání této 

organizace: Tvarovat Ameriku po zdravotní a fyzické stránce. 

SHAPE America datuje své založení do roku 1885. Na rozdíl od Sokola však není 

sdružením sportujících občanů, ale komunitou profesionálů, kteří se věnují vzdělávání 

v oblasti zdraví a sportu. Posláním organizace je rozvíjet odbornou způsobilost 

a podporovat výzkum související se zdravotní a tělesnou výchovou, pohybovými 

aktivitami, tancem a sportem.23 Mezi hlavní náplně činnosti společnosti patří výzkum, 

tvorba standardů a vzdělávání trenérů ve zmíněných oblastech. 

Standardy jsou rozděleny do pěti pilířů: Physical Education (tělesná výchova), Health 

Education (zdravotní výchova), Dance Education (taneční výchova), Sport Coaching 

(trénování sportů) a Adapted Physical Education (přizpůsobená tělesná výchova pro 

osoby s handicapem). Ke každému pilíři existuje dokument národního standardu, na 

který navazuje sada výukových materiálů pro jeho jednotlivé části. 

Výstupy z národního standardu pro tělesnou výchovu K-12 použijeme pro srovnání. 

Materiál, verze z roku 2013, je dostupný online24 pro osobní použití. Dokument popisuje 

13 vývojových fází sportovce, které pokrývají věk od školky po dospělost. Vývojové 

stupně (grade) sdružuje do tří bloků, které korespondují se strukturou amerického 

vzdělávacího systému. Jsou to elementary school, první stupeň základní školy, označení 

K – G5 (kindergarten – grade 5), middle school, druhý stupeň základní školy, označení 

G6 – 8, a high school, střední škola, označení G9 – 12. 

                                                      
22 SHAPE America [online]. [cit. 2016]. Dostupné z: http://shapeamerica.org 
23 About. SHAPE America [online]. [cit. 2016]. Dostupné z: https://shapeamerica.org/about/default.aspx 
24 Grade-level outcomes for K-12 physical education. SHAPE America, 2013. 
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Detailní rozbor tohoto materiálu překračuje rámec této práce. Zde pouze nastíníme 

některé koncepty a odvodíme závěry. Doporučujeme však podrobné seznámení 

s obsahem, překlad materiálu a srovnání s podmínkami v České Republice. 

Systém definuje 5 standardů (viz Tabulka 1), u kterých sleduje více než 30 parametrů ve 

13 vývojových (věkových) stupních. Výsledkem je podrobné rozdělení výchovného 

procesu na dílčí stavební kameny, které lze sledovat, vyhodnocovat a rozvíjet. 

S1 Pohybově gramotný jedinec prokazuje kompetence v různých pohybových 

dovednostech a pohybových vzorech. 

S2 Pohybově gramotný jedinec aplikuje znalosti pojmů, principy, strategie a taktiky 

související s pohybem a výkonem. 

S3 Pohybově gramotný jedinec prokazuje znalosti a dovednosti potřebné 

k dosažení a udržení zdraví prospívající úrovně tělesné aktivity a zdatnosti. 

S4 Pohybově gramotný jedinec vykazuje odpovědné osobní i společenské chování, 

kterým respektuje sebe i ostatní. 

S5 Pohybově gramotný jedinec si uvědomuje hodnotu pohybové aktivity pro zdraví, 

pocit štěstí, překonávání překážek, sebevyjádření a sociální interakce. 

TABULKA 1 – STANDARDY POHYBOVÉ VÝCHOVY K-12 

Dokument obsahuje převážně informace uspořádané do tabulek.  Má graficky 

zpracovanou úvodní stránku, která prozrazuje zaměření. Ve svém úvodu definuje cíle 

pohybového vzdělávání a hodnoty, které se sledují. Dále definuje standardy, na které 

navazují jednotlivé bloky vývojových stupňů jedince. Ty jsou stručně uvozeny a v závěru 

je možné najít krátkou kategorizaci pohybových aktivit. Hlavní kategorie jsou: Venkovní 

aktivity (pobyt v přírodě), udržování a zlepšování kondice, tanec a cvičení s hudbou, 

vodní aktivity, hry a sporty, a celoživotní aktivity. 

Zkoumaný materiál není výslovně programovým dokumentem, je spíše koncepční 

součástí celku. Najdeme v něm definice hlavních cílů a velmi podrobný rozbor klíčových 

znaků a hodnot, o které ve vlastním usilování organizace jde. Obsahuje detailní mapu 

klíčových prvků pohybové výchovy, které jsou nezbytné k pochopení tělocvičného 

procesu a rozvoje cvičenců. 
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4.3.4 JUNÁK 

Junák 25  je organizace, jejíž hodnoty a cíle jsou těm sokolským velmi blízké. Junák 

v posledních letech investuje značné množství času a energie do práce na své 

budoucnosti, na koncepčních i strategických dokumentech. V junácké organizaci 

probíhala několik let veřejnosti otevřená diskuse nad smyslem, hodnotami 

a budoucností skautingu. 

Výsledné dokumenty Strategie 2022 jsou veřejně dostupné. 26  Jejich obsah se týká 

celého fungování spolku. Část informací, které se týkají vlastní činnosti, lze vyčíst 

z internetových stránek, ve kterých se výsledky rozsáhlé studie a nové strategie zřetelně 

projevují. Náplň činnosti je uvozena v několika jednoduchých větách, na které navazuje 

stručný popis hlavních principů, na kterých činnost stojí. Vše je zpracováno do 

jednoduchých hesel a porozumění obsahu je podpořeno fotografiemi.27 

Koncepční oblasti a návaznosti mezi nimi jsou patrné již z hlavní stránky skautské 

internetové prezentace, kde jsou jasně vidět kategorie od školek až po dospělost. Každá 

kategorie je opatřena krátkým popisem, grafikou a podpořena fotografiemi.  

 
OBRÁZEK 11 – KATEGORIE ČINNOSTI SKAUTSKÝCH ODDÍLŮ 

Podrobnější informace o činnosti pro skauty obsahuje samostatný web28, kde lze najít 

vše od vedení oddílu včetně metodických materiálů až po řízení organizace a vzdělávání. 

Studium takto rozsáhlé knihovny přesahuje rámec práce, lze ho pouze doporučit jako 

zdroj inspirace. Činnost organizace je zde profesionálně a do detailu zpracována. 

                                                      
25 Skaut [online]. [cit. 2016]. Dostupné z: http://www.skaut.cz 
26 Strategie 2022 [online]. [cit. 2016]. Dostupné z: http://strategie.skauting.cz 
27 Program. Skaut [online]. [cit. 2016]. Dostupné z: http://www.skaut.cz/skauting/skautsky-program 
28 Skautská křižovatka [online]. [cit. 2016] Dostupné z: https://krizovatka.skaut.cz 
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4.3.5 SHRNUTÍ 

Do srovnání byl vybrán materiál, ze kterého je patrné, z jakých základů obnovený Sokol 

vychází (ZRTV). Dále byly zařazeny materiály, které lze v oblasti pohybových aktivit 

považovat za špičku ve světovém měřítku (Canadian Sport For Live, SHAPE America), 

a také nejlepší zdroje v českém prostředí (Junák). Každý z vybraných zdrojů je záměrně 

charakterově jiný. Jako celek poskytují dostatečnou bázi pro srovnání věcí v Sokole 

s okolním světem. 

Z porovnání s materiály ZRTV plyne, že Sokol navázal na jeho náplň, převzal řadu 

konceptů i způsob, kterým přistupuje k popisu své činnosti, avšak nedosahuje takové 

míry detailu, pravděpodobně díky nedostatku lidských zdrojů. Srovnání také ukazuje, že 

se Sokol od dob svého obnovení v této rovině příliš nerozvíjel. Úroveň materiálů 

neodpovídá potřebám moderní organizace a tím méně požadavkům moderního světa. 

Long-Term Athlete Development (LTAD, dlouhodobý rozvoj sportovce) popisuje náplň 

činnosti shora. Začíná posláním organizace a postupně se propracovává k větším 

detailům až k charakteristickým rysům jednotlivých kategorií. Standardy K-12 jsou 

naopak detailním popisem vlastního systému, resp. jeho stavebních prvků a jejich 

kvalitativních parametrů. LTAD zohledňuje vnější i vnitřní návaznosti cvičebního 

systému, standardy K-12 jsou podkladem pro tvorbu návazností vnitřních. V materiálech 

Sokola nacházíme prvky z obou, avšak pouze roztříštěně a v náznacích. 

Programové zdroje Junáka jsou příkladem systému, který zohledňuje jak pohled 

veřejnosti, tak cvičitelů. Postupuje shora jako LTAD. Informace podávané na stránkách 

jsou obecnějšího charakteru a nastiňují náplň činnosti, která má ucelený a provázaný 

plán pro celý život. Podrobnostmi se zabývají samostatné materiály, které z hlavních 

principů systematicky vycházejí, odkazují je a směřují k jejich naplňování. Informace jsou 

rozloženy do několika vrstev s odpovídající mírou detailu. 

Závěr srovnání je jednoznačný a nelichotivý. Úroveň sokolských programových materiálů 

za okolním světem silně zaostává, a to jak ve světě, tak i doma. 
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4.4 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 

V rámci této práce byl vytvořen jednoduchý dotazník a provedeno šetření. Jeho cílem 

bylo získat alespoň základní náhled na znalost a využitelnost existujících dokumentů, 

které popisují cvičební náplň sokolské všestrannosti. Cílovou skupinou byli všichni 

cvičitelé České obce sokolské. Cílová skupina byla v průzkumu členěna podle typu 

vzdělávací instituce a délky cvičitelské praxe. Sběr údajů byl realizován pomocí internetu 

a informace o konání dotazníkového šetření byla šířena mailem prostřednictvím 

sokolských žup a tělocvičných jednot. 

4.4.1 ÚČAST V DOTAZNÍKOVÉM ŠETŘENÍ 

Do průzkumu se zapojilo 335 cvičitelů, což je při 5 500 cvičitelích 6,1 %. Přestože se 

nejedná o vysoké procento zapojení, lze ze získaných dat vyčíst několik zajímavých 

informací. Podrobnější výsledky dotazníkového šetření jsou dostupné v příloze B. 

 

GRAF 1 - ZASOUPENÍ V PRŮZKUMU PODLE PRAXE A ŠKOLITELE 
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Graf 1 zobrazuje rozložení respondentů podle délky cvičitelské praxe a vzdělávací 

instituce. Celkem 73 % účastníků šetření mělo praxi delší než 5 let. Z toho lze usuzovat, 

že zkoumaný vzorek je velmi dobře obeznámen s činností a jejím systémem. Rozložení 

podle délky praxe v jednotlivých typech školitelů je velmi podobné. Vybraný vzorek lze 

považovat za vyvážený. Jedna odpověď představuje 0,3 % vzorku. 

4.4.2 ODPOVĚDI NA OTÁZKY 

Dotazníkové šetření obsahovalo pouze tři otázky, které se týkaly cvičebních programů 

mužských a ženských složek. První otázka zkoumala, zda se cvičitelé s obsahem těchto 

dokumentů někdy seznámili. Druhá zjišťovala, zda tyto dokumenty považují za užitečné, 

a třetí otázka mířila na využitelnost programových dokumentů ve cvičitelské praxi. 

 

GRAF 2 - ZNALOST OBSAHU CVIČEBNÍCH PROGRAMŮ 

Znalost obsahu cvičebních programů zobrazuje Graf 2. Z výsledku vidíme, že 55 % 

dotázaných cvičitelů tyto dokumenty četlo a 28 % cvičitelů je naopak nezná. Celých 17 % 

cvičitelů si nebylo jisto, z čehož lze usuzovat, že pokud zmíněné dokumenty četli, 

nezanechaly v nich silnější stopu. 
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GRAF 3 - UŽITEČNOST CVIČEBNÍCH PROGRAMŮ 

Výsledek vnímání užitečnosti dokumentů ukazuje Graf 3. Celkem 42 % dotázaných je za 

užitečné považuje a pouze 7 % cvičitelů se vyjádřilo opačně. Avšak celých 51 % 

respondentů nedovedlo užitečnost posoudit. To je u tak zkušeného vzorku cvičitelů 

neočekávaný výsledek. Lze použít implikaci, že pokud nedovedu posoudit, zda je daná 

věc užitečná, pak ji za takovou nepovažuji. V součtu dostáváme 58 % cvičitelů, kteří 

odkazované dokumenty nepovažují za užitečné. Správnost tohoto předpokladu 

potvrzuje výsledek poslední otázky, využití dokumentů v praxi, který zobrazuje Graf 4. 

Podle toho 54 % oslovených cvičitelů dokumenty v praxi nikdy nevyužilo. 

 

GRAF 4 - VYUŽITÍ DOKUMENTŮ V PRAXI 

Cvičitelé, kteří se zapojili do průzkumu, představují sice malý vzorek, avšak mají z větší 

části dlouhodobé praktické zkušenosti. Proto je namístě se ptát, proč téměř polovina 
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dotázaných obsah cvičebních programů nikdy nečetla, více než polovina je nepovažuje 

za užitečné a stejně tak je nikdy nepoužila v praxi. Abychom byli důslední, musíme se 

také ptát, do jaké míry zná druhá polovina cvičitelů odkazované dokumenty, proč je 

považuje za užitečné a k čemu je ve své cvičitelské praxi použila. Na tyto otázky nám však 

provedené šetření odpovědi dát nemůže. 

4.4.3 ANALÝZA ZÍSKANÝCH DAT 

Pohled na poměrné rozdělení samotných odpovědí nám dává hrubou představu o 

zkoumaných otázkách. Však z nasbíraných dat lze získat více, neboť odpovědi na 

jednotlivé otázky jsou svázány do skupiny podle respondenta. Nabízí se otázka, zda není 

neznalost, nedocenění či nevyužití cvičebních programů spojeno s krátkou praxí nebo 

chybou ve vzdělávání některého vzdělávacího stupně. Odpověď na tuto otázku nám 

poskytují Graf 5 a Graf 6. 

 

GRAF 5 - ODPOVĚDI PODLE DÉLKY PRAXE 
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Rozložení odpovědí podle délky praxe je rovnoměrné, viz Graf 5. Na získaných datech 

lze pozorovat nárůst znalosti obsahu dokumentů u cvičitelů s více než desetiletou praxí. 

To by mohlo naznačovat, že v našem vzdělávacím systému je někde slabší místo. 

Nicméně, vzhledem k velikosti vzorku se také může jednat o statistikou chybu. 

Graf 6 ukazuje, že rozložení odpovědí podle typu vzdělávacího institutu je rovnoměrné. 

Nelze tudíž říci, že by v některém z nich byli posluchači hůře seznamováni 

s programovými dokumenty. 

Sesbíraná data nám umožní podívat se ještě na jednu důležitou otázku. Jak ovlivňuje 

znalost dokumentů jejich vyhodnocení jako užitečných a jejich praktické využití? 

Odpověď nám nabízí Graf 7. 

 

GRAF 6 - ODPOVĚDI PODLE ŠKOLITELE 
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Graf 7 neobsahuje žádné překvapivé zjištění. Potvrzuje, že cvičitelé, kteří obsah 

dokumentů znají, častěji odpovídají, že je považují za užitečné nebo že je využívají ve své 

cvičitelské praxi. 

4.4.4 VYHODNOCENÍ HYPOTÉZY 

Na začátku každého průzkumu je hypotéza, kterou se šetřením snažíme potvrdit či 

vyvrátit. Vedle získání základního přehledu o znalosti cvičebních programů mezi cvičiteli 

ověřoval vytvořený dotazník, jak dalece se liší osobní zkušenost autora práce 

s odkazovanými dokumenty od zkušeností ostatních cvičitelů. 

Získaná data naznačují, že znalost dokumentů mezi cvičiteli je vyšší, než bylo očekáváno. 

Otázku užitečnosti a využitelnosti dokumentů v praxi nelze rozhodnout. Autor se přiklání 

k těm, kteří považují dokumenty za prakticky nevyužitelné, a proto za neužitečné. 

 

GRAF 7 - UŽITEČNOST A VYUŽÍTÍ V ZÁVISLOSTI NA ZNALOSTI 
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5 KONCEPCE TVORBY PROGRAMOVÝCH DOKUMENTŮ 

Provedený výzkum ukázal nedostatky v programových dokumentech České obce 

sokolské. Tato kapitola představuje koncepci tvorby uceleného systému programových 

dokumentů sokolské všestrannosti. 

5.1 CÍLE A PARAMETRY VÝSTUPŮ 

Cílem návrhu není získat pouze sadu formálních dokumentů, které popisují činnost 

Sokola, ale vytvořit ucelený systém, který metodicky popíše potřebné části, poskytne mu 

přehlednou logickou strukturu a zvýrazní důležité roviny návazností. Takový systém lze 

následně rozvíjet ve všech jeho funkčních rovinách.  

Cíle 

1. Iniciovat všeobecnou diskusi o poslání a hodnotách Sokola. 

2. Ukotvit práci se sokolskou myšlenkou jako přirozenou součást činnosti. 

3. Vytvořit strukturovanou bázi strategických dokumentů. 

4. Iniciovat teoretický a aplikovaný výzkum v tělovýchově na půdě Sokola. 

5. Detailně popsat činnosti Sokola a jejich přínosy. 

Parametry výstupů 

Výše vyjmenované cíle se z poloviny nacházejí zcela mimo oblast cvičení a realizovat je 

nebude, až na výjimky, jednoduché. Obecnost cílů implikuje zásadní parametr, který 

musí práce mít: Postup shora dolů, od celku k dílčím částem. Opominutím tohoto 

základního principu se snaha rozpadne na několik izolovaných úloh a kýženého výsledku 

nebude dosaženo. 

Hmatatelnými výstupy budou formální dokumenty. Jejich parametry musí být v souladu 

s jejich funkcí, viz kapitola 3.3, Funkce programových dokumentů. Mluvíme zde o logické 

struktuře, respektující postup shora dolů, o provázání odkazy, vymezení účelu dílčích 

dokumentů, jejich jednotném formátu atd. 
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5.2 POSTUP TVORBY 

Pravděpodobně nejobtížnějším úkolem bude přesvědčit spolek, že taková práce má 

smyls a praktické využití v budoucnosti. Výsledky se budou projevovat v dlouhodobém 

horizontu. Předpokládejme však, že prostor pro systematickou práci máme. Jaký postup 

práce zvolit?  

Záběr sokolské činnosti je velmi široký. Orientuje se na všechny věkové kategorie ve 

sportovní, kulturní a společenské rovině. Množství sportů a zájmových činností tvoří 

komplexní systém, který lze jako celek obtížně uchopit. Z toho logicky vyplývá první krok 

při hledání řešení: Dekompozice problému. 

Pouhé rozdělení úkolu na dílčí části však nestačí. Dekompozicí sice získáme sadu menších 

a lépe uchopitelných úloh, avšak pro jejich úspěšné vyřešení je třeba určit kde začít a čím 

pokračovat. Při definici parametrů jsme stanovili jednoznačný požadavek na postup 

shora dolů. Proto je třeba se prvně shodnout na obecných nosných hodnotách 

a principech a teprve následně se pustit do dílčích částí. 

Rovněž si musíme být vědomi dlouhodobosti řešené úlohy. Proto jako druhý cíl 

zařazujeme ukotvení systematické práce se sokolskou myšlenkou jako přirozenou 

součást sokolské činnosti. Samotná práce si vyžádá svůj čas a k jednotlivým částem se 

budeme muset opakovaně vracet.  

5.3 STRUKTURA 

Shoda na nosných hodnotách a principech poskytne celé snaze rámec, díky kterému 

budou moci dílčí obecné i odborné části vznikat z části souběžně, nikoli však odděleně. 

Dalším významným pomocníkem při tvorbě je struktura dokumentů. V souladu 

s rozdělením celé úlohy na dílčí části bude vznikat i celá řada dílčích dokumentů, které 

se budou rozpadat na menší, od obecnějších pohledů ke konkrétním oblastem, od 

obecných myšlenek ke konkrétním činnostem. Výsledná struktura bude silně modulární, 

což umožní její snadnější zpracování a aktualizaci. 
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OBRÁZEK 12 – OBECNÁ STRUKTURA DOKUMENTŮ A POSTUP PRÁCE 

Obrázek 12 ukazuje obecnou strukturu dokumentů. Jejich reálná struktura bude 

obsahovat nejen více vrstev, ale bude obsahovat také průřezy (souhrny) jdoucí napříč 

naznačenými vrstvami. 

Naznačená struktura respektuje postup shora dolů. Vize a mise jsou odbornými termíny 

v oblasti marketingu, zjednodušeně představují poslání spolku. Hodnoty a principy 

vymezují kvalitativní rámec, kterého se spolek při realizaci svého poslání drží. Tyto části 

se mohou jevit idealistické a nepraktické, avšak představují soubor věcí, který by žádná 

složka organizace nikdy neměla ztratit ze zřetele, protože vymezují směr a cíl. Jeho 

historickou formou jsou sokolská hesla, v budoucnu bude tvořit základ etického kodexu. 

Dlouhodobé cíle jsou praktické milníky, které si spolek vytyčuje na cestě za svou vizí. 

Koncepty pak představují ucelené systémy, které tyto cíle realizují. Ty se dále rozpadají 

do složek sokolské všestrannosti (sport, kultura, společenské aktivity), kde každá složka 

specifikuje své unikátní realizační prostředky, které se dále rozpadají na jednotlivé 

činnosti (např. gymnastika) a pro ty vznikají metodické řady. 

Každá vrstva má svůj specifický účel použití a cílovou skupinu, oblasti návazností, 

odpovídající míru detailu a formu. 

vize,
mise

hodnoty, 
principy

dlouhodobé cíle, 
koncepty

složky sokolské všestrannosti,
soubory realizačních prostředků
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5.4 CVIČEBNÍ PROGRAMY SPORTOVNÍ VŠESTRANNOSTI 

Celá tato práce vychází ze současných cvičebních programů sokolské všestrannosti. 

Podíváme-li se na Obrázek 12 výše, zjišťujeme, že tyto dokumenty leží ve spodních 

patrech pyramidy. Z toho vyplývá, že bychom se jimi měli zabývat ve chvíli, kdy jsou 

vrchní patra vyřešena. To je samozřejmě ideální přístup. 

Na druhé straně, mnohé části mohou být řešeny již dnes, protože tvorba tělocvičných 

metodik je sama o sobě nezávislá. Je třeba však mít na paměti kontext a návaznost na 

horní patra pyramidy, tedy nadřazené dokumenty. 

Samotné přepracování programových dokumentů tak můžeme rozdělit do tří částí. 

První, ideová, tvoří část přímo navázanou na horní patra pyramidy, tedy tu, která 

promítá poslání Sokola do obsahové náplně cvičení, resp. do průběhu cvičebních hodin. 

Druhá, odborná, je úkolem pro profesionály, kteří zrevidují vlastní obsahovou část, 

návaznosti vlastního cvičení, specifika věkových skupin a specializací, vnesou do nich 

poslední poznatky a moderní trendy. Vytvoří tak rámec srozumitelný pro 

neprofesionální cvičitele, kteří se mohou zapojit do tvorby dílčích částí, dle svých 

specializací. Tím se dostáváme k části třetí, metodickým řadám a cvičitelské knihovně. 

Pro její tvorbu lze po vzoru universit s výhodou využít školení cvičitelů cíleným 

vypisováním témat závěrečných prací. Vedením prací zkušenými cvičiteli a profesionály, 

které máme ve svých řadách, se prohloubí spolupráce cvičitelských sborů a postupně 

poroste strukturovaná báze metodických materiálů pro běžné cvičitele a v budoucnu 

třeba i pro veřejnost. 

Výše popsaný proces otevírá možnosti zapojení Sokola do výzkumu v oblasti tělovýchovy 

a zdravého životního stylu, tedy spolupráci s předními odborníky na universitách. 

Sokolská základna představuje ideální prostor pro aplikovaný výzkum a studentské práce 

na všech úrovních. Taková spolupráce má v konečném důsledku mezinárodní přesah. 

Její základy jsou již dnes položeny. 
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Vlastní cvičební programy, tedy programové dokumenty popisující obsahovou náplň 

cvičení se rozpadnou z dnešních dvou dlouhých a nesourodých dokumentů na celou 

sadu provázaných částí, kterou bude snadné po částech revidovat a doplňovat. Získáme 

tím modulární celek, kde dílčí části budou menšího rozsahu. To usnadní jejich budoucí 

úpravu. Kratší dokumenty budou také stravitelnější pro cvičitele, budou specificky 

zaměřené a tím více používané. To se zpětně projeví na vzdělávacím systému a celkové 

úrovni cvičitelských sborů. 

Z pohledu obsahu navrhujeme změnit strukturu nejen rozdělením na menší části, ale 

také upravit úhel pohledu na problematiku. Současný přístup od sebe od počátku 

odděluje mužské a ženské složky. Pokud uvážíme množství koedukovaných oddílů 

a všeobecný společenský posun ve vnímání genderových rozdílů, zdá se být vhodnější 

rozdělit systém do bloků jednak podle vývojových fází cvičenců, tedy podobně jako dnes 

podle věkových kategorií, ale dále se zaměřit spíše na jednotlivé činnosti a u nich 

zdůrazňovat případné odlišnosti ve cvičení mužů a žen, resp. chlapců a dívek, neboť dětí 

se to bude pravděpodobně týkat více. Samozřejmě, mohou existovat činnosti, které jsou 

výsadní doménou mužů či žen, avšak to není v rozporu s navrhovaným přístupem. 
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6 ZÁVĚR 

Provedli jsme obšírný výzkum návazností sokolské všestrannosti. Na teoretické bázi jsme 

rozebrali řadu aspektů systému návazností v Sokole, provedli jsme analýzu současných 

cvičebních programů sokolské všestrannosti i souvisejících dokumentů ČOS, porovnali je 

s programovými dokumenty jiných organizací podobného zaměření u nás i v zahraničí, 

uskutečnili dotazníkové šetření mezi cvičiteli a vyhodnotili sebraná data. Získané 

informace odkrývají nedostatky v programových dokumentech Sokola. 

Vyšli jsme z úvahy, jak dalece na sebe navazují jednotlivé části cvičebních programů 

sokolské všestrannosti. Ty sami o sobě uvádějí, že jsou sestaveny tak, aby na sebe 

navazovaly, ale též výslovně říkají, že tyto návaznosti nepopisují. Nalezení a pochopení 

návazností je ponecháno na cvičitelích. Analýza dat z dotazníkového šetření ukazuje, že 

ne všichni cvičitelé cvičební programy znají nebo je umí využít, což je přímým 

důsledkem nedostatků zkoumaných dokumentů. 

Problematika návazností je popsána v kapitole 3. Vytvořili jsme modely různých systémů 

současného Sokola a s jejich pomocí definovali roviny návazností a vysvětlili jejich 

význam. Rovněž jsme se zaměřili na funkční vlastnosti programových dokumentů, které 

návaznosti formálně definují. Odvozené modely a závěry jsou obecné, avšak představují 

základní kameny, na kterých je možné dále stavět. V kapitolách 2 a 3 jsme položili 

teoretický základ, který poskytuje širokou bázi pro další zkoumání a rozvoj. To byl jeden 

z hlavních cílů práce.  

Vytvořený aparát jsme použili pro analýzu a srovnání, která jsou obsažena v kapitole 4. 

Z dostupných materiálů vyplývá, že Sokol se v oblasti programových dokumentů, a tedy 

návazností, od svého obnovení příliš nerozvíjel a za současným světem zaostává. Je 

zřejmé, že význam návazností je v něm nedoceněn. Programové dokumenty současného 

Sokola vznikají bez jednotné koncepce a izolovaně, což se negativně odráží v jejich 

funkčnosti i kvalitě.  
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Na základě zjištěných skutečností byl navržen postup systematické práce a tvorby 

budoucích programových dokumentů. Kapitola 5 definuje parametry a cíle postupu. 

Přestože jsme vyšli z myšlenky provázanosti vlastní obsahové náplně cvičení, navržený 

postup zasahuje do všech vrstev činnosti. Začíná od poslání spolku a postupně se 

propracovává až k metodickým řadám. Při tvorbě nových programových dokumentů je 

kladen důraz na postup shora dolů, od základní myšlenky ke konkrétním prvkům. 

Struktura navrhovaného systému by měla být silně modulární a provázaná. Lze se 

inspirovat programovými dokumenty společnosti Canadian Sport for Life a při práci na 

tělocvičných částech standardy společnosti SHAPE America. 

Předložená práce je rozsáhlá, avšak i tak pokrývá jen část zkoumaného tématu. 

Problematika návazností ve cvičebním programu sokolské všestrannosti stejně jako 

v činnosti celého sokolského hnutí představuje široké a v současnosti málo zmapované 

pole. Tato práce je systematickou sondou, která může posloužit jako výchozí bod pro 

další výzkum a rozvoj Sokola. 
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A. CANADIAN SPORT FOR LIFE 

A.1 STRUKTURA PROGRAMU DLOUHODOBÉHO VÝVOJE SPORTOVCE  

Struktura kanadského program Sport pro život (LTAD 2.1, strana 2). 
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A.2 POSLOUPNOST DLOUHODOBÉHO VÝVOJE SPORTOVCE 

Model posloupnosti dlouhodobého vývoje sportovce ve struktuře programu Sport pro 

život (LTAD 2.1, strana 11).  
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A.3 VÝVOJ SPORTOVCE A VÝVOJOVÉ FÁZE ČLOVĚKA 

Grafy dlouhodobého vývoje sportovce a vztahy k fázím fyzického, inteligenčního a 

emocionálního vývoje člověka (LTAD 2.1, strana 37). 
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B. DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 

B.1 DOTAZNÍKOVÝ FORMULÁŘ 
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B.2 DÉLKA CVIČITELSKÉ PRAXE 

Otázka: Kolik let se věnujete práci cvičitele/cvičitelky? 

 

 

  

57%

16%

14%

9%
4%

DÉLKA CVIČITELSKÉ PRAXE

déle než 10 let 5 - 10 let 2 - 5 let 1 - 2 roky méně než rok

192 52 48 31 12

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

Data

déle než 10 let 192

5 - 10 let 52

2 - 5 let 48

1 - 2 roky 31

méně než rok 12
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B.3 ŠKOLÍCÍ INSTITUCE 

Otázka: Kde jste získal/získala svoji kvalifikaci? 

 

 

  

38%

4%34%

6%

16%

2%

ŠKOLITEL

Ústřední škola ČOS Vzdělávací centrum Olomouc Sokolská župa

Tělocvičná jednota Jiný Nejsem proškolen/a

126 13 115 21 55 5
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Data

Ústřední škola ČOS 126

Vzdělávací centrum Olomouc 13

Sokolská župa 115
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Jiný 55

Nejsem proškolen/a 5
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B.4 ZNALOST OBSAHU CVIČEBNÍCH PROGRAMŮ 

Otázka: Četl/četla jste někdy programy sokolské všestrannosti mužských a ženských 

složek? 
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ZNALOST OBSAHU

Ano Ne Nevím
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Ne 94
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B.5 UŽITEČNOST DOKUMENTŮ 

Otázka: Považujete programové dokumenty všestrannosti za užitečné? 
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UŽITEČNOST DOKUMENTŮ

Ano Ne Nedovedu posoudit
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B.6 VYUŽITÍ DOKUMENTŮ V PRAXI 

Otázka: Využil/využila jste někdy programové dokumenty ve své cvičitelské praxi? 
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B.7 ZASTOUPENÍ V PRŮZKUMU PODLE PRAXE A ŠKOLITELE 
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déle než 10 let 80 61 33 13 2 3
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B.8 ODPOVĚDI PODLE DÉLKY PRAXE 
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B.9 ODPOVĚDI PODLE ŠKOLICÍ INSTITUCE 
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B.10 UŽITEČNOST A VYUŽITÍ V ZÁVISLOSTI NA ZNALOSTI DOKUMENTŮ 
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Návaznosti ve cvičebních programech sokolské všestrannosti Epilog 

Ing. Tomáš Kučera  
 

EPILOG 

Aneb jak to celé vznikalo 

Má práce je dlouhá a dlouho vznikala, proto si zaslouží krátké vysvětlení. Původní text 

byl dokonce ještě delší. Většina byla napsána v řádném čase, avšak dokončení se 

protáhlo na několik let. Důvodů je mnoho. Zásadním faktorem bylo široké téma, které 

se práce pokouší obsáhnout. Nestihl jsem odevzdat, než přišly zkoušky. Pak už je to starý 

známý příběh. Stále se objevovaly nové věci, důležitější než dokončení práce. Pravidelně 

jsem se k ní vracel, pročítal ji, opravoval a krátil. Tvrzení a koncepty obsažené v práci 

však odolaly zubu času, což mne na jednu stranu mrzí. Nedošlo k posunu. 

Během času se změnilo mnoho jiného. Podnikl jsem dvouměsíční pouť do Santiaga, která 

sama o sobě byla neuvěřitelně podnětná. V pláních Mesety mnou rezonovala sokolská 

myšlenka a došel jsem až na hranu toho, zda má smysl se v Sokole o cokoli snažit a vůbec 

v něm zůstávat. Má frustrace z neutěšených poměrů byla veliká. Vyšel jsem z toho 

silnější než dříve. Trvalo však dlouho, než jsem se opět začal aktivněji zapojovat. Z části 

díky pracovnímu vytížení, které letos vyvrcholilo změnou práce a stěhováním.  

Široký záběr a více času mi umožnily promyslet téma z více stran. Z původního nápadu 

vykrystalizovaly nové myšlenky a koncepty, které v práci sice nenajdete, ale které mi 

dnes připadají ještě důležitější. Bylo obtížné se jimi nenechat strhnout a jejich zárodky v 

práci smazat. Určitě se k nim vrátím a nějakou formou je představím světu.   

Rád bych, aby se práce stala odrazovým můstkem k dalšímu rozvoji. Očekávám, že její 

obhajoba nebude snadná a z části nebude přijata dobře. Na prostředí Sokola je nezvyklá. 

S některými částmi nejsem úplně spokojen, ale další čas na přepracování už do ní 

investovat nechci, neboť mám před sebou jiné, větší úkoly. 

Tomáš Kučera, 14. prosince 2018 


