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1 ÚVOD 

V diplomové práci se zaměřuji na nezbytnou součást sportovní gymnastiky, kterou je 

dopomoc a záchrana. Zvládnutá dopomoc a záchrana může odstranit možné nejistoty 

učitelů z výuky gymnastiky již v nižších ročnících. Tím by se mohla zvýšit úroveň žáků na 

prvním i druhém stupni základních škol a poté i na středních školách.  

Výuka gymnastiky v tělesné výchově je pro učitele náročná na organizaci i na 

bezpečnost. Někteří učitelé nezvládají kvalitně dopomoc a záchranu, a proto mají z výuky 

sportovní gymnastiky obavy. Tato práce by měla přinést návod pro správnou dopomoc a 

záchranu ve výuce tělesné výchovy.  

Jako malá jsem se věnovala sportovní gymnastice, a stále k ní mám blízký vztah. 

Sportovní gymnastika je základem většiny sportů, a proto by měla být nedílnou součástí 

tělesné výchovy na základních školách. Ze své krátké učitelské praxe na základních školách 

vím, že úroveň žáků ve sportovních třídách je viditelně vyšší, než u nesportovních tříd. Je 

to dané tím, že trénink jakéhokoliv sportu zahrnuje tvary sportovní gymnastiky. 

V některých nesportovních třídách žáci dokážou provést správně z akrobatických tvarů 

pouze kotoul vpřed, a i s tím mají někteří problém.  

Výsledkem diplomové práce bude ucelený videoprogram o bezpečnosti, dopomoci 

a záchraně, který může sloužit jako vzdělávací metodický materiál pro učitele tělesné 

výchovy, cvičitele gymnastiky a studenty pedagogických fakult. Přála bych si, aby výsledek 

mé práce přispěl k odstranění strachu z výuky sportovní gymnastiky, a to u učitelů i u 

žáků.  
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2 CÍL A ÚKOLY 

2.1 CÍL 

Cílem práce je vytvořit ucelený videoprogram na téma dopomoc, záchrana a 

bezpečnost při gymnastice ve školní tělesné výchově. 

 

2.2 ÚKOLY  

 

1. Popis vybraných gymnastických dovedností s uvedením vhodné přímé a 

nepřímé dopomoci, záchrany.  

2. Stanovení základních podmínek pro bezpečné provedení vybraných 

gymnastických dovedností. 

3. Zpracování videoprogramu k dané problematice. 
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3 GYMNASTIKA  

3.1 POJEM GYMNASTIKA  

„Gymnastiku chápeme jako otevřený systém metodicky uspořádaných pohybových 

činností esteticko-koordinačního charakteru se zaměřením na tělesný a pohybový rozvoj 

člověka, na udržení a zlepšování zdraví (Skopová, Zítko, s. 13, 2006).“ 

Pojem gymnastika pochází ze starověkého slova „gymnasein“ neboli cvičit nahý a 

názvu „gymnastes“ označujícího cvičence, bojovníka, ale i člověka zabývajícího se vědou o 

tělesných cvičeních. Odvozením tak vznik název „gymnastika“ jako zastřešující název pro 

systém gymnastických cvičení (Zítko a kol., 1999). 

Název „gymnastika“ se vyvíjel a prošel mnoha proměnami souvisejícími s úrovní 

poznání, které bývá ovlivněno historickým, politickým, ekonomickým a kulturním 

prostředí v jednotlivých vývojových obdobích společnosti (Skopová, Zítko, 2006). 

Již ve starověku jsme se setkávali s počátky gymnastiky, kdy byl hlavně v Indii, Číně 

a Egyptě dán základ filozofie, dbající na duševní a tělesné zdraví. Z tohoto období se 

dodnes zachoval velmi oblíbený čínský systém zdravotních cvičení Kung-fu a indický 

systém jógy. V Řecku a Římě nastal značný rozvoj starověké gymnastiky, kde ideálem 

harmonické výchovy byla rovnost duševní a tělesná tzv. kalokagathie.  V této době byl 

zesílený zájem o fyzické pěstění těla, zdraví a radost ze života. Gymnastiku oslavovali 

největší myslitelé doby, např. Aristoteles, Platon, Hippokrates, Sokrates (Skopová, Zítko, 

2006).   

Název gymnastika je dodnes používán v celé angloamerické oblasti a v severských 

zemích pro všechna tělesná cvičení zajišťující tělesnou výchovu. U nás tomuto pojetí 

tělesných cvičení přidělil M. Tyrš název „tělocvik“. Po druhé světové válce se vlivem 

sovětské teorie začala tělesná výchova dělit na gymnastiku, sporty, hry a turistiku. Z toho 

rozdělení vychází nejen názvy sportovních odvětví, ale došlo i k vnímání pojmu 

gymnastiky jako specifického druhu cvičení (Kryštofič a kol., 2009).  

Gymnastiku můžeme taky chápat jako fenomén, který může ovlivňovat životní styl 

jednotlivce, uspokojovat jeho potřeby a nároky společnosti na zdatnost a výkonnost 

člověka (Kryštofič a kol., 2009). 
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Skopová a Zítko (2006) rozdělují gymnastiku na dvě hlavní skupiny podle 

charakteru obsahu a účelu cvičení na gymnastické sporty a druhy gymnastiky. I když se 

všechny směry a druhy gymnastiky navzájem prolínají a ovlivňují. 

Gymnastické sporty: 

- sportovní gymnastika 

- moderní gymnastika 

- sportovní akrobacie 

- skoky na trampolíně 

- sportovní aerobik 

- TeamGym 

- aerobik fitness družstva 

- akrobatický rokenrol 

- fitness jednotlivců 

- estetická skupinová gymnastika 

 

Druhy gymnastiky, které nemají soutěžní charakter: 

- základní gymnastika 

- rytmická gymnastika 

- aerobik 
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4 SPORTOVNÍ GYMNASTIKA  

Sportovní gymnastika je individuální sport, kde cvičenci předvádějí švihové a silové 

gymnastické prvky na koberci nebo na nářadích. Tento sport vyžaduje vysokou míru 

kloubní pohyblivosti, obratnosti a síly. Na olympijských hrách se objevila gymnastika jako 

samostatná disciplína již v roce 1896 a program žen od roku 1928 (Janoušek, 1971). 

Soutěže jsou rozděleny do tří základních skupin: jednotlivá nářadí, víceboj 

družstev, víceboj jednotlivců. Závody na nářadí se dělí u mužů do šesti disciplín: prostná, 

přeskok, kůň na šíř, kruhy, bradla a hrazda (http://www.gymfed.cz, 2017). Obsahem 

sportovní gymnastiky žen jsou cvičení prostná, která jsou vlastně kombinací pohybu 

akrobatických cviků a moderní gymnastiky. Cvičení na kladině, kam převážně přecházejí 

cvičební vazby a tvary z prostných, cvičení na bradlech o nestejně výši žerdí, která jsou u 

začátečnic kombinovaná se cvičením na hrazdě, kruzích v klidu i hupu a cvičení v přeskoku 

(Janoušek, 1971). 

Podobně jako v jiných sportech můžeme soutěže ve sportovní gymnastice rozdělit 

na mezinárodní soutěže (olympijské hry, mistrovství Evropy, mistrovství světa apod.), na 

národní mistrovské soutěže (mistrovství a přebory České republiky) a národní 

nemistrovské soutěže (memoriály, přebory krajů apod.) (Kryštofič a kol., 2009). 

Základem akrobatického cvičení a cvičení na nářadí je koordinace pohybů celého 

těla a jeho částí v závislosti na pohyblivosti kloubních spojení, na síle zapojených 

svalových soustav i na vnitřní bioenergetické kapacitě organismu člověka. Ta ovlivňuje 

předpoklady cvičence nejen ke koordinované pohybové akci, ale i ke schopnosti vzdorovat 

únavě, zvláště při opakování pohybových činností nebo při delším trvání (Svatoň a kol., 

1997). 

 

4.1 GYMNASTIKA V HODINÁCH TĚLESNÉ VÝCHOVY 

Gymnastika je jedno z hlavních sportovních odvětví, které má nezastupitelný vliv 

na rozvoj tělesné zdatnosti a na rozvoj pohybové gramotnosti dětí a mládeže. V hodinách 

tělesné výchovy by měla být gymnastika zařazena převážně v zimním období, a to 

v rozsahu dva až tři měsíce. Obsah předpokládaného pohybového programu vychází ze 

http://www.gymfed.cz/
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standartního vybavení školní tělocvičny gymnastickým nářadím a náčiním, jako jsou 

žebřiny, švihadla, lavičky, hrazda, přeskokové nářadí, žíněnky a jiné (Hrabinec a kol., 

2017). 

Hlavní koncept gymnastiky vyjadřuje její filozofie „4F“. Organizace a příprava 

gymnastického programu by měla žákům přinášet (fun) zábavu, rozvíjet a udržovat jejich 

(fitness) zdatnost, vytvářet dobré pohybové (fundamentals) základy a přispívat ke 

kladným mezilidským vztahům – přátelství (friendship) (Hrabinec a kol., 2017). 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání vymezuje učivo pro první 

stupeň základních škol jako základy gymnastiky (průpravná cvičení, akrobacie, cvičení 

s náčiním a na nářadí odpovídající velikosti a hmotností dětí) a pro druhý stupeň jako 

gymnastiku (akrobacie, přeskok, cvičení s náčiním a na nářadí) (http://www.msmt.cz). 

Při správném provádění rozvíjí gymnastika koordinaci, pohyblivost, obratnost, sílu 

a orientaci v prostoru. V těchto hodinách se upevňují pozitivní vztahy v kolektivu třídy, a 

to prostřednictvím vzájemné dopomoci, společné přípravy nářadí, pozorování spolužáka a 

kooperace žáků (Miklánková, 2013). 

Na co nesmíme zapomenout v hodinách tělesné výchovy  

„Podle zákonu § 29 Zákona číslo 561/2004 Sbírky o předškolním, základní, středním, 

vyšším odborném vzdělávání a jiném vzdělávání (Školský zákon) škola zodpovídá za 

bezpečnost a zdraví žáků či studentů v průběhu vyučování. Metodický pokyn MŠMT ČR č. j. 

37 014/2005-25 vymezuje pravidla pro tělesnou výchovu ve školách (Miklánková, s. 25, 

2013)“. 

Do zvláštních pravidel při některých činnostech patří: 

1. Pedagog nepovolí, aby se žák bez odložení nebo bez zabezpečení proti možnosti 

zranění a zachycení ozdobných a jiných pro činnost nebezpečných či nevhodných 

předmětů účastnil příslušné činnosti. 

2. Žáci mají cvičební úbor a obuv podle pokynů učitele, který dodržování požadavku 

kontroluje (Miklánková, 2013). 

  



5 BEZPEČNOST PŘI GYMNASTICE V TĚLESNÉ VÝCHOVĚ 

 
 

7 
 

5 BEZPEČNOST PŘI GYMNASTICE V TĚLESNÉ VÝCHOVĚ 

Jeden z hlavních úkolů tělesné výchovy je získat, posílit a uchovat zdraví jedince i 

celé společnosti. Paradoxem je, že během sportu a v hodinách tělesné výchovy dochází 

často k poškození zdraví ve větší nebo menší míře (Libra, 1971). 

Úrazovost v základní gymnastice:  

Mezi nejvíce nebezpečné gymnastické disciplíny u mužů patří hrazda, na druhém 

místě jsou prostná, a dále bradla a kruhy. U žen jsou na prvním místě prostná a následuje 

kladina, přeskoky, bradla (Libra, 1971). 

Při sportovní gymnastice hrozí nejvíce poranění svalů, šlach, kloubních pouzder a 

vazů. Často se jedná o podvrtnutí, vykloubení, pohmožděniny, zlomeniny, tržné rány, 

natržení a natažení svalů a šlach. U žen převažují zranění dolních končetin a u mužů 

naopak horních končetin (Libra, 1971). 

Nejčastější mechanismy gymnastických poranění jsou pády (např. uklouznutí, 

smeknutí ruky, nechycení, zakopnutí o nářadí nebo žíněnku), chybné doskoky (¼ všech 

úrazů), náraz různých částí těla na nářadí, smyk těla nebo jeho částí po nářadí či po 

podlaze, přiskřípnutí rukou nebo nohou nářadím (Libra, 1971). 

 

 

Příčiny úrazů z hlediska cvičence rozdělujeme: 

Osobní faktor (endogenní) je nejčastější příčinou úrazu všeobecně. Tyto příčiny 

mají původ v nedostatečné funkční připravenosti, v nepříznivé okamžité kondici, 

v nepříznivém aktuálním zdravotním stavu, v nedostatečné technické a psychické 

připravenosti, v charakterových vlastnostech a tělesných dispozicích (Libra, 1971). 

 

V případě sociálního faktoru (exogenního) je příčina ve druhé osobě, kterou může 

být spolucvičenec nebo pedagog tělesné výchovy. Spolucvičenec může zavinit úraz 

z některých příčin uvedených u osobního faktoru. V praxi se setkáváme nejvíce s úrazy 

způsobenými během přípravy nebo úklidu nářadí, při záchraně či dopomoci nebo při 

nepozornosti v průběhu cvičení (vběhnutí do dráhy pohybu). I pedagog může zapříčinit 

úraz cvičence i sebe samého. Tyto chyby pramení z nepříznivých charakterových 
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vlastností, z nízké odborné a technické připravenosti, z nepříznivého aktuálního 

zdravotního stavu, z nedostatečné pedagogické připravenosti (Libra, 1971). 

 

Objektivní faktor (exogenní) spočívá ve vnějším prostředí. Patří sem příčiny úrazů, 

na které nemá pedagog ani cvičenec přímý vliv. Rozdělujeme prostředí v širším a v užším 

slova smyslu. Do prostředí v širším významu patří tělocvična, cvičiště. Úrazové faktory 

v tělocvičně mohou být např. vady podlahy a stěny, nevyhovující osvětlení, špatné 

větrání, nízká teplota. Cvičiště musí být chráněno před kouřem, hlukem, větrem a 

prachem. Do prostředí v užším slova smyslu (tělocvičné nářadí) patří kvalitní nářadí 

s náležitými funkčními vlastnostmi, odborné používání, správná příprava a úklid, správné 

uložení a pravidelné udržování (Libra, 1971). 
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6 DOPOMOC A ZÁCHRANA 

Ve sportovní gymnastice provádíme mnoho cvičení, která jsou spojena s určitým 

nebezpečím. Nebezpečí však vychovává u cvičenců kladné vlastnosti jako je houževnatost, 

vůle a úsilí zvládnout danou činnost. Učíme-li cvičence novému pohybu, jsme povinni si 

promyslet, jak si budeme počínat v případě, když se cvik nebo vazba nezdaří, abychom 

zabránili úrazu (Janoušek, 1971). 

Úspěchy v záchraně a dopomoci má jen takový učitel (trenér), který zná perfektně 

techniku nacvičených tvarů, jejich úskalí a způsob poskytování záchrany. Poté při 

sledování průběhu pohybu vidí ihned odchylky a chyby od správného provedení a tím je 

včas připraven na poskytnutí záchrany (Janoušek, 1971). 

Dopomoc a záchrana nejsou synonyma, přesto spolu úzce souvisí. V praxi se tyto 

dva pojmy často zaměňují, protože mají mnoho společného. Například u dopomoci i 

záchrany je nutná aktivní účast druhé osoby, nejčastěji tělovýchovného pedagoga. Obě 

dovednosti je možné se naučit pouze současně s cvičební praxí. Dopomoc i záchrana musí 

být zvládnuté na takové úrovni, aby byly prováděny efektivně, bez nadbytečností. Ani 

dopomoc ani záchrana se neobejde bez přímého fyzického kontaktu. Přínosem dopomoci 

i záchrany je kladné ovlivňování techniky cvičícího, upevňuje soustředěnost a sebedůvěru 

cvičence (Libra, 1971). 

Rozdíl mezi dopomocí a záchranou spočívá v motivaci. Dopomoc má dva cíle. 

Prvním a primárním cílem je usnadnění a urychlení nácviku daného prvku, sekundárním 

cílem je pak zabránění úrazu. Záchrana má pak jediný cíl a to je zabránit úrazu (Libra, 

1971). 

  

6.1 DOPOMOC 

Rozlišujeme dopomoc přímou, charakterizovanou fyzickým kontaktem pedagoga a 

cvičence (podepření, zdvihnutí, dotek) a nepřímou, ta spočívá v úpravě vnějšího prostředí 

podle metodického záměru (např. šikmá plocha při nácviku kotoulu) (Libra, 1971). 
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Přímá dopomoc 

 Přímá dopomoc je fyzický kontakt s cvičícím žákem např. postrčení, zdvihnutí, 

podržení, podepření, dotek aj. (Miklánková, 2013). 

a) dopomoc poskytujeme při nácviku nových, neznámých cvičení, při přetváření 

chybného návyku, při obnovování nových návyků po delší přestávce 

b) dopomoc se nesmí změnit v pouhé vysazování nebo snižování nářadí, musí být 

přiměřená danému cviku 

c) má být včasná: poskytuje se jen v určitém, rozhodujícím bodě výkonu, tedy jen 

v částech, na které nestačí cvičenec sám  

d) nesmí se poskytovat příliš dlouho, aby se nestala trvalou součástí pohybového 

návyku 

e) konečný cíl je vždy samostatné a bezpečné provedení cviku  

f) přímá dopomoc má usnadnit práci cvičenci, ne učiteli (Libra, 1971) 

Nepřímá dopomoc  

Nepřímá dopomoc je soubor opatření, usnadňující osvojování nových pohybových 

dovedností, kde nedochází k fyzickému kontaktu pedagoga s cvičícím žákem např. úprava 

cvičebního prostoru, úprava nářadí aj. (Miklánková, 2013). 

Příklady nepřímé dopomoci:  

- „šikmá plocha při nácviku kotoulu vzad  

- zvýšená plocha při nácviku přemetu 

- zvýšená a postupně snižovaná plocha při nácviku salta 

- šikmá plocha při nácviku výmyku 

- užití žíněnky při nácviku kotoulu vzad 

- naklonění nářadí při nácviku základních metů na koni našíř 

- zavěšení předmětu (míč) při nácviku odrazu (Libra, s. 202, 1971)“ 
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6.2 ZÁCHRANA 

Rozlišujeme dva druhy: 

Přímá záchrana je fyzický zásah zachránce v případě nebezpečného nezdaru 

v technice cviků (Libra, 1971). 

Přímá záchrana 

Přímá záchrana vychází z logické analýzy nesprávné techniky daného cvičebního 

tvaru. Snaží se zabránit nejzávažnějším možným chybám. Kromě technických složek 

(hmat, dohmat, směr provedení atd.) rozhoduje též: výška, váha a věk cvičence, výška, 

váha a věk zachránce,  tvar a výška nářadí. Z uvedeného množství kombinací vyplývá, že 

není možné stanovit univerzální způsob záchrany. Každý cvičební tvar má své odlišnosti a 

zvláštnosti, přesto je možné vytknout hlavní, obecně platné zásady (Libra, 1971). 

Co musí zachránce (učitel) znát:  

 Vyspělost, schopnosti i povahu žáka. Musí znát daný tvar nebo sestavu tak, aby 

byl zachraňující připraven. Také musí znát části cvičencova těla, které je třeba sledovat 

v  průběhu prvku. Je třeba znát chyby signalizující nebezpečí např. kotoul vpřed – 

postavení hlavy na temeno, techniku záchrany, nepřekážet v pohybu, stát dostatečně 

blízko, mít stabilitu, ale přitom být pohyblivý. Záchranu poskytujeme každému cvičenci, 

tedy i v případě, že jsme přesvědčeni o tom, že cvičenec cvik umí (Miklánková, 2013). 

Nepřímá záchrana 

Nepřímou záchranu zajišťujeme pomocí žíněnek různých tvarů a velikostí. Dříve se 

také využívali sítě, písek, slaměné výstelky (Libra, 1971). 

 

Sebezáchrana 

Jedná se o zabránění možného úrazu při nezdařeném cvičení a to vlastní účelnou 

reakcí cvičence. Závisí především na pohotové reakci jedince na nastalou situaci, v níž se 

uplatňuje stupeň jeho vyspělosti, dovedností, návyků, intelektuální úroveň a množství 

pohybových zkušeností. Principem sebezáchrany je buď zabránění pádu vhodným 

seskokem, ztlumením přehnaného kmihu silou či modifikace nebezpečného pádu 



6 DOPOMOC A ZÁCHRANA 

 
 

12 
 

v relativně bezpečný (zpomalení pádu přidržením jednou rukou, pád „na všechny čtyři“, 

parakotoul atd.) (Libra, 1971). 
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7 METODIKA DOPOMOCI A ZÁCHRANY U VYBRANÝCH CVIČEBNÍCH TVARŮ 

7.1 AKROBACIE 

Akrobatická cvičení řadíme k základům gymnastiky. Význam spatřujeme ve velkém 

množství akrobatických cvičení, a tedy i možnosti výběru podle výkonnosti a věku. 

Stimulují celou šíři pohybových schopností a jsou kořenem pro celou oblast sportovní 

gymnastiky. Gymnastická průprava je základem i pro jiná sportovní odvětví (Hájková, 

2008). 

Akrobatická cvičení obsahují cvičební tvary prováděné většinou bez nářadí, ale 

mohou být i s nářadím např. s pružným můstkem. Jednou z hlavních výhod akrobacie je 

její malá náročnost na vybavení a zařízení cvičebního prostoru. Převážnou část tvarů je 

možné provádět na zemi (různé rovnovážné stoje, přemety, cvičení v podporu, cvičení ve 

dvojici apod.), na žíněnkách nebo na trávníku. Z tohoto důvodu bývá akrobacie důležitou 

součástí cvičebních hodin v nezařízených tělocvičnách, na letních táborech a na hřištích 

(Petr, 1962). 

Tato cvičení se často vyznačují přetáčivými pohyby různým směrem kolem některé 

osy těla. Proto jsou mnohdy zastoupena taková cvičení, při nichž je cvičenec hlavou dolů 

(kotouly, stoje na rukou, přemety). Během těchto cvičení dochází k částečnému či 

úplnému přetočení těla. Přetáčení je buď nepřetržité, kdy je cvičenec neustále v kontaktu 

s podložkou (kotouly), částečně přerušené (přemety) nebo bez dotyku. V akrobacii se dále 

setkáváme s rovnovážnými cviky a výkony, které vyžadují velkou kloubní pohyblivost 

(Petr, 1962). 

Pravidelně prováděná akrobatická cvičení upevňují vazivový a kloubní systém 

kloubů zápěstních, kyčelních, kolenních a hlezenních. Výzkumy ukazují, že kosterní systém 

u akrobatů se přizpůsobuje zvýšené námaze. Kosti se stávají pevnějšími, odolnějšími proti 

úrazům (Petr, 1962). 
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7.1.1 KOTOUL VPŘED 

Základní akrobatický tvar je kotoul. Nejsnadnější varianta kotoulu je z dřepu do 

dřepu. Cvičenec dohmátne napnutýma rukama před sebe. Zároveň s odrazem dolních 

končetin získává cvičenec kinetickou energii pro provedení kotoulu. Po skrčení paží 

přichází dotek týlu s podložkou a přetáčivý pohyb těla v maximálním sbalení (Hájková, 

1998).  

Kotoul je pohyb celého těla kolem pravolevé osy. Tělo se v pohybu vpřed 

postupně dotýká všemi částmi trupu o podložku (Hájková, 2008). 

 

Metodika nácviku 

- kotoulová průprava (modifikace kolébek) 

- rotační průprava 

- zpevňovací průprava 

- podporová a vzporová průprava  

- nácvik na nakloněné ploše s dopomocí  

- nácvik z širokého podřepu rozkročného s  dopomocí  

- kotoul vpřed s dopomocí  

- kotoul vpřed 

Dopomoc 

Přímou dopomoc zahajujeme předklonem hlavy a následným uchopením cvičence 

za boky, mírným nadlehčením těla usnadníme rotaci vpřed.  

 Nepřímou dopomoc můžeme provádět na nakloněné rovině. Nakloněnou rovinu 

vytvoříme třemi způsoby: šikmou žíněnou, odrazovým můstkem, který bude překryt 

žíněnkou, a další možností je zavěsit dvě lavičky na žebřiny a také je překrýt (Zítko, 

Chrudimský, 2006). 

 Záchrana  

Přímou záchranu provádíme včasným zachycením, uchopením či podepřením 

cvičence při případném pádu.  
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Nepřímá záchrana je zajištěna pomocí žíněnek různých tvarů a velikostí (Libra, 

1971). 

7.1.2 KOTOUL VZAD 

Kotoul vzad zahajujeme pádem vzad. Tělo přetáčíme v maximálním sbalení. 

Kritickým okamžikem je vzpírání paží, které musí být takové, aby se cvičenec nepodpíral o 

hlavu a současně přesně v momentě, kdy těžiště těla prochází nad místem dohmatu 

(Hájková, 1998). 

Metodika nácviku  

- kotoulová průprava (modifikace kolébek) 

- rotační průprava 

- zpevňovací průprava 

- podporová a vzporová průprava  

- nácvik na nakloněné ploše s dopomocí  

- kotoul vzad s dopomocí  

- kotoul vzad se záchranou  

- kotoul vzad  

Dopomoc 

Přímou dopomoc provádíme úchopem za boky a pomáháme cvičenci ve vzpírání 

rukama tahem vzhůru. Tato dopomoc je velice efektivní, ale vyžaduje správný odhad 

vzdálenosti (Hájková, 1998).  

Nepřímou dopomoc můžeme provádět na nakloněné rovině. Nakloněnou rovinu 

vytvoříme třemi způsoby: šikmou žíněnkou, odrazovým můstkem, který bude překryt 

žíněnkou, a další možností je zavěsit dvě lavičky na žebřiny a ty překrýt žíněnkou (Zítko, 

Chrudimský, 2006). 

  

Záchrana  

Přímou záchranu provádíme včasným zachycením, uchopením či podepřením 

cvičence při případném pádu.  
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Nepřímá záchrana je zajištěna pomocí žíněnek různých tvarů a velikostí (Libra, 

1971). 

 

7.1.3 KOTOUL LETMO 

Kotoul letmo vyžaduje osvojení kotoulové techniky a uvědomění si vztahu napnutí 

a sbalení těla v průběhu rotačního pohybu (Svatoň, Zámostná, 1993). 

Odraz je veden snožmo a předchází mu náskok s vědomím přednožením nohou. 

Rychlost rozběhu a úhel odrazu má zásadní vliv na točivost jedince. Tělo i končetiny jsou 

po odrazu napjaté. Přikrčení nohou vyvolá zrychlení rotace a pád na hýždě či bedra. 

Letová fáze je ukončena dopadem na zpevněné paže s přechodem do kotoulu (Svatoň, 

Zámostná, 1993). 

Metodika nácviku 

- kotoulová průprava (modifikace kolébek) 

- rotační průprava 

- zpevňovací průprava 

- podporová a vzporová průprava  

- naskočený kotoul přes mezeru 

- naskočený kotoul přes vhodnou překážku 

- z rozběhu odrazem snožmo z můstku kotoul letmo do duchen s dopomocí, popř. 

záchranou  

- kotoul letmo s dopomocí  

- kotoul letmo se záchranou  

- kotoul letmo  

Dopomoc 

Přímou dopomoc poskytujeme v letové fázi, kdy „přenášíme“ cvičence letovou fází 

podporou na břiše a přední straně stehen. 

Pro nepřímou dopomoc nám slouží odrazový můstek, vhodná překážka, duchny a 

slovní pokyny.  
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Záchrana  

Přímou záchranu provádíme včasným zachycením, uchopením či podepřením 

cvičence při případném pádu.  

Nepřímá záchrana je zajištěna pomocí žíněnek různých tvarů a velikostí (Libra, 

1971). 

 

7.1.4 PŘEMET STRANOU 

Při přemetu stranou je výchozí polohou stoj přednožný pravou nebo stoj únožný 

pravou. Po dostatečném odrazu pravou nohou následuje dohmat co nejdále, nejprve 

pravou a poté levou rukou. Odraz rukama, které dohmatávají v úrovni ramen, je nejprve 

pravou a následně levou rukou. V rovině stoje na rukou jsou nohy v maximálním 

roznožení. Dopad nohama začíná levá noha a dokončuje pravá noha (Hájková, 1998). 

Metodika nácviku  

- zpevňovací průprava 

- podporová a vzporová průprava  

- nácvik přemetu stranou přes lavičku s pokrčením dolních i horních končetin tzv. 

medvídek (můžeme již zde poskytovat přímou dopomoc za boky) 

- nácvik přemetu stranou přes lavičku s natažením dolních i horních končetin tzv. 

motýlek (můžeme již zde poskytovat přímou dopomoc za boky) 

- nácvik přemetu stranou za pomocí značek, otisků rukou a nohou, lana, švihadla, 

které jsou rozestaveny do oblouku (oblouk postupně rozevíráme do přímky) 

- nácvik přemetu stranou z přiměřeně vysoké  nakloněné plochy s dopomocí   

- přemet stranu s dopomocí  

- přemet stranou se záchranou  

- přemet stranou  

Dopomoc 

Během přímé dopomoci stojí učitel za zády cvičence. Dopomoc poskytujeme 

zkříženým úchopem za pas (Zítka a kol., 1999). Žáka uchopíme za boky tak, že při přemetu 



7 METODIKA DOPOMOCI A ZÁCHRANY U VYBRANÝCH CVIČEBNÍCH TVARŮ 

 
 

18 
 

vpravo dáváme levou ruku na pravý bok a pravou ruku na levý bok, přičemž pravá ruka je 

nad levou rukou (Hájková, 1998). 

Nepřímou dopomoc můžeme provádět na nakloněné rovině. Nakloněnou rovinu 

vytvoříme třemi způsoby: šikmou žíněnkou, odrazovým můstkem, který bude překryt 

žíněnkou, a další možností je zavěsit dvě lavičky na žebřiny a ty také překrýt (Zítko, 

Chrudimský, 2006). 

Dále nám k tomu slouží lavička, slovní pokyny, značky, lano. 

Záchrana  

Přímou záchranu provádíme včasným zachycením, uchopením či podepřením 

cvičence při případném pádu.  

Nepřímá záchrana je zajištěna pomocí žíněnek různých tvarů a velikostí (Libra, 

1971). 

 

7.1.5 STOJ NA RUKOU 

Stoj na rukou je obtížná staticko-rovnovážná poloha. Její náročnost je dána malou 

plochou opory a vzdáleností těžiště od místa opory. Pro cvičence může být obtížná i 

poloha hlavou dolů. K zachování rovnováhy je potřeba zpevnit jednotlivé části těla. Prsty 

rukou jsou mírně roztažené a položeny na opěrné ploše v šíři ramen cvičence z důvodu 

zvětšení oporné plochy (Hrabinec a kol., 2017). 

Poloha stoje na rukou je kolmo k zemi tak, že v ose je střed mezi rukama, mírně 

zakloněná hlava, těžiště, kolena a kotníky. Tvar začíná výkrokem odrazové nohy a 

zášvihem švihové nohy. Dohmat rukou musí být dostatečně před sebe. Tělo je zpevněno, 

hlava je v mírném záklonu, oči sledují prsty v dohmatu. Prsty jsou rozevřené. Důležité je, 

aby cvičenec byl vytažen z ramen. Při snaze o výdrž ve stoji na rukou jsou výkyvy 

vyrovnávány tlakem dlaní a prstů o základnu (Hájková, 1998). 

Metodika nácviku 

- zpevňovací průprava 

- podporová  a vzporová průprava 
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- stojková průprava  

- kotoulová průprava  

- vzpor ležmo, pasivní pronesení cvičence do stoje na rukou 

- stoj na rukou s dopomocí  

- stoj na rukou se záchranou 

- do kotoulu vpřed s dopomocí, popř. se záchranou  

- stoj na rukou do kotoulu vpřed  

 

Dopomoc 

Přímou dopomoc u stoje na rukou poskytujeme úchopem za boky, kdy 

dopomůžeme ke správnému sklonu pánve a vytažení z ramen. Ruku máme na kyčli 

cvičence již před zahájením pohybu.  

Nepřímou dopomoc poskytujeme slovním pokynem. 

Záchrana  

Přímou záchranu provádíme včasným zachycením, uchopením či podepřením 

cvičence při případném pádu.  

Nepřímá záchrana je zajištěna pomocí žíněnek různých tvarů a velikostí (Libra, 

1971). 

 

7.1.6 RONDÁT (PŘEMET STRANOU S OBRATEM O 90 STUPŇŮ) 

Modifikací přemetu stranou je rondát. Tento tvar spočívá ve snožení nohou 

v průběhu průchodu stoje na rukou a v rychlém přednožení s půlobratem, zády do směru 

pohybu. Přednožení nebo také skopnutí je doprovázené odrazem z rukou a ramen (Petr, 

Svatoň a kolektiv, 1983). 

Metodika nácviku 

- zpevňovací cvičení 

- odrazové cvičení 

- podporová a vzporová průprava  

- stojková průprava 
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- nácvik postavení rukou s „ťapkami“, popř. otisky magnéziem  

- rondát s dopomocí  

- rondat přes fitball se záchranou 

- rondát se záchranou   

- rondát (přemet stranou s půlobratem) 

 

Dopomoc 

Během přímé dopomoci stojí učitel za zády cvičence. Dopomoc poskytujeme 

zkříženým úchopem za pas (Zítko a kol., 1999). 

Nepřímou dopomoc poskytujeme slovními pokyny.  

Záchrana  

Přímou záchranu provádíme včasným zachycením, uchopením či podepřením 

cvičence při případném pádu.  

Nepřímá záchrana je zajištěna pomocí žíněnek různých tvarů a velikostí (Libra, 

1971). 

 

7.1.7 PŘEMET VPŘED 

Přemet vpřed řadíme mezi dynamické akrobatické cvičební tvary převratového 

charakteru (Zítko, Chrudimský, 2006). 

 

Metodika nácviku 

- zpevňovací průprava 

- podporová a vzporová průprava  

- stojková průprava  

- stoj na rukou s odrazem „vyrážečka“ 

- přemet vpřed přes air barrel se záchranou  

- přemet vpřed s dopomocí z vyvýšené plochy 

- přemet vpřed s dopomocí  
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- přemet vpřed se záchranou  

- přemet vpřed  

Dopomoc  

Přímou dopomoc poskytujeme úchopem za paži, co nejblíže k deltovému svalu, 

druhá ruka se dává pod bedra. Takto držíme cvičence až do doskoku (Zítko, Chrudimský, 

2006). 

Nepřímou dopomoc nám poskytuje vyvýšená plocha, gymnastická slzička, válec, air 

barrel, slovní pokyny. 

Záchrana  

Přímou záchranu provádíme včasným zachycením, uchopením či podepřením 

cvičence při případném pádu.  

Nepřímá záchrana je zajištěna pomocí žíněnek různých tvarů a velikostí (Libra, 

1971). 

 

7.1.8 PŘEMET VZAD  

Přemet vzad, také nazývaný jako flik nebo flik-flak. Jedná se o tempované spojení 

dvou skoků, a to skoku vzad do stoje na rukou a korbetu (ze stoje na rukou odrazem 

souruč skok do stoje) (Zítko, Chrudimský, 2006). 

Tento tvar je psychicky i technicky náročný cvičební tvar, ale i přesto není tak 

koordinačně obtížný, aby se ho šikovní žáci nenaučili (Svatoň a kol., 1997). 

Metodika nácviku   

- zpevňovací průprava 

- podporová a vzporová průprava 

- stojková průprava  

- stoj na rukou s odrazem „vyrážečka“ 

- přemet vzad přes air barrel se záchranou 

- přemet vzad s dopomocí  
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- přemet vzad se záchranou  

- přemet vzad  

 

Dopomoc  

 Přímou dopomoc poskytujeme cvičenci za zadní stranu stehen a bedra. 

K nepřímé dopomoci nám slouží gymnastická slzička, válec, air barrel, slovní 

pokyny.  

Záchrana  

 Přímou záchranu provádíme včasným zachycením, uchopením či podepřením 

cvičence při případném pádu.  

Nepřímá záchrana je zajištěna pomocí žíněnek různých tvarů a velikostí (Libra, 

1971). 

7.2 PŘESKOK 

Mezi základní učivo gymnastiky patří přeskok. Pro odraz používáme trampolínu či 

můstek, a jako přeskokové nářadí švédskou bednu nebo kozu. Přeskok se skládá 

z několika fází: rozběhu, náskoku na můstek a odrazu, první letová fáze dohmat a odraz 

rukama, druhá letová fáze a doskok (Hájková, 2008). 

7.2.1 SKRČKA 

 

Metodika nácviku 

- odrazová průprava  

- doskoková průprava 

- přeskoková průprava 

- opakovanými odrazy se skrčením dolních končetin s dohmatem na nářadí se 

záchranou  

- nácvik náskoku na nářadí do vzporu dřepmo a seskoku s dopomocí a záchranou  

- nácvik se skokem z lavičky na odrazový můstek a následný náskok na nářadí, 

napojený seskok  
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- nácvik z chůze, později s rozběhem po lavičce následný náskok na nářadí, 

napojený seskok 

- nácvik s rozběhem a náskokem na můstek přes vhodnou překážku 

- skrčka s dopomocí  

- skrčka se záchranou  

- skrčka 

Dopomoc  

Přímou dopomoc zahajujeme úchopem za paži a druhá ruka pomáhá tlakem za 

zadní stehno blíže k hýždím (Zítko a kol., 1999). 

Dopomoc nepřímou poskytujeme pomocí překážky, lavičky, slovních pokynů. 

Záchrana  

Přímou záchranu provádíme při doskoku úchopem za hrudník (Zítko a kol., 1999). 

Také včasným zachycením, uchopením či podepření cvičence při případném pádu.  

Nepřímá záchrana je zajištěna pomocí žíněnek různých tvarů a velikostí (Libra, 

1971). 

7.2.2 ROZNOŽKA 

Metodika nácviku  

- odrazová průprava  

- doskoková průprava 

- přeskoková průprava 

- opakovanými odrazy s roznožením dolních končetin s dohmatem na nářadí se 

záchranou  

- nácvik se skokem z lavičky na odrazový můstek a roznožka s dopomocí  

- nácvik s chůzí, později s rozběhem po lavičce a roznožka s dopomocí 

- nácvik s rozběhem na můstek přes vhodnou překážku 

- roznožka s dopomocí  

- roznožka se záchranou  

- roznožka   
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Dopomoc  

Přímou dopomoc poskytujeme z čelního postavení. Ve chvíli, kdy cvičenec 

dohmatává na nářadí, učitel uchopí žáka za paže (co nejblíže ramenům) a pomáhá 

cvičence přenést se přes přeskokové nářadí. S cvičencem je nutné udělat jeden nebo více 

kroků vzad (Zítko a kol., 1999). 

Nepřímou dopomoc poskytujeme pomocí překážky, lavičky, slovních pokynů. 

Záchrana  

Přímou záchranu provádíme včasným zachycením, uchopením či podepření 

cvičence při případném pádu.  

Nepřímá záchrana je zajištěna pomocí žíněnek různých tvarů a velikostí (Libra, 

1971). 

7.3 HRAZDA 

Cvičení na hrazdě vyžaduje velkou obratnost k ovládání charakteristického 

přetáčivého a kyvadlového pohybu, jehož zvládnutí v praxi znamená respektování a 

využití základních fyzikálních sil (odstředivé síly, setrvačnosti a zemské přitažlivosti) 

(kolektiv autorů, 1971). 

  

7.3.1 VÝMYK 

„Výmyk je pohyb celého těla, kterým se z visu můžeme dostat do podporu na 

hrazdě. Charakteristickým znakem je, že tento přechod se děje nohama napřed (Hájková, 

s. 49, 1998)“. 

Metodika nácviku  

- podporová a vzporová průprava  

- vzporová průprava na hrazdě (ručkování aj.) 

- nácvik na snížené hrazdě 

- nácvik s nakloněnou plochou  

- nácvik s dopomocí a záchranou 
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Dopomoc 

Přímou dopomoc poskytujeme jednou rukou za záda a druhou za zadní stranu 

stehen, a následně přehmatáváme na paži u ramene a přední stranu stehna (Mitchell, 

Davis, Lopez, 2002). 

Dopomoc nepřímou poskytujeme pomocí nakloněné plochy, slovních pokynů. 

Záchrana  

Přímou záchranu provádíme včasným zachycením, uchopením či podepřením 

cvičence při případném pádu.  

Nepřímá záchrana je zajištěna pomocí žíněnek různých tvarů a velikostí (Libra, 

1971). 

 

7.3.2 PODMET 

Podmet vychází z točivého pohybu celého těla kolem hrazdy, který je náhle 

ukončen trčením nohou šikmo vzhůru a odtlačením trupu pažemi od hrazdy s přechodem 

do letové fáze (Svatoň a kol., 1997). 

Metodika nácviku  

- podmet ze stoje odrazem jednonož 

- podmet ze stoje odrazem snožmo  

- nácvik podmetu s dopomocí 

- nácvik podmetu se záchranou 

 

Dopomoc  

  Přímá dopomoc se provádí podepřením cvičence oběma rukama pod zády a zadní 

stranou stehen. 

 
Dopomoc nepřímou poskytujeme pomocí slovních pokynů a švédské bedny. 
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Záchrana  

Přímou záchranu provádíme včasným zachycením, uchopením či podepřením 

cvičence při případném pádu.  

Nepřímá záchrana je zajištěna pomocí žíněnek různých tvarů a velikostí (Libra, 

1971). 

 

7.3.3 TOČ JÍZDMO VPŘED 

U tohoto cvičebního tvaru žák provádí odkmih vzad a toč vzad, kdy pedagog 

(cvičitel) pomáhá v odkmihu a udržení boků u žerdi a rotaci kolem žerdi (Špott, 2009). 

Metodika nácviku  

- zpevňovací cvičení 

- seznámení s hrazdou 

- nácvik přešvihu na nižší a vyšší hrazdě 

- nácvik vyšlápnutí na nízké hrazdě 

- nácvik vyšlápnutí na vyšší hrazdě se švédskou bednou 

- toč jízdmo vpřed s dopomocí 

- toč jízdmo vpřed se záchranou 

 

Dopomoc  

  Přímou dopomoc zahajujeme stojem po levé straně cvičence tak, abychom měli 

pravé rameno pod hrazdou. Ve chvíli, kdy cvičenec začíná toč předklonem trupu, 

položíme mu levou ruku na záda a sledujeme ho až do svisu střemhlav, kdy vyměníme 

pravou ruku, která pod zády pomáhá dokončit toč a levá se vrací, a je připravena zachytit 

cvičence, kdyby po toči přepadal vpřed (kolektiv autorů, 1971). 

 
Dopomoc nepřímou poskytujeme pomocí slovních pokynů a švédské bedny. 
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Záchrana  

Přímou záchranu provádíme včasným zachycením, uchopením či podepřením 

cvičence při případném pádu.  

Nepřímá záchrana je zajištěna pomocí žíněnek různých tvarů a velikostí (Libra, 

1971). 

 

7.3.4 TOČ VZAD 

Toč vzad je otáčivý pohyby celého těla kolem osy nářadí. 

Metodika nácviku  

- zpevňovací cvičení 

- seznámení s hrazdou 

- nácvik odkmihu s dopomocí 

- nácvik odkmihu se záchranou 

- toč vzad s dopomocí 

- toč vzad se záchranou 

Dopomoc  

Během přímé dopomoci stojí vyučující před hrazdou. Dopomoc začínáme při 

odkmihu, kde cvičitel dopomáhá cvičenci do odkmihu. Jedna ruka je na bedrech a druhá 

na přední straně stehna a dopomáhá do pohybu dolních končetin vzad. Poté se cvičenec 

vrátí k žerdi, přehmatává ruku z přední strany stehna na zadní stranu a dopomáhá 

cvičenci k rotaci. V závěru toče chytáme cvičence jednou rukou za záloktí, druhou rukou 

za přední stranu stehna a stabilizujeme konečnou polohu.  

 
Dopomoc nepřímou poskytujeme pomocí slovních pokynů. 

Záchrana  

Přímou záchranu provádíme včasným zachycením, uchopením či podepření 

cvičence při případném pádu.  

Nepřímá záchrana je zajištěna pomocí žíněnek různých tvarů a velikostí (Libra, 

1971). 
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7.4 KLADINA 

Nářadí typické pro ženy. V dnešní době se pohybový obsah příliš neliší od cvičení 

prostných. Uplatňují se zde cvičení vedená, statická, dynamická a střídání poloh nižších a 

vyšších. Cvičení na kladině vychází především ze švihových pohybů (skoky, obraty, 

akrobatická cvičení). Tyto pohyby jsou náročné na koordinaci, odvahu a orientaci 

v prostoru (Blahůtková, Růžičková, 1999).  

 

7.4.1 NÁSKOKY  

K zahájení cvičení na kladině jsou nutné pohybové činnosti zvané náskoky. Podle 

výchozího postavení cvičenky rozeznáváme: náskoky z postavení bočně, čelně, příčně 

(Blahůtková, Růžičková, 1999). 

Dopomoc 

Přímou dopomoc provádíme před kladinou úchopem za paže. 

Nepřímou dopomoc poskytujeme slovními pokyny, odrazovým můstkem.  

 Záchrana  

Přímou záchranu provádíme včasným zachycením, uchopením či podepřením 

cvičence při případném pádu.  

Nepřímá záchrana je zajištěna pomocí žíněnek různých tvarů a velikostí (LIBRA, 

1971). 

 

7.4.2 SESKOKY 

Dynamické pohyby celého těla, které kladou nároky na svalstvo dolních končetin a 

trupu. Doskok je vždy veden na přední část chodidel. Seskoky dělíme podle průběhu 

pohybu v prostoru do čtyř základních skupin (přímé seskoky, seskoky stojem na rukou, 

seskok přemetem a saltem) (Blahůtková, Růžičková, 1999). 
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Dopomoc 

Přímou dopomoc provádíme u přímého seskoku tím, že stojíme v místě doskoku a 

uchopíme cvičence v pase jednou rukou vzadu a druhou vpředu. 

Při seskoku s přednožením roznožmo (štika) stojíme proti cvičenci a uchopíme ho 

v pase (Blahůtková, Růžičková, 1999). 

Nepřímou dopomoc poskytujeme slovními pokyny.  

 Záchrana  

Přímou záchranu provádíme včasným zachycením, uchopením či podepření 

cvičence při případném pádu.  

Nepřímá záchrana je zajištěna pomocí žíněnek různých tvarů a velikostí (LIBRA, 

1971). 

 

7.4.3 OBRATY 

Obraty na kladině jsou náročné dynamické tvary, prováděné s rotací kolem svislé 

osy. Obraty kladou velké nároky na dynamickou a statickou sílu a kloubní pohyblivost. 

Jsou složeny ze čtyř pohybových částí: nápřahová fáze, fáze odrazu, fáze rotace a 

závěrečná fáze, při níž dochází k brždění rotačního pohybu (Svatoň, Zámostná, 1993). 

 Dopomoc 

Přímou dopomoc provádí učitel tak, že přidržuje cvičence za ruku (Hájková, 1998). 

Nepřímou dopomoc poskytujeme slovními pokyny. 

 Záchrana  

Přímou záchranu provádíme včasným zachycením, uchopením či podepřením 

cvičence při případném pádu.  

Nepřímá záchrana je zajištěna pomocí žíněnek různých tvarů a velikostí (Libra, 

1971). 
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8 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA VIDEOPROGRAMU 

 

NÁZEV: Dopomoc, záchrana a bezpečnost při gymnastice ve školní tělesné výchově 

(videoprogram) 

POŘAD JE URČEN PRO: Videoprogram o bezpečnosti, dopomoci a záchraně sloužit jako 

vzdělávací materiál pro učitele tělesné výchovy, cvičitele gymnastiky a studenty FPE. 

STRUČNÁ ANOTACE:  

ROK VZNIKU: 2018 

JAZYKOVÁ VERZE: česká 

DÉLKA POŘADU: 0:19:43 

DRUH A FORMÁT ZÁZNAMU: DVD 

MÍSTO NATÁČENÍ: Plzeň – FPE Tělocvična 

ODBORNÍ PORADCI: Mgr. Petra Kalistová 

SCÉNÁŘ: Bc. Kristýna Dlauhá 

KAMERA: Mgr. Petra Kalistová, Bc. Kristýna Dlauhá, Bc. Ivan Procházka, Bc. Ondřej Petrák 

HUDBA: Bc. Kristýna Dlauhá 

ZVUK: YouTube 

AUTOR KOMENTÁŘE: Bc. Kristýna Dlauhá 

KOMENTÁŘ: Bc. Kristýna Dlauhá 

STŘIH: Bc. Kristýna Dlauhá 

REŽIE: Mgr. Petra Kalistová, Bc. Kristýna Dlauhá, 

ÚČASTNÍCI: Anna Kalistová, Bc. Kristýna Dlauhá 
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9 TECHNICKÝ SCÉNÁŘ 

číslo 

záběru 

čas  text komentář kamera  

1 0:00:00 -

0:00:05 

Symetrický nadpis - bílý 

na černém pozadí – 

ZÁPADOČESKÁ 

UNIVERZITA V PLZNI  

  

2 0:00:05 Symetrický nadpis - bílý 

na černém pozadí – 

FAKULTA 

PEDAGOGICKÁ  

  

3 0:00:10 Symetrický nadpis – 

bílý na černém pozadí – 

DIPLOMOVÁ PRÁCE    

  

4 0:00:15 Symetrický nadpis - bílý 

na černém pozadí – 

KRISTÝNA DLAUHÁ  

  

5 0:00:20 Symetrický nadpis – 

bílý na černém pozadí – 

DOPOMOC, ZÁCHRANA 

A BEZPEČNOST PŘI 

GYMNASTICE VE 

ŠKOLNÍ TĚLESNÉ 

VÝCHOVĚ   

 

  

6 0:00:25 Symetrický nadpis – bílý 

na černém pozadí – 

AKROBACIE – KOTOUL 

VPŘED 
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7 0:00:31 bílý text na černém 

pozadí - Metodická 

řada nácviku 

- kotoulová průprava 

(modifikace kolébek) 

- rotační průprava 

- zpevňovací průprava 

- podporová a vzporová 

průprava  

- nácvik na nakloněné 

ploše s dopomocí  

- nácvik z širokého 

podřepu rozkročného s  

dopomocí  

- kotoul vpřed 

s dopomocí  

- kotoul vpřed 

 

  

8 0:00:41 bílý text na černém 

pozadí - Dopomoc 

přímá: cvičence 

nadlehčujeme za boky 

(v ose otáčení), 

v závěrečné fázi 

kotoulu vpřed, pak za 

záda a paži u ramene  

nepřímá: použití 

nakloněné plochy, 

slovní pokyny, malé 

měkké míčky  
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9 0:00:50 bílý text na černém 

pozadí - Záchrana 

přímá: provádíme 

včasným zachycením, 

uchopením či 

podepřením cvičence 

při případném pádu 

Nepřímá: žíněnky, 

gymnastický koberec 

 

  

10 0:01:00 

 

  Video: kotoul 

vpřed 

11 - 13 0:01:02  Kotoul vpřed 

začínáme nácvikem 

kolébky. Pokud má 

cvičenec problém 

s udržení kolen u 

sebe či 

s předklonem 

hlavy, pomůžeme 

mu míčky. 

Video: kolébka 

(z boku, 

zepředu) 

14 0:01:25  Nácvik kolébky ve 

dvojicích 

 

Obrázek: 

nácvik kolébky 

ve dvojicích  

15 - 17 0:01:31  Dopomoc a 

záchranu 

zahajujeme 

předklonem hlavy 

a uchopením 

Obrázek: 

kotoul vpřed 

na nakloněné 

ploše 

Video: kotoul 
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cvičence za boky. 

Mírně nadlehčíme 

tělo a usnadníme 

rotaci vpřed. Poté 

poskytujeme 

dopomoc a 

záchranu za záda a 

paži. 

 

vpřed na 

nakloněné 

ploše 

18 - 19 0:01:47  Kotoul z širokého 

podřepu 

rozkročného 

umožňuje 

jednodušší 

překulení bez 

nutnosti aktivního 

odrazu nohou. Tím 

získáváme větší 

rychlost 

v přetáčivém 

pohybu. 

 

Video: kotoul 

z širokého 

podřepu 

rozkročného 

20 0:02:00   Video: kotoul 

vpřed s 

dopomocí 

21 0:02:12  Během dopomoci 

nechytáme menší 

děti za zápěstí, aby 

nedošlo k porušení 

kloubu z hlediska 

Obrázek: 

správné 

uchopení 

cvičence  
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nedokončené 

osifikace. 

 

22 0:02:21   Video: kotoul 

vpřed s 

dopomocí 

23 0:02:25   Video: kotoul 

vpřed 

24 0:02:28 Symetrický nadpis – bílý 

na černém pozadí – 

AKROBACIE – KOTOUL 

VZAD 

  

25 0:02:32 bílý text na černém 

pozadí - Metodická 

řada nácviku  

- kotoulová průprava 

(modifikace kolébek) 

- rotační průprava 

- zpevňovací průprava 

- podporová a vzporová 

průprava  

- nácvik na nakloněné 

ploše s dopomocí  

- nácvik z širokého 

podřepu rozkročného s  

dopomocí  

- kotoul vzad 

s dopomocí  

- kotoul vzad se 
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záchranou  

- kotoul vzad  

 

26 0:02:44 bílý text na černém 

pozadí - Dopomoc 

přímá: cvičence 

nadlehčujeme za boky 

(v ose otáčení), 

v závěrečné fázi 

kotoulu vzad, pak za 

záda a paži u ramene  

nepřímá: použití 

nakloněné plochy, 

slovní pokyny, malé 

měkké míčky  

 

  

27 0:02:53 bílý text na černém 

pozadí - Záchrana  

přímá: provádíme 

včasným zachycením, 

uchopením či 

podepřením cvičence 

při případném pádu 

nepřímá: žíněnky, 

gymnastický koberec 

 

 

 

 

 

 

 

28 0:03:01   Video: kotoul 

vzad 

29 – 31 0:03:04  Kotoul vzad Video: kolébka 
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začínáme nácvikem 

kolébky. Pokud má 

cvičenec problém 

s udržení kolen u 

sebe či 

s předklonem 

hlavy, pomůžeme 

mu míčky.  

 

(z boku, 

zepředu) 

32 0:03:28  U kotoulu vzad je 

důležitá poloha 

loktů tzv. „kly“. 

Dlaně směřují 

směrem vzhůru. 

Pokud budou lokty 

vytáčeny do strany, 

dojde 

k nedostatečnému 

odtlačení. 

 

Obrázek: 

správná 

poloha loktů 

33 - 36 0:03:42  Dopomoc 

začínáme 

kontrolou polohy 

rukou a skloněním 

hlavy. Pro 

dostatečné sbalení 

je nutné, aby 

cvičenec přitahoval 

kolena k hrudi. 

Poté provádíme 

Video: kotoul 

z nakloněné 

plošiny 

Video: kotoul 

vzad 

s dopomocí 

Video: kotoul 

vzad  
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dopomoc 

uchopením 

cvičence za boky a 

nadlehčením 

směrem vzhůru.  

 

37 0:04:03 Symetrický nadpis – bílý 

na černém pozadí – 

AKROBACIE – KOTOUL 

LETMO 

  

38 0:04:10 bílý text na černém 

pozadí - Metodická 

řada nácviku  

- kotoulová průprava 

(modifikace kolébek) 

- rotační průprava 

- zpevňovací průprava 

- podporová a vzporová 

průprava  

- naskočený kotoul přes 

mezeru 

- naskočený kotoul přes 

vhodnou překážku 

- z rozběhu odrazem 

snožmo z můstku 

kotoul letmo do 

duchen s dopomocí, 

popř. záchranou  

- kotoul letmo 

s dopomocí  
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- kotoul letmo se 

záchranou  

- kotoul letmo 

39 0:04:21 bílý text na černém 

pozadí - Dopomoc 

přímá: poskytujeme 

v letové fázi, kdy 

„pronášíme“ cvičence 

letovou fází podporou 

na břiše a na přední 

straně stehen  

nepřímá: slovní pokyny, 

odrazový můstek, 

vhodná překážka  

 

  

40 0:04:30 bílý text na černém 

pozadí - Záchrana 

přímá: provádíme 

včasným zachycením, 

uchopením či 

podepřením cvičence 

při případném pádu 

nepřímá: žíněnky, 

duchny  

 

  

41 0:04:38   Video: kotoul 

letmo 

42 – 45 0:04:45  U kotoulu letmo 

poskytujeme 

Obrázek: 

dopomoc při 
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dopomoc v letové 

fázi, kdy 

„přenášíme“ 

cvičence letovou 

fází podporou na 

břiše a přední 

straně stehen. 

kotoulu letmo 

Video: 

dopomoc při 

kotoulu letmo 

Video: kotoul 

letmo přes 

mezeru mezi 

žíněnkami  

Video: kotoul 

letmo přes 

překážku 

 

46 0:05:03 Symetrický nadpis - bílý 

na černém pozadí – 

AKROBACIE – PŘEMET 

STRANOU 

  

47 0:05:07 bílý text na černém 

pozadí - Metodická 

řada nácviku  

- zpevňovací průprava 

- podporová a vzporová 

průprava  

- nácvik přemetu 

stranou přes lavičku s 

pokrčením dolních i 

horních končetin tzv. 

medvídek (můžeme již 

zde poskytovat přímou 

dopomoc za boky) 
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- nácvik přemetu 

stranou přes lavičku s 

natažením dolních i 

horních končetin tzv. 

motýlek (můžeme již 

zde poskytovat přímou 

dopomoc za boky) 

- nácvik přemetu 

stranou za pomocí 

značek, otisků rukou a 

nohou, lana, švihadla, 

které jsou rozestaveny 

do oblouku (oblouk 

postupně rozevíráme 

do přímky) 

- nácvik přemetu 

stranou z přiměřeně 

vysoké z nakloněné 

plochy s dopomocí   

- přemet stranu 

s dopomocí  

- přemet stranou se 

záchranou  

- přemet stranou  

 

48 0:05:21 bílý text na černém 

pozadí – Dopomoc 

přímá: cvičence 

úchopem za boky a 

dopomůžeme ke 
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správnému sklonu 

pánve a k vytažení 

z ramen, ruku na kyčli 

cvičence máme již před 

zahájením pohybu 

  

nepřímá: lavička, 

nakloněná plocha, 

slovní pokyny, značky, 

lano 

 

49 0:05:31 bílý text na černém 

pozadí - Záchrana 

přímá: provádíme 

včasným zachycením, 

uchopením či 

podepřením cvičence 

při případném pádu 

nepřímá: žíněnka, 

duchny 

 

  

50 0:05:41   Video: přemet 

stranou 

51 - 52 0:05:45  Nácvik přemetu 

stranou začínáme 

tzv. „medvídkem“, 

při kterém se 

překonává lavička 

převratem 

s pokrčenými 

Video: nácvik 

přemetu 

stranou přes 

lavičku 

(medvídek) 

 

Video: nácvik 
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horními i dolními 

končetinami. 

Následně 

provádíme nácviku 

tzv. „motýlek“, při 

kterém se 

překonává lavička 

převratem 

s nataženými 

horními a dolními 

končetinami.  

Tzv. „Medvídek a 

motýlek“ nám 

slouží k rytmizaci a 

koordinaci pohybu. 

 

 

přemetu 

stranou přes 

lavičku 

(motýlek) 

53 0:06:14 bílý text na černém 

pozadí – PŘEMET 

STRANOU – 

POMŮCKY:ŤAPIČKY/ 

LANO/ NAKLONĚNÁ 

PLOŠINA 

  

54 0:06:20   Obrázek: 

„tlapičky“ pro 

nácvik 

přemetu 

stranou 

55 0:06:24   Obrázek: lano 

či švihadlo pro 
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nácvik 

přemetu 

stranou 

56 0:06:30   Obrázek: otisk 

dlaní pro 

nácvik 

přemetu 

stranou 

57 – 58 0:06:34   Video: nácvik 

přemetu 

stranou za 

pomoci 

„tlapiček“  

59 0:06:52   Video: nácvik 

přemetu 

stranou za 

pomoci 

švihadla 

61 – 63 0:07:00  Nakloněná plocha 

slouží pro rychlejší 

rotaci. 

Video: přemet 

stranou na 

nakloněné 

ploše s 

dopomocí 

64 – 65 0:07:03  Během dopomoci 

stojíme za zády 

cvičence a ruku 

přikládáme na bok, 

již před zahájením 

pohybu. Následně 

Video: přemet 

stranou 

s dopomocí  
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uchopíme žáka za 

boky, tak že při 

přemetu vpravo, 

dáváme levou ruku 

na pravý bok a 

pravou ruku na 

levý bok, přičemž 

pravá ruka je nad 

levou rukou. 

66 0:07:24  Tzv. „lentilky“ 

používáme pro 

oddálený dohmat. 

 

Video: přemet 

stranou - 

„lentilky“ pro 

oddálený 

dohmat  

67 - 68 0:07:29  Přemet stranou 

provádíme mezi 

duchnami, aby si 

žáci prošli 

správným 

průchodem v ose. 

Přemet stranou 

můžeme provádět 

na čáře či u jedné 

duchny, která 

slouží jako nepřímá 

dopomoc.  

 

Video: přemet 

stranou mezi 

duchnami  

69 0:07:45 Symetrický nadpis - bílý 

na černém pozadí – 

AKROBACIE – STOJ NA 
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RUKOU  

70 0:07:50 bílý text na černém 

pozadí - Metodická 

řada nácviku  

- zpevňovací průprava 

- podporová  a 

vzporová průprava 

- stojková průprava  

- kotoulová průprava  

- vzpor ležmo, pasivní 

pronesení cvičence do 

stoje na rukou 

- stoj na rukou 

s dopomocí  

- stoj na rukou se 

záchranou 

- do kotoulu vpřed 

s dopomocí popř. se 

záchranou  

- stoj na rukou do 

kotoulu vpřed  

 

  

71 0:08:01 bílý text na černém 

pozadí - Dopomoc 

přímá: úchopem za 

boky dopomůžeme ke 

správnému sklonu 

pánve a k vytažení 

z ramen, ruku na kyčli 

cvičence máme již před 
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zahájením pohybu 

nepřímá: nakloněná 

plocha, slovní pokyny 

 

72 0:08:11 bílý text na černém 

pozadí - Záchrana 

přímá: provádíme 

včasným zachycením, 

uchopením či 

podepřením cvičence 

při případném pádu 

nepřímá: žíněnky, 

gymnastický koberec 

 

  

73 0:08:19   Video: stoj na 

rukou 

74 0:08:22  Cvičenec provádí 

vzpor ležmo, 

zároveň zjišťujeme, 

zda je zpevněný. 

Poté uchopíme 

cvičence pod 

koleny a břichem, 

následně zvedáme 

žáka do polohy 

stoje na rukou, aby 

si vytvořil 

kinematickou 

představu. 

 

Video: pasivní 

pronesení 

stojem na 

rukou  
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75 0:08:40  Úchopem za kyčle 

docílíme u cvičence 

správný sklon 

pánve a vytažení 

z ramen. 

 

Obrázek: 

správný úchop 

za kyčle 

76 0:08:56   Video: stoj na 

rukou do 

kotoulu 

77 0:09:00 Symetrický nadpis - bílý 

na černém pozadí – 

AKROBACIE – RONDÁT 

(PŘEMET STRANOU 

S PŮLOBRATEM)  

 

  

78 0:09:04 bílý text na černém 

pozadí - Metodická 

řada nácviku  

- zpevňovací cvičení 

- odrazové cvičení 

- podporová a vzporová 

průprava  

- stojková průprava 

- nácvik postavení 

rukou s „ťapkami“, 

popř. otisky magnéziem  

- rondát s dopomocí  

- rondát přes fitball 

- rondát se záchranou   

- rondát (přemet 
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stranou s půlobratem)  

 

79 0:09:17 bílý text na černém 

pozadí - Dopomoc 

přímá: cvičenci 

přetočením za boky 

umožníme rotaci ve 

stoji na rukou 

nepřímá: pomůcky 

(barevné podložky), 

slovní pokyny  

 

  

80 0:09:27 bílý text na černém 

pozadí - Záchrana 

přímá: provádíme 

včasným zachycením, 

uchopením či 

podepřením cvičence 

při případném pádu 

nepřímá: žíněnky, 

gymnastický koberec  

 

  

81  0:09:35   Video: rondát 

82 - 84 0:09:40  Aby cvičenec zvládl 

provést rondát, 

neboli přemet 

stranou 

s půlobratem, je 

nutné zvládnout 

Video: rondát 

s dopomocí  

Obrázek: 

poloha dlaní 

(pravý úhel) 
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nejprve přemet 

stranou.  Dopomoc 

poskytujeme za 

kyčle, následně 

dáváme impuls pro 

rychlejší rotaci a 

snožení. Důležitá je 

poloha dlaní, dlaně 

by měly být 

v pravém úhlu. 

U rondátu dochází 

k odrazu obou paží 

zároveň a 

k současnému 

zdvihu předpažení 

do vzpažení. 

85 – 86 0:10:01  Pro správnou 

polohu těla 

v letové fázi 

můžeme použít při 

dokončení pohybu 

fitball. 

 

Video: rondát 

přes fitball 

87 0:10:23  Tzv. „lentilky“ 

používáme pro 

oddálený dohmat. 

 

Video: rondát - 

„lentilky“ pro 

oddálený 

dohmat 

88 0:10:27   Video: rondát 

89 0:10:31 Symetrický nadpis - bílý 

na černém pozadí – 
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AKROBACIE - PŘEMET 

VPŘED  

90 0:10:36 bílý text na černém 

pozadí - Metodická 

řada nácviku  

- zpevňovací průprava 

- podporová a vzporová 

průprava  

- stojková průprava  

- stoj na rukou 

s odrazem „vyrážečka“ 

- přemet vpřed přes air 

barrel se záchranou 

- přemet vpřed 

s dopomocí z vyvýšené 

plochy 

- přemet vpřed 

s dopomocí  

- přemet vpřed se 

záchranou  

- přemet vpřed  

 

  

91 0:10:42 bílý text na černém 

pozadí - Dopomoc 

přímá: poskytujeme za 

paži a pod bedry, popř. 

u větších cvičenců 

oběma rukama pod 

bedry    

nepřímá: vyvýšená 
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plocha, gymnastická 

slzička, air barrel, slovní 

pokyny 

 

92 0:10:51 bílý text na černém 

pozadí - Záchrana 

přímá: provádíme 

včasným zachycením, 

uchopením či 

podepřením cvičence 

při případném pádu  

nepřímá: žíněnky, 

gymnastický koberec 

 

  

93 – 94 0:11:00  Aby cvičenec zvládl 

provést přemet 

vpřed, je nutné 

nejprve zvládnout 

stoj na rukou. U 

menších dětí 

můžeme provádět 

nácvik tak, že ho 

proneseme 

pohybem přes své 

vlastní tělo nebo za 

pomoci 

gymnastické 

slzičky, air barrelu 

či válce. 

 

Video: přemet 

vpřed 

s dopomocí  
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95 0:11:19  Během dopomoci 

uchopíme cvičence 

za paži a pod 

bedry.  

 

Video: přemet 

vpřed přes air 

barrel 

96 0:11:24   Obrázek: 

správný úchop 

při dopomoci 

97 0:11:29   Video: přemet 

vpřed 

z vyvýšené 

plochy s 

dopomocí 

98 0:11:32 Symetrický nadpis - bílý 

na černém pozadí – 

AKROBACIE - PŘEMET 

VZAD  

  

99 0:11:37 Metodická řada 

nácviku  

- zpevňovací průprava 

- podporová a vzporová 

průprava 

- stojková průprava  

- stoj na rukou 

s odrazem „vyrážečka“ 

- přemet vpřed přes air 

barrel se záchranou 

- přemet vzad 

s dopomocí  

- přemet vzad se 
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záchranou  

- přemet vzad  

 

100 0:11:42 bílý text na černém 

pozadí - Dopomoc 

přímá: poskytujeme za 

paži a pod bedry, u 

větších jedinců za horní 

část zad (lopatky) a 

zadní stranu stehen 

blíže k hýždím  

nepřímá: slovní pokyny, 

gymnastická slzička, 

válec  

 

  

101 0:11:52 bílý text na černém 

pozadí - Záchrana 

přímá: provádíme 

včasným zachycením, 

uchopením či 

podepřením cvičence 

při případném pádu 

nepřímá: žíněnky, 

gymnastický koberec 

 

  

102 - 105 0:12:00  Při nácviku 

přemetu vzad je 

vhodné použít air 

barrel nebo 

gymnastickou 

Video: přemet 

vzad přes air 

barrel 

s dopomocí 
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slzičku.  Dopomoc 

poskytujeme za 

zadní stranu 

stehen a hrudník. 

Dále provádíme 

nácvik pronesením 

cvičence 

přemetem vzad 

s dopomocí a 

záchranou za zadní 

stranu stehna a 

bedra. 

 

 

Video: přemet 

vzad 

s dopomocí  

106 0:12:21 Symetrický nadpis - bílý 

na černém pozadí – 

PŘESKOK – SKRČKA  

  

107 0:12:25 Metodická řada 

nácviku  

- odrazová průprava  

- doskoková průprava 

- přeskoková průprava 

- opakovanými odrazy 

se skrčením dolních 

končetin s dohmatem 

na nářadí se záchranou  

- nácvik náskoku na 

nářadí do vzporu 

dřepmo a seskoku 

s dopomocí a 

záchranou  

- nácvik se skokem 
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z lavičky na odrazový 

můstek a následný 

náskok na nářadí, 

napojený seskok  

- nácvik s chůzí, později 

s rozběhem po lavičce, 

následný náskok na 

nářadí, napojený 

seskok 

- nácvik s rozběhem a 

náskokem na můstek 

přes vhodnou překážku 

- skrčka s dopomocí  

- skrčka se záchranou  

- skrčka  

 

108 0:12:37 bílý text na černém 

pozadí - Dopomoc 

přímá: za zadní stranu 

stehna blíže k hýždím a 

paži u ramene  

pozn. úchop za zápěstí 

je nevhodný jako 

dopomoc i záchrana!! 

nepřímá: překážky, 

lavička, slovní pokyny  

 

  

109 0:12:46 

 

bílý text na černém 

pozadí - Záchrana 

přímá: poskytujeme za 
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horní část paže a při 

doskoku za hrudník, 

provádíme včasným 

zachycením, 

uchopením či 

podepřením cvičence 

při případném pádu 

nepřímá: žíněnky (ne 

měkké duchny nebo 

jedna tvrdá kožená 

žíněnka) 

 

110 0:12:54   Video: přeskok 

– skrčka 

111 -112 0:12:58  Nácvik skrčky 

začínáme 

opakovanými 

odrazy z můstku se 

skrčením nohou a 

přitažením kolen 

k hrudníku. 

Dopomoc dáváme 

za horní část paže. 

 

Video: přeskok 

– opakované 

odrazy 

z můstku 

113 0:13:10   Video: náskok 

na bednu 

s dopomocí 

114 0:13:21  Cvičenec naskakuje 

na bednu do 

vzporu dřepmo 

Video: náskok 

na bednu 

s dopomocí, 
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s dopomocí za 

zadní stranu 

stehna blíže 

k hýždím a paži. 

Následně seskakuje 

s odrazem snožmo, 

kde poskytujeme 

záchranu za 

hrudník.  

 

seskok se 

záchranou 

115 0:13:35  Pro dostatečný 

odraz z můstku 

používáme lavičku 

či jiné pomůcky 

umístěné před 

můstek. Tím 

usnadníme cvičenci 

správný náskok 

shora.  

 

Video: náskok 

z lavičky na 

můstek  

 

Video: náskok 

přes „lentilku“ 

na můstek  

 

 

116 0:13:52   Video: přeskok 

– skrčka 

117 0:14:03 Symetrický nadpis – bílý 

na černém pozadí - 

PŘESKOK – ROZNOŽKA 

  

118 0:14:08 bílý text na černém 

pozadí - Metodická 

řada nácviku  

- odrazová průprava  

- doskoková průprava 
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- přeskoková průprava 

- opakovanými odrazy 

s roznožením dolních 

končetin s dohmatem 

na nářadí se záchranou  

- nácvik se skokem 

z lavičky na odrazový 

můstek a roznožka 

s dopomocí  

- nácvik s chůzí, později 

s rozběhem po lavičce a 

roznožka s dopomocí 

- nácvik s rozběhem na 

můstek přes vhodnou 

překážku 

- roznožka s dopomocí  

- roznožka se 

záchranou  

- roznožka   

119 0:14:19 bílý text na černém 

pozadí - Dopomoc 

přímá: přenesením 

cvičence přes nářadí, 

úchopem za obě paže u 

ramen, dopomoc stojí 

za nářadím a ustupuje 

směrem vzad    

pozn. úchop za zápěstí 

je nevhodný jako 

dopomoc i záchrana!! 
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nepřímá: překážky, 

lavička, slovní pokyny  

 

120 0:14:29 bílý text na černém 

pozadí - Záchrana 

přímá: poskytujeme za 

horní část paže a při 

doskoku za hrudník, 

provádíme včasným 

zachycením, 

uchopením či 

podepřením cvičence 

při případném pádu 

nepřímá: žíněnky (ne 

měkké duchny nebo 

jedna tvrdá kožená 

žíněnka) 

 

  

121 0:14:37   Video: přeskok 

- roznožka 

122 - 123 0:14:40  Nácvik roznožky 

začínáme 

opakovanými 

odrazy z můstku 

s roznožením a 

dohmatem na 

nářadí. Dopomoc 

provádíme za paži. 

Během roznožky 

dáváme záchranu 

Video: 

opakované 

odrazy 

z můstku  
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za nářadím.  

 

124 0:14:52   Video: přeskok 

- skrčka 

125 0:14:56 Symetrický nadpis – bílý 

na černém pozadí – 

KLADINA 

  

126 0:15:01 bílý text na černém 

pozadí - Metodická 

řada nácviku  

- nácvik prvků na 

lavičce 

- nácvik prvků na nižší 

kladině  

- nácvik prvků na vyšší 

kladině  

 

  

127 0:15:06 bílý text na černém 

pozadí - Dopomoc 

přímá: cvičence 

přidržujeme za ruku při 

přechodu lavičky, popř. 

kladiny  

nepřímá: slovní pokyny  

 

  

128 0:15:15 bílý text na černém 

pozadí - Záchrana 

přímá: Provádíme 

včasným zachycením, 
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uchopením či 

podepření cvičence při 

případném pádu.  

nepřímá: žíněnky, 

duchny  

 

129 0:15:24  Nácvik prvků na 

kladině nejprve 

nacvičujeme na 

lavičce a poté nižší 

a vyšší kladině. 

Záchranu 

poskytujeme 

cvičenci přidržením 

za ruku. 

Obrázek: 

cvičenka na 

kladině se 

záchranou za 

ruku 

130 0:15:47 Symetrický nadpis – bílý 

na černém pozadí - 

KRUHY – SVIS 

VZNESMO A SVIS 

STŘEMHLAV 

  

131 0:15:55 bílý text na černém 

pozadí - Metodická 

řada nácviku  

- nácvik základní polohy 

(leh vznesmo) na 

žíněnce 

- nácvik na hrazdě 

s dopomocí a později 

záchranou  

- nácvik na kruzích 
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s dopomocí a později 

záchranou 

 

132 0:16:05 bílý text na černém 

pozadí - Dopomoc 

přímá: poskytujeme za 

zadní stranu stehna a 

bedra   

nepřímá: slovní pokyny   

 

  

133 0:16:14 bílý text na černém 

pozadí - Záchrana 

přímá: poskytujeme 

uchopením za předloktí 

(popř. zápěstí) a 

provádíme včasným 

zachycením, 

uchopením či 

podepřením cvičence 

při případném pádu. 

nepřímá: žíněnky 

 

  

134 0:16:24 bílý text na černém 

pozadí - Metodická 

řada nácviku  

- nácvik na hrazdě 

s dopomocí a později 

záchranou  

- nácvik na kruzích 

s dopomocí a později 
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záchranou 

 

135 0:16:32 bílý text na černém 

pozadí - Dopomoc 

přímá: poskytujeme za 

zadní stranu stehna, při 

změně přehmatáváme 

ze zadní strany stehen 

na bedra a z beder na 

přední stranu stehna 

nepřímá: slovní pokyny  

 

  

136 0:16:41 bílý text na černém 

pozadí - Záchrana 

přímá: poskytujeme 

uchopením za předloktí 

(popř. zápěstí) a 

provádíme včasným 

zachycením, 

uchopením či 

podepřením cvičence 

při případném pádu 

nepřímá: žíněnky 

 

 

 

 

 

 

 

137 -138 0:16:50  Nácvik svisu 

vznesmo začínáme 

základní polohou, a 

to leh vznesmo na 

žíněnce. Následně 

nácvik provádíme 

Obrázek: 

správné držení 

cvičence za 

předloktí 

Obrázek: 

správná 
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na hrazdě a kruzích 

s dopomocí a 

záchranou.  

Dopomoc 

poskytujeme za 

zadní stranu 

stehna a bedra a 

záchranu za 

předloktí.  

 

dopomoc a 

záchrana 

139 0:17:02  Nácvik svisu 

střemhlav 

začínáme nácvikem 

na hrazdě 

s dopomocí a 

záchranou a 

následně na 

kruzích. Dopomoc 

poskytujeme za 

zadní stranu 

stehen a bedra a 

přehmatáváme na 

přední stranu 

stehna a na bedra 

druhou rukou. 

 

Video: svis 

vznesmo a svis 

střemhlav 

s dopomocí a 

záchranou  

140 0:17:53 Symetrický nadpis – bílý 

na černém pozadí - 

HRAZDA – VÝMYK 

  

141 0:17:57 bílý text na černém   
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pozadí - Metodická 

řada nácviku  

- podporová a vzporová 

průprava  

- vzporová průprava na 

hrazdě (ručkování aj.) 

- nácvik na snížené 

hrazdě 

- nácvik s nakloněnou 

plochou  

- nácvik s dopomocí a 

záchranou  

 

142 0:18:06 bílý text na černém 

pozadí - Dopomoc 

přímá: poskytujeme za 

zadní stranu stehna a 

bedra a přehmatáváme 

při vzporu na paži u 

ramene a přední stranu 

stehna, čímž 

zamezujeme přetáčení  

nepřímá: nakloněná 

plocha, slovní pokyny  

 

  

143 0:18:15 bílý text na černém 

pozadí - Záchrana 

přímá: poskytujeme za 

paži (popř. zápěstí) a 

provádíme včasným 
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zachycením, 

uchopením či 

podepřením cvičence 

při případném pádu 

nepřímá: žíněnky 

 

144 – 147 0:18:25  Nácvik výmyku 

začínáme na 

snížené hrazdě, 

poté za 

pomoci nakloněné 

plochy. Dopomoc 

poskytujeme za 

zadní stranu 

stehna a bedra a 

přehmatáváme při 

vzporu na paži u 

ramene a přední 

stranu stehna, čímž 

zamezujeme 

přetáčení. 

Záchrana je za paži. 

Video: výmyk 

na snížené 

hrazdě 

Video: výmyk 

za pomoci 

nakloněné 

plochy 

Video: výmyk 

s dopomocí  

148 0:18:45 Symetrický nadpis – bílý 

na černém pozadí – 

ŠPLH 

  

149 0:18:50 bílý text na černém 

pozadí - Metodická 

řada nácviku  

- nácvik správného 

úchopu tyče popř. lana  
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- nácvik správného 

postavení nohou, popř. 

tzv. smyčka  

 

150 0:19:00 bílý text na černém 

pozadí - Dopomoc 

přímá: poskytujeme 

pod nohama 

nepřímá: slovní pokyny 

 

  

151 0:19:10 bílý text na černém 

pozadí - Záchrana 

přímá: provádíme 

včasným zachycením, 

uchopením či 

podepřením cvičence 

při případném pádu 

nepřímá: žíněnky 

 

  

152 -153 0:19:19  Šplh začínáme 

nácvikem 

správného úchopu 

a postavením 

nohou. Dopomoc 

poskytujeme pod 

nohama.  

 

Obrázek: 

dopomoc při 

šplh 

 

Video: šplh 

154 – 155 0:19:29 –  

 

bílý text na černém 

pozadí –  

Scénář: 
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Mgr. Petra Kalistová 

Bc. Kristýna Dlauhá 

 

Kamera: 

Mgr. Petra Kalistová 

Bc. Kristýna Dlauhá  

Bc. Ivan Procházka 

Bc. Ondřej Petrák  

 

Režie: 

Bc. Kristýna Dlauhá  

 

Střih : 

Bc. Kristýna Dlauhá 

 

Komentář: 

Bc. Kristýna Dlauhá 

 

Hudba: YouTube 

156 0:19:37 - 

0:19:43 

(konec  

video) 

bílý text na černém 

pozadí – Účinkující: 

Anna Kalistová 

Bc. Kristýna Dlauhá  

Západočeská 

univerzita v Plzeň 

Fakulta 

pedagogická 

Katedra tělesné a 

sportovní výchovy 

2018 
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10 DISKUSE  

Cílem diplomové práce bylo vytvořit videoprogram na téma „Dopomoc, záchrana 

a bezpečnost při gymnastice ve školní tělesné výchově“. Nejprve bylo nutné připravit 

vhodný metodický postup pro nácvik gymnastických tvarů, a především správné 

provedení dopomoci a záchrany na základě studia literatury a konzultace s učiteli 

sportovní gymnastiky. 

Po konzultaci s vedoucí práce a nastudování literatury jsem sestavila seznam 

gymnastických tvarů, které jsem zařadila do svého videoprogramu. Výběr byl určen i tím, 

že videoprogram má sloužit pro učitele tělesné výchovy na základních, ale i středních 

školách, či pro studenty tělovýchovných oborů. Vybrala jsem tvary, které jsou nejčastěji 

zařazeny do  hodin tělesné výchovy. Následně jsem vytvořila pracovní scénář, ve kterém 

jsem se zaměřila na popis vybraných gymnastických dovedností s uvedením vhodné přímé 

a nepřímé dopomoci a záchrany.  

Natáčení probíhalo na Západočeské univerzitě v Plzni v prostoru tělocvičny na 

Katedře tělesné a sportovní výchovy.  

Gymnastické tvary jsem měla v plánu natočit během dvou dnů, ale z důvodu 

zpětného zhodnocení některých záběrů a dotočení některých detailů to trvalo déle. 

Nejvíce času mi zabral samotný střih jednotlivých záběrů a namluvení komentáře k 

videozáznamům. Záběry jsem natáčela na Apple iphone6S, který natáčí na kvalitní 

videokameru. Vytvořený materiál jsem poté sestříhala a upravila v programu iMovie. 

U jednotlivých tvarů ve videoprogramu je popsána metodická řada nácviku, 

dopomoc přímá i nepřímá a také záchrana.  Pro srozumitelnost a názornost jsou 

videozáznamy uvedeny s namluveným komentářem. Po dokončení celého videoprogramu 

jsem vytvořila menu, které umožňuje spustit videoprogram jako celý film, nebo lze využít 

výběr jednotlivých dovedností a přehrát pouze vybranou část. 

  



11 ZÁVĚR 

 
 

71 
 

11 ZÁVĚR 

Cílem práce bylo vytvořit ucelený videoprogram, který je zaměřen na poskytování 

dopomoci, záchrany a bezpečnosti ve sportovní gymnastice v hodinách tělesné výchovy 

na základních, ale i středních školách. 

Videoprogram obsahuje výběr nejčastěji zařazovaných gymnastických tvarů 

s popisem dopomoci a záchrany. Jednotlivé části menu jsou přehledně uvedeny 

samostatně, což by mělo přispět k přívětivému používání videoprogramu. Program je 

vhodný pro učitele tělesné výchovy nejen na základních a středních školách, trenéry a 

cvičitele gymnastiky, studenty tělovýchovných oborů pedagogických fakult, ale také pro 

zájemce z široké veřejnosti.  

Do videoprogramu jsem zařadila základní gymnastické tvary, a proto by bylo 

možné navázat na tuto práci a rozšířit videoprogram o složitější gymnastické tvary.  

 

 

  



12 RESUMÉ 

 
 

72 
 

12 RESUMÉ 

  Diplomová práce nese název „Dopomoc, záchrana a bezpečnost při gymnastice ve 

školní tělesné výchově“. V písemné části této práce je popsán pojem gymnastika a její 

historie. Dále je charakterizována sportovní gymnastika a její obsah. Poté je stručně 

popsána gymnastika v tělesné výchově, bezpečnost, záchrana a dopomoc. V poslední 

kapitole písemné části jsou popsány jednotlivé gymnastické tvary a jejich metodické řady, 

dopomoc a záchrana.  

  Hlavním cílem této práce bylo natočit videoprogram, která je zaměřen na 

dopomoc a záchranu. Ve videoprogramu je nejprve popsán metodický nácvik. Každému 

gymnastickému tvaru ve videoprogramu předchází popis metodické řady. Poté je popsána 

přímá a nepřímá dopomoc a přímá a nepřímá záchrana. Následují záběry gymnastických 

tvarů doplněné o komentář. 

Program je vhodný pro učitele tělesné výchovy nejen na základních a středních 

školách, trenéry a cvičitele gymnastiky, studenty tělovýchovných oborů pedagogických 

fakult, ale také pro zájemce z široké veřejnosti.  

 

The diploma thesis is called "Help, rescue and safety in gymnastics in school 

physical education". In the written part of this work is described the term gymnastics and 

its history. Further, sport gymnastics and its contents are characterized. Then there is 

briefly described gymnastics in physical education, safety, rescue and assistance. In the 

last chapter of the written part are described individual gymnastic elements and their 

methodological series, help and rescue. 

 The main aim of this work was to make a video program focused on help and 

rescue. The video program first describes methodical training. Each gymnastic element in 

a video program is preceded by a description of the methodical series. Then direct and 

indirect assistance and direct and indirect rescue are described. Following are footage of 

the gymnastic elements, complemented by a commentary. 

The program is suitable for teachers of physical education not only in elementary 

and secondary schools, trainers and gymnastics instructors, students of physical 



12 RESUMÉ 

 
 

73 
 

education disciplines of pedagogical faculties, but also for those interested in the general 

public. 
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