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Tematické okruhy k maturitní zkoušce z předmětu 

TEORIE TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU 

Školní rok 2019/2020 

 

1) Tělesná kultura nejstarších civilizací, tělesná kultura antického Řecka a Říma 

 (primitivní společnost, Čína, Indie, Egypt, Mezopotámie, Kréta, spartský a aténský 

 výchovný systém, přístupy Řecka a Římu ke sportu) 

 

2) Tělesná cvičení ve středověku, tělovýchovné a sportovní systémy Evropy 19. stol. 

 (výchova ve středověku, rytířský kult, humanismus a tělesná výchova, V. R. da Feltre,  J. A. 

Komenský, německý turnérský systém, švédský tělovýchovný systém, počátky moderního 

sportu) 

 

3) Vznik antických a novodobých Olympijských her 

 (letopočty, zakladatelé, LOH, ZOH, olympijské myšlenky, olympijské symboly) 

 

4) Počátky tělesné výchovy a sportu v Českých zemích 

 (tereziánské a josefínské reformy, Jan Malýpetr, sokolské hnutí, Orel, Skauting (junák)) 

 

5) Tělesná kultura, pohybová gramotnost, volný čas  

 (tělesná výchova - význam a její cíle, definice sportu, základní organizační formy, rekreace a 

její cíle, pohybová gramotnost, volný čas) 

 

6) Pohybové aktivity, pohybová hry, sportovní hry 

 (definice a dělení, rozdíly mezi PA, PH a SH, metodicko-organizační formy) 

 

7) Sportovní trénink 

 (definice ST, cíle ST, úkoly ST, zásady ST, etapy ST, složky ST, raná specializace x ST 

 mládeže, definice sportovního výkonu, faktory ovlivňující sportovní výkon, co ovlivňuje 

 aktuální SV, kondice a adaptace, zatížení x zatěžování x zotavení) 

 

8) Řízení sportovního tréninku - dlouhodobá koncepce  

 (plánování ST, cykly ve ST, dokumentace v ST, vyhodnocování ST, příkladový RTC v 

 libovolném sportovním odvětví) 
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9) Tréninková jednotka 

 (didaktické formy ST, TJ a její rozdělení, zásady jednotlivých částí, příklad TJ z libovolného 

 sportovního odvětví) 

 

10) Silové schopnosti 

 (co je to síla, úkoly tréninku síly, druhy síly, metody tréninku síly, diagnostika síly) 

 

11) Rychlostní schopnosti 

 (co je to rychlost, dělení rychlosti, metody tréninku rychlosti, diagnostika rychlosti) 

 

12) Vytrvalostní schopnosti 

 (co je to vytrvalost, dělení vytrvalosti, metody tréninku vytrvalosti, diagnostiky vytrvalosti) 

 

13) Koordinační schopnosti a flexibilita 

 (co je to koordinace, dělení a diagnostika koordinačních schopností, význam a druhy

 flexibility, faktory ovlivňující flexibilitu, trénink a diagnostika flexibility)  

 

14) Jak funguje lidské tělo při pohybové činnosti 1 

 (kosterní soustava - stavba kosti, funkce jednotlivých částí kosti, spojování kostí a jejich 

 příklady, obecná stavba kloubu, svalová soustava - základní rozdělení svalstva, stavba příčně 

 pruhovaného svalstva, základní svaly a jejich funkční mechanika, druhy svalových vláken) 

 

15) Jak funguje lidské tělo při pohybové činnosti 2 

 (anabolismus a katabolismus, látky uvolňující energii pro fungování kosterního svalstva, 

 energetické krytí práce kosterních svalů, trénink energetických systémů) 

 

16) Oběhová a dýchací soustava  

 (anatomická stavba srdce, mechanismus srdeční činnosti, složení krve, krevní cévy, malý a 

velký krevní oběh - dýchací soustava, horní a dolní cesty dýchací, plíce, mechanismus a řízení 

dýchání) 

 

17) Výživa a zdraví sportovce, pitný režim, sport a doping 

 (cukry, tuky, bílkoviny vitamíny a stopové prvky, příznaky dehydratace, doporučená denní 

 dávka tekutin, příjem a výdej potravy, příklady vhodných a nevhodných sportovních aktivit, 

 charakteristika dopingu) 
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18) Sportovní regenerace, kompenzace 

 (co je to regenerace, pasivní a aktivní regenerace a jejich příklady, časná a pozdní 

 regenerace, fáze regeneračních postupů, co je to kompenzace, kde se uplatňuje a příklady 

 v praxi) 

 

19) Sport tělesně postižených a paralympiáda 

 (zdravotní postižení, historie sportu zdravotně postižených, organizace SZP, základní 

 klasifikace zdravotně postižených sportovců, paralympijské hry) 

 

20) Prevence a první pomoc při nejčastějších úrazech ve sportu, civilizační choroby a sport 

 (hlavní příčiny a prevence úrazu v TV a sportu, šok, krvácení, stav bezvědomí, neodkladná 

 resuscitace, tržné rány, celkové přehřátí organismu, zlomeniny, co jsou to civilizační 

 choroby, popis CCH)  

 

 

 

 

 

 


