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ABSTRAKT 

Cílem této diplomové práce je nacvičit a rozvíjet základní dovednosti ve vybraných 

sportovních hrách u dětí mladšího školního věku. Zvolila jsem školu z velkoměsta, okresního 

města, kde sama vyučuji tělesnou výchovu, a školu z maloměsta. Na každé škole jsme 

náhodně vybrali 20 dívek z 5. ročníků, kde jsme otestovali jejich základní dovednosti  

ve sportovních hrách fotbal, basketbal a florbal. Dle konkrétních pohybových dovedností 

jsem vytvořila 10 vyučovacích jednotek pro každou vybranou sportovní hru a během 

výzkumu je aplikovala v hodinách tělesné výchovy na ZŠ Březové Hory. Na základě 

vytvořeného dotazníku jsem zjistila, jak často a jakým způsobem se pedagogové věnovali 

jednotlivým sportovním hrám ve svých školách. Závěrem zhodnotíme a porovnáme vstupní  

a výstupní výsledky jednotlivých škol. 

 

Klíčová slova: 
dovednost, sportovní hry, dítě, mladší školní věk 



 

ABSTRACT 

The aim of this diploma thesis is to practice and develop basic skills in the education 

of younger school children. I chosed a school from a city, a district town and a small town, 

where do I myself teach physical education. At each school, we randomly selected 20 girls 

from 5th classes, where we tested their basic skills in sports games football, basketball and 

floorball. According to specific physical skills, I created 10 teaching units for each selected 

sport game and during the research I applied them in physical education lessons at BS 

Březové Hory. On the basis of the questionnaire I found out that it is the way in which they 

devoted themselves to individual sports games in schools. Finally, we evaluate and compare 

the input and output results of individual schools. 
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skill, sport games, child, young school age 
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1 ÚVOD 

Již od svého útlého věku jsem se rekreačně věnovala různým druhům sportů. Začínala 

jsem hrát s kluky fotbal za přípravku Sokol Mirovice, později se věnovala tenisu, lyžování  

a snowboardingu a na základní škole hrála basketbal. V současné době hraji Českou 

fotbalovou ligu žen za fotbalový klub 1.FK Příbram. 

Čím dál, tím víc si během své krátké sportovní kariéry uvědomuji jak důležitý  

je nácvik a rozvoj základních sportovních dovedností a návyků pro budoucího sportovce  

a obecně děti mladšího školního věku. Jak se říká – co se v mládí naučíš, ve stáří jako když 

najdeš. Toto české přísloví platí dozajista i pro sportovní návyky a dovednosti. Čím dříve  

si je mladý člověk osvojí, tím lépe bude zvládat sportovní aktivity, rád se jim bude věnovat  

a pokud budou správně získány, pozitivně se projeví i na jeho fyzické a psychické kondici  

a zdraví. 

I z těchto důvodů jsem si vybrala téma diplomové práce „Nácvik a rozvoj základních 

dovedností ve vybraných sportovních hrách u dětí mladšího školního věku“. 

V první části diplomové práce se věnujeme teoretickým východiskům. Definujeme 

pohybové dovednosti, návyky a schopnosti, jejich definice a stručně se zmiňujeme o jejich 

historii a vývoji. Dále se věnujeme klasifikaci sportovních her, z nichž konkretizujeme fotbal, 

basketbal a florbal. V dalším úseku teoretické části diplomové práce se zmiňujeme o období 

mladšího školního věku, tělesném, pohybovém, psychickém a sociálním vývoji. 

V praktické části se pak zabýváme metodikou výzkumu. Stanovujeme hypotézy, 

analyzujeme výzkumný vzorek, metody, postup práce a aplikujeme konkrétní cvičební 

jednotky z vybraných sportovních her na náhodně vybraném vzorku 20ti dívek z 5. ročníků 

základních škol. Ve výzkumné a výsledkové části vyhodnocujeme, analyzujeme  

a komparujeme výsledky základních škol a konkrétních respondentů v jednotlivých 

disciplínách sportovních her (fotbal, basketbal, florbal) včetně celkového zhodnocení 

zúčastněných základních škol. 

V závěru praktické části dotazníkovým šetřením analyzujeme odpovědi na deset 

otázek položených zástupcům velkoměsta ZŠ a MŠ Weberova a zástupci maloměsta  

1. ZŠ Dobříš.    
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2 CÍL A PROBLÉM PRÁCE 

2.1 Cíl práce  

Hlavním cílem diplomové práce je zjistit úroveň základních dovedností ve vybraných 

sportovních hrách u dívek mladšího školního věku na třech základních školách – v Praze, 

v okresním městě a v maloměstě a analyzovat, zdali po aplikování vyučovacích jednotek  

do školní výuky dojde ke zlepšení v oblasti jejich dovedností. 

2.2 Dílčí cíle 

• Zmapovat způsob výuky vybraných sportovních her na ostatních sledovaných školách 

a porovnat jej s navrhovaným modelem výuky. 

• Zpracovat návrh modelů výuky vybraných sportovních her a měřit jej v pedagogické 

praxi na jedné škole. 

• Zpracovat testovací baterie pro vybrané sportovní hry a provést testování na začátku 

pololetí a na jeho konci.  

 

2.3 Problém (vědecké otázky) 

• Lze po půlročním aplikování vyučovacích jednotek zlepšit výstupní výsledky ve 

vybraných sportovních hrách oproti výsledkům vstupním? 

• Budou výstupní výsledky testovaných pohybových dovedností ve vybraných 

sportovních hrách lepší u zástupce z velkoměsta?  

• Bude po zařazení vyučovacích jednotek do výuky žákyň ZŠ Březové Hory zlepšení 

jejich dovedností u všech třech vybraných sportovních her o více jak 5% oproti 

žákyním 1. ZŠ Dobříš mezi vstupními a výstupními hodnotami? 
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

3.1 Pohybové dovednosti 

V oblasti tělovýchovné jednotky se často setkávám s pojmy pohybová dovednost  

a schopnost. Ty jsou neodlučitelnou součástí její teorie, ale i praxe a dodávají efektivitu 

v didaktickém procesu. (Čelikovský a kol., 1979) 

Vlastnost pohybové dovednosti je bezpodmínečně naučený pohyb. V průběhu života  

si osvojujeme a získáváme dovednosti spojené s naší prací, sportem, uměním a jsou důležitou 

součástí lidské existence. (Měkota, Cuberek, 2007). 

Podle Dvořákové (2007) jsou taktéž pohybové dovednosti nazývány jsou naučené 

pohyby, díky kterým se člověk dokáže prakticky realizovat. Základním kamenem 

pohybových dovedností jsou pohybové schopnosti, o kterých hovoříme jako o vrozených 

předpokladech. 

Tyto definice jinak popisuje literatura dle Kozlíka a Soukupové-Weigelové (1958), 

kde hovoří o autorovi Bojkovi, který studoval tento pojem, a i když vzal v potaz několik 

názorů od různých pedagogů, psychologů či fyziologů, tak pojem „návyk“ a „dovednost“ 

neztotožňuje s pojmem pohybová dovednost. Bojko „zdůrazňuje zásadní význam zvláštních 

znalostí pro lidskou činnost vůbec a vyzdvihuje obzvlášť důležitou úlohu slova při vytváření 

všech znalostí a dovedností u člověka.“ (Kozlík, Soukupová-Weigelová, 1958, s. 15) Zároveň 

uvádí, že jakýsi stereotyp  

je předpokladem ke stálosti, tedy opakovatelnosti dané činnosti, tedy „vnější stereotyp“, 

kdežto pojem dovednost je prováděn za vědomého působení člověka s reakcí na určité 

podmínky. Tedy rozhodující znak úspěšné dovednosti je přizpůsobivost organismu měnícím  

se podmínkám.“ (Kozlík, Soukupová-Weigelová, 1958, s. 16) 

O pohybové dovednosti jako o typické lidské práci hovoří i literatura Rubáše (1997). 

Ten ji též přisuzuje jako činnost každodenní, která se nám promítá v různých  

oblastech – doma, v práci, ve škole, v zájmových činnostech. Tím, že ji denně provádíme,  

se pro nás stává každodenním rituálem a opakujícím se stereotypem. Lépe si ji tedy fixujeme 

a mnohdy se pro nás stává automatickou. 

„V roce 1982 profesor Linhart lapidárně vymezil dovednost jako pohotovost správně  

a úsporně vykonávat určitou činnost.“ Ne vždy se musíme bavit jen o dovednostech 

pohybových. Existují i další, např. dovednosti „komunikační, pedagogické či sociální“. Avšak 
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mnoho autorů se s dovedností ztotožňuje jako s pojmem dovednost pohybová = motorická. 

Její přesní znění je: „Motorickým učením a opakováním získaná pohotovost (způsobilost, 

připravenost) k pohybové činnosti k řešení pohybového úkolu a dosažení úspěšného 

výsledku.“ (Měkota, Cuberek, 2007, s. 9) 

Další pramen, který se tímto pojmem zabývá, je německý literární Schnabel und Thies 

v lexikonu Sportwissenschaft (1993, s. 155). „Prostřednictvím učebních a cvičebních postupů 

na základě motorických schopností vytvořená, značně automatizovaná komponenta motorické 

činnosti.“ 

V neposlední řadě si představíme definici dle anglické literatury. Dovednost  

je „způsobilost vyprodukovat určitý finální výsledek s maximem jistoty, minimem energie  

či minimem času; je vyvinuta jako výsledek praxe.“ A pohybová dovednost říká, že je „taková 

dovednost, ve které kvalita pohybu je primární determinantou úspěchu.“ (Měkota, Cuberek, 

2007, s. 11) 

Několik definic, které jsme si zde představili, tak mají něco společného.  

A to, že pohybová dovednost je považována za předpoklad činnosti, nikoliv za činnost 

samotnou – př. dovednost plavat = předpoklad, plavání = činnost.“ (Měkota, Cuberek, 2007, 

s. 11) 

Na toto téma bychom si mohli představit několik definic, nicméně z praxe víme,  

že v období předškolního věku se spíše setkáváme s činností nezáměrnou v určité situaci, 

nazýváno jako „situační učení“. Dítě činnost vidí, opakuje ji, napodobuje a učí se přirozeným 

prožitkem – hrou. V pokročilejším stádiu, období školní docházky už dítě přichází na učení 

cílené a záměrné. Avšak zde stále najdeme prvky hry, které jsou pro dítě významné. 

(Dvořáková, 2007) 

Díky vývoji a historii se pojetí pojmu dovednost značně měnila. Docházelo k zániku  

či obměně nebo dokonce vzniku definic tohoto pojednání. V konkrétním případě můžeme 

hovořit třeba o jízdě na koni, která onehdy byla považována za běžnou pohybovou dovednost. 

V praxi se už s ní setkáme jen ojediněle. Oproti tomu jízda na kole nebyla nikterak známá. 

Tedy pohybové dovednosti značně ovlivňuje jejich historie. (Měkota, Cuberek, 2007) 

3.1.1 Klasifikace pohybových dovedností 

Dle různých měřítek můžeme dělit pohybové dovednosti. My si některé z nich 

představíme. 
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Podle internetového serveru (http://tv4.ktv-plzen.cz/senzomotoricke-uceni/pohybove-

dovednosti.html) jsou pohybové dovednosti rozdělovány do různých skupin a posléze 

podskupin: 

• dle zapojení svalových skupin 

o hrubé – jsou realizovány při zapojování větších svalových skupin,  

př. horolezectví 

o jemné – jsou též realizovány při zapojování svalových skupin v menším 

rozsahu, avšak je zde kladen důraz na jemnost a přesnost, př. střelba 

• dle časového průběhu 

o diskrétní – neboli jednoduché dovednosti, ve kterých je znát počátek  

a jejich konec; jedná se o krátkodobou činnost, př. smeč, úder 

o sériové – neboli kombinovaná dovednost, ve které se promíjí několik 

navazujících činností, př. skok daleký 

o kontinuální – jedná se o navazující a opakující se rytmizaci, př. chůze, 

běh, plavání 

• dle podmínek vnějšího prostředí 

o uzavřené – při stabilním prostředí si cvičenec sám určuje začátek  

a konec procesu, př. gymnastická sestava 

o otevřené – cvičenec musí reagovat na různé podmínky prostředí, které 

mohou být proměnlivé, musí reagovat na čas a místo apod., př. různé 

sportovní hry 

Podobně rozděluje pohybové dovednosti i Dobrý (1997), a to na „diskrétní, 

kontinuální, sériové, otevřené a zavřené“. Klasifikuje je dle jejich zevnější podoby, času 

trvání a vnitřní kompaktnosti. Důležitým faktem jsou metody a postupy při výuce, které  

do značné míry ovlivňují rozvoj pohybových dovedností. 

U rozdělení pohybových dovedností – dle časového průběhu, jak jsme si uvedli,  

se podíváme na podrobnější charakteristiku dle Dvořákové (2007). Ta i poukazuje na to, 

jakým způsobem bychom měli s těmito dovednostmi naložit během vyučování.  

Tedy „diskrétní“ dovednost se doporučuje vyučovat komplexně s možností ukázek, animace  

či videích. Pomůže to tak dítěti přiblížit danou situaci, cvik, pohyb, který je po nich 

vyžadován. U dovednosti „kontinuální“ nesmíme zapomínat na zpětnou vazbu.  

Tím, že se nám neustále opakuje, tak si na ni můžeme ledacos ukázat. Pohybové dovednosti 
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„sériové“ se doporučuje učit komplexně, pospojováním, a to z důvodu jejich charakteristiky. 

U „otevřených“ dovedností bychom nesměli zapomínat na celkových rozvoj dětí,  

tedy se cíleně zaměřit na vliv okolí, nikoli určitou pohybovou činnost. U dovednosti 

„zavřené“ se doporučuje vnímat kvalita provedeného pohybu a stálost provedení. 

O klasifikaci pohybových dovedností se věnuje i kapitola literatury od autorů Měkota 

a Cuberek (2007). V prvé řadě ji rozdělují na pohybovou dovednost „jednoduchou  

a komplexní“. Rozdíl mezi těmito dovednostmi je prostý, vychází již ze svého pojmenování – 

jednoduchá dovednost je snazší a komplexní o něco složitější. 

Další skupinou pohybových dovedností je dovednost jemná a hrubá. Významnou roli 

v těchto dovednostech hraje prostorová představivost a aktivace svalových skupin. „Jemné 

pohybové dovednosti se týkají činnosti ruky, případně pouze prstů, zřídka jiných částí těla 

(ústa, chodidlo).“ (Měkota, Cuberek, 2007, s. 16) V tomto případě se uplatňuje jemná 

koordinační práce, např. oprava hodinek či hra na hudební nástroj. Oproti tomu u hrubé 

pohybové dovednosti zpravidla zapojujeme různé segmenty těla – hlava, končetiny, které jsou 

zapojovány ve větším měřítku a prostorově jsou rozsáhlejší. Autoři zde uvádění činnosti jako 

jsou skok vysoký či plavecký styl motýlek.  

Další možné dělení, které autoři představují, jsou pohybové dovednosti otevřené  

a uzavřené. „Kritériem pro zařazení je míra stálosti (stability) či nestálosti prostředí  

a v důsledku toho možnosti (nemožnosti) predikovat průběh pohybové činnosti.“ U otevřené 

pohybové dovednosti hovoříme o prostředí nestálém a nepředvídatelném. Reakce na vzniklé 

situace jsou o to složitější, vzhledem k neočekávaným podmínkám. (Měkota, Cuberek, 2007, 

s. 16) 

Protipólem otevřených dovedností jsou dovednosti zavřené. U těch můžeme hovořit  

o prostředí stabilním. Cvičenec se vždy snaží dopředu mapovat situaci, zvolit vhodnou taktiku 

či se přiblížit ideálu, aby se téměř nelišil. 

 Další trojicí pohybových dovedností jsou diskrétní, kontinuální a sériové. U první 

jmenované dovednosti jsme schopni jasně rozpoznat začátek a konec. Časový horizont je tak 

krátký. Naproti tomu kontinuální dovednosti jsou jasným opakem. Středem obou dovedností 

je dovednost sériová. „J e to seskupení diskrétních dovedností úzce vzájemně propojených, 

takže vytvářejí novou komplikovanější, delší dovednou činnost. Pořadí elementů  

má pro dosažení cíle rozhodující význam.“ (Měkota, Cuberek, 2007, s. 18) Pro představu této 



 

- 14 - 

 

dovednosti bychom si mohli uvést hru na klavír. Jednotlivé cvičební úkony jsou oddělovány a 

závěrem pospojovány.  

 Posledními dovednostmi, kterými se Měkota a Cuberek (2007) zabývali, jsou 

dovednosti pracovní a sportovní. První zmiňovaná představuje práci s různými nástroji, 

materiálem v oblasti řemeslné. V současné době je tato dovednost hodně rozšířena,  

a to do oblasti zdravotnictví či záchranářství. Sportovní dovednost už nese svůj název, tedy 

oblast školní tělesné výchovy a fyzioterapie. Nejde o cílené zaměření se na výkon a soutěžení, 

spíše zdokonalování v této oblasti. Motivace, cíl zvítězit a dodržovat určitá pravidla sebou 

nese dovednost sportovní. 

3.2 Pohybové schopnosti 

Literatura podle Čelikovského a kol. (1979) hovoří o pohybových schopnostech, které 

jsou velmi staré a první setkání proběhla v čínských gymnastických sestavách. 

Oproti pohybovým dovednostem, které jsme si představili v předchozí kapitole,  

se pohybové schopnosti jasně vyznačují svým biologickým základem, který je obsahem 

k určitým předpokladům – motorickým činnostem. (Dvořáková, 2006) 

Podobně se o pohybových schopnostech vyjadřují i autoři Jančík, Závodská a Novotný 

(2006), kteří je definují jako uskupení vnitřních možností pro pohybovou činnost. 

„Pohybové schopnosti mohou představovat i soubor vnitřních předpokladů 

k pohybové činnosti určitého charakteru. Zevním projevem pohybových schopností  

je pohybová dovednost. V každé pohybové činnosti člověka se promítají pohybové schopnosti 

v určitém poměru zastoupení. Tento poměr je různý dle charakteristik prováděných pohybů. 

Při posouzení kvality některé pohybové schopnosti vycházíme z hodnocení příslušné pohybové 

dovednosti.“ (http://www.sportprozdravi.cz/clanky/pohybove-schopnosti/) 

3.2.1 Dělení pohybových schopností 

Následně bychom si stručně představili oblasti pohybových schopností, jejímž 

základem je vrozený předpoklad. Jedná se o skupiny: síla, rychlost, vytrvalost, flexibilita  

a obratnost. Ve všech případech můžeme, ale i nemusí hovořit o rozvoji v závislosti  

na podmínkách. (Dvořáková, 2007) 
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Sílu charakterizujeme jako souhrn vnitřních předpokladů, které dokážou vyvinout sílu 

ve smyslu fyzikálním. Tím se myslí spjatost práce svalů a velikost svalového stahu. 

(https://is.muni.cz/elportal/estud/fsps/js09/sylabus/web/pdf/6.1.1.2._Sila.pdf) 

Dle zapojených svalových skupin do procesu bychom silové schopnosti mohli rozdělit 

do dvou podskupin: síla statická a dynamická. „Síla statická je schopnost vyvinout sílu 

v izometrické kontrakci, svalová činnost nezpůsobuje pohyb, tělo či břemeno udržuje  

ve statické poloze.“ Oproti tomu síla dynamická má schopnost projevit se pohybem těla,  

kde rozhodující je „koncentrická“ či „excentrická“ svalová kontrakce. 

(https://is.muni.cz/elportal/estud/fsps/js09/sylabus/web/pdf/6.1.1.2._Sila.pdf) 

Další od doposud zmiňovaného zdroje existují ještě další poddruhy silové schopnosti: 

absolutní, maximální, rychlostní, reaktivní a vytrvalostní. 

Podle literatury Jančík, Závodská a Novotná (2006) dělíme silovou schopnost  

na „absolutní sílu“, „výbušnou sílu“ a „sílu vytrvalostní“. První jmenovanou můžeme 

charakterizovat jako maximální sílu s nejvyšší odporem v polohách dynamických  

a statických. S „výbušnou silou“ se nejčastěji setkáme v případech, kde se snažíme o převrat, 

překonávání se. „Síla vytrvalostní“ je taková síla, kterou se pokoušíme udržet po nějaký čas. 

Síla má mnoho podob a mi ji můžeme rozvíjet několika možnostmi. Jedna z variant 

jsou cvičení, kde pracujeme bez náčiní. Patří sem: posilovací cviky s vlastní váhou těla, 

cvičení dvojic a trojic, úpolová cvičení, která mohou probíhat opět ve dvojicích  

či po družstvech. Druhá ze zmiňovaných možností je práce s náčiním. Konkrétně můžeme 

jmenovat: cvičení s plnými míči, které lze praktikovat jako cvik jednotlivce nebo cvičení 

dvojic; dále cvičení s malými činkami; silově rovnovážná cvičení – cvičení na plných míčích, 

cvičení s těžkými tyčemi, cvičení s gymstickem, flowin, TRX; a v neposlední řadě můžeme 

tato cvičení kombinovat v tzv. kruhovém tréninku. (Perič, 2012) 

Rychlostní schopnosti chápeme jako pohybové schopnosti, při kterých je nutné 

provést pohybovou činnost s maximálním vypětím v co nejkratším časovém horizontu. 

(http://www.sportprozdravi.cz/clanky/pohybove-schopnosti/) 

I u rychlosti si představíme několik možností, kterými ji můžeme rozvíjet. Jedno 

z nejznámějších cvičení je běžecká abeceda. Sem patří: klus, liftink – prošlapování, skipink, 

předkopávání, zakopávání, odpichy, stupňované rovinky. Dalšími takovými možnostmi jsou 

běžecké štafety, které mohou být prováděny samovolně nebo s náčiním jako je švihadlo  
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či míč. Zařadili bychom sem i frekvenční cvičení, reakční cvičení, které jsou schovány  

pod pojmem „honičky“. (Perič, 2012) 

Další pohybovou schopností je vytrvalost. Ta je definována jako „schopnost 

umožňující déletrvající činnost střední až mírné intenzity bez poklesu výkonu“. Nejčastější 

podoby vytrvalostních schopností jsou: chůze, běh, plavání, cyklistika. 

(http://www.sportprozdravi.cz/clanky/pohybove-schopnosti/) 

Podle délky času bychom vytrvalost mohli rozdělit na „dlouhodobou“, která přetrvává 

déle nežli 10 minut, „střednědobou“, jejíž časový limit se pohybuje mezi 8–10 minutami  

a na závěr „krátkodobou vytrvalost“, kde maximálního požadovaného výkonu dosahujeme 

mezi 2–3 minutami. (Jančík, Závodská, Novotná, 2006) 

Perič (2012) uvádí některé příklady cvičení vytrvalostních schopností. Zařadili 

bychom sem fartlek, který časově oddělujeme dle věkové kategorie, dále intervalové metody 

a příklady programů pro rozvoj této schopnosti: švihadlo, slide board (skluzná deska), 

indoorcycling, což je jízda na jízdním kole v tělocvičně. 

Flexibilitu bychom mohli definovat jako schopnost, kterou můžeme uskutečňovat  

do určitého rozsahu. Synonymem tohoto pojednání je pohyblivost. U této schopnosti si 

musíme dávat pozor na kloubní rozsah a pružnost svalů, abychom je nepoškodili. 

Pravidelným cvičením a protahováním můžeme předejít zranění (Dvořáková, 2007) 

Příkladem těchto flexibilních schopností jsou strečinková cvičení v různých oblastech. 

Např. protažení šíje, protažení pletence ramenního, protažení zápěstí, protažení trupu, 

protažení kyčlí, protažení přední a zadní strany stehen, protažení lýtek a kotníků. Protahovat 

můžeme i pomocí dynamických cvičení, cvičení v párech. Nedílnou součástí každého 

sportovního odvětví jsou kompenzační cvičení, která se doporučují, aby se předcházelo 

dysbalancím těla. (Perič, 2012) 

Závěrem si představíme pojem obratnost. Jedná se o takovou schopnost, při které 

musíme reagovat na podmínky kolem nás – prostor, čas a intenzita zátěže. Jsou považovány 

za nejsložitější pohybové schopnosti. (Dvořáková, 2007) 

Pohybové schopnosti obratnosti se propojují v různých oblastech. Jsou jimi: 

koordinované jednotlivé pohyby, integrování pohybu do celku, reakce na podněty, 

kontrolovatelnost činnosti, adaptace pohybových činností na vzniklé podmínky, výběr 

pohybového programu a jeho realizace, osvojování nových pohybů. 
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(http://www.trenink.com/index.php/vzdlavani-trener-publicistika-132/terminologie-

publicistika-201/763-obratnostni-schopnosti-obratnost) 

3.3 Hra 

Hru můžeme chápat jako aktivitu, u níž jsem schopni se uvolnit a pobavit, myšlenkově 

si odpočinout. Spousta oslovených pedagogů, studentů či rodičů hru definovali jako prožitek, 

zábavu, učení, volnost, radostný zážitek, pohodu či jen příjemné zkrácení času. (Mazal, 2000) 

Hra určitě zaplňuje nějakou část našeho života a je registrována od prvopočátků naší 

existence. Má dokonce svůj historický kontext, kdy byla zaznamenávána, a to přetrvává  

i dodnes. Prochází napříč věkovými kategoriemi. (Rubáš, 1997) 

Krom toho, že hra putuje napříč časem, naším životem, generacemi, vždy ji spojují 

důležité vlastnosti, a to je uspokojení, požitek, uvědomění si a příjemným způsobem 

uspokojuje naše tělo i duši. Během hry se dostáváme do vypjatých situací, které nás nutí daný 

konflikt vyřešit. Proto hru můžeme definovat i jako „určitý druh konfliktu“. To znamená,  

že se učíme, jak tuto situaci řešit a zvládnout. Krom toho, že jsme vtaženi do hry, po jejím 

skončení, i za cenu toho, že jsme vyhráli nebo prohráli, můžeme cyklus opakovat.  

Tedy nastává další příležitost, jak zvítězit, pokud tomu tak nebylo před tím. (Mazal, 2000) 

Dle Svobody (1997) je právě impuls zdroj k hravé činnosti. Při hře jsou přítomny 

prvky napětí, řešení, ohraničenost a uzavřenost. Sama hra nám umožňuje si vyzkoušet různé 

sociální role v životě. Díky tomu si uvědomíme a učíme se důležitým věcem a sociálním 

praktikám v životě – náhled na roli sama sebe či vztahu k jiným osobám, ať už je to z pohledu 

dítěte či dospělého. U hry bychom měli umět rozlišit její vážnost a odlehčenost. Avšak toto 

jsou vlastnosti, které ji pak mohou označovat i konkrétním pojmem. Pojem „sport“ označuje 

už příslušníka hry, který je už součástí většího komunikačního celku.  

3.4 Hra a sport 

Hru a sport můžeme doplnit o pojem vzdělávání. Všechna tato ujednání nacházíme 

v tělesné výchově, která je jakou si matkou sportu. „Sport, který ze zábavy a cvičení vznikl 

(sport – disportare – rozptylovat, bavit se), dnes zpětně ovlivňuje své „předky“. (Mazal, 2000, 

s. 14) 

Tím, jak se společnost vyvíjela, začaly vznikat i nové sporty nebo se měnily jejich 

pravidla. Příkladem je hra volejbal – volejbal plážový. Nejen sporty se rozvíjejí a získávají 
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nový charakter, ale to vše by nevznikalo díky nátlaků diváka a masmédií. V oblasti tělesné 

výchovy zase přicházejí nová sportovní náčiní či nářadí. Takovým příkladem je třeba softball 

do prostor tělocvičny či různé překážky vyráběné z materiálu plyše a tkaniny (pro lepší 

manipulaci). (Mazal, 2000) 

„Víme, že pohybová činnost na určité úrovni působí na psychiku člověka, zvyšuje 

asertivitu, sebedůvěru, snižuje depresi, napětí apod.“ Tedy, jak se člověk pere s přívalem 

těchto vlastností, se stává i osobností a rozvíjí svůj charakter, což můžeme pokládat za přínos 

a rozvoj sama sebe. (Mazal, 2000, s. 14) 

3.5 Pojetí sportovní hry 

Sportovní hru můžeme definovat jako „pohybovou činnost dvou stran, které jsou 

v neustálém současném vztahu a potřebují se“. Jinými slovy řečeno každá strana  

by bez té druhé nemohla existovat, přičemž obě strany touží o dosažení stejného cíle. (Dobrý, 

1988, s. 11) 

Oproti tomu Táborský (2007) sportovní hru chápe jako soutěživou činnost promítající 

se v čase a prostoru. Samozřejmě každá hra má svá pravidla a každý hráč se snaží překonat 

svůj cíl – překážku. 

Nesmíme opomíjet, že sportovní hry můžeme rozdělit do několika kategorií.  

Co má každá kategorie společného, jsou pravidla. Ta jsou definována jako soubor práv  

a předpisů, které každý hráč i divák musí respektovat – tzn. vztah k prostředí, protihráčům, 

spoluhráčům, předmětům apod. (Tomajko, 1998) 

Podle Dobrýho (1988) můžeme sportovní hry rozdělit na individuální a kolektivní. 

Význam individuální sportovní hry spočívá v tom, že jedinec chce získat převahu  

nad protivníkem. U sportovní hry kolektivní to zpravidla bývá celé družstvo. Oba tyto druhy 

sportovních her mají jak společné, tak i rozdílné znaky. 

„Navenek se jeví sportovní hra realizovaná v utkání dvou družstev jako specifická 

pohybová aktivita, složená z individuálních pohybových aktů odlišujících se vnější formou  

a zaměřením na řešení specifických herních úloh. Jednotlivé pohybové akty, mající např. 

podobu běhu, skoku, hodu, kopu, odbití apod. chápeme jako herní činnosti jednotlivce  

a v označení vyjadřujeme jejich herní účel. (Dobrý, 1988, s. 11) 

Dobrý (1988, s. 11) dále popisuje tzn. pojem „komunikační dimenze“. „Ta spočívá 

v tom, že každá herní činnost jednotlivce vzniká a probíhá na základě percepce „zpráv“, 
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obsažených ve vnějších pozorovatelných projevech spoluhráčů a soupeřů.“ Při herní činnosti 

individuální musí taktický záměr realizovat pouze jednotlivec, a to na základě motorického 

chování, které musí chápat a interpretovat. 

Další část, která patří do oblasti sportovní hra, je „emoční dimenze“. Ta se projevuje 

aktuálním specifickým, poměrně chvilkovým citem, např. radostí, vztekem, strachem, 

uspokojením, zklamáním.“ Během sportovní hry hráč prožívá příval emocí, které jsou spojeny 

s úspěchem či neúspěchem, ale i doprovodnými gesty, výrazy či slovními hříčkami.  

Tím, že se během hry tvoří osobnost dítěte/žáka, může učitel či trenér sledovat 

charakteristické vlastnosti tohoto dítěte/žáka. (Dobrý, 1988, s. 12) 

Závěrem bychom se pozastavili u tzn. pojmu „vztahová dimenze“. „Ta vyplývá 

z pravidel sportovní hry, která jsou vydávána mezinárodní nebo národní federací. Pravidla 

sportovní hry představují souhrn předpisů, práv, zákazů a povinností.“ Když hovoříme  

o pojmu vztahová, hovoříme o vztahu hráče k: 

a) ostatním účastníkům (spoluhráčům, soupeřům, rozhodčím atd.) 

b) k prostoru (označení hřiště a různých prostor kolem) 

c) ke společnému předmětu (k míči, kotouči, šišce atd.), nářadí (Dobrý, 1988,     

s. 12) 

Měli bychom si tedy uvědomit, že sportovní hra je především soutěžního charakteru. 

Každý hráč netouží jen po zdroji zábavy, ale především zvítězit. Jeho cíle se potom štěpí,  

má tendenci se ukázat jako nejlepší a dosáhnout úctyhodného výkonu. Sportovní hry můžeme 

chápat jako hry olympijského charakteru. (Dovalil a kol., 2005) 

3.6 Klasifikace sportovních her 

Pojďme se podívat na dělení sportovních her. Jejich klasifikace je dosti obtížná.  

Mnozí autoři se o tom zmiňují ve svých literaturách, avšak se jim nepodařilo toto téma zcela 

sjednotit. 

Dle Táborského (2004) členíme sportovní hry na hry: brankového typu, síťového typu 

a pálkovacího typu. 

Hry brankového typu se projevují tělesným kontaktem se soupeřem, utkání je dané 

časem, příkladem takových her je fotbal, házená, florbal, ledního hokej, basketbal apod. 

(Tomajko, 1998) 
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Hry, které se nazývají síťového charakteru, jsou sportem zcela bezkontaktním,  

kde vítězí hráč/hráči získající více bodů/setů/her. Mezi takového to sporty řadíme tenis, 

volejbal, stolní tenis, squash, badminton, … (Tomajko, 1998) 

Sporty jako jsou softball, baseball, kriket apod. jsou hry pálkovacího typu.  

Zde je hlavním cílem hráče „vyoutovat“. Jedná se o sport nekontaktní. (Tomajko, 1998) 

Další třídění sportovní her, které uvádí Táborský (2007) je třídění dle počtu hráčů  

na hrací ploše. Jedná se tak o sporty individuální nebo kolektivní. Již z názvu vyplývá,  

že individuální hra je hra sólová. Týká se to sportovních odvětví, jako jsou: tenis, atletika, 

šipky… Oproti tomu kolektivní sportovní hry jsou charakteristické větším počtem hráčů.  

Patří sem např. fotbal, tenis, basketbal, vodní pólo atd. 

Táborský (2007) udává ve své literatuře ještě dělení sportovní her na „invazní“  

a „neinvazní“. První ze zmiňovaných pojmů spočívá v tom, že strany, které soupeří proti 

sobě, mají společný cíl – získat daný předmět a dopravit jej do soupeřovy branky/sítě/koše. 

Pro představu se jedná o sporty: fotbal, hokej, basketbal, … Oproti tomu „neinvazním“ 

sportovní hrám jde především o to, aby hráč získal bod/hru/set. Sem řadíme sporty, jako jsou: 

tenis, squash, badminton, volejbal, … 

Společně se podíváme na kritéria dělení sportovní her dle jiných autorů. Například 

autoři Matoušek a Touš (1970) třídí sportovní hry dle následujících kritérií: 

a) cíl, forma, tvar sportovní hry 

• hry brankové 

• hry síťové a hry s odrážením o stěnu 

• hry pálkovací 

b) způsob změny pohybů při sportovní hře 

• chůze, běh, skok 

• chůze, běh, skok na náčiní připevněné na noze 

• hry na dopravním prostředku 

• hry plaváním 

c) způsob ovládání předmětu u sportovní hry 

• chytání a házení 

• odrážení 

• odrážení náčiní, které držíme v rukou 

• odrážení dopravním prostředkem 
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• tlačením 

d) způsob nácviku sportovní hry 

• průpravné hry 

• hry se zjednodušenými pravidly 

• hry řízené 

• hry upravené dle věkových a materiálních zvláštností 

V předchozích odstavcích jsme zde hovořili o hrách brankových, síťových  

a pálkovacích. Charakterizovali jsme si je a uvedli příklady jednotlivých her v každém 

odvětví. Nyní se podíváme na dělení těchto her dle předmětů, které při nich využíváme. 

a) sportovní hry s házením – př. basketbal 

b) sportovní hry s kopáním – př. fotbal 

c) sportovní hry s házením a kopáním – př. americký fotbal 

d) sportovní hry s odbíjením – př. volejbal 

e) sportovní hry s hokejkou – př. lední hokej 

f) sportovní hry s raketou – př. tenis 

g) sportovní hry s pálkou – př. baseball 

h) sportovní hry jiné – př. lakros, kolová atd. (Táborský, 2007) 

Jinou klasifikaci představují pánové Musil, Pavlík a Sobotka (1997). Ti se konkrétně 

zaměřili na sportovní hry takto: 

a) brankové sportovní hry 

• ragbyové hry 

• fotbalové hry 

• házenkářské hry 

• hokejové hry 

• basketbalové hry 

• technické hry 

b) odrážecí sportovní hry 

• peloty 

• tenisové hry 

• volejbalové hry 

• žonglovací hry 

c) pálkovací sportovní hry 
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d) trefovací sportovní hry 

• koulové a curlingové hry 

• kroketové a kulečníkové hry 

• kuželkové a gorodkové hry 

• golfové hry 

e) stolní sportovní hry 

• deskové hry 

• kostkové hry 

• karetní hry 

f) bojové sportovní hry 

Závěrem bychom se měli pozastavit u tělesně postižených. Samozřejmě i těm jsou 

nabídnuty možnosti soutěžního charakteru, příkladem je basketbal pro vozíčkáře, fotbal s pěti 

hráči, ragby vozíčkářů, volejbal v sedě, stolní tenis postižených atd. Vrcholem jejich kariéry 

mohou být i paralympijské hry (Táborský, 2007) 

3.7 Fotbal 

V předchozí kapitole jsme si vyčlenili jednotlivé sportovní hry. Následně bychom  

se podrobně podívali na hru fotbal. 

Tím, že se svět vyvíjel a pomocí lidské činnosti se stále věci zlepšovaly  

a zdokonalovaly, docházelo k rozvoji i populárního sportu – fotbal. Než jsme se s fotbalem 

setkali jako se sportem, jaký známe dnes, předcházely mu řady míčových her, u kterých  

se používaly jak ruce, tak i nohy. (Lička, Magnusek, 2006) 

Fotbal je kolektivní sport, v němž se hráči pokoušejí vstřelit míč kopem  

nebo „hlavičkou“ do soupeřovy branky. První zmínky takové hry sahají až do daleké Číny, 

zhruba 5 000 let zpátky. „V každé další etapě kulturního vývoje lidstva (Indie, Aztékové, 

Řecko, Řím) měly hry jinou podobu.“ Fotbal, který se dotýkal podobně pravidel tak,  

jak je známe teď, se poprvé ukázal v Anglii (začátek druhého tisíciletí). Původně se hrál 

v ulicích, kde počet hráčů na každé straně nebyl vždy totožný, zároveň počet hrajících byl  

až několik set. Proto docházelo i k jeho různým obměnám a vývoji. Svoji pravou tvář získal 

až v druhé polovině 19. století. V moderním fotbale jeho počátek datujeme k 26. 10. 1863 

v Londýně. (Masopust, Magnusek, 2003, s. 6) 
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Tím, jak se tento sport vyvíjel, procházel různými změnami napříč různých 

sportovních disciplín, tak jako pro jiné sporty, tak i pro fotbal se základem stala atletika, která 

je jádrem pro individuální, ale i kolektivní sporty. K těmto základním pohybovým 

schopnostem se později přidal i míč a vznikl sport fotbal. (Lička, Magnusek, 2006) 

Fotbal je dnes velice populární nejen u starší kategorie, ale zvláště pro mladé talenty. 

Je dostupná pro všechny a tělo tak získává další zdatnosti. Fotbal pro nás může být nejen 

odpočinkem, zábavou, ale i něco více. Ti, kteří pravidelně trénují, mohou dosáhnout svých 

cílů a stát se profesionálním fotbalistou. Zde už nejde jen o tělesné zdatnosti a trénink, musí 

získávat i podvědomí teoretické – herní činnost, skladba tréninku apod. (Lička, Magnusek, 

2006) 

Cesta na vrchol malého fotbalisty je zpočátku sen, který doprovází tvrdá síla a dřina. 

Mladí hráči musí absolvovat hodiny náročných tréninků, musí vytrvat, i kdy se jim nebude 

dařit. Krom dřiny je u fotbalu důležitá i tvořivá činnost, kde se projevují aktivní, svěží  

a nápadití mladí hráči. Fotbal rozvíjí i kreativitu a myšlení, zvláště v těch herních situacích, 

kdy je potřeba se nebát, zariskovat či „vzít hru na sebe“. „Společenské okolí si u delší dobu 

trénovaného hráče určitě všimne pozitivních změn v jeho osobnosti, které se projevují stále 

větší sebedůvěrou nebo houževnatostí. Pravidelná pohybová aktivita, spojená se soutěživostí, 

zvyšuje radost ze života a spolu s tím roste i pocit vlastních hodnot.“ (Lička, Magnusek, 2006, 

s. 11) 

Budoucnost fotbalu je závislá na mládežnických kategoriích – na talentech, 

schopnostech současných dětí, na jejich tvořivosti. To vše je podporováno pravidelnými 

dávkami tréninků ve všech možných oblastech s fotbalem spjatých. (Lička, Magnusek, 2006) 

Sportovních výkon mladých sportovců ovlivňuje hned několik hledisek.  

Jsou jimi: pohybové schopnosti, taktické myšlení technické dovednosti, psychická odolnost, 

vnější podmínky a obecné podmínky. (Lička, Magnusek, 2006) 

„Tréninkový proces je vysoce náročný na vedení a organizaci. V přípravě na utkání  

je rozhodující pravidelné a systematické zatěžování organizmu hráčů, zahrnující rozvoj všech 

základních duševních a tělesných funkcí.“ Během tréninkového procesu se střídá i zatížení 

organismu. Jednou je nízké, podruhé se vyžaduje maximální stupeň vypětí. Krom specializace 

daného sportu, fotbalu, se snažíme dítě všestranně rozvíjet. Jako doplněk k tomuto sportu jsou 

vhodná kompenzační cvičení, ale právě docházelo i k celkovému rozvoji organismu. 

Opomenout nesmíme i cvičení relaxační či rehabilitační. (Lička, Magnusek, 2006, s. 18) 
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3.8 Basketbal 

Basketbal může být též nazýván jako košíková. Jedná se o sportovní disciplínu,  

která je kolektivního charakteru. Cílem pětičlenné skupiny je vstřelit více košů, tedy získat 

více bodů nežli tým protihráčů. (Dobrý, Velenský, 1980) 

Za otce tohoto sportu považujeme Jamese Naismitha, který roku 1891 vymýšlel 

činnost, která nemusí být provozována ve venkovním prostředí, naopak uvnitř,  

tedy se dá provozovat za jakéhokoli počasí. Po představení této hry si basketbal získal své 

příznivce a začal se šířit i mimo USA. (Dobrý, Velenský, 1980) 

U hry basketbalu bychom měli umět rozlišovat dvě základní herní pozice – útok  

a obranu. Další důležitou součástí této hry je boj o míč, kdy se stává, že ani jedno družstvo 

nemá míč plně pod kontrolou. Krom herních pozic v basketbalu rozlišujeme i herní 

kombinace, herní systémy a činnost jednotlivce. Příkladem útočné činnosti jednotlivce  

je uvolňování hráče s míčem a bez míče, přihrávání, střelba a doskakování. Naopak v obranné 

činnosti by měl hráč mít dobré krytí bez míče, s míčem a krytí po střelbě, blokování. Další 

důležitou součástí jsou útočné kombinace, které jsou založené na jednoduché přihrávce  

či samostatném úniku, přečíslení a clonění. V obraných kombinacích si hráč osvojuje 

proklouzávání, přebírání míče a kombinace se zesílením obrany. Útočné řady by měli umět 

řešit systémy rychlého protiútoku nebo naopak postupného zaútočení. Obrané se naopak 

soustřeďují na osobní obranné systémy, zónovou obranu a kombinované systémy. (Hodaň, 

1997) 

Basketbal je hra, ve které často dochází k různým změnám v pohybu, rychlosti  

a směru. Často se zde střídají pohybové úkony, jako jsou chůze, běh, ale i výskok a dopad. 

„Při nácviku těchto činností se zaměřujeme na starty různými směry a z různých poloh  

a postojů, běh vpřed, vzad a stranou.“ (Hodaň, 1997, s. 13) 

3.9 Florbal 

V současné době se mezi oblíbené sporty zapsal florbal. V porovnání z výše 

uvedenými sporty patří k těm nejmladším. Florbal je poměrně nenáročný sport z pohledu 

finančních možnosti, ale i třeba herního prostředí. Díky své jednoduché hře přilákal i mnoho 

nových příznivců. (http://web.ftvs.cuni.cz/eknihy/sportovnihry1/florbal/index.php?c=1) 



 

- 25 - 

 

Tento sport vznikl roku 1986 ve Skandinávii, konkrétně ve Švédsku a svůj podíl  

na tom má i USA. K nám se dostal v polovině 90. let minulého století. 

(http://web.ftvs.cuni.cz/eknihy/sportovnihry1/florbal/index.php?c=1) 

 Florbal je řazen mezi sporty brankového a kolektivního typu. „Podstatou a cílem 

snažení dvou proti sobě nastupujících týmů je prostřednictvím hokejek dosáhnout většího 

počtu branek, než soupeř. Na hrací ploše, umožňující pohyb hráčů i za brankou, soupeří dva 

šestičlenné týmy, jejichž hráči mohou být střídáni v průběhu utkání bez omezení.  

Do hry (v útoku i obraně) se dle oficiálních pravidel aktivně zapojují všichni hráči týmu 

včetně brankáře.“ (http://web.ftvs.cuni.cz/eknihy/sportovnihry1/florbal/index.php?c=1) 

 Stejně jako každé sporty, tak i florbal vyžadují všestranný rozvoj pohybových 

schopností a posléze i pohybových dovedností. U florbalu je důležité herní myšlení a sociální 

jednání. V tomto případě má hodně společného s fotbalem, ale i basketbal, o kterých se 

zmiňují předchozí kapitoly. 

(http://web.ftvs.cuni.cz/eknihy/sportovnihry1/florbal/index.php?c=4) 

 Společně bychom si představili herní možnosti jednotlivce a posléze herní kombinace. 

V případě individuální útočné herní činnosti sem zařadíme: driblink, vedení míčku, 

uvolňování se s míčkem, zpracování a přihrávání míčku, uvolňování se bez míčku, střelba, 

dorážení a tečování míčku. Naopak obranná činnost spočívá v umu: obsazování hráče 

s míčkem, obsazování hráče bez míčku, obsazování hráčů v prostoru a blokování střel. 

Naproti tomu herní kombinace útočného charakteru jsou následující: přihraj a běž, křížení, 

clonění, zpětná přihrávka, nahození, vhazování a rozehrání standartní situace. Při obranné 

herní kombinaci jsou nezbytné dovednosti: zajišťování, přebírání, zdvojování, odstupování  

a osobní obrana. (http://telesna-vychova.studentske.eu/2008/03/florbal.html) 

3.10 Mladší školní věk 

Období mladšího školního věku, jinak nazýváno prepubescence, časově řadíme  

od šestého roku života do období jedenácti let. (Čelikovský a kol., 1979) 

Je to období poměrně rozsáhlé, během kterého dochází k různým biologicko-psycho-

sociálním změnám. Podle Periče (2008) bychom období mladšího školního věku mohli 

rozdělit do období dětství a prepubescence, věkově pak 6–8 let, následně 8–11 let. 
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Do tohoto období velkým způsobem zasahuje škola, která střída doposud převážnou 

část života – hru. Dítě je intelektuálně vyvinuto pro požadavky školy, touží po pohybu, 

zároveň je ochotno naslouchat autoritě, avšak je málo sebekritické. (Čelikovský a kol., 1979) 

Učitel by měl být informován, být si vědom, o různých anatomicko-fyziologických 

změnách, ale zároveň i změnách psycho-sociálních, protože značným způsobem zasahuje  

do života dítěte a stává se i jeho „asistentem“ při provázení různých životních situacích. 

(Perič, 2004) 

 Krom různých změn, které dítě podstupuje během svého vývoje, je toto období  

i zvýšenou zátěží duševní a tělesnou. Je důležité nepodceňovat etapy vývoje dítěte, naopak  

se na ně dobře připravit. Týká se to především učitelů 1. stupně, zvláště pak v prvních třídách, 

kdy by měl každý pedagog znát své místo a postupy, které využívá při své práci ve škole. 

(Trpiškovká, 1998) 

Vývoj v této etapě probíhá nerovnoměrně. Vzhledem k tomu, že toto období dítěte  

je poměrně rozsáhlé, dochází tak k různým proměnám osobnosti. A to v oblastech: tělesné, 

pohybové, psychické a sociální. (Perič, 2004) 

3.10.1 Tělesný vývoj v mladším školním věku 

Zpočátku růstu života dítěte v tomto období je růst charakterizován rovnoměrně. 

Výška se pravidelně zvyšuje o 6–8 cm ročně. Společně s tím se vyvíjí i orgány v těle, krevní 

oběh, plíce a vitální kapacita se průběžně zvětšuje. (Perič, 2008) 

Protože dítě prochází fyziologickými změnami, měli bychom dbát na zvýšenou 

pozornost denního režimu – stravovacím návykům. (Trpišovská, 1998) 

 Podle Čelikovského (1979) se kostra v době od šesti do jedenácti let ne tak zdaleka 

vyvíjí, jak bychom chtěli. Resp. různé ortopedické zakřiveniny páteře nejsou trvalého 

charakteru. Nejen rodiče, ale i učitelé, trenéři atd. by měli děti vést k trvalým návykům 

správného držení těla. Nebo alespoň tomuto období věnovat značnou pozornost. 

 Krom ustálení kostry, osifikace kostí, která pokračuje rychlým tempem, jsou kloubní 

spojení velmi pružná a měkká. Tělo pociťuje změny v oblasti celého svého tvaru, tj. že mezi 

trupem a končetinami jsou jisté pákové poměry, které jsou příznivější. (Perič, 2008) 

 Mozek, jakožto hlavní orgán nervové soustavy, je v tomto věku asi o 150 g lehčí  

než v dospělosti. Diferenciace korových buněk není ještě dokončena. Důsledkem toho je,  

že děti v tomto věku se rychleji unaví a je potřeba jim dopřát odpočinek. Na to by především 
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měli dostatečně dbát rodiče, trenéři, učitele a jiné osoby, které přijdou do styku s dětmi.  

Pro regeneraci organismu dítěte je doporučen v tomto věku hlavně dostatečný spánek  

a odpočinek. (Trpišovská, 1998). 

 Nervové struktury v tomto věku dostatečně dozrávají, a to dává možnosti novým 

podmíněným reflexům, díky kterým jsou děti mnohem připravenější a zvládnou i náročnější 

koordinační pohyby, ale i pohyby rychlostní. Dochází k tomu již po šestém roce života dítěte. 

Dítě rychleji střídá fáze podráždění a útlumu nervových center. (Perič, 2008). 

3.10.2 Pohybový vývoj v mladším školním věku 

Z pohledu pohybové aktivity jsou děti v tomto věku velmi činné, ve značné míře  

se pohybují a člení do kolektivu. (Dovalil a kol., 2005) 

Jednoduché dovednosti dítě snadno zvládá. Zároveň mohou mít krátkodobého trvání  

či mohou celkově vymizet, pokud jim nebudeme často věnovat pozornost a opakovat je. 

(Perič, 2008). 

Motorika u dětí ve věku 6-8 let je plynulejší než u dětí předškolního věku.  

Dle Buytendijka je rozdíl v tom, že děti postrádají úsporný režim. Naopak mají nesčetněkrát 

nevyužité pohyby např. u chůze či manipulaci s předměty. Neumí efektivně využít svůj 

pohyb, do chůze často vkládá např. klus či poskoky. Týká se to především děti v období 

prepubescence. (Čelikovský a kol., 1979) 

 Dynamika nervových procesů se dále rozvíjí, převažují však ještě procesy podráždění 

nad procesy útlumu. Tím tedy vysvětlujeme předchozí slova, kdy dítě přidává údajný pohyb 

navíc. Ať už je to zmiňovaný poskok či jen pohyb rukama nebo nohama apod. (Perič, 2008, s. 

25) 

 Po šestém roku života se stávají pohyby dítěte plynulejší. Něco vymizelo v předškolní 

éře, něco však přetrvává. Většinou to bývá u pohybů náročnější na techniku, například hod 

nebo skok. (Čelikovský a kol., 1979) 

 Rozdíly v rozvoji motoriky u osmiletých a dvanáctiletých dětí jsou značné, zvláště 

v období mezi osmi až deseti a deseti až dvanácti lety, které je možné označit jako etapy 

s dobrou charakteristikou kvality pohybů. Období deseti až dvanácti let je považováno  

za nejpříznivější věk pro motorický vývoj. Nazývá se také často „zlatým věkem motoriky“, 

který je charakteristický právě rychlým učením novým pohybům. (Perič, 2008, s. 25) 
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 Oproti tomu v jiné literatuře dle Periče (2004) je „zlatý věk motoriky“ uváděn v letech 

8-10 let. Na důkaz toho uvádí, že děti v tomto věku jsou velice aktivní, prahnou po pohybu  

a dochází k určitým neurofyziologickým zvláštnostem. 

 S prvním názorem podle Periče, tedy „zlatého věku motoriky“, souhlasí i literatura dle 

Čelikovského a spol. (1979, s. 25). Zvyšuje se jistota v provádění činností, v průběhu pohybu 

pozorujeme již všechny kvalitativní znaky dobře provedeného tělesného cvičení. 

 Co se týče motoriky chlapců a dívek, zprvopočátku jsou rozdíly mizivé. Avšak 

s přibývajícím věkem rozdílů nabývá, v dospělosti jsou pak jasně patrné. (Čelikovský a kol., 

1979) 

 V období předškoláků jsme přesněji mohli definovat motorické dovednosti, tudíž jsme 

je mohli přenášet na větší počet dětí, u školáků tomu tak není. Jde o to, že některé pohybové 

akce jsou náročnější a složitější. (Čelikovský a kol., 1979) 

3.10.3 Psychický vývoj v mladším školním věku 

S příchodem tohoto věku a s příchodem povinné školní docházky přicházejí i závěje 

nových vědomostí, rozvoj představivosti a rozvoj paměti. Každé dítě se úpěnlivě soustředí  

na konkrétní věci, souvislosti mu zatím unikají. V okolí dítěte se nachází několik podnětů, 

které odvádějí jeho pozornost, tudíž může dojít k narušení již osvojených dovedností. 

Pochopit pojem „abstraktní“ je pro dítě příliš náročné, v tomto věku to ještě nepochopí. 

V jednoduchosti řečeno, školák chápe jen takové situace a pojmy, kterých se může dotknout. 

(Perič, 2008) 

Perič (2008) dále hovoří o dětech jako osobnostech, které jsou impulzivní. Vlastnosti 

jako smutek a radost nabírají rychlý obrat. Dítě si ještě nedokáže stanovit dlouhodobý cíl, 

proto těžko zvládá a překonává neúspěch. Jakékoli činnosti, zábavu prožívá „na plný plyn“,  

je tedy výše vnímavé ke svému okolí. Dítě působí jako sebevědomá osobnost a neumí tak 

vyhodnotit situaci vůči sama sobě, nedokáže být sebekritické. 

Pojďme se podívat na vývoj poznávacích procesů podle Trpišovské (1998).  

Ve své literatuře podrobněji uvádí konkrétní pojmy k období mladšího školního věku.  

Jsou jimi: vnímání, pozornost, představy a fantazie, paměť, myšlení. 

Vnímání u školáčků je propojeno s mnohem lepší a přesnější prací analyzátorů. Stává 

se tak důležitým faktorem pro školu a její systematičnost. Z počátků tohoto období se u dětí 

rozvíjí schopnost odlišovat různé podněty. Co děti zatím neovládají je pojem: délka, 
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hmotnost, dálka, rychlost pohybu, pojmy tvar a velikost často a rádi zaměňují,  

aniž by si to uvědomovaly. Zároveň je musíme učit se orientovat v čase a prostoru. 

(Trpišovská, 1998) 

Dalším procesem, který je nedílnou součástí povinné školní docházky, ale i mimo ni, 

je pozornost. Dítě, které nastoupí do školy je ohromeno novým prostředím natolik, že je dost 

obtížné zaujmout jeho pozornost. Po školáčcích chceme, aby se soustředil na to, co je pro něj 

důležité, nikoli na to, co „kolem létá“. Každý z učitelů by si to měl uvědomit a podle toho  

i postavit vyučovací hodiny. Zpravidla malý školách vydrží v pozornosti 5–10 minut 

maximálně. Měli bychom hodiny sestavovat tak, aby dítě zaujaly a zároveň se tam projevila 

střídavá činnost. Postupem času se snažíme časové intervaly aktivity prodlužovat, aby si dítě 

na ně začalo postupně zvykat. Pozor si musíme dávat na to, abychom toho po dítěti 

nevyžadovaly „moc“, může snadno dojít k jeho vyčerpání a na dítě to může mít 

neuropsychický dopad. (Trpišovská, 1998) 

Představa a fantazie jsou dalším poznávacím procesem, které malého školáčka 

provázejí. Obsahem představ jsou pojmy konkrétnost a živost. Vzhledem k tomu, že žák  

je omezen na svoje doposud načerpané zkušenosti, musíme dbát na to, abychom dítěti dávali 

dostatek příležitostí, jak si jejich obzor rozšířit. S představami úzce spolupracuje pojem 

fantazie, která právě dané představy přetváří, manipuluje s nimi, a to je pro dítě fascinující. 

Dítě má obrovský smysl pro fantazii a je potřeba ji správně nasměrovat. Zároveň s tímto 

pojmem musíme pracovat opatrně, abychom ji nepotlačili. (Trpišovská, 1998) 

Proces, díky kterému si uchováváme naši minulost, se nazývá paměť. Dva zásadní 

pojmy, které souvisejí s pamětí jsou názornost a konkrétnost. Ty se odrážejí opět ve školním 

prostředí. Učitel by měl dětem dát dostatečnou, a právě názornou ukázku, zároveň by neměl 

zapomínat na přiměřený rozvoj slovní zásoby. Musíme podotknout, že v různých případech 

pak dochází k uchovávání si myšlenek pomocí paměti mechanické, bohužel i tam, kde  

je velký prostor pro paměť logickou. (Trpišovská, 1998) 

Závěrem Trpišovská (1998) uvádí poznávací proces myšlení. Tento proces se promítá 

několika změnami a v období mladšího školního věku ho můžeme vysledovat ve dvou 

rovinách. Jednou z nich je dítě myšleno jako dítě, které si s sebou nese prvky z období 

předškolního věku. Ve druhé fázi se s dítětem potkáváme jako s dospělou osobou. Věkově 

bychom tyto dvě období rozdělili takto: 4–7 let názorné myšlení, 8–11 let abstraktní myšlení. 
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Aby se dítě v myšlenkových procesech dokázalo rozvíjet a stávalo se tak „dospělým“, 

který dokáže vyhodnocovat situace z více pohledů, musí ho škola na to připravovat.  

Dítě tak dostává dostatek příležitostí, jak myšlení rozvinou v oblasti systematičnosti, cílů,  

o kterých musí přemýšlet. Tedy cesta, kterou dítě prochází, je nejprve utváření si pojmů jako 

jsou rozsah a obsah, poté následuje objektivita a zvídavost, která se často váže na předškolní 

věk, a v neposlední řadě docházíme k právě zmiňované systematičnosti a cílevědomosti. 

(Trpišovská, 1998) 

Pochopit pojmy čas a prostor je v některých případech dosti náročný. S příchodem 

školy je dítě „nuceno“ sledovat střídání vyučovacích hodin, dnů v týdnů nebo dokonce  

i měsíců. Respektive jde o běžný režim, kterým dítě pravidelně prochází, aniž by si čas nějak 

zvlášť uvědomovalo. Jsme to právě my – rodiče a učitelé, kteří zpočátku dítěti v orientaci 

pomáháme. S příchodem vyššího věku už se dítě orientuje samo. Pojmy jako jsou éra, století 

či světové strany děti chápou až v pozdějším věku, zpravidla to bývá po dvanáctém roku 

života. (Trpišovská, 1998) 

Důležitou součástí pro komunikaci je řeč. Řeč je dána naší slovní zásobou, kterou 

bychom měli ve školách pravidelně rozvíjet. Jde o to, že na řeči je závislý rozvoj logického 

myšlení a na něj poté myšlení abstraktní. (Trpišovská, 1998) 

Od poznávacích procesů bychom se následně přesunuli k vnitřní stránce dítěte, 

pocitům. Citové nálady dítěte jsou zpočátku roztěkané (často se střídá smutek a radost). 

Avšak s příchodem školní docházky už dítě své nálady dokáže ovládat. Hněv i pláč dokáže 

skrýt a držet v sobě. Strach, které dítě mělo například z nadpřirozených bytostí střídá strach  

ze školy či vypjatých rodinných situacích. (Trpišovská, 1998) 

Nesmíme zapomínat, že i v této vývojové fázi je dítě značně citlivé a vnímavé. Nemá 

vrozený vjem mravního chování. To se učí postupem času. A proto „my“ jako rodiče, ale  

i učitelé bychom měli dbát na „správnou“ výchovu a řádný vzor pro naše děti. Děti si mnoho 

věcí a návyků nesou z domova. Navíc by měly znát své místo, jinak za chvilku zapomenou, 

kdo je a není pro ně autorita. (Trpišovská, 1998) 

Silný vliv působící na dítě má okolní svět. Díky tomuto jevu se stává, že dochází  

k tzv. milosrdné lži. Aby dítě uspokojilo své rodiče či svého učitele ve škole, spíše nežli 

pravdu, tak použije lež. Dítě je ve stádiu úzkosti, proto tak jedná. (Trpišovská, 1998) 

Trpišovská (1998) především říká, že dospělý člověk, by si měl uvědomit, od čeho  

tu vlastně je a proč tu je. Je vzorem nejen pro své děti vlastní, ale i pro děti cizí. 
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3.10.4 Sociální vývoj v mladším školním věku 

V tomto období žáka se vyskytují dvě důležité roviny a těmi jsou vstup do školy  

a kritičnost. (Perič, 2008) 

Při vstupu do školy, do družstva, oddílu je kladen důraz na kolektivitu, ale i podřízení 

se autoritám či normám a ustanovení. Dítě už není středem pozornosti rodičů, dostává  

se k vážnější hře, činnosti, učení se či tréninku. (Perič, 2008) 

Důležitou součástí příchodu do školy je opět pedagog. Který krom toho, že si je 

vědom, jak malé žáčky vést, zaujmout či motivovat, tak musí opatrně pracovat s jejich 

emocionálností. Zároveň je přirozeně respektován jako autorita. (Trpiškovská, 1998) 

Dítě se postupně v novém prostředí aklimatizuje, poznává nové tváře, kamarády  

či přátele. Roli rodičů může vystřídat právě učitel či trenér, který se stává nedílnou součástí 

života dítěte. Krom chápání autorit, vytváření nových vztahů, si dítě buduje i svůj vlastní 

postoj. V tomto období děti rádi soutěží se svými vrstevníky, zároveň se učí pracovat  

i ve skupině, a to má v nich odezvu. (Perič, 2008) 

V této oblasti bychom měli opatrně pracovat se sebevědomím každého dítěte, protože 

se tvaruje jeho osobnost, budují se nové vztahy, tvoří se kamarádské skupinky. Pokud by 

nastala varianta, že dítě není přijato ve společnosti, většinou se uzavře do sebe a reaguje 

odtažitě. (Trpiškovská, 1998) 

Následně bychom se od vstupu do školy přesunuli k fázi kritičnosti. Tím, že dítě 

získalo nějakou zkušenost, může nastat fáze kritičnosti. Dítě si vyhodnocuje situace nasbírané 

z oblasti sociálního prostředí. Tedy může reagovat podrážděně, negativně a zároveň ustává 

přirozené respektování autorit. Naopak svůj vzor už nemusí chápat jako pana učitele  

či trenéra, může se zhlédnout ve svém vrstevníkovi, který ne vždy je tou správnou  

a přívětivou variantou. Postupem času za sebe přebírá větší zodpovědnost. (Perič, 2008) 
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4 VÝZKUMNÁ ČÁST 

4.1 Cíl práce 

Hlavním cílem diplomové práce je zjistit úroveň základních dovedností ve vybraných 

sportovních hrách u dívek mladšího školního věku na třech základních školách – v Praze, 

v okresním městě a v maloměstě a analyzovat, zdali po aplikování vyučovacích jednotek  

do školní výuky dojde ke zlepšení v oblasti jejich dovedností. 

4.2 Hypotézy 

H1 

Předpokládám, že výstupní výsledky všech tří disciplín testovaných na ZŠ Březové 

Hory po půlroční aplikaci vyučovacích jednotek budou alespoň o 10% lepší oproti výsledkům 

vstupním. 

H2 

Předpokládám, že výstupní výsledky testování pohybových dovedností ve vybraných 

sportovních hrách budou v průměru o 5 % lepší ve velkoměstě oproti zástupci maloměsta. 

H3 

Předpokládám, že po zařazení vyučovacích jednotek do výuky žákyň ZŠ Březové 

Hory došlo k zlepšení jejich dovedností v celkovém průměru všech třech her o více jak 5% 

oproti žákyním 1. ZŠ Dobříš mezi vstupními a výstupními hodnotami. 

4.3 Metody a postup práce 

4.3.1 Metody 

1. Metoda experimentu 

Slovo experiment můžeme jinými slovy přeložit jako zkouška, pokus, při kterém  

se snažíme vysledovat konkrétní jev, který může být v souladu s kontrolovatelnými  

či řízenými podmínkami. Při experimentu se snažíme dosáhnout ověření hypotézy či teorie. 

Experimenty můžeme rozdělit do několika fází: formulace hypotéz, stanovení si objektů, 

stanovení si pokusných či kontrolních objektů, dále uskutečnění experimentu a v neposlední 

řadě vyhodnocení. 
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2. Metoda dotazování 

Metoda dotazování může probíhat v několika formách. Jedná se o formu ústní 

(rozhovor), formu písemnou (písemné dotazníkové šetření), nebo formu prostřednictvím 

telefonního rozhovoru či elektronického. Díky dotazníku zjišťujeme různé informace, postoje 

a názory atd. Dotazník můžeme sestavovat formou otázek, na které pak volně odpovídáme,  

či zvolíme způsob uzavřené odpovědi. 

3. Metoda kvalitativní 

Z metody kvalitativní vyvozujeme určité teorie či hypotézy na základě nasbíraných 

dat. Cílem takové metody je vysledovat menší skupinu lidí, která užívá přirozeného prostředí 

života. Užívají se tzn. induktivní myšlenkové postupy. 

4. Metoda kvantitativní 

Již dle názvu užíváme slovo kvantita neboli počet. Tedy cílem této metody je vytvořit 

hypotézu, kterou posléze vyhodnocujeme prostřednictvím statistických operací. Metoda 

kvantitativní je v sounáležitosti s metodou kvalitativní. A oproti ní užívá spíše deduktivní 

myšlenkové postupy a zkoumá širší spektrum možností. 

4.3.2 Postup práce 

V první řadě jsem vybrala školu z velkoměsta a školu z maloměsta, kde jsem oslovila 

pedagogy, kteří se na mém výzkumu podíleli. Následně jsme každý náhodně vybrali 20 dívek 

z 5. ročníků ve své škole, které jsme postupně otestovali v základních dovednostech  

ve vybraných sportovních hrách.  

Celý výzkum probíhal v období od září do ledna jednoho školního roku. Během tohoto 

období jsem aplikovala 10 vyučovacích jednotek pro každou vybranou sportovní hru na ZŠ 

Březové Hory. Posléze jsem opět stejným způsobem otestovala tytéž základní dovednosti 

žákyň, díky čemuž jsem získala konkrétní výsledky a mohla je tak srovnat s výsledky 

předchozími.  

Koncem ledna pedagog z velkoměsta a pedagog z maloměsta taktéž provedli výstupní 

hodnocení svých náhodně vybraných dívek v základních dovednostech ve vybraných 

sportovních hrách. Tyto výsledky jsem zaznamenala do tabulky a dále vyhodnotila.  

Po uplynutí výzkumného období jsem u těchto dvou pedagogů aplikovala dotazníkové šetření, 

čímž jsem zjistila, jak moc a jakou formou se vybraným sportovním hrám zabývali ve svých 

školách a vyučovacích jednotkách. 
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4.3.3 Aplikované cvičební jednotky 

V průběhu výzkumného období (září – leden, jeden školní rok) jsem aplikovala 10 

vyučovacích jednotek pro každou z vybraných sportovních her.  

 

Příprava na vyučovací jednotku TV č. 1 – fotbal 

Cíl: Pohybové dovednosti – vedení míče 

Čas: 45 min 

Pomůcky: fotbalové míče 

Aktivita Průběh Časová 

dotace 

Úvodní část  

 

Nástup, prezentace, seznámení s cílem hodiny 

Hra – Krabi 

- V prostoru jsou žákyně, které se pohybují na zadních (jako krab) a ostatní 

se mezi nimi pohybují s míčem a snaží se krabům vyhnout, ti jim 

ukopávají míče 

Rozcvička 

 

 

15 minut 

Hlavní část  

 

Každá žákyně vlastní míč 

- Zprvu chůze a následně běh z jednoho konce tělocvičny na druhý, co 

nejvíce dotyků, míč stále pod kontrolou – nejprve pouze pravá noha, 

následně levá, nakonec míč mezi kotníky 

- Lehký klus po obvodu tělocvičny, míč stále pod kontrolou – na jedno 

písknutí otočení směru běhu (stahovačka), na dvě písknutí zastavení míče 

chodidlem a pokračování ve stejném směru, na tři písknutí zastavení míče 

kolenem a změna směru běhu 

Míč do dvojice 

- Žákyně stojí naproti sobě – jedna z dvojice běží s míčem, který má stále 

pod kontrolou a předá ho druhé z dvojice, následně odcouvá a totéž 

opakuje druhá z dvojice (střídáme vedení míče pravou a levou nohou) 

- Žákyně stojí naproti sobě – jedna z dvojice běží s míčem, obíhá svoji 

dvojici a vrací se na svoje místo, následně míč předá přihrávkou na druhou 

stranu, kde druhá z dvojice opakuje 

 

 

 

 

22 minut 

 Hra Na babu – dvě žákyně honí ostatní, všechny míč stále pod kontrolou – kdo 

je chycený stává se babou 

5 minut 

 

 

Závěrečná část Závěrečné protažení, shrnutí, reflexe, pochvala 3 minuty 
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Příprava na vyučovací jednotku TV č. 2 – fotbal 

Cíl: Pohybové dovednosti – přihrávky 

Čas: 45 min 

Pomůcky: fotbalové míče, kužele 

Aktivita Průběh Časová 

dotace 

Úvodní část  
 

Nástup, prezentace, seznámení s cílem hodiny 

Hra – I. T. volá domů – dvě žákyně s míčem chytají ostatní žákyně s míčem, kdo 

je chycený musí se zastavit a zvednout prst a čeká na vysvobození od 

dobrovolníka, který musí přiběhnout, dotknout se prstu a říct I. T. volá domů. Míč 

mají všechny žákyně neustále pod kontrolou. 

Rozcvička 

 

 

15 minut 

Hlavní část  

 

Každá žákyně vlastní míč 

- Žákyně stojí naproti zdi a zkouší přihrávku vnitřním nártem – nejprve 

pravou, následně levou nohou – totéž zkoušíme i přímým a vnějším 

nártem  

Míč do dvojice 

- Žákyně stojí naproti sobě na kratší vzdálenost a přihrávají si – střídají 

pravou a levou nohu – totéž zkoušíme i na větší vzdálenost 

- Dvojice stojí naproti sobě na jedné straně tělocvičny ve vzdálenosti 

přibližně 4m – nejprve za chůze a následně za běhu si přihrávají na 

druhou stranu tělocvičny 

Míč do čtveřice 

- Dvě dvojice stojí v zástupu naproti sobě zhruba ve 4m vzdálenosti – 

jedna z dvojice přihraje míč na druhou stranu, odcouvá a zařadí se za 

svoji dvojici, v následné variantě po přihrávce neodcouváme, ale 

přeběhneme a zařadíme se na druhou stranu 

 

 

 

 

20 minut 

 Hra Dřevorubci – rozestavěné kužely (stromy) – žákyně vyrážejí s míčem a snaží se 

trefit kužel (pokácet strom), jiná skupinka, dřevorubci se snaží kužely stavět  

7 minut 

 

 

Závěrečná část Závěrečné protažení, shrnutí, reflexe, pochvala 3 minuty 
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Příprava na vyučovací jednotku TV č. 3 – fotbal 

Cíl: Pohybové dovednosti – střelba 

Čas: 45 min 

Pomůcky: fotbalové míče, 2 brány, medicinbal 
Aktivita Průběh Časová 

dotace 

Úvodní část  
 

Nástup, prezentace, seznámení s cílem hodiny 

Hra – po tělocvičně jsou rozmístěny kužílky s různými barvami, žákyně pobíhají 

s míčem u nohy po celé ploše a po písknutí a se řekne barva, ke které se musí co 

nejrychleji dostat i s míčem a zařadit se za něj. Kdo je poslední musí vyšplhat na 

žebřiny a rychle se vrátit zpátky. 

Rozcvička 

 

 

15 minut 

Hlavní část  

 

Nácvik kopu – žákyně ve dvojicích 

- Jedna drží míč, druhá před ní udělá tři rychle kroky a opře vnitřní nárt o 

míč, poté výměna – následně zkoušíme i přímý nárt 

Dvě skupiny – každá střílí na vlastní bránu 

- Jedna skupina po jednom střílí na bránu, nejprve z místa, následně za 

pohybu 

- Druhá skupina - žákyně přihraje míč na učitele, který ji vrátí míč zpět 

(narazí) ona zpracuje a následně vystřelí na bránu 

- Každá žákyně si připraví míč přibližně 8m před svoji bránu a stoupne si 

na půlící čáru. Učitel před písknutím řekne cvik, který budou muset 

provést a následně co nejrychleji vyběhnout a vystřelit vlastním míčem 

na bránu (př. dřep s výskokem, sprint k balónu a střelba)  

 

 

 

 

20 minut 

 Hra Trefování medicinbalu – dvě skupiny, každá na svoji polovině (nesmí na 

soupeřovu polovinu). Na půlící čáře jsou tři medicinbaly. Každá žákyně má 

vlastní fotbalový míč – po písknutí se snaží trefovat (nohou) medicinbal a tím ho 

dostat na soupeřovu polovinu. Cílem je nemít medicinbal na vlastní polovině. Po 

3 minutách se určí vítěz.  

7 minut 

 

 

Závěrečná část Závěrečné protažení, shrnutí, reflexe, pochvala 3 minuty 
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Příprava na vyučovací jednotku TV č. 4 – fotbal 

Cíl: Pohybové dovednosti – vedení míče, střelba 

Čas: 45 min 

Pomůcky: fotbalové míče, 2 brány, kužele 

Aktivita Průběh Časová 

dotace 

Úvodní část  
 

Nástup, prezentace, seznámení s cílem hodiny 

Hra – Hrají proti sobě dvě družstva s fotbalovým míčem. Cílem je, aby žákyně 

udělaly ze tří hráčů bránu, kdekoliv ve vymezeném území a spoluhráčky do ní 

daly gól nohou. Brána se může pohybovat a může být i víc branek. Protihráči se 

mohou pohybovat kdekoliv. 

Rozcvička 

 

 

15 minut 

Hlavní část  

 

Vedení míče - žákyně rozděleny do čtyř zástupů, první má balón 

- U každého zástupu je 5 kuželů přibližně 3 metry od sebe 

- Vedeme míč k 1. kuželu, následně předáme míč druhé ze štafety a ta 

běží oběhnout 2. kužel, takto oběhneme všech 5 kuželů 

- Vedeme míč k 1. kuželu, žákyně balón zašlápne a vrací se zpět bez něj, 

vybíhá druhá, převezme balón u 1. kužele a předá míč další v pořadí, 

která vede míč tentokrát k 2. kuželu, kde ho zašlápne. Každá žákyně běží 

jednu cestu s balónem a jednu cestu bez balónu. Takto pokračujeme až 

do konce. 

Vedení míče s následnou střelbou – žákyně rozděleny na půl 

- Po obvodu tělocvičny jsou rozmístěny kužele – žákyně vedou míč 

slalomem, který zakončují střelbou na bránu – řadí se do fronty na druhé 

straně 

- Opět žákyně vedou míč slalomem, u posledního kužele mají za úkol 

udělat libovolnou kličku a zakončit na bránu 

 

 

 

 

20 minut 

  Samotná hra – vysvětlení základních pravidel, případné následné zastavování hry 

při porušení těchto pravidel 

8 minut 

 

 

Závěrečná část Závěrečné protažení, shrnutí, reflexe, pochvala 2 minuty 

 

  



 

- 38 - 

 

Příprava na vyučovací jednotku TV č. 5 – fotbal 

Cíl: Pohybové dovednosti – vedení míče, přihrávky 

Čas: 45 min 

Pomůcky: fotbalové míče, 2 brány, kužele, rozlišováky 

Aktivita Průběh Časová 

dotace 

Úvodní část  
 

Nástup, prezentace, seznámení s cílem hodiny 

Hra – Zajíc – každá žákyně bude mít vlastní míč, až na jednu, která bude zajíc.  

Zajíc dostane náskok a za ním vyráží ostatní žákyně s míčem (smečka psů). Kdo 

první chytne zajíce, aniž by opustil svůj míč, vyhrává a stává se z něj zajíc. 

Rozcvička 

 

 

15 minut 

Hlavní část  

 

Vedení dvou míčů - Žákyně v dvojicích  

-  Na signál zašlápnou podrážkou oba balóny  

- Totéž, ale po zašlápnutí míčů je opustí a převezmou míče jiné žákyně 

v blízkosti  

Vedení míče – žákyně ve dvojicích 

- Mění směr a rychlost ve dvojici následováním přední žákyně 

Přihrávky  

- Všechny žákyně udělají jeden velký kruh – čtyři jsou uvnitř kruhu bez 

míčů, po obvodu kruhu s míči – po dobu 30s pobíhají uvnitř kruhu a po 

oslovení dostávají přihrávku, kterou zpracují a vrací balón přihrávkou 

zpět. Vystřídají se všechny. 

- Totéž, jen žákyně po obvodu mají míč v rukách a házejí ho vzduchem, 

po zpracování vrací balón přihrávkou zpět 

 

 

 

 

20 minut 

  Samotná hra – žákyně rozděleny do 4 týmu, po 2 minutách střídání 8 minut 

 

 

Závěrečná část Závěrečné protažení, shrnutí, reflexe, pochvala 2 minuty 
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Příprava na vyučovací jednotku TV č. 6 – fotbal 

Cíl: Pohybové dovednosti – vedení míče, přihrávky 

Čas: 45 min 

Pomůcky: fotbalové míče, 2 brány, stříšky, rozlišováky 

Aktivita Průběh Časová 

dotace 

Úvodní část  
 

Nástup, prezentace, seznámení s cílem hodiny 

Hra – Ocáskovaná – žákyně s míčem – navzájem si kradou ocas (rozlišovák) – 

pokud ukradnou, nechají ležet na zemi, za ohraničeným polem si 5x zaskáčou na 

míči (pravá, levá) a vrací se do hry. 

Rozcvička 

 

 

15 minut 

Hlavní část  

 

Vedení míče – každá žákyně vlastní míč 

- Žákyně stojí v prostoru půlící čáry čelem k učiteli a dělají určitý cvik 

(poskakují na míči, dřep atd.) – na znamení učitele startují s míčem 

správným směrem – pravá, levá  

- Žákyně stojí na jedné straně tělocvičny a postupně válejí míč jednou 

nohou na druhou stranu tělocvičny (koloběžka), následně vedou míč 

pouze pravým vnějším nártem, pravým vnitřním nártem, levým vnějším 

nártem a levým vnitřním nártem 

Přihrávky – žákyně ve 4 skupinách 

- Vždy dva zástupy naproti sobě – mezi nimi stříšky – jeden míč – žákyně 

dává dlouhou přihrávku druhému zástupu, pokračuje v běhu přes stříšky 

(přeběhnutí, přeskakování jednonož, snožmo) a řadí se do druhého 

zástupu, po zpracování přichází opět dlouhá přihrávka a cvičení se 

opakuje 

Vedení míče s přihrávkami – žákyně ve 4 skupinách 

- Vždy dva zástupy naproti sobě – první vybíhá s míčem vpřed, v polovině 

vzdálenosti zvedne hlavu a přihrává na druhou stranu, tam si míč 

zpracuje další žákyně a pokračuje stejným způsobem 

 

 

 

 

20 minut 

  Samotná hra – žákyně rozděleny do 4 týmu, po 2 minutách střídání 8 minut 

 

 

Závěrečná část Závěrečné protažení, shrnutí, reflexe, pochvala 2 minuty 
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Příprava na vyučovací jednotku TV č. 7 – fotbal 

Cíl: Pohybové dovednosti – vedení míče, přihrávky, střelba 

Čas: 45 min 

Pomůcky: fotbalové míče, 2 brány, švihadla, obruče 

Aktivita Průběh Časová 

dotace 

Úvodní část  
 

Nástup, prezentace, seznámení s cílem hodiny 

Hra – Kovboj – vedení míče, a přitom jednou rukou točí se švihadlem (vedle sebe, 

nad hlavou) – dostatek místa okolo sebe! 

- Honička – vyrovnané dvojice (oba míč) – jeden hodní druhého – chytí a 

výměna 

Rozcvička 

 

 

15 minut 

Hlavní část  
 

Vedení míče – každá žákyně vlastní míč 

- Žákyně sledují učitele, který je postaven 15m před nimi. Žákyně jsou 

rozestaveny v řadě, či dvoj řadě s míčem u nohy. Učitel se pohybuje 

zpočátku zvolna, postupně rychleji vpřed, vzad, vpravo, vlevo. Žákyně 

reagují na pohyb učitele a vedou míč stejným směrem, jakým se pohybuje 

učitel. 

Přihrávky – žákyně ve trojicích 

- V zástupu – jedna uprostřed, dvě na krajích – žákyně, které jsou na kraji, 

mají balón. Žákyně uprostřed je bez balónu a postupně dostává přihrávku od 

jedné žákyně z kraje, otáčí se a dostává přihrávku z druhého kraje (naráží si) 

– všechny se vystřídají 

Přihrávky a střelba 

- Narážečka – přijde přihrávka, žákyně sklepne proti noze a přihází střelba – 

ta co střílela, se otočí a naráží další žákyni 

- Totéž, jen na zemi 5 obručí, které proskáčou (jedna noha do jedné obruče) a 

střelba 

 

 

 

 

18 minut 

Hra Bránění hradů – tři týmy – hrady, kde mají své míče, na píšťalku kradou a brání svůj 

hrad (míč vedou nohou) 

10 minut 

 

 

Závěrečná 

část 

Závěrečné protažení, shrnutí, reflexe, pochvala 2 minuty 
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Příprava na vyučovací jednotku TV č. 8 – fotbal 

Cíl: Pohybové dovednosti – vedení míče, přihrávky, střelba 

Čas: 45 min 

Pomůcky: fotbalové míče, 2 brány, kužele, „rozlišováky“ 

Aktivita Průběh Časová 

dotace 

Úvodní část  
 

 

 

Nástup, prezentace, seznámení s cílem hodiny 

Hra – kanónová palba – žákyně přebíhají z jednoho konce tělocvičny na druhý a při 

tom vedou míč – čtyři žákyně stojí naproti sobě na půlící čáře a kutálejí si míče – 

žákyně se jim musejí vyhýbat 

Rozcvička 

 

 

15 minut 

Hlavní část  

 

Vedení míče – žákyně rozděleny do 4 skupin 

- Na zemi je metami v rozích vyznačen čtverec o straně minimálně 10 metrů. U 

každého rohu stojí zástup žákyň. Kromě toho stojí na vnější straně jeden hráč 

každého družstva s míčem. Ti na povel učitele vystartují a vedou míč podél 

stran čtverce až do místa, ze kterého startovali, kde se mezitím připravil další 

člen družstva. Tomu míč předají a zařadí se do zástupu uvnitř čtverce (pravá, 

levá noha, převalovaní, míč mezi kotníky). 

Vedení míče s následnou střelbou – žákyně rozděleny na dvě poloviny 

- Od půlící čáry proběhnou slalom s balónem a vyberou si jednu ze tří malých 

branek, kam zakončují 

- To samé, jen po slalomu přichází přihrávka na střed, dostane přihrávkou zpět 

a opět vybírá branku, kam vystřelí (ten kdo vystřelil, jde narážet) 

 

 

 

 

20 minut 

  Samotná hra – žákyně rozděleny do 4 týmu, po 2 minutách střídání 8 minut 

 

 

Závěrečná 

část 

Závěrečné protažení, shrnutí, reflexe, pochvala 2 minuty 
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Příprava na vyučovací jednotku TV č. 9 – fotbal 

Cíl: Pohybové dovednosti – vedení míče, přihrávky, střelba 

Čas: 45 min 

Pomůcky: fotbalové míče, 2 brány, kužele, žebřík 

Aktivita Průběh Časová 

dotace 

Úvodní část  
 

Nástup, prezentace, seznámení s cílem hodiny 

Hra – Na zmrzlíky – honí dvě žákyně ostatní, všechny balón u nohy – kdo je chycený, 

roztáhne nohy a dá míč nad hlavu – záchrana podlezením  

- Bago – dva kruhy, jeden uprostřed 

Rozcvička 

 

 

15 minut 

Hlavní část  

 

Vedení míče 

- Žákyně vedou míč v zástupu a přesně kopírují činnost první žákyně, která 

vede zástup zcela libovolně.  Součinnost žákyň připomíná hada. Mění směr, 

rychlost, způsob vedení míče. Dbáme na vzdálenost mezi žákyněmi, která by 

měla činit 2-3 metry   

Přihrávky – žákyně ve dvojicích – jeden míč 

- Stojí naproti sobě, přihrávají si na dva doteky, střídají pravou a levou nohu, 

následně zkoušejí na jeden dotek  

- Totéž, ale jedna z dvojice si vezme míč do ruky a hází ji té druhé, která vrací 

z prvního doteku zpátky do rukou (vnitřní i přímý nárt) 

Vedení míče, přihrávka a následná střelba – žákyně rozděleny na dvě poloviny 

- Stojí v zástupu – probíhá žebříkem (do každé díry jedna noha, jednonož, 

snožmo), převezme připravený míč, narazí si o zeď, zpracuje a následně 

zakončuje na bránu 

 

 

 

 

20 minut 

   

Hra 

Na víc branek – ve vymezeném území jsou vytvořeny čtyři branky  - žákyně se 

pohybují tak, že hrají 3 na 3, 4 na 4 a berou si navzájem míč, dávají branky – kdo dá 

více branek, vyhrává 

8 minut 

 

 

Závěrečná 

část 

Závěrečné protažení, shrnutí, reflexe, pochvala 2 minuty 
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Příprava na vyučovací jednotku TV č. 10 – fotbal 

Cíl: Pohybové dovednosti – vedení míče, přihrávky, střelba 

Čas: 45 min 

Pomůcky: fotbalové míče, 2 brány, krabice, lavičky, „rozlišováky“ 

Aktivita Průběh Časová 

dotace 

Úvodní část  
 

Nástup, prezentace, seznámení s cílem hodiny 

Hra – Auta – učitel má kužele s barvami semaforů (červená, oranžová, zelená) – 

žákyním se nejprve říkají pokyny „stůj, startuj, jeď!“ – po celou dobu vedou míč – 

následně přejdeme na barevné kužely – žákyně musí zvedat hlavu, aby mohly reagovat 

Rozcvička 

 

 

15 minut 

Hlavní část  

 

Vedení míče – dinosaurus 

- Učitel se pohybuje v prostoru a tahá za sebou krabici – žákyně vedou balón u 

nohy a v ruce mají tenisák, který se snaží trefit bedny – učitel občas vysype 

krabici 

Přihrávky 

- Žákyně stojí naproti sobě na lavičkách a hází si míč – přihrávky nejprve 

rukou, pak kolínkem, nártem, hlavičkou 

Střelba – žákyně ve dvojicích – jeden míč 

- Na půlící čáře stojí jedna z dvojice s míčem, druhá 2m před ní s roztaženýma 

nohama – žákyně s míčem dává přihrávku mezi nohama, obíhá druhou žákyni 

a snaží se co nejrychleji zakončovat, žákyně bez míče se mění v obránce a 

snaží se střele zabránit 

Souboje – žákyně ve dvou skupinách 

- Z každého týmu na povel vybíhá žákyně, překonávají lavičku a je jim vhozen 

balón – souboj o něj – kdo ho získá, střílí na bránu 

Herní kombinace – 2 na 1, 3 na 2 s následným zakončením na bránu 

 

 

 

 

20 minut 

  Samotná hra – žákyně rozděleny do 4 týmu, po 2 minutách střídání 8 minut 

 

 

Závěrečná 

část 

Závěrečné protažení, shrnutí, reflexe, pochvala 2 minuty 
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Příprava na vyučovací jednotku TV č. 1 – basketbal 

Cíl: Pohybové dovednosti – vedení míče 

Čas: 45 min 

Pomůcky: basketbalové míče, kužele 

Aktivita Průběh Časová 

dotace 

Úvodní část  
 

Nástup, prezentace, seznámení s cílem hodiny 

- Driblink po obvodu tělocvičny – na jedno písknutí otočení směru, na dvě 

písknutí dřep a pokračování ve stejném směru, na tři písknutí otočení se 

s míčem o 360° - vše za neustálého driblinku  

Rozcvička 

 

 

15 minut 

Hlavní část  

 

Driblink na místě – každá žákyně svůj míč 

- Driblujeme pouze dominantní rukou – žákyně stojí v řadě a driblují různě 

vysoko – nejprve k ramenům, následně k pasu, úroveň kolen a vyzkoušíme i 

driblink u kotníku – totéž i druhou rukou 

- Stojí v prostoru a zkouší postupně jít za neustálého driblinku do kleku, sedu i 

lehu a nazpátek 

Driblink za pohybu – 4 zástupy, každá žákyně svůj míč 

- Na znamení chůzí vyráží první čtveřice na první lajnu a vrací se chůzí pozadu 

zpět, jde na druhou lajnou, chůzí pozadu zpět na první lajnu a popředu 

pokračuje na třetí lajnu – pokračuje další čtveřice – totéž i za běhu  

- Štafetové závody – na znamení vybíhá první čtveřice, obíhá kužel a vrací se 

zpět, štafetu předá předáním míče a vybíhá další – totéž pozadu 

 

 

 

 

20 minut 

 

Hra 

O metu – žákyně jsou rozestavěny do čtverce, každá u jednoho rohu s míčem, jedna 

uprostřed s míčem – na signál změní místa (mety) driblinkem žákyně v rozích a v ten 

samý moment se žákyně uprostřed snaží zaujmout některé z volných míst. Komu se 

nepodaří zaujmout místo ve čtverci, musí zůstat ve středu. Učitel mění směr, volby met 

atp.  

8 minut 

 

 

Závěrečná 

část 

Závěrečné protažení, shrnutí, reflexe, pochvala 2 minuty 
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Příprava na vyučovací jednotku TV č. 2 – basketbal 

Cíl: Pohybové dovednosti – přihrávky 

Čas: 45 min 

Pomůcky: basketbalové míče 

Aktivita Průběh Časová 

dotace 

Úvodní část  
 

Nástup, prezentace, seznámení s cílem hodiny 

Hra – Mrazík – dvě žákyně honí, kdo je chycený, chytí míč do ruky a zůstane stát, 

záchrana – žákyně musím za neustálého driblinku oběhnout zmraženého a tím ho 

osvobodí 

Rozcvička 

 

 

15 minut 

Hlavní část  

 

Přihrávky ze stoje – dvojice naproti sobě 

- Žákyně stojí naproti sobě a přihrávají si – obouruč od prsou, o zem, jednoruč 

- To samé, jen před přihrávkou oběhnou driblinkem svoji dvojici 

Přihrávky za pohybu – dvojice naproti sobě 

- Stojí všechny žákyně na jedné straně tělocvičny – první dvojice vyráží cvalem 

stranou, a přitom si přihrávají přihrávkou obouruč od prsou až na druhou 

stranu tělocvičny – poté, přihrávka o zem, přihrávka jednoruč 

 

 

 

 

20 minut 

 

Hra 

Na 10 přihrávek – žákyně se rozdělí přibližně po čtyřech – na každé polovině hřiště se 

hra začne rozskokem. Žákyně si navzájem přihrávají a počítají si přihrávky. Nesmí 

driblovat. Jakmile se míče zmocní soupeř, přihrávat si začne on a počítají si také 

přihrávky. Po každém získání míče se počítání přihrávek začíná znovu. Vítězí to 

družstvo, které dosáhne 10 přihrávek. 

8 minut 

 

 

Závěrečná 
část 

Závěrečné protažení, shrnutí, reflexe, pochvala 2 minuty 
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Příprava na vyučovací jednotku TV č. 3 – basketbal 

Cíl: Pohybové dovednosti – střelba 

Čas: 45 min 

Pomůcky: basketbalové míče 

Aktivita Průběh Časová 

dotace 

Úvodní část  
 

Nástup, prezentace, seznámení s cílem hodiny 

Hra – Tunel – žákyně vytvoří dvojice (každá vlastní míč), chytí se za ruce a volnou 

rukou driblují po tělocvičně. Na začátku hry jsou určené dvojice, které tvoří tunel 

(tunel se vytvoří zdvojením chycených rukou v pohybu), pod kterým prochází jiná 

dvojice. Po projití tunelu dvojice vytváří tunel a dvojice, která dělala tunel, si vymění 

driblující ruce a snaží se projít dalším vytvořeným tunelem. Při ztrátě míče nebo při 

rozpojení hráči dělají trestné úkoly (3 dřepy, 3 kliky atd..), po kterých pokračují ve hře. 

Rozcvička 

 

 

15 minut 

Hlavní část  
 

Střelba z místa – každá žákyně vlastní míč – žákyně rozděleny do šesti skupin – každá 

skupina u jednoho koše 

- Žákyně stojí ze strany pod košem a střílí nejprve 5 střel zleva a pak 5 střel 

zprava o desku 

- Žákyně ze vzdálenosti trestného hodu střílí každá 5 pokusů 

Střelba za pohybu 

- Žákyně vybíhá z půlící čáry směrem ke koši – na hranici tříbodového oblouku 

přihrává druhé žákyni stojící u tříbodové hranice více vpravo a ta náběhem 

zakončuje do koše – měníme strany 

- Totéž, jen se žákyně pokoušejí zakončovat dvojtaktem 

- Žákyně vybíhá z tříbodové hranice a zakončuje – po vystřelení zůstává na 

místě a doskakuje střelu žákyně, která střílí po ní 

 

 

 

 

20 minut 

 

Hra 

Štafetové závody – žákyně rozděleni do čtyř družstev, každé družstvo stojí v rohu 

tělocvičny. Ve středovém kruhu je volně poházeno 51 kužílků. Cílem každého družstva 

je získat co nejvíce kužílků. Žákyně vybíhají po jednom a mohou vzít pouze jeden 

kužílek. Toto opakujeme ve třech různých variantách – popředu driblink pravou rukou, 

popředu driblink levou rukou a driblink pozadu. 

8 minut 

 

 

Závěrečná 

část 

Závěrečné protažení, shrnutí, reflexe, pochvala 2 minuty 
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Příprava na vyučovací jednotku TV č. 4 – basketbal 

Cíl: Pohybové dovednosti – vedení míče, přihrávky a střelba 

Čas: 45 min 

Pomůcky: basketbalové míče, kužele, „rozlišováky“ 

Aktivita Průběh Časová 

dotace 

Úvodní část  
 

Nástup, prezentace, seznámení s cílem hodiny 

Hra – Boj o míč – dvě žákyně proti sobě s jedním míčem. Obě dvě drží míč pevně 

oběma rukama. Na znamení se snaží vybojovat míč. 

Přetáhni soupeře driblinkem – dvě žákyně, každá s míčem, se čelem k sobě vzájemně 

drží za levou (pravou) ruku. Na znamení se snaží jedna druhou přetáhnout na svoji 

stranu. Volnou rukou musejí stále driblovat. 

Rozcvička 

 

 

  

 

 

15 minut 

Hlavní část  

 

Přihrávky – žákyně ve trojici, jeden míč 

- Žákyně stojí v zástupu, krajní žákyně si přihrávají míč, prostřední se snaží jej 

chytit nebo se jej alespoň dotknout – pokud míč chytí nebo se ho alespoň 

dotkne, střídá žákyni, která přihrávku zkazila 

Vedení míče a střelba 

- Žákyně vede míč slalomem mezi kužely nízkým driblinkem, od půlky 

sprintuje s míčem vysokým driblinkem a zakončuje – nejprve střelba z místa, 

poté z dvojtaktu  

Střelba za pohybu – žákyně ve dvojicích 

- První z dvojice dribluje od poloviny hřiště na čáru trestného hodu, ostře změní 

směr a zastaví se na tříbodové hranici – druhá dvojice sprintuje podél postraní 

čáry, přebírá míč a jde do střely (zakončují z místa, následně z dvojtaktu) – 

totéž z druhé strany 

 

 

 

 

20 minut 

  Samotná hra – vysvětlení základních pravidel, případné následné zastavování hry při 

porušení těchto pravidel 

8 minut 

 

 

Závěrečná 
část 

Závěrečné protažení, shrnutí, reflexe, pochvala 2 minuty 
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Příprava na vyučovací jednotku TV č. 5 – basketbal 

Cíl: Pohybové dovednosti – vedení míče, přihrávky a střelba 

Čas: 45 min 

Pomůcky: basketbalové míče, kužele, „rozlišováky“ 

Aktivita Průběh Časová 

dotace 

Úvodní část  
 

Nástup, prezentace, seznámení s cílem hodiny 

Hra – Vypichování míče – ve vymezeném území žákyně za běhu driblují s balónem. 

Nejprve jsou vybráni dva dobrovolníci, kteří vypichují míče, následně si všechny 

žákyně mohou míče vypichovat navzájem. Kdo ztratí míč, sebere si ho, utíká se 

dotknout žebřin a vrací se zpátky do hry. 

Rozcvička 

 

 

15 minut 

Hlavní část  

 

Vedení míče 

- Žákyně vytvoří uličku z dvojic a nahrávají si (od prsou, o zem, jednoruč) – 

středem uličky probíhá žákyně nízkým driblinkem a vyhýbá se přihrávkám 

- Žákyně ve dvojicích se pohybují volně po tělocvičně – jedna vede dva balóny 

(pravou i levou rukou) – následně se vymění 

Přihrávky – žákyně stojí ve čtveřici, jeden míč 

- Na povel si žákyně přihrávají jedním směrem, na další zapískání mění směr 

přihrávek – provádíme přihrávky od prsou, o zem, jednoruč 

Vedení míče a střelba – každá žákyně svůj míč 

- Žákyně vede míč z půlky hřiště podél postranní čáry, obtočí se okolo jednoho 

kužele levou rukou, pokračuje dál a obtočí se okolo druhého kužele pravou 

rukou a běží na koš zakončovat 

 

 

 

 

20 minut 

  Samotná hra – žákyně rozděleny do 4 týmu, po 2 minutách střídání 8 minut 

 

 

Závěrečná 
část 

Závěrečné protažení, shrnutí, reflexe, pochvala 2 minuty 
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Příprava na vyučovací jednotku TV č. 6 – basketbal 

Cíl: Pohybové dovednosti – vedení míče, přihrávky a střelba 

Čas: 45 min 

Pomůcky: basketbalové míče, kužele, „rozlišováky“ 

Aktivita Průběh Časová 

dotace 

Úvodní část  
 

Nástup, prezentace, seznámení s cílem hodiny 

Hra – Rybičky rybáři jedou s driblinkem – hra začíná s jedním rybářem na jedné straně 

a s ostatními rybičkami na straně druhé. Při této hře musím mít všechny žákyně míč po 

celou dobu pod kontrolou, jinak se stávají rybářem. 

Rozcvička 

 

 

15 minut 

Hlavní část  

 

Vedení míče – žákyně ve dvojicích 

- Dvojice stojí v 8 zástupech proti sobě do kruhu – každá první žákyně má míč 

– žákyně driblují do protějšího zástupu a vyhýbají se přitom ostatním 

driblujícím žákyním – u druhého zástupu předají míč a vybíhá další 

Přihrávky – žákyně po pěti 

- Tři žákyně udělají trojúhelník – mají jeden míč, kterým si přihrávají – dvě 

žákyně uvnitř a snaží se přihrávku zachytit 

Vedení míče a střelba – dvě skupiny 

- Skupina stojí na čáře trestného hodu – žákyně vystřelí na koš, sama si 

doskočí, driblinkem se přesune do rohu hřiště, tam oběhne kužílek a pokračuje 

podél postranní čáry slalomem směrem ke druhému koši, kde se zařadí do 

druhé skupiny 

 

 

 

 

20 minut 

  Samotná hra – žákyně rozděleny do 4 týmu, po 2 minutách střídání 8 minut 

 

 

Závěrečná 

část 

Závěrečné protažení, shrnutí, reflexe, pochvala 2 minuty 
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Příprava na vyučovací jednotku TV č. 7 – basketbal 

Cíl: Pohybové dovednosti – vedení míče, přihrávky a střelba 

Čas: 45 min 

Pomůcky: basketbalové míče, kužele, „rozlišováky“ 

Aktivita Průběh Časová 

dotace 

Úvodní část  
 

Nástup, prezentace, seznámení s cílem hodiny 

Hra – Barvičky – za neustálého driblování žákyně pobíhají po tělocvičně. Na písknutí 

učitel zakřičí barvu, které se žákyně musí co nejrychleji dotknout. Kdo je poslední 

splní trest (dřepy, kliky atp..). V průběhu hry měníme způsob driblování – pouze 

pravou rukou, pouze levou rukou, driblink pozadu, vysoký a nízký driblink. 

Rozcvička 

 

 

15 minut 

Hlavní část  

 

Vedení míče – dvě skupiny 

- Na zemi je rozmístěno 9 kuželů do čtverce (3x3) – postupně žákyně driblují 

s míčem podle číslice, kterou mají znázornit (1-5)  

Přihrávka – žákyně po pěti 

- Žákyně jsou do tvaru hvězdice a mají jeden míč – komu přihrají, tam běží – 

přihrávka od prsou, o zem i jednoruč 

Vedení míče a střelba 

- Žákyně z jednoho rohu začne sprintovat, v ten moment je jí dlouhou 

přihrávkou vhozen míč, který co nejrychleji doběhne, zpracuje a driblinkem 

jde do zakončení 

- Totéž, jen ve dvojicích – kdo získá míč, je útočník a druhá dvojice se stává 

obráncem 

 

 

 

 

20 minut 

  Samotná hra – žákyně rozděleny do 4 týmu, po 2 minutách střídání 8 minut 

 

 

Závěrečná 
část 

Závěrečné protažení, shrnutí, reflexe, pochvala 2 minuty 

 

  



 

- 51 - 

 

Příprava na vyučovací jednotku TV č. 8 – basketbal 

Cíl: Pohybové dovednosti – vedení míče, přihrávky a střelba 

Čas: 45 min 

Pomůcky: basketbalové míče, kužele, „rozlišováky“ 

Aktivita Průběh Časová 

dotace 

Úvodní část  
 

Nástup, prezentace, seznámení s cílem hodiny 

Hra – Zrcadla – žákyně si vytvoří dvojice – první žákyně pobíhá kdekoliv po 

tělocvičně za neustálého driblinku – pokouší se měnit směr vedení míče, rychlost 

vedení a může přidávat různé cviky – druhá žákyně musí vše co nejrychleji opakovat. 

Rozcvička 

 

 

15 minut 

Hlavní část  

 

Vedení míče – čtyři družstva 

- Štafetový běh – driblinkem pravou rukou, levou rukou a pozadu 

Přihrávky – žákyně ve dvojicích, jeden míč 

- Stojí naproti sobě ve vzdálenosti přibližně 5m – každá žákyně má jeden 

kužílek za sebou, jeden napravo a jeden nalevo – po odehrání balónu žákyně 

couvá ke kužílku za sebou a vrací se zpět na svoje místo, kde dostává opět 

přihrávku a opakuje – následně běhá pouze ke kužílku na pravé straně a pak 

na straně levé 

Střelba – 6 skupin, každá u jednoho koše 

- Učitel vyznačí žákyním 5 střeleckých pozic – z jedné pozice střílí tak dlouho, 

dokud nedá koš, poté se posouvá na další pozici a přidává se další žákyně 

 

 

 

 

20 minut 

  Samotná hra – žákyně rozděleny do 4 týmu, po 2 minutách střídání 8 minut 

 

 

Závěrečná 

část 

Závěrečné protažení, shrnutí, reflexe, pochvala 2 minuty 
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Příprava na vyučovací jednotku TV č. 9 – basketbal 

Cíl: Pohybové dovednosti – vedení míče, přihrávky a střelba 

Čas: 45 min 

Pomůcky: basketbalové míče, kužele, „rozlišováky“ 

Aktivita Průběh Časová 

dotace 

Úvodní část  
 

Nástup, prezentace, seznámení s cílem hodiny 

Hra – Honěná se záchranou – po tělocvičně jsou různě poházeny obruče, kterých e o 

jednu méně, než je počet cvičících žákyň. Pohybují se po tělocvičně driblinkem, na 

znamení se musí co nejrychleji dostat do „domečku“ (obruče). Kdo zůstává mimo 

obruč, opět plní předem zadaný úkol. 

Rozcvička 

 

 

15 minut 

Hlavní část  

 

Vedení míče a střelba – dvě skupiny 

- Skupiny proti sobě stojí na koncové čáře v pravém roku v zástupu – dva míče 

jsou položeny na středovém kruhu – na znamení vybíhá jedna žákyně 

z každého družstva, sebere míč a driblinkem jde do zakončení – kdo dá první 

koš, získává pro svoje družstvo bod 

Přihrávky – žákyně ve trojicích 

- Stojí v zástupu přibližně 3m od sebe – žákyně na kraji přihraje žákyni 

uprostřed – ta jí vrátí přihrávku zpět a ona dává dlouho přihrávku na druhou 

krajní žákyni (jedna krátká přihrávka, jedna dlouhá přihrávka) – všechny se 

vystřídají 

Střelba – 6 skupin, každá u jednoho koše 

- Z vymezeného území mají za úkol co nejrychleji vstřelit 10 košů – po každé 

střele se střídají 

 

 

 

 

20 minut 

  Samotná hra – žákyně rozděleny do 4 týmu, po 2 minutách střídání 8 minut 

 

 

Závěrečná 
část 

Závěrečné protažení, shrnutí, reflexe, pochvala 2 minuty 
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Příprava na vyučovací jednotku TV č. 10 – basketbal 

Cíl: Pohybové dovednosti – vedení míče, přihrávky a střelba 

Čas: 45 min 

Pomůcky: basketbalové míče,  „rozlišováky“ 

Aktivita Průběh Časová 

dotace 

Úvodní část  
 

Nástup, prezentace, seznámení s cílem hodiny 

Hra – Kdo dá více košů – po dobu 5 minut žákyně pobíhají driblinkem po tělocvičně a 

snaží se vstřelit co nejvíce košů. Před střelbou na koš, však musí projet jedním ze 

slalomů (nabít si), ty jsou rozmístěny různě po hřišti. 

Rozcvička 

 

 

15 minut 

Hlavní část  

 

Vedení míče  

- Osm žákyň (útočníků) stojí libovolně s míčem na koncové čáře tělocvičny – 

čtyři žákyně (obránci) stojí v řadě na půlící čáře – na znamení útočníci 

vybíhají a snaží se projít přes obránce na druhou stranu – po třech 

opakováních vyměníme  

Vedení míče a střelba 

- Souboje – 1 na 1, 2 na 2 

- Přečíslení – 2 na 1, 3 na 2 

Vedení míče a přihrávka – dva zástupy, jeden míč 

- Poslední žákyně dribluje dopředu, přihraje poslední, ta dribluje opět dopředu a 

přihraje opět poslední, dokud se nepřesunou na druhý konec hřiště 

- Totéž, jen si žákyně udělají mezi sebou rozestup a vedou míč slalomem okolo 

žákyň 

 

 

 

 

20 minut 

  Samotná hra – žákyně rozděleny do 4 týmu, po 2 minutách střídání 8 minut 

 

 

Závěrečná 
část 

Závěrečné protažení, shrnutí, reflexe, pochvala 2 minuty 
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Příprava na vyučovací jednotku TV č. 1 – florbal 

Cíl: Pohybové dovednosti – vedení míče 

Čas: 45 min 

Pomůcky: florbalové hole, florbalové míče, kužele 

Aktivita Průběh Časová 

dotace 

Úvodní část  
 

Nástup, prezentace, seznámení s cílem hodiny 

Hra – Honička s odkládáním hole – všechny žákyně mají florbalové hole, kromě jedné. 

Taje na začátku honič. Jakmile chytne žákyni s florbalovou holí, chycená odnese 

florbalovou hůl na předem určené místo a začne chytat taky. Kdo zůstane poslední 

s florbalovou holí, vyhrává. 

Rozcvička – využijeme florbalovou hůl 

 

 

15 minut 

Hlavní část  

 

Vedení míče – každá žákyně vlastní hůl i míček 

- První žákyně vybíhá a provádí slalom s míčkem mezi ostatními popředu 

(pozadu). Jakmile první žákyně doběhne, zařadí se na konec zástupu s 

přiměřeným odstupem. Dále pokračuje druhá žákyně – vybíhají rychle za 

sebou 

- Žákyně stojí ve dvoj řadě – na písknutí vybíhá první řada vpřed a vede míček 

– oběma rukama, jednou rukou, vnitřní stranou hole, vnější stranou hole 

- Žákyně jsou rozděleny do družstev, seřazeny každá za svým kuželem. Na 

povel vybíhají první zástupci týmů a vedou míček okolo všech kuželů, když 

doběhnou ke svému družstvu, předají míček dalšímu v pořadí. Nejrychlejší 

mužstvo vítězí. 

 

 

 

 

20 minut 

 

Hra 

Vymetání prostoru – žákyně jsou rozděleny na dva týmy. Každé družstvo je na jedné 

polovině vymezeného prostoru a nesmí ji opustit. Na plochu se vysypou všechny 

dostupné míčky. Během časového úseku (2-4 minuty) musí hráči každého družstva 

„vyčistit“ svoji polovinu od míčků. Způsobem, jak „vyčistit“ prostor je nahrávat a 

střílet míčky na soupeřovu polovinu (vnitřní, vnější stranou hole). Posledních 10 vteřin 

odpočítáváme nahlas, aby se žákyně posledního míčku dotkly naposledy s poslední 

vteřinou. Po ukončení časového limitu, se nikdo nesmí dotknout míčku. Spočítáme 

počet míčků na každé polovině. Vyhrává to družstvo, které má na své polovině méně 

míčků 

8 minut 

 

 

Závěrečná 
část 

Závěrečné protažení, shrnutí, reflexe, pochvala 2 minuty 
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Příprava na vyučovací jednotku TV č. 2 – florbal 

Cíl: Pohybové dovednosti – přihrávky 

Čas: 45 min 

Pomůcky: florbalové hole, florbalové míče, kužele 

Aktivita Průběh Časová 

dotace 

Úvodní část  
 

Nástup, prezentace, seznámení s cílem hodiny 

Hra – Vypichování – Každá žákyně má míček a vede ho ve vymezeném prostoru. 

Zároveň se snaží ostatním míček „vypíchnout“ ven z označeného prostoru. Jakmile 

někomu míček uteče z vymezeného prostoru, počítá si trestný bod, utíká si pro míček a 

vrací se zpět do hry. Když žákyně nemá míček ve vymezeném prostoru, nesmí se 

snažit ostatním míčky vyrazit, ale okamžitě si jde pro ten svůj. 

Rozcvička – využijeme florbalovou hůl 

 

 

15 minut 

Hlavní část  

 

Přihrávky – žákyně ve dvojicích – dvě hole, jeden míček 

- Přihrávky ze stoje – (nejprve na kratší vzdálenost, následně zvětšíme) – 

vnitřní stranou hole, vnější stranou hole (backhand, forehand) 

- Přihrávky ze stoje – před přihrávkou zkouší driblink 

- Přihrávky za pohybu – totéž, jen žákyně s míčkem vede míček do poloviny 

rozestupu, přihrává svoji dvojici a odcouvá zpátky na svoje místo – druhá 

z dvojice opakuje 

- Přihrávky za pohybu – jedna z dvojice přihraje druhé, následně si hledá volný 

prostor a říká si o přihrávku – totéž po přihrávce provádí druhá z dvojice  

 

 

 

 

20 minut 

 

Hra 

Hra družstev na 8 branek z kuželů – Ve vymezeném území hrají dvě družstva 

s libovolným počtem žákyň, branka platí, když provedou míček libovolnou brankou 

postavenou z kuželů, nesmí však provést 2x za sebou jednou brankou. 

8 minut 

 

 

Závěrečná 

část 

Závěrečné protažení, shrnutí, reflexe, pochvala 2 minuty 
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Příprava na vyučovací jednotku TV č. 3 – florbal 

Cíl: Pohybové dovednosti – střelba 

Čas: 45 min 

Pomůcky: florbalové hole, florbalové míče, 2 brány, kužele 

Aktivita Průběh Časová 

dotace 

Úvodní část  
 

Nástup, prezentace, seznámení s cílem hodiny 

Hra – Florbalové rybičky – žákyně (rybář) pohybující se směrem dopředu proti 

rybičkám, má florbalovou hůl a snaží se vypíchnout míček ostatním žákyním  - 

„rybičkám“, které se pohybují s míčkem pouze směrem dopředu „proti“ rybáři.  

Rozcvička – využijeme florbalovou hůl 

 

 

15 minut 

Hlavní část  

 

Střelba z místa – každá žákyně vlastní hůl a míček – jsou rozděleny na půl 

- Žákyně stojí v řadě a po jedné střílí na bránu 

Střelba za pohybu  

- Žákyně udělají s míčkem tři rychlé kroky a střílejí na bránu 

- Vybíhá bez míčku, obíhá kužel a dostává nahrávku ze středu hřiště, zpracuje 

míček a zakončuje na bránu 

- Žákyně stojí ve dvou řadách naproti sobě (5m od sebe) – jedna žákyně 

vybíhá bez míčku vpřed a dostává přihrávku od žákyně z druhé řady, 

zpracuje a střílí na bránu – postupně se střídají 

 

 

 

 

20 minut 

 

Hra 

Střelba na rychlost – žákyně musí střílet z jednoho místa tak dlouho, dokud nedá gól. 

Poté, co se žákyni podaří gól vstřelit, posouvá se k dalšímu kuželu. Takto mezi sebou 

žákyně soupeří a vyhrává ta, která dá první gól od posledního kuželu. 

8 minut 

 

 

Závěrečná 

část 

Závěrečné protažení, shrnutí, reflexe, pochvala 2 minuty 
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Příprava na vyučovací jednotku TV č. 4 – florbal 

Cíl: Pohybové dovednosti – vedení míče a přihrávky 

Čas: 45 min 

Pomůcky: florbalové hole, florbalové míče, 2 brány, kužele 

Aktivita Průběh Časová 

dotace 

Úvodní část  
 

Nástup, prezentace, seznámení s cílem hodiny 

Hra – Myslivci a zajíci – Myslivci se mohou pohybovat pouze vlevo a vpravo po čáře, 

nikoliv dopředu a dozadu. Úkolem zajíců je projít přes myslivce na druhou stranu 

vymezeného prostoru (volejbalového hřiště). Počítáme počet průchodů, navíc 

označíme místo, odkud mají střílet do brány a počítáme i góly. Jakmile hráč projde a 

vystřelí na bránu, vezme si míček, vrací se mimo ohraničený prostor na místo, kde 

začínal a opět se pokouší projít. Myslivci mají za úkol vypíchnout zajícům míček. 

Když se jim to podaří, zajíci se vrací na začátek a pokoušejí se projít znovu. 

Rozcvička – využijeme florbalovou hůl 

 

 

15 minut 

Hlavní část  

 

Přihrávky a vedení míče  

- Žákyně se postaví na vyznačená místa – kam přihraješ, tam běžíš – následně 

změna směru, přihráváme jak vnitřní stranou hokejky, tak vnější stranou 

- Totéž jen míček převedu a předám další žákyni, která pokračuje ve stejném 

směru 

- Vytvoříme různé geometrické tvary – trojúhelník, čtverec, kosočtverec – 

žákyně si v nich přihrávají 

- Dva zástupy – u každého jsou 4 kužely – po jedné vybíhají vpřed a vedou 

míček, u každého kuželu se otočí o 360° a pokračují v běhu 

 

 

 

 

20 minut 

  Samotná hra – vysvětlení základních pravidel, případné následné zastavování hry při 

porušení těchto pravidel 

8 minut 

 

 

Závěrečná 
část 

Závěrečné protažení, shrnutí, reflexe, pochvala 2 minuty 
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Příprava na vyučovací jednotku TV č. 5 – florbal 

Cíl: Pohybové dovednosti – vedení míče a střelba 

Čas: 45 min 

Pomůcky: florbalové hole, florbalové míče, 2 brány, kužele, „rozlišováky“ 

Aktivita Průběh Časová 

dotace 

Úvodní část  
 

Nástup, prezentace, seznámení s cílem hodiny 

Po celé tělocvičně jsou rozmístěny kužely a několik branek – po dobu 3 minut žákyně 

vedou míček a mají za úkol dát co nejvíce branek – před vystřelením na bránu si musí 

nabít (oběhnou slalom, s jinou žákyní si musí alespoň 5x přihrát)  

Rozcvička – využijeme florbalovou hůl 

 

 

15 minut 

Hlavní část  

 

Vedení míče a střelba – každá vlastní hůl i míček – žákyně rozděleny na půl 

- Zástup v jednom rohu za bránou – vedou míč slalomem do středu hřiště 

s následnou střelbou na bránu 

- Žákyně vybíhá z jednoho rohu za bránou bez míčku sprintem k druhému rohu 

za bránou, vezme míček, navádí ho do středu hřiště a zakončuje 

- Opět stojí v jednom rohu za bránou – vedou míček do středu hřiště, kde je 

kužílek, okolo kterého se otočí o 360°a vystřelí na bránu 

 

 

 

 

20 minut 

  Samotná hra – žákyně rozděleny do 4 týmu, po 2 minutách střídání 8 minut 

 

 

Závěrečná 

část 

Závěrečné protažení, shrnutí, reflexe, pochvala 2 minuty 
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Příprava na vyučovací jednotku TV č. 6 – florbal 

Cíl: Pohybové dovednosti – vedení míče, přihrávky a střelba 

Čas: 45 min 

Pomůcky: florbalové hole, florbalové míče, 2 brány, kužele, „rozlišováky“ 

Aktivita Průběh Časová 

dotace 

Úvodní část  
 

Nástup, prezentace, seznámení s cílem hodiny 

Hra – Florbalová honička se záchranou – jednu nebo více obručí rozmístíme po 

tělocvičně – určíme dvě žákyně, které budou honit, ostatní žákyně se mohou před 

honiči zachránit tím, že se schovají do „domečku“ – stoupnou si do obruče (mohou tam 

stát pouze po dobu max. 3s) – po celou dobu všichni vedou míček 

Rozcvička – využijeme florbalovou hůl 

 

 

15 minut 

Hlavní část  

 

Driblink – každá žákyně vlastní hůl, míček a dva kužílky 

- Mají před sebou dva kužely, které jsou od sebe půl metru a mezi nimi dělají 

osmičku – na písknutí žákyně změní směr osmičky 

Střelba za pohybu 

- Žákyně udělají tři rychlé kroky vpřed s míčkem a vystřelí, otáčí se a sprintem 

běží ke kuželu – za kuželem výklus 

Vedení míče, přihrávka a střelba – žákyně stojí ve třech zástupech u půlící čáry 

(napravo, uprostřed, nalevo) 

- Žákyně postupně po jednom proběhnou slalom směrem k bráně a následně 

zakončují 

- Žákyně po jednom vybíhají do středu hřiště ke kuželu, dostávají přihrávku a 

zakončují na bránu  

 

 

 

 

20 minut 

  Samotná hra – žákyně rozděleny do 4 týmu, po 2 minutách střídání 8 minut 

 

 

Závěrečná 
část 

Závěrečné protažení, shrnutí, reflexe, pochvala 2 minuty 
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Příprava na vyučovací jednotku TV č. 7 – florbal 

Cíl: Pohybové dovednosti – vedení míče, přihrávky a střelba 

Čas: 45 min 

Pomůcky: florbalové hole, florbalové míče, 2 brány, kužele, lavičky, rozlišováky 

Aktivita Průběh Časová 

dotace 

Úvodní část  
 

Nástup, prezentace, seznámení s cílem hodiny 

Žákyně vedou míček okolo tělocvičny, učitel křičí různé povely – stůj, sprintuj, otoč se 

o 360, běž, veď míček driblinkem, veď míček pouze vnitrní stranou hole, utíkej pozadu 

atp. 

Rozcvička – využijeme florbalovou hůl 

 

 

15 minut 

Hlavní část  

 

 Přihrávky a střelba – každá žákyně vlastní hokejku a míč 

- Žákyně vybíhá bez míčku z rohu hřiště, obíhá kužel a dostává nahrávku 

z rohu, odkud vybíhala, zpracuje míček a zakončuje na bránu – totéž z druhé 

strany 

- Totéž, jen přihrávka přichází z opačného rohu, než žákyně vybíhala 

Přihrávka, vedení míče a střelba 

- Žákyně vybíhá z jednoho rohu hřiště, dostává přihrávku z druhého rohu hřiště, 

zpracuje míček, pokračuje v běhu na druhou stranu, kde proběhne slalom a 

zakončuje střelou na bránu – cvičení přes celé hřiště 

- Totéž, jen vede míček od začátku, na půlící čáře si obhodí kužílek tak, že si 

narazí o lavičku a pokračuje dál slalomem a střelbou 

 

 

 

 

20 minut 

  Samotná hra – žákyně rozděleny do 4 týmu, po 2 minutách střídání 8 minut 

 

 

Závěrečná 
část 

Závěrečné protažení, shrnutí, reflexe, pochvala 2 minuty 
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Příprava na vyučovací jednotku TV č. 8 – florbal 

Cíl: Pohybové dovednosti – vedení míče, přihrávky a střelba 

Čas: 45 min 

Pomůcky: florbalové hole, florbalové míče, 2 brány, kužele, lavičky, rozlišováky 

Aktivita Průběh Časová 

dotace 

Úvodní část  
 

Nástup, prezentace, seznámení s cílem hodiny 

Hra – Opičí dráha – žákyně vybíhají ze startu po určité trase s hokejkou a míčkem, na 

které plní různé úkoly – slalom, přihrávka mezi kužele, naražení si o lavičku, sprint 

s míčkem u hokejky, obtočení se okolo kužele o 360°, u dalšího kužele vyzkoušet 

kličku 

Rozcvička – využijeme florbalovou hůl 

 

 

15 minut 

Hlavní část  

 

Souboj o míček – žákyně ve dvojicích 

- Žákyně stojí ve středu na půlící čáře, učitelka nahodí míček do rohu hřiště, 

kam si dvojice sbíhá a bojuje o míček – kdo získá míček, stává se z něj 

útočník a z druhé dvojice se stává obránce, který se snaží zabránit vstřelení 

gólu 

- Všichni stojí ve dvojici za bránou – učitelka vhazuje míč do hřiště, v ten 

moment vybíhá jedna dvojice směrem k němu. Žákyně, která bude u míčku 

jako první, ho zpracuje a otáčí se zpět a následuje souboj 1 na 1 

Přihrávky za pohybu 

- V každém rohu čtverce stojí jedna žákyně bez míčku, ostatní běhají uvnitř 

čtverce s míčkem a naráží si s nimi 

- Totéž, jen míček mají pouze žákyně stojící v rohu čtverce, ostatní si říkají o 

přihrávku 

 

 

 

 

20 minut 

  Samotná hra – žákyně rozděleny do 4 týmu, po 2 minutách střídání 8 minut 

 

 

Závěrečná 

část 

Závěrečné protažení, shrnutí, reflexe, pochvala 2 minuty 
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Příprava na vyučovací jednotku TV č. 9 – florbal 

Cíl: Pohybové dovednosti – vedení míče, přihrávky a střelba 

Čas: 45 min 

Pomůcky: florbalové hole, florbalové míče, 2 brány, kužele, lavičky, „rozlišováky“ 

Aktivita Průběh Časová 

dotace 

Úvodní část  
 

Nástup, prezentace, seznámení s cílem hodiny 

Hra – Bomba a štít – Každá žákyně si v duchu určí svoji „bombu“a svůj „štít“, což jsou 

dvě jiné žákyně. Ostatní nesmí vědět kdo si koho určil. V momentě, kdy hra začne, 

musí být žákyně co nejblíže svému „štítu“ a co nejdále utíkat od své „bomby“. Po celé 

době mají hokejku a vedou míček po hřišti.  

Rozcvička – využijeme florbalovou hůl 

 

 

15 minut 

Hlavní část  

 

Vedení míče 

- Po obvodu poloviny hřiště jsou rozmístěny kužely na slalom – žákyně 

polovinu tratě probíhají slalomem s míčkem popředu a druhou polovinu 

s míčkem pozadu 

Přihrávky – žákyně ve dvojicích 

- Stojí naproti sobě a před sebou má každá dva kužely, které jsou 2m od sebe – 

jedna žákyně přihrává druhé a přitom se snaží trefit prostor mezi kužely – 

druhá z dvojice míček zpracuje, navede ho do strany mimo kužely a přihrává 

zpět stejným způsobem 

Vedení míče, přihrávky a střelba 

- Žákyně proběhne slalom podél půlící čáry, nahraje stálé žákyni v rohu a běží 

na střed hřiště, kde dostává nahrávku zpět a zakončuje střelbou 

Střelba 

- Žákyně v rohu přihraje žákyni stojící na polovině hřiště o lavičky, ta zpracuje 

a navede si míček do středu hřiště, kde následně vystřelí na bránu  

 

 

 

 

20 minut 

  Samotná hra – žákyně rozděleny do 4 týmu, po 2 minutách střídání 8 minut 

 

 

Závěrečná 
část 

Závěrečné protažení, shrnutí, reflexe, pochvala 2 minuty 
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Příprava na vyučovací jednotku TV č. 10 – florbal 

Cíl: Pohybové dovednosti – vedení míče, přihrávky a střelba 

Čas: 45 min 

Pomůcky: florbalové hole, florbalové míče, 2 brány, kužele, lavičky, „rozlišováky“ 

Aktivita Průběh Časová 

dotace 

Úvodní část  
 

Nástup, prezentace, seznámení s cílem hodiny 

Hra – Molekuly – žákyně se volně pohybují po prostoru tělocvičny a vedou při tom 

míček (driblinkem, vnitřní stranou hle, vnější stranou hole, popředu, pozadu). Na 

písknutí vykřikneme číslo a žákyně mají za úkol utvořit skupinky o daném počtu. 

Rozcvička – využijeme florbalovou hůl 

 

 

15 minut 

Hlavní část  

 

 Přihrávky – žákyně ve dvojicích 

- Volně pobíhají po tělocvičně a přihrávají si – musí se vyhýbat ostatním 

dvojicím 

- Stojí naproti sobě – jedna z dvojice stojí na místě a přihrává postupně na 

pravý kužel a pak na levý kužel – druhá žákyně přebíhá z jednoho kužele na 

druhý a vrací přihrávky zpět stojící žákyni  

Vedení míčku – každá žákyně vlastní hokejku a míček 

- Žákyně vedou míček na šířku hřiště a přihrávají si o lavičky a běží zpět 

Vedení míče, přihrávka a střelba 

- Žákyně v rohu přihrává žákyni stojící naproti ní na půlící čáře – zpracuje, 

navede na střed hřiště a zakončuje na bránu – žákyně se střídají, nejprve pravá 

a pak levá strana 

 

 

 

 

20 minut 

  Samotná hra – žákyně rozděleny do 4 týmu, po 2 minutách střídání 8 minut 

 

 

Závěrečná 

část 

Závěrečné protažení, shrnutí, reflexe, pochvala 2 minuty 
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4.4 Výzkumná a výsledková část 

V následujících podkapitolách si představíme vstupní a výstupní testy jednotlivých 

měřených respondentů. 

Testování proběhlo na třech základních školách – zástupce velkoměsta ZŠ a MŠ 

Weberova, zástupce okresního města – ZŠ Březové Hory v Příbrami a v poslední řadě 

zástupce maloměsta – 1. ZŠ Dobříš. Ve všech případech se jedná o sportovní školy, avšak  

u příbramské školy se jedná o sportovní školu zaměřenou na fotbal (chlapci) a basketbal 

(dívky). 

Na každé základní škole bylo náhodně vybráno 20 dívek v 5. ročnících, které byly 

testovány celkem ve třech sportovních hrách – fotbal, basketbal a florbal. Posléze jsme je pak 

hodnotili v konkrétních herních činnostech – slalom s míčem, přesnost přihrávky a střelba  

na bránu či střelba na koš. 

Testování proběhlo pomocí vstupního a výstupního testu. Vstupní test byl zadán 

v měsíci září 2018 a v období pololetí (leden 2019) proběhlo testování výstupní. V obou 

případech se měřily stejné herní činnosti a za stejných podmínek. 

První testovaná herní činnost u fotbalu byla prováděna následujícím způsobem:  

ve vzdálenosti volejbalového hřiště bylo rovnoměrně rozestaveno celkem šest kuželů. Žákyně 

měly za úkol projet s míčem u nohy v co nejkratším čase. 

Přihrávka u fotbalu byla prováděna ve vzdálenosti 6 m, resp. z vytyčeného bodu 

musely dívky trefit branku, jejíž dvě tyče měly vzdálenost 1 m. Testované měly celkem  

10 pokusů bez limitu času. 

Závěrem byla prováděna střelba na házenkářskou branku. Vzdálenost místa střelby  

od branky bylo 8 m. Počet střel byl limitován 1 minutou, přičemž dívka odehrála míč a hned 

měla postavený další, aby neztrácela čas. 

Slalom u basketbalu probíhal podobným způsobem jako u fotbalu. Na volejbalovém 

hřišti byly rovnoměrně rozmístěny kužely, kterých bylo celkem 8. Cílem testované dívky bylo 

projet s driblovaným míčem v co nejkratší možný čas. 

Přesnost přihrávky u basketbalu probíhala ve vzdálenosti 6 metrů – vytyčený bod 

testované a stojící asistent držící obruč ve vzduchu. Úkolem bylo se celkem desetkrát trefit  

do obruče, aby tak žákyně získala stoprocentní úspěšnost. 
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Závěrem proběhla střelba na basketbalový koš. Testovaná dívka stála ve vzdálenosti 2 

metrů od basketbalového koše. Cílem bylo získat co nejvíce košů za časový limit jedné 

minuty. 

Ve florbalové části byl prováděn slalom, kdy na vzdálenost volejbalového hřiště bylo 

rozestaveno celkem 8 kuželů. V co nejkratším časovým limitu se testovaná respondentka 

musela dostat přes hřiště, přičemž v ruce měla florbalovou holi a vedla florbalový míček. 

Přihrávka u florbalu probíhala podobně jako ve fotbalové části. Tedy z vytyčeného 

místa musela dívka trefit míček do branky. Vzdálenost mezi bodem a brankou bylo 6 m. 

Vzdálenost branky – dvou tyčí byla 1 m. Bez časového omezení měly dívky možnost celkem 

desetkrát. 

Střelba probíhala na florbalovou branku. Z vytyčeného místa musela dívka trefit 

branku co nejvíckrát v časovém limitu 1 minuty. Vzdálenost mezi bodem střelby a branky 

bylo 8 m. Dívky pochopitelně měly míčky ihned k dispozici, protože zde bylo časové 

omezení.  
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4.4.1 Vstupní a výstupní hodnocení MŠ a ZŠ Weberova 

Tabulka č. 1: Vstupní hodnocení MŠ a ZŠ Weberova – fotbal 

 
Zdroj: Vlastní 

 

Jedno z prvních testování v oblasti dovedností u fotbalu proběhlo na ZŠ a MŠ Weberova 

v Praze.  

 Již dle tabulky můžeme vysledovat, že v oblasti „slalom s míčem“ se nejlépe umístila 

žákyně s č. 5. Naopak nejdéle měřeným časem bylo 27 s, tedy měřená č. 15. Ostatní  

se dle výsledků pohybovali v průměru 15 sekund. 

 V druhé disciplíně se nejlépe umístily žákyně č. 5 a č. 19. Při celkovém hodnocení 

přesných přihrávek můžeme výkon hodnotit spíše podprůměrně. Krom dvou testovaných 

žákyň se nikomu nepodařilo zlomit nadpoloviční většinu. Tři respondentky se držely 

průměru, ale v ostatních případech byl výkon fiaskem. To jen potvrzuje pravidlo, že fotbal 

není zrovna ženskou záležitostí. Zároveň přesnost přihrávky bychom mohli hodnotit jako 

nejnáročnější disciplínou. 

 V neposlední řadě jsme hodnotili střelbu na bránu. Dle tabulky můžeme vidět,  

že nejúspěšnější výkon se povedl číslu 4. Hned na další pozici se umístilo č. 5, které téměř 

excelovalo ve všech disciplínách v oblasti měření těchto náhodně vybraných žákyních 

5. ročníků. Naopak nejhorším výkonem bylo 6 střel za minutu, a to patří číslu 15, které během 

testování úspěšně neprocházelo ani v jedné měřené disciplíně. 

Fotbal - ZŠ a MŠ Weberova Slalom s míčem Přesnost přihrávky Střelba na házenkářskou bránu
Respondent č. 1 14,6s 3 z 10 14/min

Respondent č. 2 15,2s 3 z 10 11/min

Respondent č. 3 18,1s 1 z 10 8/min

Respondent č. 4 9,6s 5 z 10 21/min

Respondent č. 5 8,3s 6 z 10 20/min

Respondent č. 6 19,2s 2 z 10 12/min

Respondent č. 7 16,6s 2 z 10 9/min

Respondent č. 8 15,3s 4 z 10 9/min

Respondent č. 9 15,7s 5 z 10 10/min

Respondent č. 10 13,1s 4 z 10 14/min

Respondent č. 11 12,8s 4 z 10 16/min

Respondent č. 12 14,2s 4 z 10 14/min

Respondent č. 13 14,9s 2 z 10 9/min

Respondent č. 14 19,6s 2 z 10 13/min

Respondent č. 15 27s 0 z 10 6/min

Respondent č. 16 15,1s 3 z 10 14/min

Respondent č. 17 13,2s 5 z 10 13/min

Respondent č. 18 11,1s 3 z 10 16/min

Respondent č. 19 11,3s 6 z 10 15/min

Respondent č. 20 10,6s 4 z 10 17/min



 

- 67 - 

 

Tabulka č. 2: Výstupní hodnocení MŠ a ZŠ Weberova – fotbal 

 
Zdroj: Vlastní 

 

V následující tabulce vidíme hodnocení žákyň v oblasti fotbalu. Zelenou barvou jsou 

označeny žákyně, které se v určité dovednosti zlepšily, naopak červenou barvou jsou značeny 

žákyně, u kterých došlo ke zhoršení a závěrem jsme označily i žákyně šedivou barvou – zde 

se výsledky nezměnily. 

 Na první pohled můžeme hovořit o úspěchu, nadpoloviční většina měřených žákyň  

si svůj výkon zlepšila.  Celkem 9 žákyň se pak zlepšilo ve všech disciplínách. Když  

se podíváme na č. 5, které dominovalo v prvním testování, vidíme, že své výsledky zlepšilo, 

ale pouze ve dvou dovednostech. Naopak číslo 15, kterému se v prvopočátečním měření 

nezadařilo, má úspěch stoprocentní. V tomto případě nejhůře dopadlo č. 17, které ve dvou 

dovednostech dosáhlo zhoršení a v poslední disciplíně stagnovalo. 

  

Fotbal - ZŠ a MŠ W -zlepšení Slalom s míčem Přesnost přihrávky Střelba na házenkářskou bránu
Respondent č. 1 12,9s 5 z 10 16/min

Respondent č. 2 16,2s 3 z 10 12/min

Respondent č. 3 15,8s 3 z 10 11/min

Respondent č. 4 8,8s 6 z 10 22/min

Respondent č. 5 7,1s 6 z 10 22/min

Respondent č. 6 17,3s 4 z 10 11/min

Respondent č. 7 16,3s 5 z 10 12/min

Respondent č. 8 18,7s 5 z 10 10/min

Respondent č. 9 11,6s 5 z 10 13/min

Respondent č. 10 11,9s 5 z 10 14/min

Respondent č. 11 10,4s 4 z 10 17/min

Respondent č. 12 13,2s 6 z 10 15/min

Respondent č. 13 15,2s 1 z 10 13/min

Respondent č. 14 16,7s 3 z 10 15/min

Respondent č. 15 22,8s 2 z 10 9/min

Respondent č. 16 14,6s 4 z 10 13/min

Respondent č. 17 13,7s 4 z 10 13/min

Respondent č. 18 10,7s 5 z 10 18/min

Respondent č. 19 9,1s 5 z 10 17/min

Respondent č. 20 8,3s 6 z 10 19/min



 

- 68 - 

 

Tabulka č. 3: Vstupní hodnocení MŠ a ZŠ Weberova – basketbal 

 
Zdroj: Vlastní 

 

Následující tabulka nám pomáhá nahlédnout do vstupního hodnocení třech dovedností  

u basketbalu. 

 U první sledované disciplíny můžeme vidět, že nejlepší čas se pohybuje u č. 5 – 7,1 s. 

Oproti tomu nejhorším časem se stal čas 20,6 s, a to u měřené žákyně č. 15. Průměrná 

hodnota času slalomu je cca 10 sekund. 

 U druhé dovednosti se nad mírný průměr dostáváme jen ve dvou případech,  

je to u č. 4, které vstřelilo 7 z 10 možných košů a číslo 1, které se trefilo celkem 6x.  

Tři z dvaceti případů se trefilo 5x a u ostatních můžeme vidět čísla podprůměrná. 

 U střelby na koš můžeme pozorovat menší čísle oproti dovednosti – střelba na bránu. 

Nejlépe hodnocené číslo je opět sledovaná s č. 4. Rozdíl mezi nejlepším a nejhorším 

výsledkem je 10 košů. Ostatní čísla, která můžeme v tabulce vysledovat jsou dost podobná. 

Průměrná střelba na koš se pohybuje cca okolo 6 vstřelených košů za minutu. 

 

 
 
 
 
 

Basketbal - ZŠ a MŠ Weberova Slalom s míčem Přesnost přihrávky Střelba na koš
Respondent č. 1 10,7s 6 z 10 7/min

Respondent č. 2 10,9s 4 z 10 5/min

Respondent č. 3 13,4s 2 z 10 5/min

Respondent č. 4 7,8s 7 z 10 13/min

Respondent č. 5 7,1s 5 z 10 7/min

Respondent č. 6 13,2s 3 z 10 4/min

Respondent č. 7 15,1s 4 z 10 5/min

Respondent č. 8 11,3s 3 z 10 6/min

Respondent č. 9 12,2s 3 z 10 6/min

Respondent č. 10 9,8s 3 z 10 9/min

Respondent č. 11 10s 5 z 10 7/min

Respondent č. 12 11,9s 4 z 10 7/min

Respondent č. 13 10,3s 4 z 10 5/min

Respondent č. 14 16,1s 2 z 10 4/min

Respondent č. 15 20,6s 2 z 10 3/min

Respondent č. 16 11,7s 5 z 10 6/min

Respondent č. 17 12,1s 3 z 10 5/min

Respondent č. 18 9,6s 3 z 10 7/min

Respondent č. 19 8,5s 4 z 10 8/min

Respondent č. 20 8,9s 5 z 10 12/min
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Tabulka č. 4: Výstupní hodnocení MŠ a ZŠ Weberova – basketbal 

 
Zdroj: Vlastní 

 

Nyní sledujeme tabulku, ve které názorně vidíme zlepšení, zhoršení a stagnaci ve sportovní 

disciplíně basketbal. 

 Skutečně pozitivně můžeme konstatovat, že ve všech testovaných disciplínách 

můžeme hovořit o zlepšení. Nejlépe dopadla poslední dovednost, kde došlo pouze ve třech 

případech ke zhoršení, jedné stagnaci, ostatní testované respondentky se zlepšily. Vidíme,  

že č. 4, které dominovalo ve všech disciplínách, úspěšně pokračovalo i dále, avšak dívce  

se nezdařila přesnost přihrávky s rozdílnou hodnotou 1 oproti prvnímu měření. Naopak 

testované číslo 15 se zlepšilo ve všech možných disciplínách. 

  

Basketbal - ZŠ a MŠ W - zlepšení Slalom s míčem Přesnost přihrávky Střelba na koš
Respondent č. 1 9,2s 6 z 10 9/min

Respondent č. 2 11,2s 5 z 10 9/min

Respondent č. 3 11,8s 3 z 10 7/min

Respondent č. 4 7,6s 6 z 10 15/min

Respondent č. 5 8,1s 4 z 10 7/min

Respondent č. 6 12,6s 4 z 10 7/min

Respondent č. 7 12,8s 4 z 10 9/min

Respondent č. 8 10,2s 5 z 10 8/min

Respondent č. 9 10,3s 4 z 10 7/min

Respondent č. 10 8,8s 6 z 10 11/min

Respondent č. 11 9,8s 5 z 10 9/min

Respondent č. 12 12,5s 4 z 10 6/min

Respondent č. 13 9,7s 6 z 10 6/min

Respondent č. 14 13,2s 4 z 10 6/min

Respondent č. 15 16,7s 3 z 10 5/min

Respondent č. 16 12,6s 5 z 10 6/min

Respondent č. 17 11s 4 z 10 7/min

Respondent č. 18 7,9s 5 z 10 9/min

Respondent č. 19 8,7s 6 z 10 12/min

Respondent č. 20 8,4s 5 z 10 11/min
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Tabulka č. 5: Vstupní hodnocení MŠ a ZŠ Weberova – florbal 

 
Zdroj: Vlastní 

 

Poslední testovanou sportovní disciplínou je florbal. I ten se hodnotil v dovednostech  

jako slalom s míčem, přesnost přihrávky a střelba na florbalovou bránu. 

 Ve vstupním testu u „slalomu s míčem“ byla nejúspěšnější respondentka č. 19. Hned 

na to se opět umístila i testovaná č. 4, o které jsme se zmiňovali již v předchozích sportovních 

hrách a jejich měřených dovednostech. Ostatní časy jsou v rozpětí 10 až 17 sekund. Nejhorší 

časy se pak dostávají až přes 20 s. V tomto případě se jedná o č. 15, které bylo naměřeno 22,9 

s. S testovanou tohoto čísla jsme se též seznámili v předchozích kapitolách, prozatím můžeme 

konstatovat, že se jedná o ne moc úspěšného žáka v těchto oblastech. 

 Další dovedností je přesnost přihrávky. V této aktivitě opět dominovalo č. 19, kterému 

se podařilo přihrát celkem 7x z deseti možných příležitostí. Naopak nejméně úspěšná jsou 

čísla 14, 15 a 6. Zde byly přihrávky nulové nebo pouze jediné. 

 V poslední testované dovednosti můžeme pozorovat celkem vysoká čísla. 

Nejúspěšnější bylo opět č. 19, které vstřelilo celkem šestadvacet gólů za 1 minutu. Naopak 

střelba se ne zcela vydařila testované s č. 14, které se dostalo něco málo pod 10 gólů. 

  

Florbal - ZŠ a MŠ Weberova Slalom s míčem Přesnost přihrávky Střelba na florbalovou bránu
Respondent č. 1 11,9s 6 z 10 20/min

Respondent č. 2 12,6s 3 z 10 16/min

Respondent č. 3 15,3s 3 z 10 14/min

Respondent č. 4 9,1s 5 z 10 24/min

Respondent č. 5 11,2s 5 z 10 18/min

Respondent č. 6 17,6s 1 z 10 13/min

Respondent č. 7 19,7s 2 z 10 11/min

Respondent č. 8 15,5s 2 z 10 15/min

Respondent č. 9 12,6s 4 z 10 16/min

Respondent č. 10 11,7s 6 z 10 17/min

Respondent č. 11 15,8s 3 z 10 14/min

Respondent č. 12 16,1s 3 z 10 12/min

Respondent č. 13 13,3s 3 z 10 19/min

Respondent č. 14 21,6s 0 z 10 8/min

Respondent č. 15 22,9s 1 z 10 10/min

Respondent č. 16 15,3s 4 z 10 11/min

Respondent č. 17 17,9s 4 z 10 10/min

Respondent č. 18 11,7s 5 z 10 15/min

Respondent č. 19 8,9s 7 z 10 26/min

Respondent č. 20 10,4s 5 z 10 18/min



 

- 71 - 

 

Tabulka č. 6: Výstupní hodnocení MŠ a ZŠ Weberova – florbal 

 
Zdroj: Vlastní 

 

Stejně jako v ostatních případech, tak i u této sportovní aktivity, florbalu, můžeme pozitivně 

hodnotit, že celkově v měřených dovednostech došlo ke zlepšení. 

 Nejúspěšněji si vedl slalom s míčem, kde celkem 16 testovaných respondentek svůj 

výkon zlepšilo. Pozitivně bychom mohli zhodnotit č. 19, které i ve vstupním testu mělo 

výborné výsledky, a i přesto bylo schopno svoji dovednost vytáhnout na ještě lepší výkon.  

 V dalších dvou dovednostech bychom mohli konstatovat, že dopadly stejně.  

Ve 14 případech došlo ke zlepšení, dvěma stagnacím a čtyřem zhoršením. Zde můžeme 

vysledovat, že třeba č. 1 se nepodařilo vylepšit dvě dovednosti za sebou – slalom s míčem a 

přesnou přihrávku. Naopak č. 19, které jsme tu doposud chválili, úspěšně vylepšilo i další dvě 

dovednosti, tak se v tuto chvíli (sice jen o 1 přihrávku) zhoršilo. 

 U poslední dovednosti bychom se pozastavili u měřeného č. 4, které stejně jakou  

u přihrávky, stagnovalo. Hůře dopadlo č. 13, které ve dvou ze třech případů své výsledky 

zhoršilo. Středem mezi dvěma zmiňovanými čísly je už jen č. 8, které v oblasti slalomu 

s míčem si pohoršilo a u dovednosti střelba na florbalovou branku stagnovalo. 

  

Florbal - ZŠ a MŠ W - zlepšení Slalom s míčem Přesnost přihrávky Střelba na florbalovou bránu
Respondent č. 1 13,6s 5 z 10 21/min

Respondent č. 2 11,7s 6 z 10 18/min

Respondent č. 3 14,5s 5 z 10 16/min

Respondent č. 4 8,7s 5 z 10 24/min

Respondent č. 5 10,2s 6 z 10 20/min

Respondent č. 6 13,4s 3 z 10 11/min

Respondent č. 7 17,7s 4 z 10 12/min

Respondent č. 8 16,6s 3 z 10 15/min

Respondent č. 9 12,1s 3 z 10 17/min

Respondent č. 10 9,7s 5 z 10 19/min

Respondent č. 11 14,6s 5 z 10 12/min

Respondent č. 12 14,2s 4 z 10 14/min

Respondent č. 13 14,3s 6 z 10 18/min

Respondent č. 14 19,3s 2 z 10 13/min

Respondent č. 15 17,5s 2 z 10 12/min

Respondent č. 16 15,5s 4 z 10 14/min

Respondent č. 17 13,2s 5 z 10 12/min

Respondent č. 18 10,1s 6 z 10 17/min

Respondent č. 19 8,6s 6 z 10 27/min

Respondent č. 20 8,9s 7 z 10 17/min
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4.4.2 Vstupní a výstupní hodnocení ZŠ Březové Hory   

Tabulka č. 7: Vstupní hodnocení ZŠ Březové Hory – fotbal 

 
Zdroj: Vlastní 

 

Následně pozorujeme tabulku se vstupním hodnocením ZŠ v Příbrami. 

 Z dvaceti testovaných respondentů se v oblasti slalomu s míčem stalo nejúspěšnější 

číslo 2, které tuto dovednost zvládlo za 7,8 s. Naopak č. 4 se tato herní činnost vyvedla 

nejhůře, a to s časem 20 s. 

 V druhé kategorii vidíme nejúspěšnější číslo 13, které dalo celkem 7 přesných 

přihrávek. Naopak se nezadařilo číslu 6 a 20, které zvládly pouze jednu přesnou přihrávku 

z deseti možných. 

 V poslední testované kategorii vidíme úspěch u čísla 2, které dalo 22 gólů za jednu 

minutu. Naopak nejméně se dařilo č. 15, které dalo pouhých 8 gólů. S úspěchem musíme 

konstatovat, že v tomto případě sledujeme samá vysoká čísla.  

  

Fotbal - ZŠ Březové Hory Slalom s míčem Přesnost přihrávky Střelba na házenkářskou bránu
Respondent č. 1 10,4s 4 z 10 19/min

Respondent č. 2 7,8s 6 z 10 22/min

Respondent č. 3 13,1s 2 z 10 13/min

Respondent č. 4 20s 2 z 10 14/min

Respondent č. 5 15,2s 3 z 10 13/min

Respondent č. 6 15,7s 1 z 10 11/min

Respondent č. 7 16,1s 2 z 10 12/min

Respondent č. 8 9,4s 6 z 10 15/min

Respondent č. 9 27,3s 4 z 10 13/min

Respondent č. 10 16,8s 3 z 10 17/min

Respondent č. 11 12,2s 4 z 10 17/min

Respondent č. 12 16,1s 4 z 10 18/min

Respondent č. 13 8,9s 7 z 10 20/min

Respondent č. 14 11,6s 5 z 10 19/min

Respondent č. 15 14,5s 4 z 10 8/min

Respondent č. 16 13,1s 4 z 10 16/min

Respondent č. 17 15,7s 3 z 10 12/min

Respondent č. 18 19,2s 5 z 10 17/min

Respondent č. 19 10,2s 5 z 10 21/min

Respondent č. 20 16,7a 1 z 10 13/min
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Tabulka č. 8: Výstupní hodnocení ZŠ Březové Hory – fotbal 

 
Zdroj: Vlastní 
 
Ve výstupním hodnocení sledujeme tabulku, která na první pohled ukazuje zlepšení v mnoha 

případech. V sedmi případech dokonce došlo ve vylepšení bilance ve všech třech testovaných 

herních aktivitách. V pěti dalších případech nedošlo ani ke zhoršení, ale případné stagnaci, 

což také můžeme považovat za úspěch. V šesti dalších případech došlo ke zhoršení v jedné 

disciplíně a pouze ve dvou případech nastalo zhoršení ve dvou různých disciplínách. 

 Číslu 2 se podařilo svoji bilanci zlepšit o jednu desetinu sekundy ve slalomu s míčem. 

Číslo 4, které u vstupního hodnocení dopadlo nejhůře v této oblasti, si svůj výkon zlepšilo. 

Z původního času 20 s se dostalo na 15,6 s. 

 V druhé testované disciplíně bylo úspěšné č. 13, které si nyní pohoršilo svůj výkon  

o jednu přesnou přihrávku. Naopak č. 6 a 20 se podařilo si oproti původnímu výkonu svoji 

bilanci vylepšit. 

 I přes svůj původní výkon si číslo 2 dokázalo zlepšit bilanci o jednu vstřelenou 

branku. Naproti tomu č. 15 z původních 8 vstřelených branek se dostalo na číslo 13,  

což je obrovské zlepšení. 

  

 
 
  

Fotbal - ZŠ BH - zlepšení Slalom s míčem Přesnost přihrávky Střelba na házenkářskou bránu
Respondent č. 1 9,8s 6 z 10 21/min

Respondent č. 2 7,1s 6 z 10 23/min

Respondent č. 3 11,4s 5 z 10 17/min

Respondent č. 4 15,6s 3 z 10 14/min

Respondent č. 5 14,1s 5 z 10 16/min

Respondent č. 6 16,3s 3 z 10 16/min

Respondent č. 7 13,7s 3 z 10 9/min

Respondent č. 8 8,8s 7 z 10 19/min

Respondent č. 9 21,1s 2 z 10 17/min

Respondent č. 10 16,3s 2 z 10 20/min

Respondent č. 11 10,9s 4 z 10 19/min

Respondent č. 12 13,2s 6 z 10 22/min

Respondent č. 13 7,7s 6 z 10 18/min

Respondent č. 14 10,7s 6 z 10 18/min

Respondent č. 15 14,3s 4 z 10 13/min

Respondent č. 16 14,2s 3 z 10 19/min

Respondent č. 17 17,1s 5 z 10 13/min

Respondent č. 18 15,8s 5 z 10 22/min

Respondent č. 19 8,9s 8 z 10 18/min

Respondent č. 20 15,3s 3 z 10 14/min
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Tabulka č. 9: Vstupní hodnocení ZŠ Březové Hory – basketbal 

 
Zdroj: Vlastní 
 
Nyní nás čeká vstupní a výstupní hodnocení školy v Příbrami. Zde nás výsledky budou 

zajímat, protože tato škola je zaměřena na rozšířenou výuku basketbalu. Respektive 

z náhodně vybraných dívek jsou ty, které pravidelně navštěvují hodiny tréninku v basketbalu. 

 V první disciplíně můžeme sledovat časy dívek, přičemž nejrychlejší čas je u čísla 13, 

které zvládlo slalom za neuvěřitelných 6 s. To se zatím na jiné škole nepodařilo a bude nás  

i zajímat, zda toto číslo svůj čas udrží, ba dokonce i vylepší. Nejhůře naměřený čas vidíme  

u čísla 9, které slalom zvládlo za 20,1 s. V ostatních případech vidíme, že časy se pohybují 

v rozmezí do cca 14 sekund s pár výjimkami. 

 V přesnosti přihrávky byly nejúspěšnější dokonce dvě čísla – č. 2 a č. 13. Obě tato 

čísla zvládla přesnost přihrávky 8x z 10 možných pokusů. Naopak nejhůře dopadlo č. 18, 

které přihrálo dobře pouze jednou. 

 Při střelecké položce vidíme čísla v průměru kolem 10 košů za minutu. Nejúspěšnější 

bylo č. 2, které vstřelilo celkem 14 košů za minutu. Naopak nejslabší výkon pozorujeme  

u čísla 9, které vstřelilo pouhé 3 koše.  

  

Basketbal - ZŠ Březové Hory Slalom s míčem Přesnost přihrávky Střelba na koš
Respondent č. 1 8,1s 5 z 10 9/min

Respondent č. 2 6,5s 8 z 10 14/min

Respondent č. 3 12s 4 z 10 8/min

Respondent č. 4 15,1s 3 z 10 7/min

Respondent č. 5 12,1s 4 z 10 7/min

Respondent č. 6 11,9s 5 z 10 8/min

Respondent č. 7 10,6s 7 z 10 13/min

Respondent č. 8 7,8s 7 z 10 13/min

Respondent č. 9 20,1s 2 z 10 3/min

Respondent č. 10 13,6s 2 z 10 6/min

Respondent č. 11 12,2s 3 z 10 7/min

Respondent č. 12 9,7s 4 z 10 11/min

Respondent č. 13 6s 8 z 10 15/min

Respondent č. 14 7,7s 6 z 10 10/min

Respondent č. 15 8,9s 6 z 10 11/min

Respondent č. 16 9s 6 z 10 12/min

Respondent č. 17 9,6s 4 z 10 8/min

Respondent č. 18 14,7s 1 z 10 4/min

Respondent č. 19 7,2s 5 z 10 5/min

Respondent č. 20 8,1s 5 z 10 6/min



 

- 75 - 

 

Tabulka č. 10: Výstupní hodnocení ZŠ Březové Hory – fotbal 

 
Zdroj: Vlastní 
 
Nyní sledujeme tabulku s půlročním odstupným. V tomto případě nás opět čekají výsledky,  

u kterých bychom rádi viděli zelená čísla, protože některé vybrané respondentky jsou 

basketbalistky. 

 Již při prvním pohledu pozorujeme zelená okénka, která jsou důkazem nadprůměrného 

zlepšení celkově. V osmi případech pak pozorujeme zlepšení ve všech třech herních 

činnostech. V pěti případech vidíme pouze stagnaci, přičemž jeden z těchto případů  

je stagnace ve dvou herních aktivitách. To stále hodnotíme kladně, protože čísla si udržela 

svoji laťku. Červená čísla nám ukazují celkem sedm případů, kde došlo k zhoršení. Zhoršení 

se týká vždy jedné konkrétní disciplíny, nikoli však více. To též můžeme hodnotit pozitivně. 

 U vstupního testu ve slalomu s míčem jsme vyhodnotili jako nejlepší výkon u č. 13. 

To zaběhlo rekordní čas 6 s. a i teď můžeme pozorovat zlepšení o 5 desetin sekundy. Číslo 9, 

kterému se vstupní test nepovedl optimálně, teď zlepšuje svůj výkon. Z času 20,1 s se dostává 

na 14,9 s. 

 U další kategorie můžeme pozorovat největší úspěch, a to jedno zhoršení a pouze tři 

stagnace. V tomto případě u vstupního měření bylo nejlépe ohodnoceno č. 2 a 13.  

Přičemž číslo 2 nám v této oblasti stagnuje a č. 13 zvýšilo svůj výkon a má stoprocentní 

Basketbal - ZŠ BH - zlepšení Slalom s míčem Přesnost přihrávky Střelba na koš
Respondent č. 1 7,8s 7 z 10 12/min

Respondent č. 2 6,4s 8 z 10 16/min

Respondent č. 3 10,6s 6 z 10 9/min

Respondent č. 4 15,5s 5 z 10 10/min

Respondent č. 5 13,3s 5 z 10 9/min

Respondent č. 6 10,9s 5 z 10 9/min

Respondent č. 7 11,2s 8 z 10 14/min

Respondent č. 8 7,7s 7 z 10 11/min

Respondent č. 9 14,9s 5 z 10 7/min

Respondent č. 10 12,7s 4 z 10 9/min

Respondent č. 11 11,7s 5 z 10 5/min

Respondent č. 12 8,1s 6 z 10 13/min

Respondent č. 13 5,5s 10 z 10 18/min

Respondent č. 14 8,2s 7 z 10 12/min

Respondent č. 15 7,9s 7 z 10 11/min

Respondent č. 16 8,1s 5 z 10 14/min

Respondent č. 17 9,3s 7 z 10 9/min

Respondent č. 18 11,6s 4 z 10 6/min

Respondent č. 19 7,2s 6 z 10 6/min

Respondent č. 20 7,3s 5 z 10 6/min
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úspěšnost. To se v tomto měření nikomu z testovaných nepodařilo. Nejhorší výkon jsme 

zaznamenali u č.  8, které teď zlepšuje tuto herní činnost a skáče z jedné přihrávky na číslo 4. 

 V neposlední řadě vidíme střelbu na koš. U vstupního měření úspěšně dopadlo č. 2, 

které i teď zvyšuje svůj výkon o 2 koše. Zároveň své portfolio vylepšilo i č. 9,  

které u vstupního hodnocení bylo nejslabším článkem. 
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Tabulka č. 11: Vstupní hodnocení ZŠ Březové Hory – florbal 

 
Zdroj: Vlastní 
 
Následně pozorujeme tabulku vstupního hodnocení žáků z Příbrami v oblasti florbalu. 

 Slalom, kterým žáci prošli, dopadl takto: 1. místo č. 13, které tuto disciplínu zvládlo  

za 8,3 s. Naopak 20. místo patří číslu 4, které jej zdolalo za 17,6 s. Celkově se časy 

pohybovaly kolem 14 s. 

 V herní disciplíně přesnost přihrávky si dívky vedly následujícím způsobem: č. 13 

dokázalo přesně přihrát celkem 8x, naproti tomu čísla 3 a 18 pouze jednou. Nad průměr 

přihrávek se moc testovaných nedostalo, tudíž tuto část hodnotíme spíše podprůměrně. 

 Závěrem proběhla střelba na florbalovou branku, kde dopadly výsledky takto: 

nejúspěšnější je číslo 13, které zvládlo celkem šestadvacet střel za minutu, přičemž sledujeme, 

že se zde objevují i další vysoká čísla jako 21, 20, 19 vstřelených branek. Naopak nejhorší 

výkon shledáme u č. 18, které nastřílelo celkem 8 gólů.  

  

Florbal - ZŠ Březové Hory Slalom Přesnost přihrávky Střelba na florbalovou bránu
Respondent č. 1 10,4s 4 z 10 17/min

Respondent č. 2 9,8s 4 z 10 20/min

Respondent č. 3 17,1s 1 z 10 10/min

Respondent č. 4 17,6s 2 z 10 15/min

Respondent č. 5 12,8s 3 z 10 14/min

Respondent č. 6 9,8s 6 z 10 19/min

Respondent č. 7 12,9s 5 z 10 21/min

Respondent č. 8 10,1s 5 z 10 20/min

Respondent č. 9 14,7s 5 z 10 20/min

Respondent č. 10 15s 2 z 10 14/min

Respondent č. 11 15,5s 3 z 10 17/min

Respondent č. 12 12,6s 3 z 10 16/min

Respondent č. 13 8,3s 8 z 10 26/min

Respondent č. 14 11,2s 5 z 10 19/min

Respondent č. 15 10,4s 3 z 10 17/min

Respondent č. 16 11,4s 3 z 10 18/min

Respondent č. 17 16,2s 2 z 10 12/min

Respondent č. 18 17,8s 1 z 10 8/min

Respondent č. 19 10,7s 2 z 10 16/min

Respondent č. 20 13,3s 4 z 10 21/min
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Tabulka č. 12: Výstupní hodnocení ZŠ Březové Hory – florbal 

 
Zdroj: Vlastní 
 
Nyní pozorujeme výsledkovou část v oblasti florbalu. Při prvním pohledu vidíme,  

že příbramská škola potvrzuje úspěšnost ve zdokonalení v tomto oboru. V sedmi případech 

pozorujeme stoprocentní úspěšnost, tedy zlepšení svého výkonu. Ve třech případech 

zaznamenáváme též úspěšnost, avšak s jednou stagnací. No a posléze se nám zde kombinuje 

či ukazuje zhoršení, většinou to bývá v jedné herní činnosti, a jedno číslo shledáme ve dvou 

případech pádu. 

 Oblast slalom s míčem byla úspěšná pro č. 13, které i v závěrce testu si svůj výkon 

zlepšilo. A číslo 4, kterému se úvodní test nepovedl, teď zaznamenává zlepšení. 

 V druhé herní dovednosti bylo nejúspěšnější číslo 13, které v závěrce testování pouze 

stagnovalo. Avšak hodnotíme pozitivně, že svoji úlohu splnilo a nepropadlo se k horšímu 

výkonu. Naproti tomu č. 3 a 18 svůj úvodní test zlepšilo a může tak slavit úspěch. 

 V poslední měřené herní činnosti jsme pozorovali č. 13, které dosáhlo úctyhodného 

výkonu – 26 branek, přičemž i teď velice kladně hodnotíme, že svůj výkon dokázalo posunout 

k vyššímu číslu, tedy sedmadvacet vstřelených branek. Číslo 18 mělo zpočátku měření 

nejhorší výkon, teď se zlepšilo, pouze však o jednu branku. 

  

Florbal - ZŠ BH - zlepšení Slalom s míčem Přesnost přihrávky Střelba na florbalovou bránu
Respondent č. 1 9,9s 3 z 10 19/min

Respondent č. 2 10,1s 6 z 10 22/min

Respondent č. 3 15,2s 4 z 10 9/min

Respondent č. 4 14,7s 3 z 10 17/min

Respondent č. 5 12,6s 3 z 10 17/min

Respondent č. 6 8,9s 5 z 10 19/min

Respondent č. 7 10,3s 6 z 10 22/min

Respondent č. 8 10,5s 7 z 10 21/min

Respondent č. 9 11,6s 6 z 10 22/min

Respondent č. 10 17,8s 4 z 10 17/min

Respondent č. 11 11,9s 3 z 10 19/min

Respondent č. 12 12,2s 5 z 10 17/min

Respondent č. 13 8s 8 z 10 27/min

Respondent č. 14 9,8s 6 z 10 18/min

Respondent č. 15 11,6s 5 z 10 19/min

Respondent č. 16 9,5s 2 z 10 14/min

Respondent č. 17 12,7s 3 z 10 15/min

Respondent č. 18 13,8s 3 z 10 9/min

Respondent č. 19 9,8s 3 z 10 15/min

Respondent č. 20 12,1s 3 z 10 23/min
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4.4.3 Vstupní a výstupní hodnocení 1. ZŠ Dobříš  

Tabulka č. 13: Vstupní hodnocení 1. ZŠ Dobříš – fotbal 

 
Zdroj: Vlastní 

 

V následující tabulce bychom se podívali na vstupní test u 1. ZŠ Dobříš ve sportovní hře 

fotbal a jejich dovednostech. 

 V první testované aktivitě vidíme, že nejúspěšnějším žákem se stalo číslo 18,  

které zvládlo slalom s míčem za 8,6 s. Podobně dopadlo č. 12 s časem 9,2 s. V opačném 

případě se zmíníme o čísle 20, které slalom zdolalo za 24,9 s. Časy jsou v tomhle případě 

různorodé, průměrně dívky z Dobříše byly ve slalomu úspěšné v čase 13 s. 

 V druhé měřené dovednosti se nejlépe zadařilo č. 12, které dalo celkem 7 z 10 

možných přihrávek. Naopak č. 5 bylo zcela neúspěšné, nepodařilo se mu ani jednou přihrát. 

Když se podíváme na celkovou úspěšnost testovaných respondentek, tak vidíme, že tato 

dovednost byla spíše podprůměrná. Pouze tři žačky byly schopné dosáhnout výkonu lepšího 

nad 5 přesných přihrávek. 

 U poslední aktivitě pozorujeme celkem vysoká čísla. Střelba byla tedy v tomto případě 

celkem úspěšná. Nejlépe se zadařilo č. 8, které zvládlo celkem 23 vstřelených branek  

za 1 minutu. Oproti předchozí ZŠ můžeme konstatovat, že v těchto měřených disciplínách 

jsou pokaždé jiní žáci úspěšní. V posledních řadách zůstává č. 20, které zvládlo pouze  

6 branek za minutu. 

Fotbal - 1. ZŠ Dobříš Slalom s míčem Přesnost přihrávky Střelba na házenkářskou bránu
Respondent č. 1 12,6s 3 z 10 12/min

Respondent č. 2 14,8s 3 z 10 11/min

Respondent č. 3 17,5s 4 z 10 9/min

Respondent č. 4 19,3s 2 z 10 9/min

Respondent č. 5 21,3s 0 z 10 7/min

Respondent č. 6 14,7s 2 z 10 13/min

Respondent č. 7 13,1s 4 z 10 15/min

Respondent č. 8 7,9s 6 z 10 23/min

Respondent č. 9 12,8s 5 z 10 12/min

Respondent č. 10 10,4s 4 z 10 14/min

Respondent č. 11 11,4s 5 z 10 14/min

Respondent č. 12 9,2s 7 z 10 17/min

Respondent č. 13 15,7s 2 z 10 10/min

Respondent č. 14 12,3s 4 z 10 13/min

Respondent č. 15 18,8s 4 z 10 11/min

Respondent č. 16 12,9s 5 z 10 18/min

Respondent č. 17 12,4s 4 z 10 16/min

Respondent č. 18 8,6s 6 z 10 20/min

Respondent č. 19 10,1s 3 z 10 15/min

Respondent č. 20 24,9s 1 z 10 6/min
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Tabulka č. 14: Výstupní hodnocení 1. ZŠ Dobříš – fotbal 

 
Zdroj: Vlastní 

 

U vstupního testu jsme mohli pozorovat celkem velkou úspěšnost. V následující tabulce 

vidíme, že se testovaným žačkám nepovedlo navázat či dokonce zlepšit svůj výkon. Vyskytují 

se tu tři čísla, kterým se podařilo ve všech disciplínách se zlepšit. Posléze vidíme,  

že je zde poměrně dost respondentů, kteří mají zhoršení ve třech dovednostech. Konkrétně  

se jedná o 5 případů. Poté sledujeme i kombinaci stagnace a zhoršení, což se ukazuje  

u 3 případů. 

 V předchozí tabulce jsme si představili úspěšné a neúspěšné testované respondenty, 

pojďme se podívat na jejich konkrétní čísla ve výstupním měření. Číslo 18, které bylo 

nejúspěšnější v oblasti slalomu s míčem, dokázalo svůj výkon zvýšit, tedy zvládnout za lepší 

čas. Číslo 20, které naopak bylo v pozadí se svým časem, též zdokonalilo svůj výkon. 

 U druhé testované aktivity si ukážeme číslo 12, které bylo nejúspěšnější ve vstupním 

měření. V tomto případě sledujeme výsledek stejný. Naopak číslo 5, které nezvládlo ani jednu 

přihrávku, tak se zde zlepšilo. Avšak pouze o jednu jedinou přihrávku. Teď otázka, zda toto 

považujeme za úspěch. 

 Závěrem zhodnotíme konkrétní výsledek i poslední dovednosti. U vstupního měření 

jsme nejlépe hodnotili č. 8, následně můžeme říci, že i ve výstupním hodnocení se podařilo 

zlepšení. Číslo 20, které spadalo na poslední příčku, se v tomto případě též zlepšilo. 

Fotbal - 1. ZŠ Dobříš Slalom s míčem Přesnost přihrávky Střelba na házenkářskou bránu
Respondent č. 1 14,8s 3 z 10 15/min

Respondent č. 2 11,2s 4 z 10 10/min

Respondent č. 3 14,7s 3 z 10 10/min

Respondent č. 4 18,6s 4 z 10 9/min

Respondent č. 5 23,4s 1 z 10 8/min

Respondent č. 6 14,5s 2 z 10 15/min

Respondent č. 7 14,1s 3 z 10 16/min

Respondent č. 8 7,7s 8 z 10 25/min

Respondent č. 9 10,6s 4 z 10 10/min

Respondent č. 10 12,2s 6 z 10 15/min

Respondent č. 11 12,3s 5 z 10 13/min

Respondent č. 12 8,7s 7 z 10 14/min

Respondent č. 13 11,9s 3 z 10 10/min

Respondent č. 14 12s 4 z 10 14/min

Respondent č. 15 16,9s 5 z 10 10/min

Respondent č. 16 15,2s 4 z 10 19/min

Respondent č. 17 11,3s 5 z 10 15/min

Respondent č. 18 8,1s 7 z 10 22/min

Respondent č. 19 11,5s 4 z 10 13/min

Respondent č. 20 21,6s 2 z 10 7/min
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Tabulka č. 15: Vstupní hodnocení 1. ZŠ Dobříš – basketbal 

 
Zdroj: Vlastní 

 

V této tabulce si představíme vstupní testování v oblasti basketbalu.  

 U první disciplíny se blýsklo číslo 8, které zvládlo slalom s míčem za 7,2 s.  

Naopak v pozadí zůstalo číslo 20, které svůj výkon zvládlo za 21 s. Průměrný čas slalomu 

s míčem je cca 11 s. 

 V druhém případě testování můžeme vidět, že přesnost přihrávky se dařila v průměru 

kolem 5 přesných přihrávek. Nejúspěšněji mířilo č. 14, které zvládlo celkem 7 z 10 možných 

přihrávek. Naopak nejhorší výkon byl v tomto případě u čísla 11 a 20, které zvládly přesně 

přihrát celkem dvakrát. 

 U střelby na koš nepozorujeme moc vysoká čísla, pohybujeme se v průměru kolem  

8 košů za minutu. V této disciplíně bylo úspěšné číslo 8, které zvládlo 13 košů.  

Naopak nejméně se zadařilo opět č. 20, které dalo pouze 3 koše. 

  

Basketbal - 1. ZŠ Dobříš Slalom s míčem Přesnost přihrávky Střelba na koš
Respondent č. 1 11,3s 4 z 10 7/min

Respondent č. 2 12,1s 4 z 10 8/min

Respondent č. 3 14,3s 4 z 10 7/min

Respondent č. 4 15,8s 3 z 10 6/min

Respondent č. 5 19,3s 5 z 10 10/min

Respondent č. 6 11,9s 4 z 10 5/min

Respondent č. 7 10,3s 5 z 10 5/min

Respondent č. 8 7,2s 6 z 10 13/min

Respondent č. 9 10,1s 4 z 10 9/min

Respondent č. 10 9,9s 3 z 10 11/min

Respondent č. 11 13,3s 2 z 10 4/min

Respondent č. 12 8,7s 6 z 10 12/min

Respondent č. 13 14,6s 5 z 10 5/min

Respondent č. 14 9,9s 7 z 10 12/min

Respondent č. 15 15,8s 3 z 10 6/min

Respondent č. 16 13,6s 3 z 10 5/min

Respondent č. 17 8,6s 5 z 10 8/min

Respondent č. 18 9,7s 5 z 10 9/min

Respondent č. 19 9,2s 3 z 10 8/min

Respondent č. 20 21s 2 z 10 3/min
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Tabulka č. 16: Výstupní hodnocení 1. ZŠ Dobříš – basketbal 

 
Zdroj: Vlastní 

 

Pojďme posoudit výstupní testování u basketbalu. Při pohledu na tabulku se nám čísla spíše 

zelenají, tudíž můžeme pozitivně hodnotit úspěch. Vyskytuje se tu celkem devět účastnic, 

které se ve všech testovaných činnostech zlepšily. Poté se tu vyskytují čtyři příklady 

kombinace stagnace a zhoršení. Nejhůře v tomto případně dopadlo č. 7, které se ve všech 

výstupních testech zhoršilo.  

 U vstupního hodnocení nejlépe dopadlo č. 8. I v tomto případě můžeme hodnotit 

pozitivně, protože této dívce podařilo dosáhnout zlepšení. Naopak číslo 20, které dopadlo  

u vstupního měření nejhůře, tak v tomto případě se též zlepšilo. 

 U druhé testované činnosti jsme upozornili na nejlepší výkon u č. 14. V tomto případě 

můžeme vidět, že i zde došlo k lepšímu výsledku, a to o jednu přihrávku. Testovaná čísla  

11 a 20 dopadly u vstupního testu nejhůře, u výstupního testu vidíme zlepšení. 

 Poslední měřená herní činnost byla úspěšná pro č. 8. I v tomto případě vidíme 

pozitivní odpověď, a to o jeden vstřelený koš. U vstupního hodnocení se nejhůře umístilo  

č. 20, následně vidíme zlepšení, dokonce o 3 koše. 

  

Basketbal - 1. ZŠ Dobříš Slalom s míčem Přesnost přihrávky Střelba na koš
Respondent č. 1 9,9s 5 z 10 9/min

Respondent č. 2 11,5s 4 z 10 7/min

Respondent č. 3 12,6s 5 z 10 10/min

Respondent č. 4 13,6s 4 z 10 7/min

Respondent č. 5 19,6s 6 z 10 11/min

Respondent č. 6 10,1s 5 z 10 6/min

Respondent č. 7 12,7s 4 z 10 4/min

Respondent č. 8 6,9s 7 z 10 14/min

Respondent č. 9 11,3s 6 z 10 10/min

Respondent č. 10 10,8s 5 z 10 8/min

Respondent č. 11 11,4s 3 z 10 6/min

Respondent č. 12 8,5s 6 z 10 11/min

Respondent č. 13 12,7s 6 z 10 6/min

Respondent č. 14 10,1s 8 z 10 10/min

Respondent č. 15 13,9s 4 z 10 7/min

Respondent č. 16 12,1s 5 z 10 7/min

Respondent č. 17 8,7s 6 z 10 6/min

Respondent č. 18 8,8s 5 z 10 7/min

Respondent č. 19 9,8s 3 z 10 6/min

Respondent č. 20 19,6s 4 z 10 6/min
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Tabulka č. 17: Vstupní hodnocení 1. ZŠ Dobříš – florbal 

 
Zdroj: Vlastní 

 

V následující tabulce můžeme sledovat vstupní a výstupní hodnocení ZŠ Dobříš v oblasti 

florbalu. 

 První testovaná disciplína se pohybovala celkem ve vysokých číslech. Nejúspěšnější 

bylo číslo 14, které zvládlo slalom za 9,1 s. Naopak nejslabším článkem bylo číslo 20,  

které tuto herní činnost zvládlo za 23,6 s. Průměrný čas, za který dívky zvládly slalom 

s míčem byl cca 13 s. 

 Další testovanou dovedností byly přesné přihrávky. Zde se nejlépe podařilo splnit úkol 

číslům 8, 14 a 17. Ti splnili svoji bilanci v mírném nadprůměru. Oproti nim se nezadařilo 

číslu 20, které nedalo ani jednu přesnou přihrávku. 

 U poslední měřené činnosti se nejlépe dařilo č. 14, které za jednu minutu zvládlo dát 

25 střel do branky. Naopak nejslabší výkon předvedlo č. 20, které zvládlo dát pouze 7 gólů. 

  

  

Florbal - 1. ZŠ Dobříš Slalom s míčem Přesnost přihrávky Střelba na florbalovou bránu
Respondent č. 1 14,6s 3 z 10 13/min

Respondent č. 2 14,9s 2 z 10 12/min

Respondent č. 3 13,8s 5 z 10 16/min

Respondent č. 4 14,5s 5 z 10 15/min

Respondent č. 5 19,7s 0 z 10 9/min

Respondent č. 6 15,3s 4 z 10 15/min

Respondent č. 7 11,2s 3 z 10 11/min

Respondent č. 8 9,9s 6 z 10 20/min

Respondent č. 9 12,2s 4 z 10 13/min

Respondent č. 10 11,9s 3 z 10 13/min

Respondent č. 11 17,7s 3 z 10 10/min

Respondent č. 12 10,1s 3 z 10 15/min

Respondent č. 13 14,8s 2 z 10 11/min

Respondent č. 14 9,1s 6 z 10 25/min

Respondent č. 15 13,1s 5 z 10 17/min

Respondent č. 16 12,5s 3 z 10 15/min

Respondent č. 17 10s 6 z 10 22/min

Respondent č. 18 11,8s 4 z 10 18/min

Respondent č. 19 12,3s 2 z 10 12/min

Respondent č. 20 23,6s 0 z 10 7/min
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Tabulka č. 18: Výstupní hodnocení 1. ZŠ Dobříš – florbal 

 
Zdroj: Vlastní 

 

Při výstupním hodnocením můžeme v jednotlivých herních aktivitách pozorovat zlepšení.  

Ze všech disciplín byl nejúspěšnější slalom s míčem, kdy se pouze ve čtyřech případech stalo, 

že čas byl horší než u vstupního testu. U přesnosti přihrávky též došlo jen ve čtyřech 

případech ke zhoršení, zároveň zde vidíme i tři stagnace. Poslední měřená činnost je horší jen 

v pěti případech. 

 V první disciplíně jsme se bavili o č. 14, které ve vstupním hodnocení dopadlo 

nejlépe. V tomto případě můžeme též hovořit o zlepšení. Testované číslo 20 se zvládlo slalom 

původně za 23,6 s, nyní můžeme sledovat výraznější zlepšení – 19,8 s. 

 V případě přesnosti přihrávky jsme vyhodnotili nejúspěšněji č. 14, které vylepšilo  

i svůj dosavadní výkon. Protože jsme u vstupního hodnocení měli úspěšné tři dívky, tak v tuto 

chvíli č. 8 též potvrdilo svoji formu, avšak č. 17 svůj výkon o jednu přihrávku zhoršilo.  

U čísla 20, které původně dalo jen jednu přihrávku, tak nyní si polepšilo, ale pouze o 1. 

 Číslo 14 nám dominovalo u vstupního šetření, nyní potvrdilo svůj výkon o 1 vstřelený 

gól navíc. Naproti tomu č. 20 si polepšilo o 2 góly. 

 Pozitivně můžeme konstatovat, že celkem v devíti případech došlo k úspěšným 

výkonům ve všech třech disciplínách. Následně už máme nakombinované situace se stagnací 

či horšími výkony nežli u vstupních testech. 

Florbal - 1. ZŠ Dobříš Slalom s míčem Přesnost přihrávky Střelba na florbalovou bránu
Respondent č. 1 13,8s 5 z 10 15/min

Respondent č. 2 12,6s 3 z 10 16/min

Respondent č. 3 12,9s 3 z 10 14/min

Respondent č. 4 14,4s 6 z 10 14/min

Respondent č. 5 15,7s 2 z 10 10/min

Respondent č. 6 14,1s 4 z 10 16/min

Respondent č. 7 10,2s 4 z 10 14/min

Respondent č. 8 9,4s 7 z 10 22/min

Respondent č. 9 11,9s 2 z 10 16/min

Respondent č. 10 13,3s 3 z 10 15/min

Respondent č. 11 15,2s 4 z 10 12/min

Respondent č. 12 11,8s 4 z 10 14/min

Respondent č. 13 13,1s 3 z 10 13/min

Respondent č. 14 8,7s 8 z 10 26/min

Respondent č. 15 12,9s 5 z 10 18/min

Respondent č. 16 12,7s 4 z 10 13/min

Respondent č. 17 10,9s 5 z 10 20/min

Respondent č. 18 10,6s 3 z 10 19/min

Respondent č. 19 10,7s 4 z 10 14/min

Respondent č. 20 19,8s 1 z 10 9/min
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4.5 Metoda dotazování 

U metody dotazování jsme zvolili formu dotazníkového šetření, kde jednotliví 

zástupci z MŠ a ZŠ Weberova a z 1. ZŠ Dobříš odpovídali na 10 otázek. 

4.5.1 Vyhodnocení dotazníku 

Graf č. 1 – Pohlaví 

 
                Zdroj: Vlastní 

 

Pohlaví nám může prozradit řadu informací a odlišností ve vedení výuky  

u jednotlivého pedagoga.  Zástupce velkoměsta ZŠ a MŠ Weberova byl učitel Mgr. R. S.  

a zástupce maloměsta 1. ZŠ Dobříš byla učitelka Bc. I. C. 
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Graf č. 2 – Věk 

 
                Zdroj: Vlastní 

 

V této otázce zjišťujeme věk vybraných pedagogů, kde můžeme vidět, že oba zástupci 

jsou začínající učitelé, kterým není více jak 30 let, tudíž za sebou mají menší praxi,  

než by tomu bylo u starší generace. 
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Graf č. 3 – Kolikrát týdně vyučujete hodinu TV v jedné třídě 5. ročníku? 

 
 Zdroj: Vlastní 
 

V této otázce jsme se zaměřili na počet vyučovacích jednotek v jednom týdnu  

pro jednotlivé školy v 5. ročnících. 

Zástupce velkoměsta ZŠ a MŠ Weberova Mgr. R. S. uvedl, že vyučuje tři hodiny 

týdně, avšak je potřeba zmínit, že jedna vyučovací hodina je věnována vždy plavání, 

poněvadž v prostorách školy je k dispozici plavecký bazén, který je pravidelně zařazován  

do hodin TV. 

Zástupce maloměsta 1. ZŠ Dobříš Bc. I. C. uvedla, že vyučuje v každém pátém 

ročníku dvě hodiny TV týdně. 
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Graf č. 4 – Jak často jste ve svých hodinách TV provozoval/a sportovní hru 
fotbal? 

 
 Zdroj: Vlastní 
 

Tato otázka, troufnu si tvrdit, úzce souvisí s otázkou č. 1 – pohlaví.  

Podíváme-li se na výsledky tohoto grafu, můžeme z něho vyčíst, že zástupce 

velkoměsta ZŠ a MŠ Weberova Mgr. R. S. zařazoval sportovní hru fotbal 5–8 hodin  

za pololetí do svého vyučovacího procesu, kdežto zástupce maloměsta 1. ZŠ Dobříš učitelka 

I. C., méně jak 5 hodin za pololetí.  
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Graf č. 5 – Jak často jste ve svých hodinách TV provozoval/a sportovní hru 

basketbal? 

 
 Zdroj: Vlastní 
 

Jako v předešlé otázce jsme se ptali, jak často jednotlivý zástupci škol provozovali 

sportovní hru, v tomto případě basketbal, během pololetí.  

Jak respondent velkoměsta ZŠ a MŠ Weberova Mgr. R. S., tak respondent maloměsta 

1. ZŠ Dobříš Bc. I. C. zodpověděli shodně, a to více jak 9 hodin za pololetí. Z tohoto 

výsledku můžeme soudit, že basketbal je na školách stále velmi populární a chtěná sportovní 

hra.  
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Graf č. 6 – Jak často jste ve svých hodinách TV provozoval/a sportovní hru 
florbal? 

 
 Zdroj: Vlastní 
 

I v této otázce zjišťujeme, jak často respondenti provozovali sportovní hru, tentokrát 

florbal, ve svých hodinách TV během pololetí. 

Zástupce velkoměsta ZŠ a MŠ Weberova Mgr. R. S. odpověděl 9 a více hodin  

za pololetí, zatímco zástupce maloměsta 1. ZŠ Dobříš učitelka Bc. I. C. věnovala této 

sportovní hře o něco málo vyučovacích jednotek a to konkrétně 5–8 hodin za pololetí. 
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Otázka č. 7 – Charakterizuj cvičební metody, které jste použil/a u vybraných 
sportovních her. 

V této otázce jsme využili formu otevřené odpovědi, ve které se každý 

pedagog vyjádřil zvlášť k používaným metodám u vybrané sportovní hry. Tuto formu 

jsme využili z důvodu toho, aby se učitel mohl k použitým metodám vyjádřit vlastními 

slovy a tak vlastní vyučovací hodiny lépe charakterizovat. 

Zástupce velkoměsta ZŠ a MŠ Weberova učitel Mgr. R. S. charakterizoval 

vlastní použité cvičební metody takto: 

Fotbal – „u této sportovní disciplíny jsem využíval zprvu metodu pozorovací  

a analyticko – syntetickou z důvodu ověření současných dovedností žákyň, ale později 

a zároveň, nejvíce jsem využíval metodu komplexní. Ta se nejvíce osvědčila v herních 

dovednostech typu vedení míče v pohybu, či slalom s míčem ve dvojici se zakončením 

na bránu. Samotným vrcholem pak byla souvislá hra, kde po osvojení a zdokonalení 

herních dovedností byly žákyně schopny aplikovat nové poznatky a dovednosti na hru, 

při které jsem jako učitel mohl hodnotit dovednosti jako vedení míče, střelba, 

přihrávky a další.“ 

Basketbal – „v této sportovní hře jsem byl nucen se zaměřit především  

na metody analyticko – syntetické, neboť technické provedení zadaných úkolů 

prováděly žákyně s velkými obtížemi, a proto jsme museli jít po částech k celku. 

Jednalo se především o dvojtakt a střelbu. Z toho důvodu jsem každou dovednost 

nacvičoval extra zvlášť včetně navyšování obtížnosti. Například střelbu jsme 

absolvovali po technickém výkladu nejprve z místa, poté z pohybu s driblinkem, 

z přihrávky od spoluhráče, až nakonec jsme byli schopni danou dovednost aplikovat 

v celé hře.“ 

Florbal – „u florbalu jsem nejvíce využíval metody komplexní. Žákyně byly 

poměrně šikovné a základní dovednosti zvládaly bez velkých obtíží. Menší problémy  

se vyskytly při nácviku přihrávky zakončenou střelbou na branku, která ve většině 

případů neskončila v brance, ale spíše mimo ní. Z tohoto důvodu jsme se více zaměřili 

na úspěšnou střelbu z různých variací a stanovišť.“  

Zástupce maloměsta 1. ZŠ Dobříš učitelka Bc. I. C. charakterizovala vlastní 

použité cvičební metody takto: 
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Fotbal – „u této sportovní hry jsem využívala analyticko – syntetickou  

a komplexní cvičební metodu. Nejčastěji jsem však použila druhou zmíněnou, čili 

komplexní metodu. Žákyním dělalo větší problém plnit více různých dovedností na ráz, 

zařadila jsem proto zvlášť nácvik pro vedení míče, střelby, tak i přihrávky  

a tím se snažila zdokonalit jednotlivé provedení pohybu.“ 

Basketbal – „v této sportovní hře jsem využila především metodu  

analyticko – syntetickou. V první řadě jsem se vždy snažila procvičit jednu pohybovou 

dovednost např. běh s driblingem, střelba na koš atd., následně jsem tyto dovednosti 

spojovala v celek, čili běh s driblingem zakončený střelbou na koš.“  

Florbal – „u florbalu jsem byla často nucena využít metodu  

synteticko – analytickou. Žákyně měly velký problém např. s vedením míče  

a následnou střelbou, nebo přihrávkou a následnou střelbou. Z tohoto důvodu jsem  

se často vracela k jednotlivým dovednostem a procvičovala je zvlášť a následně opět 

vkládala do původního cvičení.“ 
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Otázka č. 8 – Vyberte činnosti, které jste nejčastěji využil/a v hodinách TV u 

sportovní hry fotbal. 

 
 Zdroj: Vlastní 
 

V následujících otázkách zjišťujeme nejčastěji využívané činnosti ve vyučovací 

jednotce našich respondentů. V otázkách měli na výběr z několika možností,  

a jen ty nejčastěji provozované měli za úkol označit, popřípadě uvést další příklady.   

Ve sportovní hře fotbal zástupce velkoměsta ZŠ a MŠ Weberova Mgr. R. S. vyznačil 

tyto činnosti: slalom, přihrávky za pohybu, střelba za pohybu, samotná hra. 

Zástupce maloměsta 1. ZŠ Dobříš učitelka Bc. I. C. ve sportovní hře fotbal vyznačila 

tyto činnosti: běh s míčem, slalom, přihrávky ze stoje, střelba za pohybu, samotná hra. 
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Otázka č. 9 – Vyberte činnosti, které jste nejčastěji využil/a v hodinách TV u 

sportovní hry basketbal. 

 
 Zdroj: Vlastní 
 

Tato otázka je stejná, jako předchozí, avšak se týká jiné sportovní hry a to basketbalu. 

Opět jsme zjišťovali konkrétní činnosti, kterým se respondenti nejčastěji věnovali ve svých 

hodinách TV. 

Zástupce velkoměsta ZŠ a MŠ Weberova učitel Mgr. R. S. využíval především tyto 

činnosti: chůze s míčem, běh s míčem, slalom, přihrávky za pohybu, střelba ze stoje, samotná 

hra. 

Zástupce maloměsta 1. ZŠ Dobříš učitelka Bc. I. C. zařazovala do svých hodin 

především činnosti: běh s míčem, slalom, přihrávky za pohybu, střelba ze stoje, samotná hra  

a jako další příklad uvedla herní situace a to 2 na 1, či 3 na 2. 
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Otázka č. 10 – Vyberte činnosti, které jste nejčastěji využil/a v hodinách TV u 

sportovní hry florbal. 

 
 Zdroj: Vlastní 
 

V poslední otázce jsme zjišťovali opět nejčastěji využívané činnosti ve vyučovacích 

hodinách našich dvou respondentů a to i v poslední testované sportovní hře florbalu. 

Zástupce velkoměsta ZŠ a MŠ Weberova učitel Mgr. R. S. mezi nejčastěji zařazované 

činnosti označil: běh, běh s míčem, slalom, přihrávky za pohybu, střelba za pohybu, samotná 

hra.  

Zástupce maloměsta 1. ZŠ Dobříš učitelka Bc. I. C. označila jako své nejčastější 

činnosti: chůze s míčem, běh s míčem, slalom, přihrávky ze stoje, střelba za pohybu, samotná 

hra. 
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5 DISKUZE 

5.1 Potvrzení či vyvrácení hypotéz 

V následující části diskuze bych chtěla vyhodnotit jednotlivé hypotézy, které jsem 

vytvořila na základě vědeckých otázek. 

5.1.1 Hypotéza 1 

Předpokládám, že výstupní výsledky všech tří disciplín testovaných na ZŠ Březové 

Hory po půlroční aplikaci vyučovacích jednotek budou alespoň o 10% lepší oproti výsledkům 

vstupním. 

            Na začátku experimentu jsem provedla vstupní hodnocení jednotlivých žákyň, které 

spočívalo ve vedení míče, přesnosti přihrávky a střelby na branku. Výsledky jsem zapsala  

do tabulky. Poté jsem vytvořila a postupně aplikovala deset vyučovacích jednotek speciálně 

zaměřených na každou sportovní hru a to na ZŠ Březové Hory, kde působím jako učitelka 

tělesné výchovy. Na konci pololetí, tedy po uplynutí cca 6 měsíců, jsem stejným způsobem 

jako u vstupního hodnocení provedla hodnocení výstupní. 

Ve sportovní hře fotbal došlo k zlepšení o 11% ve slalomu s míčem, o 23% v přesnosti 

přihrávky a o 12% ve střelbě na házenkářskou bránu. V průměru všech třech dovedností došlo 

k celkovému zlepšení o 15,3%. Ve sportovní hře basketbal došlo ve slalomu ke zlepšení  

o 8%, v přesnosti přihrávky k zlepšení o 28% a ve střelbě na koš ke zlepšení o 16%. 

V průměru všech třech dovedností došlo ke zlepšení o 17,3%. Ve sportovní hře florbal došlo 

ke zlepšení ve slalomu o 11%, v přesnosti přihrávky o 24% a ve střelbě na bránu ve zlepšení  

o 6%. Celkové průměrné zlepšení o 13,7%. Jelikož došlo k výraznému průměrnému zlepšení  

po půlročním aplikování vyučovacích jednotek u fotbalu o 15,3%, u basketbalu o 17,3%  

a u florbalu o 13,7% lze konstatovat, že H1 se potvrdila. Výstupní výsledky sportovních her 

byly v souladu s očekávání vyšší o dvouciferné procentuální číslo. Toto zvýšení přikládám 

z určité části fyzickému vývoji žákyň za půl roku a z velké části zařazení vyučovacích 

jednotek do výuky.  
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5.1.2 Hypotéza 2 

Předpokládám, že výstupní výsledky testování pohybových dovedností ve vybraných 

sportovních hrách budou v průměru o 5 % lepší ve velkoměstě oproti zástupci maloměsta. 

Experiment jsem aplikovala na vzorek dvaceti žákyň ze ZŠ a MŠ Weberova a 1. ZŠ 

Dobříš, skládající se ze třech sportovních her, fotbal, basketbal a florbal.  

Na začátku experimentu provedli zástupci škol vstupní hodnocení jednotlivých žákyň, 

které spočívalo ve vedení míče, přesnosti přihrávky a střelby na branku. Výsledky jsem 

zapsala do tabulky. Na konci pololetí, tedy po uplynutí cca 6 měsíců zástupci provedli 

stejným způsobem hodnocení výstupní. Všechny dosažené výsledky jsem opět zapsala  

do tabulky a provedla jejich vzájemnou komparaci, ze které vyplynulo: 

Ve sportovní hře fotbal byl součtový čas obou škol v disciplíně slalom s míčem stejný 

tj. 271,3s. V disciplíně přesnosti přihrávek dosáhla MŠ a ZŠ Weberova celkového součtu 87 

oproti 84 což je výsledek lepší o 3,5%. V disciplíně střelby na branku byla opět lepší MŠ a ZŠ 

Weberova o 22 přihrávek, což činí 7,5%. Celkově v disciplíně fotbal byla lepší MŠ a ZŠ 

Weberova v průměru o 3,7%. 

Ve sportovní hře basketbal byl součtový čas ve slalomu MŠ a ZŠ Weberova 213,1s  

a u 1. ZŠ Dobříš 234,6s, což je o 21,5s rychlejší dosažený čas. To je o  9,2%. V přesnosti 

přihrávky byly lepší žákyně 1. ZŠ Dobříš a to o 7 přihrávek, čili o 6,1%. Ve střelbě na koš 

byla lepší MŠ a ZŠ Weberova o 4,8%. Celkově ve sportovní hře basketbal byla lepší MŠ a ZŠ 

Weberova v průměru o 2,6%. 

Ve sportovní hře florbal v dovednosti slalom s míčem dosáhla lepšího součtového času 

1. ZŠ Dobříš konkrétně o 9,7s, což činí 3,7%. V přesnosti přihrávky lepších výsledků dosáhla 

MŠ a ZŠ Weberova a to o 12 přihrávek, čili dosáhla o 13% lepšího výsledku. Ve střelbě  

na bránu taktéž zvítězila MŠ a ZŠ Weberova a to o 5,3%. Celkově tedy v disciplíně florbal 

byla lepší MŠ a ZŠ Weberova v průměru o 5%.  

Celkové výsledky dokazují to, že se nám H2 nepotvrdila. Výsledky sice nepotvrzují 

hypotézu, která předpokládala, že děti z velkoměsta mají podstatně více možností věnovat se 

ve svém volném času různým sportovním hrám, ale na druhou stranu, lákadel ve velkoměstě 

je krom sportu víc. Děti z maloměsta mají zase blíže k přírodě a přirozeným pohybovým 

aktivitám, které prohlubují fyzickou i psychickou kondici, proto výsledky v jednotlivých 

sportovních hrách jsou přibližně stejné s výjimkou florbalu, kde pravděpodobně z větší 
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dostupnosti krytých ploch ve velkoměstě bylo dosaženo výsledku, který by hypotézu 

potvrzoval. 

5.1.3 Hypotéza 3 

Předpokládám, že po zařazení vyučovacích jednotek do výuky žákyň ZŠ Březové 

Hory došlo k zlepšení jejich dovedností v celkovém průměru všech třech her o více jak 5% 

oproti žákyním 1. ZŠ Dobříš mezi vstupními a výstupními hodnotami. 

Po vyhodnocení experimentu sportovních her ZŠ Březové hory došlo k průměrnému 

zlepšení po zařazení vyučovacích jednotek ve hře fotbal o 15,3%. Ve hře basketbal zlepšení  

o 17,3% a ve hře florbal o 13,7%. To je celkové zlepšení ve třech disciplínách o 15,4%. 

Z výsledků 1. ZŠ Dobříš vyplývá, že po měření, které proběhlo po půl roce, došlo 

k průměrnému zlepšení ve hře fotbal o 6,7% , ve hře basketbal o 10% a ve hře florbal též  

o 10%. Toto je celkové zlepšení ve třech disciplínách o 8,9 %.  

Z výše uvedeného vyplývá, že u ZŠ Březové Hory došlo ke zlepšení ve hře fotbal  

o 8,6% , ve hře basketbal o 7,3% a ve hře florbal o 3,7% oproti 1. ZŠ Dobříš. V průměru 

všech třech her došlo k rozdílu ve zlepšení o 6,5% ve prospěch ZŠ Březové hory. 

H3 se potvrdila. Srovnání těchto ZŠ jsem zvolila z toho důvodu, že mezi městy 

Příbram (ZŠ Březové Hory) a Dobříš (1. ZŠ) nejsou velké rozdíly jak v počtu obyvatel, tak 

dostupnosti testovaných sportovních her a tudíž srovnávací základna na počátku výzkumu je 

podobná. Výsledky jednoznačně prokázaly, že zařazením vyučovacích jednotek do výuky 

žákyň ZŠ Březové Hory se pohybové dovednosti zvýšily o více procentních bodů. 

5.2 Diskuze k výsledkům testování 

Přínos mé práce vidím v tom, že jsem byla schopna vytvořit funkční vyučovací 

jednotky pro jednotlivé pohybové hry a aplikovat je na vybraný vzorek žákyň pátých ročníků 

ZŠ v období pololetí jednoho školního roku. Vyzkoušela jsem si, že vyučovací jednotky 

fungují a mají pozitivní vliv na zvýšení základních pohybových dovedností, i když ne u všech 

žákyň. Myslím si, že vyučovací jednotky, které jsem vytvořila, jsou funkční a z následného 

vyhodnocení hypotéz vyplývá, že po jejich aplikaci došlo k výraznému výkonnostnímu 

zlepšení testovaných dovedností. Co bych viděla jako nedostatek je časová dotace, která 

z mého pohledu by měla být minimálně o 15 minut delší a to z důvodu potřebného strečinku 
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před zahájením jejich hlavních částí – o tuto část bych rozšířila vyučovací jednotku, nicméně 

v tomto případě není možno porušovat školní rozvrh. 

Další přínos spatřuji, že vyučovací jednotky, které jsem otestovala na vybraném 

vzorku žákyň, byly pro žákyně pochopitelné, zábavné a z mého pohledu bez výraznějších 

změn jich lze použít i na jiných základních školách, které mají zájem o zvýšení pohybové 

dovednosti svých žáků. V případě, že bych práci tvořila znovu, zařadila bych do ní i složku 

zaměřenou na herní kombinace a tím žákyně více oslovit v oblasti herního přemýšlení. 

Kriticky se na svůj výzkum dívám z pohledu nedostatečného dosažení pozornosti a 

disciplíny jednotlivých žákyň, i když v počtu dvaceti je pro jednoho učitele složité toho 

dosáhnout. Proto si i myslím, že by bylo vhodné podobnou výzkumnou činnost zpracovat 

s menším počtem žákyň. Doporučila bych 10. 

V případě, že bych výzkum prováděla znovu, použila bych stejných metod a 

pravděpodobně upravila testování pohybových dovedností na menším vzorku žákyň a to jak 

z důvodů časových, disciplinárních tak z důvodu většího individuálního přístupu 

k jednotlivým žákyním. Myslím si, že poté by výsledky hlavně u H1 a H3 byly ještě 

pozitivnější. 
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6 ZÁVĚRY 

Hlavním cílem práce bylo zjistit úroveň základních pohybových dovedností  

ve vybraných sportovních hrách u dívek mladšího školního věku na třech základních školách 

ve velkoměstě, okresním městě a maloměstě, posoudit a analyzovat jejich pohybové 

dovednosti na vstupu testování, komparovat s výstupními výsledky v rámci jedné školy  

i v porovnání s ostatními školami, vyhodnotit, zdali došlo ke změnám v jejich dovednostech 

již po půl roce po nasazení vyučovacích jednotek do vlastní výuky.   

K tomuto cíli jsem si stanovila tři základní hypotézy. H1 se potvrdila, protože došlo 

k podstatnému zlepšení ve všech třech testovaných sportovních hrách, fotbal, basketbal  

a florbal. Zlepšení v těchto hrách oscilovalo okolo 15%. Nejlepších výsledků bylo dosaženo 

v basketbalu, který patří, z mého pohledu, do sportovní disciplíny, která je z pohledu pokroku 

ve výuce a vlastního procesu zlepšení, nejjednodušší. Tzn. žákyně v relativně krátkém 

(půlročním) čase dokázaly vstřebat informace z výukových jednotek a převést je do praxe.  

Na druhé straně stálo zlepšení ve florbalu, který patří mezi sportovní hry, kde žákyně kromě 

míčku musí ovládat i hokejku, což je určitě náročnější v celkové koordinaci pohybu.   

H2 se nepotvrdila. Předpokládala, že žákyně ve větších městech mají blíže 

k testovaným sportovním hrám a to hlavně z důvodů dostupnosti, životní úrovně, 

demografického vývoje a předpokládaného vyššího zájmu rodičů o to, aby se děti věnovaly 

sportovním aktivitám. I když se tato hypotéza nepotvrdila, přesto pozitivní výsledek okolo 

3,8% naznačuje, že velkoměsto a jeho možnosti v oblasti pohybových aktivit a v jejich 

zlepšování hraje určitou roli. 

H3 komparovala zlepšení v ZŠ Březové Hory, kde vyučuji a kde jsem zařadila  

do výuky vyučovací jednotky s žákyněmi 1. ZŠ Dobříš, kde probíhala výuka ve standardním 

módu. Tato hypotéza se potvrdila, jelikož jednoznačně ukázala, že u žákyň, které měly ve své 

výuce zařazeny vyučovací jednotky, bylo dosaženo výraznějšího zlepšení. 

Z výše uvedeného vyplývá jednoznačné zlepšení pohybových dovedností testovaného 

vzorku žákyň po zařazení výukových jednotek do běžné výuky. Na druhé straně pro zlepšení 

pohybových dovedností nehraje velkoměsto tak významnou roli, jakou jsem si na začátku 

výzkumu představovala.  
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Po shrnutí jednotlivých hypotéz jsem dospěla k těmto závěrům:  

• Po půlroční aplikaci vyučovacích jednotek na ZŠ Březové Hory lze 
jednoznačně konstatovat významné zlepšení výstupních výsledků ve 
vybraných sportovních hrách oproti výsledkům vstupním. 

• Výzkum neprokázal zásadní odlišnosti v pohybových dovednostech žákyň 
z velkoměsta oproti žákyním z maloměsta. 

• Zařazení vyučovacích jednotek (ZŠ Březové Hory) pozitivně ovlivňuje 
pohybové dovednosti žákyň ve srovnání se žákyněmi, které jednotky 

neaplikují (1. ZŠ Dobříš).  

Je zapotřebí v závěru mé diplomové práce říci, že při testování vzorku žákyň byly 

zpozorovány obrovské rozdíly mezi jednotlivkyněmi. Bohužel pohybová gramotnost dětí  

na základních školách nedosahuje úrovně nás nebo našich rodičů, o čemž svědčí řada 

výzkumů z posledních let. Některé žákyně nedisponují pohybovými vzorci a návyky, které by 

měly mít již ve svém věku plně osvojeny a které by měly plnit zásadní funkci pro zdravý  

a efektivní rozvoj motoriky. Toto nese sebou doba, ve které žijeme, plná jiných lákadel 

v podobě informačních technologií, zábavy, cestování do destinací s all inclusive nabídkami, 

které přispívají ke špatným stravovacím návykům omezujících vlastní pohyb. V neposlední 

řadě i vysoké pracovní zatížení většiny rodičů nepřispívá k rozvoji pohybových aktivit jejich 

dětí. 

S tím vším jsem se během svého výzkumu a testování i díky dotazníkové metodě setkala.  

Z vlastní zkušenosti vím, jak důležité je začít s budováním základních pohybových 

návyků od útlého věku. Je to stejné jako například s cizím jazykem. Čím dříve dítě začne,  

tím jednodušeji a rychleji zautomatizuje své základy, na kterých může stavět v dalších 

životních etapách. 

I proto si myslím, že můj výzkum prokázal potřebu zařadit do výuky na školách více 

pohybových aktivit zaměřených na získání pohybových dovedností, které s sebou nesou 

v běžném životě radost z pohybu, lepší náladu, součinnost v týmu potřebnou i pracovním 

životě a v neposlední řadě lepší kondici a zdraví. 

Jsem přesvědčena, že v mé diplomové práci jsem naplnila hlavní cíl práce a dostatečně 

zpracovala, zmapovala a zanalyzovala i dílčí cíle práce do tabulek a grafů. Ve výzkumné části 

jsem použila metodu experimentu v ověřování jednotlivých hypotéz, metodu dotazování, 

která bylo použita v dotazníkovém šetření škol ve velkoměstě a maloměstě, metodu 
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kvalitativní a kvantitativní k vyhodnocení statistických dat vstupních a výstupních hodnocení 

žákyň a škol. 

Pevně věřím, že tato diplomová práce může pomoci učitelské veřejnosti k vlastní 

přípravě a aplikaci vyučovacích jednotek pro žáky základních škol a žákům ke zvýšení jejich 

fyzické kondice a zlepšení pohybových dovedností. 
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9 PŘÍLOHY 

Příloha 1 – dotazník 

Jmenuji se Veronika Císařová a jsem studentkou pedagogické fakulty Univerzity 

Karlovy v Praze a v rámci své závěrečné magisterské práce se zabývám nácvikem a rozvojem 

základních dovedností ve vybraných sportovních hrách u dětí mladšího školního věku. 

Prostřednictvím této cesty bych Vás ráda poprosila o vyplnění tohoto krátkého 

dotazníku. Předem děkuji za spolupráci. 

 

1. Pohlaví 

a) žena     b) muž 

2. Věk 

a) 25 – 30      b) 31 – 40    c) 41 a více 

3. Kolikrát týdně vyučujete hodinu TV v jedné třídě 5. ročníku? 

a)  2x týdně  b) 3x týdně  c) 4x a více za týden 

4. Jak často jste ve svých hodinách TV provozoval/a sportovní hru fotbal? 

a)  méně jak 5 hodin za pololetí b) 5 – 8 hodin za pololetí       c) 9 a více hodin za pololetí 

5. Jak často jste ve svých hodinách TV provozoval/a sportovní hru basketbal? 

a)  méně jak 5 hodin za pololetí b) 5 – 8 hodin za pololetí       c) 9 a více hodin za pololetí 

6. Jak často jste ve svých hodinách TV provozoval/a sportovní hru florbal? 

a) méně jak 5 hodin za pololetí b) 5 – 8 hodin za pololetí       c) 9 a více hodin za pololetí 

7. Charakterizuj cvičební metody, které jste použil/a u vybraných sportovních her? 

Fotbal 

 

Basketbal 

 

Florbal 

 

8. Vyberte činnosti, které jste nejčastěji využil/a v hodinách TV u sportovní hry fotbal. 

Chůze s míčem 

Běh 

Běh s míčem 

Slalom 
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Přihrávky ze stoje 

Přihrávky za pohybu 

Střelba ze stoje 

Střelba za pohybu 

Samotná hra 

a další (uveďte příklad) 

…. 

9. Vyberte činnosti, které jste nejčastěji využil/a v hodinách TV u sportovní hry basketbal. 

Chůze s míčem 

Běh 

Běh s míčem 

Slalom 

Přihrávky ze stoje 

Přihrávky za pohybu 

Střelba ze stoje 

Střelba za pohybu 

Samotná hra 

a další (uveďte příklad) 

…. 

10. Vyberte činnosti, které jste nejčastěji využil/a v hodinách TV u sportovní hry florbal. 

Chůze s míčem 

Běh 

Běh s míčem 

Slalom 

Přihrávky ze stoje 

Přihrávky za pohybu 

Střelba ze stoje 

Střelba za pohybu 

Samotná hra 

a další (uveďte příklad) 

…. 

 
 


	1  Úvod
	2 Cíl a problém práce
	2.1 Cíl práce
	2.2 Dílčí cíle
	2.3 Problém (vědecké otázky)

	3  Teoretická východiska
	3.1 Pohybové dovednosti
	3.1.1 Klasifikace pohybových dovedností

	3.2 Pohybové schopnosti
	3.2.1 Dělení pohybových schopností

	3.3 Hra
	3.4 Hra a sport
	3.5 Pojetí sportovní hry
	3.6 Klasifikace sportovních her
	3.7 Fotbal
	3.8 Basketbal
	3.9 Florbal
	3.10 Mladší školní věk
	3.10.1 Tělesný vývoj v mladším školním věku
	3.10.2 Pohybový vývoj v mladším školním věku
	3.10.3 Psychický vývoj v mladším školním věku
	3.10.4 Sociální vývoj v mladším školním věku


	4 VÝZKUMNÁ ČÁST
	4.1 Cíl práce
	4.2 Hypotézy
	4.3 Metody a postup práce
	4.3.1 Metody
	4.3.2 Postup práce
	4.3.3 Aplikované cvičební jednotky

	4.4  Výzkumná a výsledková část
	4.4.1 Vstupní a výstupní hodnocení MŠ a ZŠ Weberova
	4.4.2 Vstupní a výstupní hodnocení ZŠ Březové Hory
	4.4.3 Vstupní a výstupní hodnocení 1. ZŠ Dobříš

	4.5 Metoda dotazování
	4.5.1 Vyhodnocení dotazníku


	5 diskuze
	5.1 Potvrzení či vyvrácení hypotéz
	5.1.1 Hypotéza 1
	5.1.2 Hypotéza 2
	5.1.3 Hypotéza 3

	5.2 Diskuze k výsledkům testování

	6 závěry
	7 seznam použité literatury
	8 Seznam tabulek
	9 přílohy

