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1 Úvod 

K napsání mé bakalářské práce mě vedl dlouhodobý zájem o florbal. Sám jsem tento sport 

profesionálně hrál, tudíž mám k němu velmi blízký vztah. Z mého pohledu se tomuto 

mladému sportu dostává čím dál tím větší oblíbenosti, jak u diváků, tak u samotných hráčů. 

Oproti jiným sportům je florbal finančně nenáročný a mohou ho hrát hráči jakýchkoli 

výkonnostních kategorií. Také se stává jakýmsi módním trendem, kdy mohou hráči řešit 

kromě samotné hry i módní stránku florbalu. Diváckou atraktivitu přisuzuji časté 

proměnlivosti hry a množství padlých gólů v zápasech. Ze své zkušenosti vím, že se florbal 

stává u dětí atraktivní volbou v hodinách tělesně výchovy. Učitelé základních škol ho čím dál 

tím více zařazují do své výuky a zúčastňují se s žáky různých florbalových turnajů.  

Cílem teoretické části je čtenáře seznámit se základními informacemi o florbalu a poskytnout 

mu stručnou příručku, podle které může florbal zařadit do svých hodin tělesné výchovy. 

Velkou pozornost věnuji kapitolám, které se zabývají rozvoji pohybových schopností 

a dovedností dětí, jež jsou při tréninku florbalu klíčovými. 

Z důvodu uzavření škol v souvislosti s pandemií Covid-19 jsem byl nucen změnit metodiku 

výzkumné části mé bakalářské práce. Po prvním měření nebylo možné ověřit experiment 

druhým měřením. Proto jsem se rozhodl provést rozsáhlý sociologický výzkum pomocí čtyř 

různých dotazníků. Dva z nich jsou určeny pro žáky prvního stupně základních škol. Rozdělil 

jsem je v souvislosti s Rámcovým vzdělávacím programem na dotazník pro 1. – 3. Ročník 

a dotazník pro 4. – 5. ročník. Stejné rozdělení jsem provedl u dotazníků pro učitele.  

V praktické části zkoumám vztah dětí k hodinám tělesné výchovy, jejich povědomí o florbalu 

a ptám se jich na činnosti související s florbalem, které v hodinách tělesné výchovy provádějí. 

Učitelům jsem položil podobné otázky s tím rozdílem, že na ně odpovídají z pohledu 

vyučujícího.  

Jsem přesvědčen o tom, že výuka florbalu může pomoci k všestrannému rozvoji dětí. Je však 

nezbytné, abychom o něm měli dostatečné vědomosti a správně aplikovali jeho metodiky na 

žáky. 

Jedním z důležitých úkolů pedagoga tělesné výchovy je v dětech prohlubovat zdravý přístup 

k pohybu. Působení pedagogů není omezeno jen na fyzickou oblast, ale i na duševní. Proto si 

myslím, že pedagog má být profesionálem po všech stránkách. Vždyť budoucí generace se 

bude značně podílet na tom, jakým směrem naše země bude formována.  
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2 Cíle práce a problémové otázky 

2.1 Cíle práce 

Cílem práce je vytvoření jak teoretické, tak i praktické příručky pro aplikování florbalu do 

hodin tělesné výchovy na prvním stupni základních škol.  

Dílčí cíle: 

1. Zjistit, zdali je tělesná výchova u žáků i učitelů na prvním stupni základní školy 

oblíbeným předmětem. 

2. Zjistit, zda jsou na školách pěstovány správné cvičební návyky na začátku i na konci 

vyučovací jednotky (nástup, rozcvička, protažení na konci hodiny). 

3. Zjistit, zda na školách probíhají cvičení, která mají za cíl zlepšit vzájemnou důvěru 

a spolupráci mezi žáky. 

4. Zjistit, které školní vybavení je v hodinách 1. – 3. ročníků využíváno, a  které mají 

žáci nejraději.  

5. Zjistit, zda učitelé prvního stupně někdy hráli florbal na jakékoliv úrovni, a popřípadě, 

kde ho hráli. 

6. Zjistit do jaké míry mají osobní zkušenost s florbalem žáci 1. – 3. tříd. 

7. Zjistit, zda jsou žáci 4. – 5. ročníků před samotnou hrou florbalu dostatečně 

seznamováni s jeho pravidly. 

8. Zjistit, jaké florbalové techniky jsou v hodinách tělesné výchovy 4. – 5. ročníků 

nacvičovány. 

9. Zjistit, jak často je florbal u 4. – 5. ročníků zařazován do výuky tělesné výchovy.  

10. Zjistit, zda z pohledu pedagogů poskytují školy k výuce tělesné výchovy dostatečně 

kvalitní vybavení. 
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2.2 Problémové otázky: 

1. Je tělesná výchova u žáků i učitelů na prvním stupni základní školy oblíbeným 

předmětem? 

2. Jsou na školách dodržovány správné cvičení návyky na začátku i na konci vyučovací 

jednotky (nástup, rozcvička, protažení na konci hodiny)? 

3. Je v hodinách tělesné výchovy rozvíjena vzájemná důvěra a spolupráce mezi žáky? 

4. Jaké školní vybavení je v hodinách 1. – 3. ročníků využíváno a které mají žáci 

nejraději? 

5. Kolik procent učitelů na prvním stupni základní školy má osobní zkušenost 

s florbalem, popřípadě, kde ho hráli?  

6. Kolik procent žáků 1. - 3. tříd má osobní zkušenost s florbalem? 

7. Jsou žáci 4. – 5. ročníků před samotnou výukou florbalu dostatečně seznámeni 

s jeho pravidly?  

8. Jaké florbalové techniky jsou v hodinách tělesné výchovy 4. – 5. ročníků 

nacvičovány? 

9. Jak často je florbal u 4. – 5. ročníků zařazován do hodin tělesné výchovy? 

10. Poskytují školy z pohledu pedagogů dostatečně kvalitní vybavení k výuce tělesné 

výchovy? 

 

  



11 

 

3 Charakteristika florbalu 

Florbal můžeme zařadit do skupiny kolektivních sportovních her. Podle Táborského lze 

sportovní hru definovat takto: „Sportovní hra je tedy soutěživá činnost dvou soupeřů 

v jednotném prostoru a čase, kteří podle institucionálně schválených pravidel usilují 

o prokázání vlastní převahy lepším ovládáním společného předmětu“ (Táborský, 2011, s. 7).  

Sportovní hry lze dělit podle určitých kritérií. Jedním z hledisek dělení je počet hráčů 

u každého ze soupeřů. Lze tedy mluvit o individuálních, párových a týmových sportovních 

hrách. Další kritériem může být, zda využívají hráči společné, nebo rozdělené hrací plochy. 

Zde sportovní hry dělíme na invazní (například florbal, lední hokej) a neinvazní (například 

stolní tenis, badminton). Další hledisko dělení je způsob ovládání společného předmětu. Ten 

může být ovládán vlastním tělem hráče (například fotbal, volejbal, házená), nebo sportovním 

náčiním (například hokejkou, florbalkou, raketou). Podle způsobu trvání utkání, herních úkolů 

a způsobu získávání bodů rozlišujeme hry pálkovacího, brankového a síťového typu. Florbal 

zařazujeme do sportovních her brankového typu. Zde se obě strany snaží dopravit předmět 

hry do vymezeného prostoru. Soupeři sdílejí herní plochu a bojují o předmět hry současně. 

Herní doba je vymezena časem, nebo určitým ziskem počtu bodů. (Táborský, 2005) 

 Florbal je tedy kolektivní, invazní sportovní hra brankového typu, při které je úkolem 

každého družstva vstřelit více branek, než soupeř. Hraje se na hřišti o rozměrech 40x20 metrů, 

nejčastěji v kryté sportovní hale. V jednom okamžiku se na hřišti nachází pět hráčů a jeden 

brankář z každého týmu. Ke hře se používají umělohmotné hole (florbalky) a dutý 

umělohmotný míček. Brankáři ke hře nepoužívají hrací hůl. Hrací doba je 3x20 minut čistého 

času. Florbal má charakter lehce kontaktního sportu (www.ceskyflorbal.cz). 

3.1 Historie florbalu ve světě 

Počátky florbalu můžeme hledat v Severní Americe, konkrétně ve státě Minneapolis v továrně 

na plasty Cosom ve městě Lakeville. Tamní dělníci si pro zábavu vyrobili první plastové 

florbalové hole. Volný čas si s nimi krátili již v roce 1958. Později během 60. let minulého 

století se hra s plastovými hokejkami rozšířila i do Kanady. Tehdy dostala název floorhockey 

a měla oblibu především u studentů. Pořádaly se první turnaje, tím největším byl Floorhockey 

tournament, pořádaný každoročně v Michiganu. Rozkvětu se florbal dočkal až s příchodem na 

evropský kontinent roku 1968, kdy byly plastové hole Cosom přivezeny do Skandinávie. 

(Kysel, 2010) 



12 

 

Floorhockey se stal ve Švédsku velmi oblíbený a postupem času získával různé názvy, jako 

například floorbandy, softbandy nebo plasticbandy.  Počátkem 70. let se ustálil název 

innebandy. Název se skládá ze dvou švédských slov. Inne znamená vevnitř a bandy je sport 

podobný lednímu hokeji, kdy se místo puku používá ke hře plastový míček. 

(www.ceskyflorbal.cz). 

V polovině 70. let se objevila myšlenka dát novému sportu jednotnou podobu. Tím se 

položily základy florbalu, jak ho známe dnes. Míček pro hru byl přejat od amerických 

baseballových nadhazovačů, kteří s ním trénovali v zimní sezóně. S děrovaným 

umělohmotným míčkem začali Švédové hrát florbal. Popularitu si získal i v sousedním 

Finsku, kde byl známý pod názvem salibandy. 

Ve Švýcarsku se florbal ujal pod názvem unihockey. Nejdříve se hrál typ hry, kdy na menším 

hřišti hrají tři hráči a jeden brankář. Tento styl se nazývá Kleinfeld a hraje se dodnes. V roce 

1986 založila Švédská, Finská a Švýcarská federace Mezinárodní florbalovou federaci, 

známou pod zkratkou IFF – International Floorball Federation ve švédském městě Huskvarna 

(Kysel, 2010). 

V roce 1986 byly členy Mezinárodní florbalové federace tři členské země (Švédsko, Finsko, 

Švýcarsko). V té době měla 5800 registrovaných hráčů. 

Obrázek č. 1: Původní logo IFF z roku 1986 

 

Zdroj: www.ceskyflorbal.cz 

V roce 2006 byla členská základna podstatně větší a čítala 38 zemí a 258 306 registrovaných 

hráčů. Původní logo IFF se změnilo na nové, a to bylo jejím symbolem až do roku 2016. 
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O 10 let později v roce 2016 měla federace 66 členských zemí a 320 818 registrovaných hráčů 

(www.youtube.cz). Z těchto údajů je patrné, že florbal zaznamenává velký nárůst popularity 

nejen ve skandinávských zemích. Je to dáno jeho dynamičností, diváckou atraktivitou, 

a finanční dostupností (Kysel, 2010). 

Obrázek č. 2: Logo IFF z roku 2006 

 

Zdroj: www.ceskyflorbal.cz 

Florbal zatím není zařazen do programu olympijských her, ale má k tomu dobře nakročeno. 

V roce 2001 se stal členem organizace Sport Accord, která sdružuje všechny oficiální 

sportovní federace světa. V roce 2008 začal Mezinárodní olympijský výbor sledovat vývoj 

florbalu a udělil mu předběžně uznání. Další posun zaznamenal florbal v roce 2011, kdy se 

stal členem Mezinárodního olympijského výboru. Členství je podmínkou pro účast na 

Světových hrách (IWGA – International World Games Association), ale především pro 

samotnou účast na Olympijských hrách (www.ceskyflorbal.cz).  

Obrázek č. 3: Současné logo IFF 

 

 

 Zdroj: www.floorball.sport 
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3.2 Historie florbalu v ČR 

K prvnímu setkání Čechů s florbalem došlo v roce 1984, kdy se uskutečnil výměnný pobyt 

mezi pražskými studenty Vysokého školy ekonomické a finskými studenty z Helsinek. Finové 

zde zanechali 12 florbalových holí s míčky a studenti VŠE s nimi hráli florbal celý rok, než se 

postupem času hole zničily. Kvůli tomu skupina studentů okolo průkopníků českého florbalu 

Michala Bauera a Petra Chaloupky florbalu zanechala. (Kysel, 2010) 

Florbal se vrátil do Čech až v roce 1991, kdy díky bratrům Vaculíkovým přivezl ze Švédska 

florbalové hole Bernq Holmquist, ředitel švédské pobočky pražské cestovní kanceláře. Díky 

tomu se florbal začal hrát ve Střešovicích. Ve stejné době ho začala provozovat skupina 

studentů VŠE kolem Michala Bauera se zbylými florbalkami. 

Další florbalové vybavení dovezli do České republiky, konkrétně do Jaroměře švýcarští 

florbalisté, kteří zde byli na předsezonním soustředění v roce 1992. Marcel Pudich pak zajistil 

rozšíření florbalu na Moravu, přivezením florbalového vybavení z Prahy do Ostravy. Díky 

tomu byly na severu Moravy uspořádány první florbalové turnaje  

Zlomové bylo pro český florbal dovezení florbalových mantinelů v roce 1992 z Maďarska. 

Tehdy se začal šířit do všech koutů naší země. To znamenalo zrod prvního ročníku florbalové 

ligy v roce 1993. Největšími ohnisky florbalu byla Praha, Ostrava, Liberec a Brno 

(www.ceskyflorbal.cz). 

V roce 1992 byla založena Česká florbalová unie (ČFbU) jejímž prezidentem se stal Martin 

Vaculík. O rok později byla přijata Mezinárodní florbalovou federací. 

Obrázek č. 4: Vývoj loga České florbalové unie 

 

Zdroj: www.ceskyflorbal.cz 
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V roce 2018 bylo v České republice registrovaných 40 605 hráčů florbalu a tím jsme se 

zařadili na 3. místo v počtu členské hráčské základny po Švédsku a Finsku 

(www.floorball.sport). 

Florbal se u nás těší čím dál tím větší popularitě. Na semifinále Mistrovství světa 

Česko – Finsko se v roce 2018 dívalo v televizi ČT Sport 682 000 diváků.  Návštěvnost na 

finálovém zápasu Mistrovství světa v roce 2018 v O2 aréně byla 16 276 diváků 

(www.ceskyflorbal.cz).  

3.2.1 Nejvyšší soutěž mužů a žen v ČR 

Nejvyššími soutěžemi dospělých kategorií je u nás Superliga florbalu mužů a Extraliga žen. 

Superliga florbalu mužů je nejvyšší mužskou florbalovou soutěží v sezóně 2019/2020 a čítá 

14 družstev. V základní části soutěže hraje každý tým dvakrát s každým týmem. Prvních 8 

týmů postoupí po základní části do play-off. Play-down hraje 11. – 14. družstvo v pořadí po 

odehrané základní části. Pro týmy na 9. a 10. místě končí po základní části sezóna. 

Dříve měla nejvyšší florbalová liga mužů jen 12 týmů. To se změnilo v sezóně 2017/2018, 

kdy se liga mužů rozšířila na 14 týmů. (ceskyflorbal.cz) Možné důvody nárůstu počtu týmů 

v nejvyšší mužské florbalové soutěži vysvětluje Marek Loskot ve svém e-mailu z 19. 2. 2020: 

„Tady neexistuje jednoduchá odpověď, proč došlo k rozšíření počtu účastníků Superligy, těch 

faktorů a důvodů je více. Je to například zájem hrát vyšší počet utkání v základní části. 

Florbal se na této úrovni hraje pro diváky a diváci chtějí vidět zápasy. Zvýšená 

konkurenceschopnost a připravenost oddílů zvládnout náročné podmínky nejvyšší soutěže, jak 

po sportovní stránce na hřišti tak po stránce organizace a chodu celého oddílu. Právě tato 

konkurenceschopnost oddílů je například rozdílem mezi Superligou a Extraligou žen, kde 

mezi oddíly, která se věnují ženským družstvům je nižší konkurence než v mužích - jsou tu 

vyšší rozdíly mezi oddíly z Extraligy žen a 1. ligy žen než mezi oddíly ze Superligy a 1. ligy 

mužů. Díky rozšíření počtu družstev v Superlize také vzrůstá šance, že se nejvyšší soutěž 

dostane do více měst, opět se tak může zvednout divácký dopad a zájem o celou soutěž.“ 

Česká florbalová extraliga žen čítá tuto sezónu 12 družstev. Hraje se stejným systémem jako 

u mužské kategorie.  

O získání mistrovského titulu rozhoduje u obou kategorií tzv. Superfinále. Je to velkolepá 

akce, kdy se hraje jediný zápas. Pro mužskou a ženskou kategorii se finále koná ve stejný den. 
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Oblíbenosti akce u diváků napovídá její účast, kdy na Superfinále sezóny 2015/2016 přišlo 

12 144 fanoušků florbalu.  

Obrázek č. 5: Logo Superfinále florbalu 

 

 Zdroj: www.sportujvostrave.cz 

Dříve rozhodovaly o titulu Mistra ČR tabulkové výsledky po odehrané základní části. 

Play-off se začalo hrát roku 1997 (muži), respektive 1999 (ženy). Od roku 2012 rozhoduje 

o vítězi titulu Mistra ČR Superfinále florbalu, které se koná pravidelně v O2 aréně v Praze.  

Všechny informace o celostátních florbalových soutěžích různých kategorií jsou umístěné na 

webových stránkách www.ceskyflorbal.cz v sekci „Předpisy a rozpisy“. Tyto předpisy řídí 

orgán celostátní Komise soutěží.  

Na druhou stranu kategorie elévů je řízena příslušnou regionální Ligovou komisí a má 

v každém regionu jiný předpis soutěže. (www.ceskyflorbal.cz) 
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Obrázek č. 6: Vítězové nejvyšších soutěží mužů a žen 

 

Zdroj: www.ceskyflorbal.cz 

3.3 Pravidla florbalu 

První oficiální pravidla florbalu vznikla roku 1986. Definovala florbal jako nekontaktní sport. 

To se ale postupem času změnilo. Nyní patří florbal ke sportům kontaktní povahy. Každé 4 

roky Mezinárodní florbalová federace aktualizuje florbalová pravidla (Kysel, 2010). Proto je 

dobré sledovat jejich změny, například na webových stránkách českého florbalu 

www.ceskyflorbal.cz. Poslední změny pravidel jsou platné od 1. července 2018 

(www.ceskyflorbal.cz). 

3.3.1 Hrací plocha 

Hraje se nejčastěji na rovném a tvrdém povrchu. Na hřišti o rozměrech 40m x 20m, které je 

ohraničeno mantinely s certifikací IFF. Hrací plocha je v polovině rozdělena na dvě stejná 

území a je zde také vyznačeno místo pro vhazování. Dále jsou vyznačeny prostory brankovišť 

a body vhazování. Mladší kategorie hrají na menší hrací ploše. 

3.3.2 Hrací doba 

Hrací doba je stanovena na 3krát 20 minut s desetiminutovými přestávkami. Počítá se čistý 

čas, což znamená zastavení času při každém přerušení hry. Pokud zápas skončí nerozhodně, 
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následuje desetiminutové prodloužení. Dojde-li k nerozhodnému výsledku i po prodloužení, 

následuje trestné střílení. Mladší kategorie mají hrací dobu kratší.  

Každý tým má právo během utkání na jeden tzv. time-out. Je to 30 sekundový časový úsek, 

při kterém si mohou hráči s trenérem domluvit strategii na zbývající herní dobu.  

3.3.3 Účastníci hry 

V jednu dobu může být na hřišti z každého družstva maximálně 6 hráčů z toho jeden brankář. 

Každý tým musí mít hráče uvedené v zápise o utkání. Hráči se mohou střídat kdykoli během 

utkání.  

Utkání řídí 2 rozhodčí s rovnocennou autoritou, kteří jsou odlišeni od ostatních hráčů 

šedivými nebo kontrastními dresy. 
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3.3.4 Výstroj 

Výstroj hráčů 

Výstroj hráčů se skládá z trika, trenýrek a štulpen. Ženy mohou mít oblečeny místo trenýrek 

krátké sukně nebo triko a krátkou sukni v jednom. Všichni hráči v týmu musí mít totožné 

dresy, které musí mít jinou barvu než šedou. Pokud jsou dresy obou družstev podobné, může 

rozhodčí nařídit změnu dresů hostujícímu týmu. Všechny dresy musejí být očíslované. 

Kapitán týmu musí být označen na paži kapitánskou páskou.  

Výstroj rozhodčích 

Rozhodčí jsou povinně mít na sobě triko, černé trenýrky a černé štulpny.  

Výstroj brankářů 

Brankář musí mít dlouhé kalhoty a triko. Je povinný mít nasazenou obličejovou masku na 

hřišti během hry, která nesmí být nijak upravená. Maska musí být schválena IFF. 

Brankář nesmí používat k chytání florbalku. 

3.3.5 Vybavení hráčů 

Hráčům je povoleno používat jen vybavení s certifikací IFF. Každá florbalka používaná 

k soutěžím České florbalové unie musí být označena certifikací IFF. To samé platí 

o ochranných brýlích hráčů či florbalovém míčku.  

Obrázek č. 7: Vzor certifikace Mezinárodní florbalové federace 

 

 Zdroj: www.ceskyflorbal.cz 
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3.3.6 Hra 

Standartní situace 

Standartní situace následuje vždy po přerušení hry rozhodčím. Standartní situací může být 

trestné střílení, volný úder, rozehrání nebo vhazování.  

Trestné střílení 

Trestné střílení je vždy nařízeno, dojde-li k zamezení brankové situace přestupkem bránícího 

družstva. Provádí se ze středového bodu hřiště. Všichni zbývající hráči musí být v době 

trestného střílení mimo hrací plochu v prostoru pro střídání. Je zahájeno dotekem florbalky 

s míčkem a ukončeno zakončením (střelou, kličkou). Hráč se musí po celou dobu pohybovat 

s míčkem směrem k brankáři. Podle poslední aktualizace pravidel může hráč vést míček 

jakýmkoli směrem, za předpokladu, že je v pohybu k soupeřově brance. To umožňuje provést 

stáhnutí míčku k sobě nebo provedení freestylového triku.  

Existuje tzv. odložené trestně střílení, kdy se nechává výhoda neproviněnému družstvu, které 

drží míček a je v brankové situaci. Pokud přijdou o míček zakončením či ztrátou následuje 

trestné střílení. Pokud neproviněné družstvo během odloženého trestného střílení skóruje, 

trestné střílení se ruší a gól se započítává.  

Volný úder 

Volný úder se nařizuje, dojde-li k přestupku, který vede k volnému úderu. Provádí se na 

místě, kde k přestupku došlo. Rozehrávka nesmí být provedena tahem. Hráč, který volný úder 

rozehrává, se nesmí dotknout míčku víckrát bez, toho, aniž by se mezi prvním dotykem míček 

dotkl jiného hráče. Bránící hráči musejí být minimálně 3 metry od místa rozehrání volného 

úderu. 

Rozehrání 

Rozehrání je podobné volnému úderu. Rozehrává se v místě, kde míček opustil hrací plochu, 

1,5 metru od mantinelu. Rozehrávku provádí družstvo, které se na opuštění míčku z hrací 

plochy neprovinilo. Opět platí, že rozehrávka musí být provedena tahem a hráči soupeřova 

týmu musí být 3 metry od místa rozehrání. 
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Vhazování 

Vhazováním ze středového bodu začíná každá třetina hry. Nejde o vhazování, ale o takzvané 

„buly“, kdy se míček položí na středový bod a 2 soupeřící hráči zaujmou pozice s čepelemi 

florbalek kolmo ke středové čáře. Stojí naproti sobě a nedotýkají se míčku. Čekají na signál 

rozhodčího. Po signálu se snaží ukořistit míček ve svůj prospěch. Po každé uznané brance 

také následuje vhazování. 

Vhazovat se může i na jiných bodech, než je středový bod. Tyto situaci jsou například, když: 

není jasné, komu připadá standartní situace, rozpojí se mantinel, neúmyslně se zničí míček, 

rozhodčí se nemohou shodnout. V těchto případech se vhazuje na nejbližším označeném 

bodě. 

Gól 

Gól platí v případě, že celý objem míčku zepředu překročí brankovou čáru. Útočící družstvo 

se nesmí během gólové situace provinit přestupkem, který by byl potrestán vyloučením nebo 

standartní situací. 

Každý gól je zaznamenán v zápise o utkání. Uvádí se čas gólu, číslo skórujícího hráče a číslo 

hráče, který brance asistoval. Uznaná branka je potvrzena následným vhazováním na 

středovém bodě hřiště (www.ceskyflorbal.cz). 

3.3.7 Florbal ve školním prostředí 

Hraní florbalu v rámci tělesné výchovy je značně omezeno prostorovými podmínkami 

školních tělocvičen. Na druhou stranu tělocvičny nabízejí dostatečný prostor na vytváření 

základních herních návyků a rozvoj základních herních činností jednotlivce. Materiální 

zajištění podmínek pro profesionální úroveň florbalu není laciné a pro mnohé školy může být 

tento fakt překážkou. (Skružný, 2005) 

Ve školním prostředí je vhodné hrát florbal s různými modifikacemi.  

Většina školních tělocvičen nemá patřičné vybavení pro hru a jejich rozměry neodpovídají 

oficiální hrací ploše. Proto je dobré hru přizpůsobit konkrétním podmínkám dané tělocvičny.  

Pokud není k dispozici brankářské vybavení, lze hrát florbal bez brankářů. Branky se položí 

na svou větší plochu konstrukce a žák brání vestoje s florbalkou. Z bezpečnostních důvodů je 

zakázáno chytat vkleče. Lze také ztížit hru tím, že před branku se umístí nějaká překážka 

(lavička, díl švédská bedna atd.). Při absenci florbalových branek lze také alternativně 

vymezit brankový prostor například kužely, nebo lahvemi na pití.  
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Počet hráčů volíme podle velikosti tělocvičny. Pokud máme ve třídě málo žáků, zmenšíme 

hřiště například lavičkami. Místo mantinelů je dobré použít položené lavičky, které zabrání by 

se mohl míček dostat například pod žebřiny. Lze je také položit šikmo do rohů tělocvičny.  

Vyučující či trenér přebírá roli rozhodčího, který usměrňuje hru a dohlíží na dodržování 

pravidel. Je nutné před začátkem hry vysvětlit žákům základní pravidla s domluvenými 

úpravami. (Kysel, 2010) 

4 Herní činnosti jednotlivce 

Herní činnosti jednotlivce můžeme chápat jako dovednosti, které se odlišují herním účelem 

a motorickým obsahem. Poměr těchto aspektů herní činnosti určuje herní způsobilost hráče 

a herní situace. Společným aspektem herních činností jednotlivce je propojenost 

v koordinované celky. (web.ftvs.cz) 

4.1 Držení hole a základní postoj hráče 

Velikost hole a její držení je čistě individuální. Florbalová hůl by měla dosahovat k oblasti 

„pupíku“ při postavení kolmo k zemi. U malých dětí může být o něco delší. Každý hráč by si 

měl také zvolit, na jakou stranu bude hůl držet – pravé nebo levé držení hole. To můžeme 

zjistit tím, že bude žák hrát s florbalkou, která bude mít rovnou čepel. Následně ho 

pozorujeme při hře, jaké držení je pro něj přirozenější. Dále existuje metoda zjištění tím, že 

žák bude stát snožmo zády k nám a my ho opatrně strčíme do zad. Podle toho, jakou nohou 

první vykročí, určíme držení florbalové hole. (Skružný, 2005) 

Pokud se jedná o tzv. levou hokejku, bude horní ruka pravá. U tzv. pravé hokejky bude horní 

ruka levá. Vzdálenost mezi oběma rukama a síla úchopu při držení florbalky je individuální 

a liší se v závislosti na prováděných herních činnostech hráče.  (Kysel, 2010) 

S držením hole je také spojen základní postoj hráče. Při něm bychom měli mít lehce pokrčená 

kolena a nohy v šíři ramen, pro lepší stabilitu. Hlava by měla být zvednutá, abychom mohli 

sledovat průběh hry. Záda jsou mírně ohnutá. Pokud hráč ovládá správný herní postoj, 

umožňuje mu to rychle měnit směr pohybu a lépe ovládat míček. (Skružný, 2005) 
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4.2 Útočné herní činnosti jednotlivce  

4.2.1 Dribling 

Dribling je základní útočnou dovedností hráče, při kterém se znesnadňuje bránícímu hráči 

odhadnout, co má útočící hráč v úmyslu. Rozeznáváme dva způsoby driblování: hokejové 

a florbalové. 

Při hokejovém driblingu hráč ovládá míček střídavě oběma stranami své čepele. Při tomto 

typu driblování přenášíme své těžiště do stran společně s pohybem míčku a přiklápíme 

k němu čepel. Při driblování máme uvolněné zápěstí a nacvičujeme ho v pravolevém směru 

pohybu. 

Při florbalovém driblingu se zapojuje jen forhendová strana čepele. Základní poloha míčku je 

na její patce, posouváním vpřed se míček dostane na její špičku a zpětným pohybem se 

dostane zpět. Tento způsob driblingu nacvičujeme v předozadním směru pohybu. 

(Kysel, 2010) 

Metodika driblingu 

Ve výuce nejdříve začínáme s hokejovým driblingem. Dribling nejprve cvičíme na místě, 

později v pohybu, kdy můžeme měnit jeho směr, nebo ho vést kolem překážek. Ideálním 

cvičením pro dribling je tzv. zrcadlo, kdy hráč dribluje a mění směr podle naproti stojícímu 

hráči, který pohyb řídí. (Skružný, 2005) 

4.2.2 Vedení míčku 

Na dribling navazuje vedení míčku hráčem, který je v pohybu. Hráč se snaží zaujmout 

nejvýhodnější pozici pro přihrávku nebo zakončení. Z hlediska držení florbalky, rozlišujeme 

vedení míčku jednoruč a obouruč. Míček můžeme vést třemi způsoby: tažením, tlačením 

a driblingem. 

Při vedení míčku tažením je míček tažen vedle těla nebo za tělem a čepel je k němu 

přikloněna. Tímto stylem ho chráníme před odebrání soupeřem. Pro lepší kontrolu používáme 

držení obouruč. 

Vedení míčku tlačením se nejčastěji provádí bekhendovou stranou čepele a slouží k rychlým 

přesunům po hřišti, kdy hráči nehrozí bezprostřední odebrání míčku. Při tomto stylu 

používáme držení jednoruč.  
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Můžeme také použít dribling v pohybu ke zmatení soupeře, při kterém se vyžaduje správná 

práce v zápěstí a zvládnutí technické stránky provedení. Dále můžeme použít k uvolnění 

otočky s míčkem, bekhendovou a forhendovou. Je zásadní mít správně florbalku k míčku 

přiklopenou, abychom měli lepší kontrolu nad otočkou. (Kysel, 2010) 

Metodika vedení míčku 

S vedení míčku začínáme nejprve v chůzi. Později můžeme přidat různé překážky, slalomy, 

vedení kolem hráčů. Nakonec přidáváme běh a měníme směr. (Skružný, 2005) 

4.2.3 Přihrávka a zpracování míčku 

4.2.3.1 Přihrávka 

Přihrávání slouží k tomu, abychom míček předali svému spoluhráči, který jeho pohyb usměrní 

zpracováním.  

Přihrávku můžeme provést buď forhendovou, nebo bekhendovou stranou čepele. Lze ji také 

vést po zemi, nebo vzduchem. Při forhendové přihrávce si hráč stoupne bokem k cíli 

přihrávky. Těžiště se přenáší ze zadní nohy na přední. Spodní ruka je napnutá. Pohyb míčku 

a čepele vychází za tělem směrem dopředu společně s přenesením těžiště. V momentě, kdy 

míček čepel opouští, váha spočívá na přední noze. Zadní noha zůstává natažená, přední se 

pokrčuje. Aby přihrávka byla vedena po zemi, je důležité provedení tahem, nikoli úderem. 

Při bekhendové přihrávce stojí hráč s levou hokejkou natočený levým bokem ve směru 

přihrávky a naopak. Průběh přihrávky je podobný forhendové. Tento způsob je provedením 

obtížnější a dosáhneme s ní menší razance míčku, proto lze při nácviku bekhendové přihrávky 

použít i úderové provedení. (Kysel, 2010) 

Metodika přihrávky 

Nácvik přihrávek probíhá v tomto pořadí: 

1. Přihrávka na místě. 

2. Přihrávka na místě a poté pohyb. 

3. Přihrávka na hráče v pohybu. 

4. Přihrávka v pohybu na hráče v pohybu. 

Nejčastějšími chybami u přihrávání jsou nesnížená těžiště a tvrdá držení florbalky. Míček 

bude v těchto případech odskakovat a přihrávka bude nepřesná. Dalším důležitým faktem je, 
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aby hráč, který přihrává, věděl, kam směřuje jeho přihrávka. Proto je důležité podívat se na cíl 

přihrávky, dříve než míček opustí čepel. (Skružný, 2005) 

Ideálním cvičením na trénink přihrávky může být cvičení Vstřícná štafeta, kdy si žáci 

stoupnou do stejně početných zástupů naproti sobě. Přihrávají si míček, a to vždy do 

protějšího zástupu. Po přihrávce se zařazují na jeho konec. Hra končí, stojí-li žáci v původním 

postavení, nebo dokud cvičení není ukončeno učitelem. (Pokorný, 2019) 

4.2.3.2 Zpracování míčku 

Příjem míčku od spoluhráče probíhá podobně jako přihrávka po zemi. Jen je celý proces 

opačný. V momentě, kdy se míček dotkne čepele zpracovávajícího hráče, musí ho hráč 

ztlumit tím, že ho povede rukama s florbalkou za tělo. Těžiště se přesouvá z přední nohy na 

zadní. (Kysel, 2010) 

Metodika zpracování míčku 

Nejprve se zpravování míčku učíme na místě. Dva hráči stojí naproti sobě v libovolné 

vzdálenosti a přihrávají si. Zpracování lze také trénovat v jednom hráči, kdy přihrávky 

vedeme proti zdi (lavičce, mantinelu) a následně odražený míček zpracujeme.  

4.2.3.3 Přihrávka a zpracování vzduchem 

Přihrávka vzduchem je vedena kratší cestou než přihrávka po zemi. Nejčastěji se provádí 

zápěstím, a proto není potřeba, aby výchozí pozice s míčkem byla za tělem. Těžiště je více 

přenesené vzad. Přihrávání vzduchem se používá k rychlému přenesení hry na útočnou 

polovinu k tzv. brejkům, kdy se spoluhráč uvolní a rychle vystartuje na útočnou polovinu 

čekající přihrávku vzduchem. (Kysel, 2010) 
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4.2.4  Střelba 

Střelba je pro hráče florbalu klíčovou a technicky nejnáročnější činností. Existují různé 

způsoby střelby. Rozeznáváme střelby švihem (tahem) a střelby úderovým provedením. Dále 

se mohou dělit na bekhendové a forhendové.  

Střelby švihem (tahem) 

Provedení forhendové střelby švihem je podobné přihrávce. Postoj hráče s míčkem je bokem 

ke směru střelby, výchozí poloha míčku je za tělem. Čepel je přiklopená k míčku. Dráha 

hokejky s míčkem není rovná jako u přihrávání, ale je vedena do oblouku, protože hráči 

schovávají míček za tělo, aby brankář střelu neviděl. Hráč při střelbě sleduje svůj cíl a celou 

akci provádí rychleji, než když přihrává. Také úhel čepele bude při vypuštění míčku větší, 

abychom vedli střelu vzduchem, ne po zemi. V poslední řadě musí mít celá akce větší 

dynamiku, aby střelba byla razantní. K razanci napomáhá prohnutí florbalky při střele, kdy se 

míček na konci vymrští a nabere dostatečnou rychlost. Proto je vhodné zvolit vhodný výběr 

pružnosti florbalky ke své váze, abychom prohnutí byli schopní provést. 

Střelba krátkým švihem (tahem) 

Druhé provedení střelby tahem je provedení forhendovým krátkým švihem. Při tomto typu 

střelby využíváme práci zápěstí, kdy je doba kontaktu florbalky s míčkem kratší a změna 

těžiště je menší, než u klasické střelby tahem. Střelba je velmi přesná a pro brankáře je díky 

své rychlosti špatně čitelná.  

Střelba příklepem 

Střelba příklepem je razantnější než střelba tahem. Míček je nejčastěji zasažen ihned po 

obdržení přihrávky, nebo když provádíme dorážku. Je zasažen, ne tažen. Míček by měl být 

zasažen před úrovní přední nohy středem čepele. Hůl je sevřena pevně a o výšce střely 

rozhoduje, jak je čepel k míčku nakloněná.  

Střelba golfovým úderem 

Střelba golfovým tahem je nejrazantnější ze všech typů střel. Proto je při ní snížená přesnost. 

Nápřah by měl být maximálně po úroveň pasu a došvih by měl také končit v úrovni pasu. Při 

tomto typu střely je důležitý nápřah, který celou dobu střely prodlouží, a proto je pro brankáře 

a pro bránicí hráče střela lépe čitelná a mohou na ni reagovat, případně jí blokovat. 
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Bekhendové střely 

Bekhendové střely se na rozdíl od forhendových využívají méně, protože nejsou tak přesné 

a jejich razance je menší. Jsou účinné spíše na krátké vzdálenosti, kdy na přípravu střely není 

čas a je potřeba rychle zakončit. Používají se nejčastěji při přehození brankáře na krátkou 

vzdálenost nebo při zakončení u trestného střílení.  

Ideálním cvičením na nácvik střelby může být například cvičení Dej gól. Žáci při něm 

postupně střílí na branku ve stanoveném pořadí (z obou družstev střílí první, pak druzí atd.). 

Po vystřelení všech žáků se sečtou góly. Družstvo s více vstřelenými góly vítězí. Při tomto 

cvičení můžeme také měnit způsoby střelby (tahem, příklepem, golfovým úderem, 

bekhendovou střelou). (Pokorný, 2019) 

4.3 Obranné herní činnosti jednotlivce 

Obranné herní činnosti jednotlivce jsou stejně důležité jako ty útočné. Často jsou bohužel 

opomíjeny a neklade se na jejich zvládnutí takový důraz. Ve florbalu se v krátkých časových 

úsecích střídají útočné a obranné fáze, proto je potřeba, aby každý hráč měl alespoň základní 

obranné návyky hry a uměl je podle potřeby využít.  

4.3.1 Obsazování hráče bez míčku 

Obsazování hráče bez míčku je obranná činnost, kdy se snažíme zamezit přijetí přihrávky 

soupeřem. Úspěšnost závisí na správném a včasném postavení bránícího hráče. Rozlišujeme 

dva druhy obsazování – těsné a volné. Obecně platí pravidlo, že čím blíže je protihráč naší 

brance, tím těsněji bráníme soupeře. 

4.3.2 Obsazování hráče s míčkem 

Tuto obrannou činnost provádíme s cílem odebrat protihráči míček, nebo ho donutit k chybě, 

která bude vést ke ztrátě kontroly nad míčkem. Základem je vyvíjet na protihráče tlak, narušit 

jeho akci, nebo ho vytlačit do nevýhodného postavení. Největší chybou je tzv. propadnutí, 

kdy vyvíjíme tlak na protihráče, ale on situaci zvládne a obehraje nás. Proto je velmi důležité 

nepouštět se do útočných akcí bezhlavě, ale předpovídat herní plán protihráče. (Kysel, 2010) 

  



28 

 

4.3.3 Blokování střel 

Blokování střel můžeme provádět jak ve stoji, tak v kleku. Při blokování v kleku zabereme 

svým postavením větší plochu, ale provedení zabere více času. Proto je vhodné toto blokování 

volit v situaci, kdy soupeř rozehrává z místa. Vždy je nutné, abychom dodrželi zásadu 

přímky, kdy bráníme přesně mezi útočícím hráčem a naší brankou. Bránění vestoje použijeme 

v těsném kontaktu s protivníkem, který je v pohybu. (Skružný, 2005) 

4.3.4 Činnost brankáře 

Činnosti brankáře vycházejí z jeho základního postoje, kdy klečí na kolenou, kolena má od 

sebe vzdálena na šířku ramen a špičky jsou u sebe. Nesedí na patách a těžiště má lehce 

vpředu. Paže jsou upažené, v loktech pokrčené a dlaně jsou umístěny poblíž hlavy. 

(Skružný, 2005) 

Abychom zamezili špatným návykům při nácviku činností brankáře, je výhodou používat 

v dětských kategoriích zakrytí horní části branky. (Kysel, 2010) 

5 Výuka florbalu na 1. stupni Základní školy 

5.1 Charakteristika věkové skupiny – mladší školní věk 

Mladší školní věk můžeme vymezit na období od 6 do 11 let dítěte. Nazývá se „zlatým věkem 

motoriky“, protože se dítě v tomto věku snadno učí novým pohybovým dovednostem a rozvíjí 

své koordinační schopnosti. (Kysel, 2010) Kostra dítěte není ještě plně vyvinutá, to samé platí 

o svalové hmotě. Z těchto důvodů je podstatné dbát na správné držení těla. Rozvíjí se paměť 

a představivost u dětí, nejsou však schopné zaměřit svou pozornost na více věcí současně. 

Děti jsou v tomto období impulsivní a jejich nálada se často mění. Mají dobré předpoklady 

pro rozvoj rychlostních a pohybových schopností. Není vhodné zařazovat vytrvalostní 

a silové aktivity. Pohyb působí dětem radost a probíhá formou her. Pokyny dětem musí být 

stručné a srozumitelné. Nepoužíváme oborné termíny a snažíme se používat slova, jejichž 

význam děti pochopí. (Dovalil a kol., 2002) 

5.2 Rámcový vzdělávací program 

Rámcový vzdělávací program (dále jen RVP) tvoří podklad pro školní vzdělávací programy 

jednotlivých škol. Je to státní kutikulární dokument, který vydává a upravuje Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy. Školní vzdělávací program vydává ředitel příslušného 

školského zařízení a je dostupný každému k nahlédnutí.  RVP zejména stanovují konkrétní 

cíle, formy, délku a povinný obsah vzdělávání jednotlivých úrovní. (http://www.nuv.cz/t/rvp) 
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Text RVP pro základní vzdělávání byl aktualizovaný v červnu 2017, kdy byla zrušena příloha 

rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků 

s lehkým mentálním postižením (RVP ZV – LMP). Žáci s lehkým mentálním postižením se 

budou vzdělávat podle individuálního vzdělávacího plánu na základě doporučení 

poradenského zařízení. (http://www.nuv.cz/) 

5.2.1 Florbal a RVP pro základní vzdělávání 

Obsah RVP ZV je rozdělen do devíti vzdělávacích oblastí. Každá z nich je tvořena jedním 

vzdělávacím oborem, nebo více vzdělávacími obory sobě obsahově blízkými. Rámcový 

učební plán pro základní vzdělávání, který je součástí RVP ZV stanovuje minimální časovou 

dotaci pro jednotlivé vzdělávací oblasti (obory) na daném stupni základního vzdělávání.  

Vzdělávací obor Tělesná výchova je řazena do vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Minimální 

časová dotace pro Tělesnou výchovu je na 1. stupni ZŠ stanovena na 10 hodin za měsíc. 

Vzdělávací obsah oboru Tělesná výchova je v rámci 1. stupně dělen do dvou období: 

1. období (1. až 3. Ročník) a 2. období (4. až 5. ročník).  

Očekávané výstupy související s florbalem  

„1. období  

žák: 

 zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti 

jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení 

 spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích 

 reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a její organizaci 

2. období  

žák: 

 podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené 

činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po zlepšení úrovně své zdatnosti 

 zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení, především v souvislosti 

s jednostrannou zátěží nebo vlastním svalovým oslabením 

 zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti; 

vytváří varianty osvojených pohybových her 
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 jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla her a soutěží, pozná a označí zjevné 

přestupky proti pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při pohybových 

činnostech opačné pohlaví“ (Dostupné z: http://sdv.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-

vzdelavani/opatreni-ministryne-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-kterym-se-1-1-1) 

Učivo související s florbalem 

„ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 

 příprava organismu – příprava před pohybovou činností, uklidnění po zátěži, 

napínací a protahovací cvičení 

 zdravotně zaměřené činnosti – správné držení těla, správné zvedání zátěže; 

průpravná, kompenzační, relaxační a jiná zdravotně zaměřená cvičení a jejich 

praktické využití 

 rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti, koordinace pohybu 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ 

 pohybové hry – s různým zaměřením; netradiční pohybové hry a aktivity; využití 

hraček a netradičního náčiní při cvičení; pohybová tvořivost 

 průpravné úpoly – přetahy a přetlaky 

 základy sportovních her – manipulace s míčem, pálkou či jiným herním náčiním 

odpovídající velikosti a hmotnosti, herní činnosti jednotlivce, spolupráce ve hře, 

průpravné hry, utkání podle zjednodušených pravidel minisportů 

ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ 

 komunikace v TV – základní tělocvičné názvosloví osvojených činností, smluvené 

povely, signály 

 zásady jednání a chování – fair play, olympijské ideály a symboly 

 pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností – her, závodů, soutěží 

 měření a posuzovaní pohybových dovedností – měření výkonů, základní pohybové 

testy“ (Dostupné z: http://sdv.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/opatreni-

ministryne-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-kterym-se-1-1-1) 
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Jak plyne z obsahu vzdělávacího oboru Tělesné výchovy, očekávané výstupy i učivo 

s florbalem úzce souvisí a můžeme je pomocí hry naplňovat. V prvním období (1. – 3. třída) 

není vhodné zařazovat florbal jako sportovní hru do hodin TV. Měli bychom zařazovat 

jednoduché činnosti, které napomáhají k rozvoji složitějších pohybových schopností 

a dovedností. V tomto období je vhodné vést hodiny tělesné výchovy formou her a zábavných 

činností, které nám pomohou přirozeně děti motivovat a udržet jejich pozornost. Toto období 

můžeme nazvat „přípravným obdobím“, kdy se děti připravují jak psychicky, tak fyzicky na 

budoucí vykonávání sportovních her, v našem případě florbalu. 

Ve druhém období (4. – 5. ročník) je vhodné zařadit samotnou hru florbalu. Zaměřujeme se 

na kondiční stránku přípravy, především na rozvoj pohybové rychlosti a vytrvalosti. Dále 

prohlubujeme znalost pravidel samotné hry a snažíme se děti vést k duchu fair play. 

Nesmíme zapomínat na jednu z nejdůležitějších stránek hodiny tělesné výchovy, kterou je 

strečink. Flexibilita je významnou složkou tělesné zdatnosti a celkového zdraví. Proto je 

dobré budovat u dětí základní protahovací návyky. Strečink zlepšuje ohebnost, svalovou 

vytrvalost a svalovou sílu. Také může zlepšit svalovou a kloubní pohyblivost a pozitivně 

působí na snížení svalových bolestí. (Nelson a Kokkonen, 2015) Nutnost kompenzačních 

cvičení, je u florbalu velmi důležitá, protože při něm dochází k jednostrannému přetěžování 

svalových skupin. (www.msmt.cz) 

5.3 Pohybové schopnosti 

Rychtecký a Fialová (2004, s. 90) zmiňují, že se podle Čelikovského často pohybové 

schopnosti vymezují jako: „souhrn vnitřně integrovaných a relativně samostatných dispozic 

subjektu, potřebných ke splnění pohybového úkolu“ (Čelikovský a kol., 1990).  

Jiná definice může znít: „Pohybové schopnosti jsou definovány jako částečně vrozené 

předpoklady k provádění určitých pohybových činností“ (Perič, 2008, s. 12) 

Pohybové schopnosti můžeme rozdělit na silové, rychlostní, vytrvalostní, obratnostní 

(koordinace) a pohyblivostní (flexibilita).  Dají se chápat jako vrozené předpoklady, které se 

nedají ani získat ani zapomenout, lze jen zvyšovat či snižovat jejich úroveň. (Perič, 2008) 

Obecným principem je v rozvoji pohybových schopností tělesná zátěž. Její objem, intenzita, 

frekvence a složitost v kombinaci s odpočinkem se mění v závislosti na rozvoji jednotlivých 

schopností, věku, pohlaví i aktuálním rozvoji žáka. 
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5.3.1 Rozvoj silových schopností 

„Síla – schopnost překonávat vnější odpor (např. břemeno) prostřednictvím svalové 

kontrakce“ (Perič, 2008, s. 12) 

Svalovou kontrakci rozdělujeme na statickou a dynamickou. U statické kontrakce svalu 

dochází k pohybu těla nebo jeho částí. Jako příklad můžeme uvést dřepy, kliky, shyby apod. 

U statické kontrakce svalu nedochází k pohybu těla ani jeho částí. Snažíme se udržet odpor 

v jedné pozici. Jako příklad si můžeme uvést vis na hrazdě či vzpor ležmo. (Perič, 2008) 

U žáků mladšího školního věku by měla být pozornost věnována rozvoji velkých svalových 

partií, které napomáhají správnému držení těla. Zaměřujeme se na rozvoj dynamické síly. 

(Rychtecký a Fialová, 2004) 

V tomto období ještě není dokončen vývoj svalové hmoty a kostry dítěte, proto volíme tzv. 

přirozené posilování, kdy dítě překonává různé překážky, při kterých vyvíjí přiměřené 

svalové úsilí. Žák při nich pracuje jen se svou vlastní vahou. Pro rozvoj silových schopností 

jsou vhodná úpolová cvičení, kdy žák překonává odpor druhého spolužáka. Poslední možností 

je cvičení na nářadí – žebřiny, švédské bedny, lavičky apod. či cvičení s náčiním – švihadla, 

míče apod. Se systematičtějším silovým tréninkem je vhodné začít až od 13 let. Stále by měl 

mít silový trénink přípravný charakter. (Perič, 2008) 

5.3.2 Rozvoj rychlostních schopností 

Rychtecký a Fialová (2004, s. 96) uvádí, že podle Čelikovského se pohybová rychlost 

vymezuje jako: „schopnost měnit polohu těla, jeho částí, nebo objektu v co nejkratším čase, 

nebo s nejvyšší frekvencí“. (Čelikovský a kol., 1990)  

Rychlostní schopnosti závisí na: 

1. Nervosvalové koordinaci – co nejrychlejší střídání kontrakce a relaxace svalového 

vlákna. 

2. Typu svalových vláken – zastoupení červených (pomalých) a bílých (rychlých) 

svalových vláken. Jejich poměr je vrozený a těžko se ovlivňují tréninkem. 

3. Velikosti svalové sily – je důležitá pro rychlost a mohutnost svalové kontrakce.  

Pohybové schopnosti lze v tréninku rozvíjet jen do určité míry. Jsou totiž až z 80 % 

determinovány geneticky. (Perič, 2008) 
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Rychlostní schopnosti můžeme rozlišovat na: 

1. Rychlost reakční – dána dobou reakce na určitý podnět. 

2. Rychlost acyklická – nejvyšší rychlost jednotlivých pohybů. 

3. Rychlost cyklická – co nejprudší zrychlení daných pohybů (rychlost akcelerace), 

pohyby s co nejvyšší frekvencí (rychlost frekvence) a rychlost se změnou směru. 

4. Rychlost komplexní – dána kombinací acyklických a cyklických pohybů včetně 

reakce. (Dovalil a kol., 2002) 

Rychlostní projevy jsou na sobě nezávislé. Když budeme zlepšovat jednu úroveň projevu 

rychlosti, neznamená to, že se automaticky zlepší i ostatní. Rychlostní schopnosti jsou také 

závislé na koordinaci, síle, vytrvalosti a pohyblivosti. To znamená, že je můžeme zlepšit 

tréninkem těchto oblastí. Rozvoj rychlostních schopností spolu s koordinačními schopnostmi 

má v dětském věku velkou prioritu. Nejčastěji by měla být stimulována oblast nervosvalové 

koordinace. Délka zatížení by měla být tak dlouhá, aby dítě udrželo maximální možnou 

intenzitu pohybu. Ta se pohybuje kolem 5-10 sekund, poté se intenzita pohybu snižuje. 

Doporučuje se dostatečná délka odpočinku, která se udává v poměru k délce zatížení 1:10 

(10 vteřin zátěže a 100 vteřin odpočinku). Doporučuje se provádět 1-3 série po 3-5 opakování. 

Rychlost u dětí je vhodné kombinovat s ostatními pohybovými schopnostmi (překážkové 

dráhy, odrazy, odrazy, odhody atd.). Také je vhodné zařazovat alespoň jednou týdně 

rychlostní cvičení do tréninků a rozvíjet rychlost pravidelně. 

5.3.3 Rozvoj vytrvalostních schopností 

Vytrvalostní schopnost je: „komplex předpokladů provádět činnost požadovanou intenzitou 

co nejdéle nebo co nejvyšší intenzitou ve stanoveném čase, tj. v podstatě odolávat únavě“ 

(Dovalil a kol., 2002, str. 29) 

Rozlišujeme čtyři druhy vytrvalostních schopností: 

1. Dlouhodobá vytrvalost – je to schopnost vykonávat určitou pohybovou činnost déle 

než 10 minut. Svaly při ní pracují aerobně. Za přísunu kyslíku se využívá glykogen 

a následně i tukové zásoby. 

2. Střednědobá vytrvalost – je to schopnost vykonávat určitou pohybovou činnost 

intenzitou, která odpovídá nejvyšší spotřebě kyslíku do 8-10 minut. Energetickým 

zdrojem je v tomto případě glykogen. 
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3. Krátkodobá vytrvalost – je to schopnost vykonávat určitou činnost nejvyšší možnou 

intenzitou do 2-3 minut. Energie se uvolňuje štěpením glykogenu, bez využití kyslíku. 

Svaly pracují anaerobně.  

4. Rychlostní vytrvalost – je to schopnost vykonávat pohybovou činnost nejvyšší 

možnou intenzitou co nejdéle – do 20-30 vteřin. Energetickým zdrojem je 

kreatinfosfát, který se štěpí bez přítomnosti kyslíku. (Dovalil a kol., 2002) 

Při tréninku dětí je především vhodné rozvíjet dlouhodobou (aerobní) vytrvalost. Ta má za 

úkol zvyšovat odolnost organismu a připravovat je na větší tréninkové zatížení.  Děti jsou 

schopny pohybovat se dlouho a pomalu, nebo rychle a krátce. Jejich organismus také rychleji 

regeneruje. V mladším školním věku nevede rozvoj vytrvalosti k výraznějšímu nárůstu 

využití kyslíku ve svalech, proto je vhodné vést cílený trénink vytrvalosti až od 10 let věku 

dítěte. (Perič, 2008).  

5.3.4 Rozvoj obratnostních schopností (koordinační schopnosti) 

Podle Dovalila je pohybová obratnost: „souhrn schopností lehce a účelně koordinovat vlastní 

pohyby, přizpůsobovat je měnícím se podmínkám, provádět složitou pohybovou činnost 

a rychle si osvojit nové pohyby“. (Rychtecký a Fialová, 2002, str. 98) 

Při obratnostních schopnostech hraje „energetické zásobování“ roli druhotnou. Primární je 

funkce centrálního nervového systému a nižších řídících center. Mezi základní koordinační 

schopnosti patří: 

 diferenciační schopnost 

 orientační schopnost 

 schopnost rovnováhy 

 schopnost reakce (rychlost, ale i vhodnost a správnost) 

 schopnost rytmu 

 schopnost spojovací (spojování pohybů a jejich částí) 

 schopnost přizpůsobování 

(Dovalil a kol., 2002, str. 31) 
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Centrální nervová soustava organizuje a řídí mnoho podoblastí, které jsou důležité pro 

konkrétní pohyby. Jedná se o: 

 činnost analyzátorů – zrakový, sluchový, ale i analyzátory ve svalech, kloubech 

šlachách – tzv. proprioreceptory 

 činnost jednotlivých funkčních systémů – (oběhového, dýchacího apod.), které 

zabezpečují přísun energetických zdrojů do svalů a buněk zapojených v daném cviku 

 nervosvalovou koordinaci – v podstatě „programové vybavení“, kdy mozek 

prostřednictvím nervů dává informace kdy, jak rychle, s jakou silou a na jak dlouho se 

mají jednotlivé svaly kontrahovat (stáhnout) 

 psychologické procesy – vůle, pozornost a motivace, které jsou pro daný cvik velmi 

důležité  

(Perič, 2008, str. 62-63) 

Koordinaci můžeme rozdělit na obecnou a speciální. Obecná koordinace je stavebním 

kamenem pro speciální koordinační požadavky daného sportu. Každé dítě by mělo získat 

přiměřenou úroveň obecné koordinace, kterou využije, až nastane čas pro zařazení speciálního 

tréninku. Koordinační schopnosti jsou důležitým předpokladem pro nácvik sportovní 

techniky.  

Speciální koordinace je schopnost provádět v konkrétním sportu pohyby precizně, lehce a bez 

chyb. Zlepšujeme ji pravidelným procvičováním technických prvků a pohybových dovedností 

v daném sportu. 

Koordinační cvičení jsou pro děti náročná na pozornost, proto bychom je měli zařazovat na 

začátek tréninkové jednotky. Nesmíme zapomínat při nácviku s dětmi na dopomoc, popřípadě 

záchranu. Pro rozvoj koordinace můžeme v hodinách použít například: akrobatická cvičení, 

cvičení s náčiním (tyče, švihadla, míče), cvičení na nářadí (kruhy, koza, hrazda), rytmická 

cvičení atd. (Perič, 2008) 

5.3.5 Rozvoj pohybových schopností (flexibilita) 

„Pohyblivost je schopnost vykonávat pohyby ve velkém kloubním rozsahu“. 

(Perič, 2008, str. 85) 

Pohyblivost ovlivňuje mnoho činitelů. Například tvar kloubu, aktivita reflexních systémů ve 

svalech a šlachách, pružnost vazivového a kloubního aparátu, síla svalů kolem daného 
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kloubu, denní doba (ráno je pohyblivost menší), pohlaví (děvčata mají větší pohyblivost než 

chlapci), rozcvičení, teplota prostředí (v chladném prostředí je pohyblivost nižší) atd. 

Vyšší úroveň pohyblivosti neslouží jen k zlepšení sportovních výkonů, ale i jako prevence 

zranění. Zkrácené svaly jsou více náchylné k poranění. Na druhou stranu hypermobilita 

(abnormální úroveň pohyblivosti v kloubu) může vést také ke zdravotním potížím.  

Vyrovnávací a protahovací cvičení hrají významnou roli v hodinách tělesné výchovy, kdy 

můžeme díky nim zamezit negativním vlivům jednostranného zatěžování svalových partií. 

V hodinách tělesné výchovy hrají významnou roli vyrovnávací a protahovací cvičení, které 

předcházejí negativním vlivům jednostranného přetěžování svalových partií. Díky sedavému 

způsobu života dětské populace získávají kompenzační cvičení na své důležitosti. 

(Perič, 2008) 

Metody rozvoje pohyblivosti: 

1) aktivita pohybu 

 aktivní pohyb – provádění pohybu vlastními silami 

 pasivní pohyb – krajní polohy se dosahuje vnějšími silami (pomocí partnera, 

gravitace aj.) 

2) dynamika provedení  

 dynamická provedení – cviky jsou prováděné švihovým způsobem 

 statické provedení – jde o dosažení určité polohy a setrvání v ní (strečinková 

cvičení) (Perič, 2008, str. 85) 

Kompenzační cvičení a strečink ve florbalu 

Protahovací, posilovací a kompenzační cvičení by měla být součástí každého tréninku 

florbalu. Držení florbalové hole vede ke kyfotickému prohnutí páteře v hrudní části. 

Nejčastějšími problémy hráčů, kteří nedodržují správný strečink a kompenzační cvičení jsou: 

1) ochablé držení těla 

2) protrakce (předsunutí ramen) 

3) hyperlordotické držení těla 

4) hyperkyfotické držení těla (kulatá záda) 

5) skoliotické držení těla (kvůli ovládání hokejky) 

(Kysel, 2010, str. 135) 
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Nerovnováhou mezi svalovými skupinami vznikají dysbalance. Proto je potřeba správně svaly 

protahovat (svaly tonické) a posilovat (svaly dynamické). Zanedbání správné kompenzace 

může vést k tzv. zkříženým syndromům.  

Cíle kompenzačních cvičení jsou: 

 odstranění svalových dysbalancí 

 zlepšení držení těla 

 snížení bolestivosti a rozhýbání ztuhlých svalů 

 dosažení správných stereotypů 

 protažení zkrácených a posílení oslabených svalů 

(Kysel, 2010, str. 136) 

Kompenzační cvičení můžeme rozdělit do třech oblastí, které by se měli dodržovat 

v následujícím pořadí: 

1) cvičení uvolňovací 

2) cvičení protahovací 

3) cvičení posilovací 

5.3.5.1 Uvolňovací cvičení 

Cílem uvolňovacích cvičení má být urychlení regeneračních procesů, zklidnění a relaxace 

organismu. Používají se při rozcvičení a na konci tréninku jako celková relaxace po námaze. 

Nejčastěji provádíme krouživé pohyby končetinami a hlavou, pohyby pasivní a aktivní atd. 

5.3.5.2 Protahovací cvičení 

Hráči mají nejčastěji při hraní florbalu zkrácené prsní svaly, ohybače v oblasti šíje, horní 

fixátory lopatek, bederní vzpřimovače trupu, ohybače kyčelních i kolenních kloubů. Proto se 

zaměřujeme při protahovacích cvičeních zejména na tyto partie.  

Před samotným tréninkem je protažení vedeno spíše dynamickou formou a jeho cílem je 

připravit hráče na tréninkové zatížení. Součástí rozcvičení jsou i kloubně mobilizační cvičení. 

Je důležité, abychom při něm zapojili všechny velké svalové skupiny.  

Na konci tréninku volíme pasivní protahovací cvičení obohacené o cvičení posilovací. 

Zaměřujeme se opět na partie, které byli nejvíce zatížené tréninkem.  

Protahovací cviční můžeme volit jako samostatnou tréninkovou jednotku. Hlavním úkolem je 

zlepšit kloubní rozsah jedince. 



38 

 

5.3.5.3 Posilovací cvičení 

Při posilovacích cvičeních se zaměřujeme na svalové skupiny, které mají tendenci ochabovat. 

V tomto případě není úkolem nárůst svalové hmoty, ale posílení svalů. Je vhodné vést 

posilovací cvičení spolu s protahováním. S ohledem na florbal se zaměřujeme na posílení 

zádových svalů, břišních svalů a dolních fixátorů lopatek. Při posilování začínáme od 

jednodušších cviků po složitější. Cvičíme pomalu a koncentrovaně. Zaměřujeme se na 

správné dýchání a během posilování průběžně protahujeme a uvolňujeme svaly. Můžeme 

využít různé náčiní, jako jsou expandery, pěnové válce, overbally či gymbally.  

 

Přínosy strečinku jsou znatelné. Zlepšuje psychický i fyzický stav hráče, zlepšuje ohebnost 

a zvyšuje sílu svalů. Strečink bychom měli provádět v teplém prostředí po zahřátí. Výdrž ve 

cviku by měl být nejméně 10 sekund a jeho provedení by mělo být pomalé. 

U dětí mladšího školního věku by měl být strečink především založen na kloubní mobilizaci, 

pasivní strečink pro ně není vhodný. Děti ještě nejsou schopny zaujmout správnou základní 

polohu cviků a jejich vazivový aparát je tzv. laxní (nemají pevné kloubní pouzdro a šlachy).  

Rozcvičení by mělo probíhat formou různých her (trhání hrušek, praní prádla atd.). Na konec 

tréninku zařazujeme vyrovnávací cviky. (Kysel, 2010) 

5.4 Pohybové dovednosti 

Podle Jiránka (1968) je pohybová dovednost definována takto: „Dovednost je učením získaný 

předpoklad ke správnému vykonávání nějaké činnosti.“ (Rychtecký a Fialová, 2004, str. 66) 

„K základním znakům nacvičené pohybové dovednosti dle Čápa (1980) patří: 

1. Kvalita výsledků senzomotorické činnosti (absence chyb, správnost provedení 

pohybů) 

2. Rychlost jejího provedení (včasnost, hbitost) 

3. Ekonomičnost provedení (nízký energetický výdej, volní úsilí) 

4. Způsob provedení (sportovní styl, osobní styl)“ 

(Rychtecký a Fialová, 2002, str. 65) 

Můžeme tedy říci, že pohybová dovednost je výsledkem motorického učení jedince, který 

získává určitý pohybový návyk. Její podstata spočívá v osvojení si sportovních činností 

daného sportu. Kompletní soubor dovedností, které souvisejí s danou specializací, nazýváme 
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technikou. Příklad může být technika střelby ve florbalu. Je to ideální provedení daného 

pohybu – vzorové provedení. S technikou je úzce spjat termín „styl“. Ten můžeme chápat 

jako individuální zvládnutí dané pohybové úlohy. Styl a technika nejsou to samé a je důležité 

dělat mezi nimi rozdíl. 

Cíl tréninku je přiblížení techniky cvičence k ideálnímu provedení. Technika je v tomto 

případě chápána jako komplex tří oblastí: stylu, techniky a dovednosti. (Perič, 2008) 

Fáze technické přípravy 

1. Nácvik dovedností 

Tato fáze má za úkol seznámit žáka s požadavky daného sportu a naučit ho základům 

techniky. Nejprve se seznámí se základním obsahem a pravidly sportu. Seznámení by mělo 

probíhat formou her a měli bychom věnovat pozornost oblasti motivace žáků.  

Druhým úkolem nácviku dovedností je žáka naučit základům techniky a jejího zvládnutí 

v příznivých podmínkách. Musíme si nejprve vymezit úkol, jeho obsah a zaměření. Správným 

vysvětlením úkolu učitelem se začíná v žácích vytvářet konkrétní představa o daném pohybu. 

Ten mohou provádět buď komplexně (vcelku), nebo analyticko-systematicky (po částech). 

Pro žáky mladšího školního věku je vhodnější používat první metodu nácviku, kdy daný 

pohyb nacvičují vcelku. Děti ještě nejsou schopny pochopit rozložený pohyb a mají na něj 

komplexní náhled. Celý proces je založen na vědomém opakování daného pohybu.  

2. Zdokonalování dovedností 

Tato fáze má za úkol zdokonalit naučenou techniku a postupně jí propojit s kondičními 

požadavky daného sportu. Měli bychom dosáhnout vyšší kvality naučených dovedností 

a zvýšit jejich účinnost. Podstatnou roli hraje kvalitativní stránka techniky. Jejím propojením 

s postupným zatěžováním se stává stabilnější a odolnější vůči vnějším i vnitřním vlivům. 

(Dovalil a kol, 2002) Je důležité, aby žák dovednost pravidelně opakoval. Proces učení není 

ještě ve stabilní fázi a mohou se objevit stagnace či výkyvy v provedení. (Perič, 2008) 

3. Stabilizace dovedností 

Cílem této fáze je stabilizovat a upevnit techniku tak, aby žák mohl využívat maximálně 

ostatní faktory sportovního výkonu k dosažení nejlepších výsledků ve sportu. (Dovalil a kol., 

2002) Zde je prostor pro rozvoj taktické přípravy, při níž se zdokonaluje tvůrčí schopnost 
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žáků řešit soutěžní situace. U dětí mladšího školního věku je na místě zařadit do hodiny 

taktickou přípravu ve formě znalosti základních pravidel hry. (Perič, 2008) 

5.5 Florbalový trénink 

Florbalový trénink má v hodinách tělesné výchovy povahu výchovně-vzdělávacího procesu. 

Je veden učitelem, který by měl mít jasně promyšlenou strukturu hodiny. Závodní oddíly mají 

zpravidla vytvořen dlouhodobý plán, v němž si stanovují operativní cykly, ve kterých se mění 

složení tréninku, ve smyslu objemu, intenzity a obsahu. Hovoříme o makrocyklech, 

mezocyklech a mikrocyklech dle délky období. Nejnižší jednotkou všech cyklů je tréninková 

jednotka. U zařazení florbalu do hodin tělesné výchovy na prvním stupni základní školy 

nemusíme klást důraz na zmíněnou periodizaci. (Kysel, 2010) 

Vyučovací jednotka 

Dle Kostkové a kol. (1978) je vyučovací jednotka definována takto: „Vyučovací jednotka je 

relativně stabilně uspořádaný systém hlavních faktorů výchovně vzdělávacího procesu a jejich 

vzájemných vztahů, determinovaný obsahem a cílem učiva, prostorem, kde je uskutečňován, 

časem, v němž je realizován, psychickou i fyzickou úrovní žáků, zkušenostmi a předpoklady 

učitele a řadou dalších didaktických skutečností.“ (Rychtecký a Fialová, str. 139) 

Ve školní tělesné výchově je základní organizační formou vyučovací jednotka, která trvá 

zpravidla 45 minut.  Je řízena učitelem, který je zodpovědný za průběh a výsledky celého 

výchovně-vzdělávacího procesu. I když se zdá být cvičební jednotka samostatným celkem, je 

potřebné, aby náplň navazovala na předcházející i následující vyučovací jednotky.  

Cílem vyučovací jednotky je dosáhnout cílů výchovně-vzdělávacího procesu školy 

a naplňovat její rámcový vzdělávací plán.  
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Každá vyučovací jednotka by měla mít tyto cíle: 

 Formální cíl (organizační)  

 Výchovný 

 Diagnostický (kontrolní) 

 Vzdělávací 

 Zdravotní 

 Psychologický 

 Přípravný 

Struktura vyučovací jednotky 

Vyučovací jednotku můžeme rozdělit na tři části: úvodní, hlavní a závěrečnou. 

1. Úvodní část 

Cílem úvodní části je žáky připravit po fyzické a psychické stránce na vyučovací jednotku. 

Začínáme s nástupem, kdy žáky seznámíme s obsahem hodiny. Poté následuje zahřátí 

organismu a protahovací cvičení, která mají za úkol připravit hybný systém na pozdější zátěž. 

Nakonec přichází na řadu dynamická část rozcvičení, která má za úkol mobilizovat klouby 

a optimalizovat aktivační úroveň nervové soustavy. Úvodní část by měla trvat 12 minut. 

2. Hlavní část 

Cílem hlavní části je naučit žáky novým pohybovým dovednostem. Učitel nejdříve vysvětlí 

a předvede novou pohybovou činnost, následně upozorní na možná kritická místa. Následuje 

samotný nácvik činnosti. Hlavní část by měla trvat 28 minut.  

3. Závěrečná část 

Závěrečná část má za cíl uklidnit organismus žáků po zátěži a protáhnout namáhané svalové 

skupiny. Vhodné je také zařadit kompenzační cviky, které předcházejí svalovým 

dysbalancím. Žáci by měli setrvat ve strečinkových cvicích 15-20 vteřin. Jako podstatné 

vidím zmínit správné dýchání při protahování.  

Na závěr je vhodné zhodnotit průběh celé hodiny, upozornit na chyby a případně pochválit 

žáky za jejich práci. Závěrečná část by měla trvat 5 minut. (Rychtecký a Fialová, 2004) 
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6 Hypotézy 

H1:  U 80 % žáků a 65 % učitelů prvního stupně základní školy je tělesná výchova 

oblíbeným předmětem. 

H2:  Pedagogové během hodin tělesné výchovy se žáky z 95 % provádějí nástupy, z 90 % 

se s nimi rozcvičují a z 10 % se s nimi protahují na konci hodiny. 

H3:  70 % pedagogů cvičení na rozvoj důvěry a vzájemné spolupráce mezi žáky do hodin 

tělesné výchovy vůbec nezařazuje. 

H4:  Mezi nejpoužívanější školní náčiní v 1. – 3. ročnících patří míče a švihadla, mezi 

nářadím vítězí žíněnky a lavičky.  

H5:   60 % učitelů na prvním stupni základní školy má osobní zkušenost s florbalem. 

H6:   20 % žáků 1. – 3. třídy má osobní zkušenost s florbalem. 

H7:  75 % žáků 4. – 5. ročníků je před samotnou výukou florbalu seznámeno s jeho 

základními pravidly. 

H8:  Nejnacvičovanějšími florbalovými technikami během hodin tělesné výchovy 4. – 5. 

ročníků jsou vzájemné přihrávky a střelba na brankáře. 

H9:  Do hodin tělesné výchovy u 4. – 5. ročníků je florbal zařazován alespoň jednou 

měsíčně. 

H10:  Z pohledu 80 % pedagogů neposkytují školy k výuce tělesné výchovy dostatečně 

kvalitní vybavení. 
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7 Metody a výzkumný vzorek 

7.1 Metody 

Pro výzkumnou část jsem zvolil metodu písemného dotazování pomocí čtyř dotazníků. Dva 

z nich byly určeny pro žáky prvního stupně základních škol a byly rozděleny na dvě skupiny: 

dotazník pro 1. – 3 ročník a dotazník pro 4. – 5. ročník. Druhé dva dotazníky byly určeny pro 

pedagogy prvního stupně základních škol a použil jsem u nich stejné rozdělení na dvě skupiny 

jako u žáků: dotazník pro pedagogy 1. -3. ročníku a dotazník pro pedagogy 4. – 5. ročníku. 

Všechny dotazníky byly anonymní. 

Rozdělení obou dotazníků na dvě skupiny jsem volil s ohledem na Rámcový vzdělávací 

program pro základní vzdělávání, kde má každá skupina definovány rozdílné očekávané 

výstupy v předmětu tělesná výchova. 

7.2 Charakteristika výzkumného vzorku 

V rámci získání potřebných dat pomocí dotazníků určených pro žáky prvního stupně byly 

osloveny dvě školy: ZŠ sv. Voršily v Praze a ZŠ Dolní Břežany. Dostalo se mi 99 odpovědí 

od žáků 1. – 3. tříd a 112 odpovědí od žáků 4. – 5. tříd.  

V rámci získání potřebných dat pomocí dotazníků určených pro pedagogy prvního stupně 

byly osloveny tři školy: ZŠ sv. Voršily v Praze, ZŠ Dolní Břežany a ZŠ Dukelských hrdinů 

v Karlových Varech. Od pedagogů 1. – 3. ročníků se mi dostalo 14 odpovědí a od pedagogů 

4. – 5. ročníků se mi vrátilo 9 odpovědí. 
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8  Výsledky dotazníkového šetření 

 

1. Je tělesná výchova u žáků i učitelů na prvním stupni základní školy oblíbeným 

předmětem?  

Graf č. 1: Jaký je tvůj vztah k tělocviku?
1
 

 

Zdroj: Vlastní 

 

Z grafu je patrné, že 60 % žáků má ze všech předmětů tělesnou výchovu nejraději a těší 

se na ní. Více jak třetině oslovených žáků (34 %) tělesná výchova nevadí. Pouhých 5 % 

žáků označilo možnost, že tělesnou výchovu nemá rádo. Jen 1 % se vyjádřilo, že tělesnou 

výchovu nesnáší.  

  

                                                
1 Otázka byla určena pouze žákům. 

60% 

34% 

5% 1% 

Jaký je tvůj vzah k tělocviku? 

Mám ho nejradši a těším se na
něj.

Nevadí mi.

Nemám ho rád(a).

Nesnáším ho
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Graf č. 2: Baví vás vyučovat předmět tělesná výchova?
 2

 

 

Zdroj: Vlastní 

 

Největší procento pedagogů (48 %) odpovědělo, že jim výuka tělesné výchovy nevadí a 

zaujímají k ní neutrální postoj. Ze 43 % je u pedagogů tělesná výchova nejoblíbenějším 

předmětem. Ve srovnání s žáky je to o 17 % méně.  9 % pedagogů označilo možnost, že 

tělesnou výchovu nemá rádo. Žádný pedagog neoznačil možnost, že tělesnou výchovu 

nesnáší. 

  

                                                
2 Otázka byla určena pouze pedagogům. 
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2. Jsou na školách dodržovány správné cvičení návyky na začátku i na konci 

vyučovací jednotky (nástup, rozcvička, protažení na konci hodiny)? 

Graf č. 3: Kterým z těchto činností se věnujete během hodin tělesné výchovy? 3 

 

Zdroj: Vlastní 

 

Z grafu je patrné, že většina žáků (92 %) provádí v hodinách tělesné výchovy rozcvičku. 

Více jak polovina (68 %) oslovených žáků provádí také nástup. Jen 24 % jich 

praktikuje protažení na konci hodiny. 2 % se vyjádřila, že žádnou činnost v hodinách 

tělesné výchovy neprovádí. 

  

                                                
3 Otázka byla určena pouze žákům. 
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Graf č. 4: Kterým z těchto činností se s dětmi věnujete během hodiny tělesné výchovy? 4 

 

Zdroj: Vlastní 

 

Každý pedagog v hodinách tělesné výchovy provádí s dětmi rozcvičku. 96 % uvedlo, že 

se s dětmi věnuje nástupu.  65 % zmínilo, že se s dětmi na konci hodiny protahuje, což je 

téměř třikrát více, než jak u žáků.  

                                                
4 Otázka byla určena pouze pedagogům. 
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3. Je v hodinách tělesné výchovy rozvíjena vzájemná důvěra a spolupráce mezi 

žáky? 

Graf č. 5: Která z těchto cvičení děláte na hodinách tělesné výchovy ve dvojicích? 5 

 

Zdroj: Vlastní 

Největší procento žáků (44 %) uvedlo, že v hodinách tělesné výchovy provádí cvičení 

„Trakař“. 30 % zmínilo, že praktikuje cvičení „Sedy lehy“. Hra „Na slepého“ je 

z pohledu žáků do hodin tělesné výchovy zařazována z 18 %. Jen 7 % odpovědělo, že 

žádné cvičení ve dvojicích nedělá. 

  

                                                
5 Otázka byla určena pro žáky 1. – 3. ročníků. 
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Graf č. 6: Máš díky těmto cvičením větší důvěru mezi spolužáky? 6 

 

Zdroj: Vlastní 

 

54 % žáků má díky cvičením ve dvojicích, která jsou určena na rozvoj vzájemné důvěry 

a spolupráce, větší důvěru ve své spolužáky. Necelá polovina (46 %) zmínila, že u nich 

po praktikování těchto cvičení nedochází k prohloubení vzájemné důvěry. 

  

                                                
6 Otázka byla určena pro žáky 1. – 3. ročníků. 
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Graf č. 7: Kterými z těchto cvičení prohlubujete spolupráci a vzájemnou důvěru mezi žáky?
 7

 

 

Zdroj: Vlastní 

 

Pedagogové uvedli, že z 57 % provádějí s dětmi v hodinách tělesné výchovy cvičení 

„Trakař“. Polovina z nich také hraje s dětmi hru „Na slepého“. 29 % uvedlo, že 

praktikuje v hodinách jiná cvičení ve dvojicích. Na rozdíl od žáků 1. – 3. ročníků 

pedagogové uvedli, že do hodin zařazují cvičení „Sedy lehy“ jen 14 %. Žáci přitom ve 

svých odpovědích překvapivě uvedli, že toto cvičení je do hodin tělesné výchovy 

zařazováno více než dvakrát častěji. 

  

                                                
7 Otázka byla určena jen pro pedagogy.  
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Graf č. 8: Myslíte si, že díky těmto cvičením dochází ve vašich hodinách ke skutečnému 

prohlubování důvěry mezi žáky?
 8

 

 

Zdroj: Vlastní 

 

Většina pedagogů (86 %) je přesvědčená, že díky cvičením ve dvojicích se u žáků 

prohlubuje vzájemná důvěra. Jen 14 % si nemyslí, že se díky těmto cvičením 

prohlubuje vzájemná důvěra mezi žáky. 

  

                                                
8 Otázka byla určena jen pro pedagogy. 
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4. Jaké školní vybavení (včetně florbalového) je v hodinách využíváno a které mají 

žáci nejraději? 

Graf č. 9: Jaké druhy náčiní v hodinách tělesné výchovy používáte?
 9

 

 

Zdroj: Vlastní 

 

Téměř každý žák uvedl (96 %), že v hodinách tělesné výchovy používá míče. Švihadla 

jsou mezi žáky zastoupena ze 78 %. Více než polovina žáků (55 %) odpověděla, že cvičí 

s obručemi a s kuželi. Lana jsou využívána v hodinách jen ze 30 %. Nejméně jsou pak 

v odpovědích zastoupena jiná náčiní (11 %) a gumy (6 %). 

  

                                                
9 Otázka byla určena pro žáky 1. – 3. ročníků. 
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Graf č. 10: Jaké druhy nářadí v hodinách tělesné výchovy používáte?
 10

 

 

Zdroj: Vlastní 

 

V hodinách tělesné výchovy jsou nejvíce využívány žíněnky (94%), lavičky (91 %) a 

žebřiny (88 %). Více než polovina žáků (51 %) používá v hodinách kruhy. 46 % žáků 

uvedlo, že cvičí se švédskými bednami. Přibližně třetina všech žáků (33 %) zmínila 

odpověď, že používá gymnastické kozy. Ze 14 % jsou využívány hrazdy. 5 % žáků 

využívá tyče na šplh, 2 % kladiny a jen 1 % cvičí na trampolínách.  

                                                
10 Otázka byla určena pro žáky 1. – 3. ročníků. 
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Graf č. 11: S jakým náčiním nejraději cvičíš?
 11

 

 

Zdroj: Vlastní 

 

Nejoblíbenějším náčiním u žáků jsou míče (74 %). Necelá polovina (44 %) uvedla, že 

ráda cvičí se švihadly. 26 % odpovědělo, že má rádo cvičení s kuželi. Jen 9 % žáků rádo 

používá lana, 7 % stuhy a jen 3 % má v oblibě gumy. 

  

                                                
11 Otázka byla určena pro žáky 1. – 3. ročníků. 
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Graf č. 12: Na jakých nářadích nejraději cvičíš?
 12

 

 

Zdroj: Vlastní 

 

Nejoblíbenějším nářadím u žáků jsou žebřiny (45 %). Na žíněnkách rádo cvičí 36 % 

žáků. Více než třetina (33 %) odpověděla, že ráda používá lavičky. 26 % žáků zmínilo, 

že je baví cvičit na švédských bednách. Obliba kruhů je u žáků zastoupena z 25 %. 

S gymnastickými kozami rádo cvičí 15 % žáků. Jen ze 3 % jsou v oblibě trampolíny a 

tyče na šplh. 2 % uvedla, že mají ráda gymnastické koně. Nejméně oblíbené jsou kladiny 

a dopadové žíněnky (1 %). 

  

                                                
12 Otázka byla určena pro žáky 1. – 3. ročníků. 
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Graf č. 13: Jaké druhy náčiní v hodinách tělesné výchovy používáte?
 13

 

 

Zdroj: Vlastní 

 

Každý z pedagogů uvedl, že v hodinách tělesné výchovy používá míče, kužele a švihadla. 

Velmi často jsou také používány obruče (93 %) a lana (86 %). Jen necelá třetina (29 %) 

učitelů uvedla, že cvičí s gumami. Nejméně jsou v hodinách využívány stuhy (21 %). 

  

                                                
13 Otázka byla určena pro pedagogy 1. – 3. ročníků. 
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Graf č. 14: Jaké druhy nářadí v hodinách tělesné výchovy používáte?
 14

 

 

Zdroj: Vlastní 

 

Každý pedagog uvedl, že používá v hodinách tělesné výchovy lavičky, švédské bedny, 

žebřiny a žíněnky. 71 % z nich uvedlo, že využívá ke cvičení s dětmi kruhy. Více jak 

polovina (64 %) pracuje s gymnastickými kozami. Jen 14 % využívá v hodinách hrazdy. 

Nejméně jsou pak zastoupeny gymnastické koberce (7 %), kladiny (7 %) a tyče na šplh 

(7 %). 

  

                                                
14 Otázka byla určena pro pedagogy 1. – 3. ročníků. 
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Graf č. 15: Jaké druhy náčiní v hodinách tělesné výchovy používáte?
 15

 

 

Zdroj: Vlastní 

 

Každý pedagog používá ve svých hodinách tělesné výchovy míče. Většina z nich 

(89 %) cvičí se švihadly. Kužele používá 78 % pedagogů. Lana jsou využívána ze 78 %, 

taktéž obruče jsou zastoupeny ze 78 %. Nejméně pedagogové používají atletický žebřík 

(11%), badmintonové rakety (11 %), gumy (11 %), medicinbaly (11 %) a stuhy (11 %).  

                                                
15 Otázka byla určena pro pedagogy 4. – 5. ročníků. 
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Graf č. 16: Jaké druhy nářadí v hodinách tělesné výchovy používáte?
 16

 

 

Zdroj: Vlastní 

 

Stejně tak, jako pedagogové z první skupiny, odpověděli pedagogové 4. – 5. ročníků, že 

používají ve svých hodinách tělesné výchovy lavičky, švédské bedny, žebřiny a žíněnky 

ze 100 %. 89 % z nich využívá gymnastické kozy a kruhy. Hrazdy jsou zastoupeny 

v odpovědích ze 44 %. Více jak třetina (33 %) odpověděla, že používá s dětmi tyče na 

šplh. Nejméně jsou pak v odpovědích zastoupeny kladiny (22 %) a lezecké stěny (22 %). 

  

                                                
16 Otázka byla určena pro pedagogy 4. – 5. ročníků. 
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Graf č. 17: Jaké školní vybavení pro hru florbalu používáte?
 17

 

 

Zdroj: Vlastní 

 

Z grafu je patrné, že téměř všichni žáci (97 %) ke hře florbalu používají florbalky. 

Míčky jsou podle žáků využívány ke hře florbalu jen z 88 %. Tyto dva údaje mohou být 

dle mého výzkumu spekulativní. Domnívám se, že zde žáci neodpovídali zcela 

racionálně, jelikož bez použití florbalek a míčků ze 100 % by samotná hra florbalu 

v hodinách tělesné výchovy nemohla být vůbec uskutečněna. 83 % jsou v odpovědích 

zastoupeny branky. Více jak polovina žáků (53 %) ke hře florbalu využívá mantinely. 

Ze 40 % žáci používají brankářskou výstroj. Nejméně používané školní vybavení pro 

hru florbalu jsou rozlišováky (4 %). 

  

                                                
17 Otázka byla určena pro žáky 4. – 5. ročníků. 
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Graf č. 18: Jaké školní vybavení pro hru florbalu používáte?
 18

 

 

Zdroj: Vlastní 

 

Každý pedagog používá v hodinách tělesné výchovy ke hře florbalu branky. 88 % z nich 

pak využívá florbalky a ze 75 % i míčky. Domnívám se, že tyto dva údaje mohou být dle 

mého výzkumu spekulativní. Je možné, že se pedagogové domnívali, že v rámci 

dotazníku lze zaškrtnout jen jednu variantu odpovědi. Bez použití míčků a florbalek ze 

100 % by samotná hra florbalu v hodině tělesné výchovy nemohla být vůbec 

uskutečněna. Brankářská výstroj je zastoupena ze 38 %, stejně jako mantinely (38 %). 

  

                                                
18 Otázka byla určena pro pedagogy 4. – 5. ročníků. 
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5. Kolik procent učitelů na prvním stupni základní školy má osobní zkušenost 

s florbalem, popřípadě, kde ho hráli?  

Graf č. 19: Hrál(a) jste někdy florbal na jakékoliv úrovni?
 19

 

 

Zdroj: Vlastní 

78 % pedagogů má osobní zkušenost s florbalem a hrálo ho alespoň jednou, na jakékoliv 

úrovni. 22% uvedlo, že nikdy florbal nehrálo. 

  

                                                
19 Otázka byla určena pouze pedagogům. 
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Graf č. 20: Hrál(a) jste někdy florbal na jakékoliv úrovni?
 20

 

 

Zdroj: Vlastní 

36 % pedagogů 1. – 3. ročníků uvedlo, že má osobní zkušenost s florbalem. 64 % z nich 

nikdy florbal nehrálo.  

Žádný z pedagogů 4. – 5. ročníků nikdy v životě nehrál florbal na jakékoliv úrovni. 

  

                                                
20 Otázka byla určena zvlášť pedagogům 1. – 3. ročníků a pedagogům 4. – 5. ročníků. 
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Graf č. 21: Kde jste ho hrál(a)?
 21

 

 

Zdroj: Vlastní 

Většina pedagogů (80 %) hrála florbal s dětmi v hodině tělesné výchovy. 20 % ho 

praktikovalo v rámci udržování kondice s kamarády. 

  

                                                
21 Otázka byla určena pouze pedagogům. 
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6. Kolik procent žáků 1. - 3. tříd má osobní zkušenost s florbalem? 

Graf č. 22: Hrál(a) jsi někdy florbal?
 22

 

 

Zdroj: Vlastní 

74 % dotazovaných žáků si alespoň jednou v životě vyzkoušelo hraní florbalu. 26 % 

nikdy florbal nehrálo. 

  

                                                
22 Otázka byla určena pouze žákům 1. – 3. ročníků. 
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Graf č. 23: Hrál(a) jsi někdy florbal?
 23

 

 

Zdroj: Vlastní 

78 % chlapců uvedlo, že hrálo alespoň jednou v životě florbal. Dívky vyzkoušely florbal 

jen ze 68 %. 22 % chlapců a 31 % dívek nikdy florbal nehrálo.  

                                                
23 Otázka byla určena zvlášť chlapcům a dívkám 1. – 3. ročníků. 
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7. Jsou žáci 4. – 5. ročníků před samotnou výukou florbalu dostatečně seznámeni 

s jeho pravidly? 

Graf č. 24: Vysvětlil ti pan učitel základní pravidla florbalu?
 24

 

 

Zdroj: Vlastní 

Žáci uvedli, že ze 75 % jsou učitelem seznámeni před samotnou výukou florbalu s jeho 

základními pravidly. 25 % uvedlo, že je pan učitel před výukou florbalu neseznámil s 

jeho základními pravidly. 

  

                                                
24 Otázka byla určena pouze žákům 4. – 5. ročníků. 
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Graf č. 25: Byli vaši žáci seznámeni se základními pravidly florbalu?
 25

 

 

Zdroj: Vlastní 

63 % pedagogů tvrdí, že žáky před samotnou výukou florbalu seznámilo s jeho 

základními pravidly. 38 % neseznámilo žáky s pravidly florbalu.  

                                                
25 Otázka byla určena pouze pedagogům 4. – 5. ročníků. 
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8. Jaké florbalové techniky jsou v hodinách tělesné výchovy 4. – 5. ročníků 

nacvičovány? 

Graf č. 26: Které florbalové techniky v hodině tělesné výchovy nacvičujete?
 26

 

 

Zdroj: Vlastní 

Nejčastěji (61 %) žáci nacvičují v hodinách tělesné výchovy techniky přihrávky. Více 

než polovina z nich (57 %) uvedla, že trénuje střelbu. Z 52 % je nacvičováno správné 

držení florbalky. Necelá polovina (49 %) odpověděla, že se v hodinách zaměřuje na 

nácvik vedení míčku. 26 % dotazovaných uvedlo, že trénuje techniky blokování střel a 

techniky zpracování míčku. Obsazování soupeře je nacvičováno jen z 21 %. 17 % žáků 

uvedlo, že jen hrají zápas a žádné techniky nenacvičuje. Nejméně žáci v hodinách 

trénují dribling (13 %). 

  

                                                
26 Otázka byla určena pro žáky 4. – 5. ročníků. 
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Graf č. 27: Které florbalové techniky s žáky v hodině tělesné výchovy nacvičujete?
 27

 

 

Zdroj: Vlastní 

Jak je z grafu patrné, každý pedagog při výuce florbalu nacvičuje s žáky techniky 

střelby. Z 88 % nacvičují žáci vedení míčku a techniky přihrávky. Více jak polovina 

(63 %) pedagogů se zaměřuje s žáky na nácvik správného držení florbalky. Z 25 % je 

v hodinách trénováno blokování střel a zpracování míčku, stejně jako nácvik nájezdů. 

Nejméně (13 %) pedagogů s žáky trénuje dribling. 

  

                                                
27 Otázka byla určena pro pedagogy 4. – 5. ročníků. 
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9. Jak často je florbal u 4. – 5. ročníků zařazován do hodin tělesné výchovy? 

Graf č. 28: Jak často florbal v hodinách tělesné výchovy hrajete?
 28

 

 

Zdroj: Vlastní 

Největší procento žáků (35 %) uvedlo, že florbal hraje v hodinách tělesné výchovy 

několikrát během školního roku. 14 % odpovědělo, že ho hraje několikrát za měsíc nebo 

jednou za měsíc. Florbal nehraje v hodinách tělesné výchovy 13 % žáků. Jednou týdně 

florbal hraje 11 % žáků. 9 % uvedlo, že florbal hraje jednou za školní rok. Několikrát 

týdně hraje florbal 5 % žáků. 

 

  

                                                
28 Otázka byla určena pro žáky 4. – 5. ročníků. 
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Graf č. 29: Jak často zařazujete florbal do hodin tělesné výchovy?
 29

 

 

Zdroj: Vlastní 

Nejvíce pedagogů (78 %) zařazuje florbal do hodin tělesné výchovy několikrát během 

školního roku. 11 % uvedlo, že buď ho hraje s žáky jednou za rok, nebo ho do výuky 

vůbec nezařazuje.  

                                                
29 Otázka byla určena pro pedagogy 4. – 5. ročníků. 

78% 

11% 

11% 

Jak často zařazujete florbal do hodin tělesné 

výchovy? 

několikrát během školního
roku

jednou za rok

vůbec



73 

 

10. Poskytují školy z pohledu pedagogů dostatečně kvalitní vybavení k výuce tělesné 

výchovy? 

Graf č. 30: Poskytuje vám škola k plnohodnotné výuce tělesné výchovy dostatečně kvalitní 

vybavení?
 30

 

 

Zdroj: Vlastní 

70 % pedagogů je spokojeno s vybavením, které škola poskytuje k výuce tělesné 

výchovy. Jen 30 % uvedlo, že pokládá vybavení za nedostačující.  

  

                                                
30 Otázka byla určena pouze pedagogům. 
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9 Diskuze 

Jak jsem již v práci zmínil, výsledky pro výzkumnou část byly získávány pomocí čtyř 

dotazníků, s nimiž jsem oslovil jak žáky, tak i učitele. Dva z nich byly směřovány na žáky 

a učitele 1. – 3. ročníků, další dva pak na žáky a učitele 4. – 5. ročníků. Dotazníky jsem 

rozeslal na tří různé školy. Základní škola sv. Voršily v Praze, kde pracuji jako učitel, mi 

vyšla se vším vstříc. Dále jsem oslovil Základní školu Dolní Břežany, kde pracoval můj otec 

a kde jsem se setkal taktéž se vstřícnou spoluprací. Poslední, Základní školu Dukelských 

hrdinů v Karlových Varech, jsem si vybral z důvodu toho, že k ní má vazby můj kamarád. 

Všechny školy mi poskytly dostatečný počet odpovědí skrze dotazníky, z nichž jsem získal 

potřebná data pro výzkumnou část práce.  

Otázky v dotaznících jsem volil tak, aby se vzájemně doplňovaly 

a mohl jsem díky nim kvalitně ověřit své hypotézy. Zpětně si uvědomuji, že výsledky by měly 

větší vypovídající hodnotu, kdybych oslovil větší počet různých základních škol a tím pádem 

měl rozsáhlejší výzkumný vzorek. Výsledné odpovědi žáků a učitelů se místy neshodují. Je to 

dáno tím, že každá skupina může mít na danou skutečnost rozdílný pohled, každý si všechny 

informace, na které se ptám, nepomatuje. Proto výsledky mohou být do jisté míry zkreslené. 

I přesto jsem s nimi spokojen a jsem přesvědčen o tom, že mohou učitelům pomoci se 

zavedením florbalu do hodin tělesné výchovy a mohou jim ukázat reálný obraz toho, jak je 

florbal praktikován v hodinách tělesné výchovy na různých základních školách. 

Ne vždy korespondovala zjištěná fakta z dotazníků s teorií praktické části. Můžeme tedy 

vidět, že ne vždy jsou teoretická doporučení následně zaváděna v praxi. Každý jsme jiný 

a věci si často přetváříme k obrazu svému. 
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Stanovil jsem si 10 hypotéz, které se týkaly výuky florbalu na prvním stupni základní školy. 

Na základě provedeného výzkumu se některé z nich potvrdily, jiné naopak vyvrátily.  

H1: U 80 % žáků a 65 % učitelů prvního stupně základní školy je tělesná výchova 

oblíbeným předmětem. 

Dotazníkovým šetřením jsem zjistil, že jen 60 % žáků a 43 % učitelů považuje tělesnou 

výchovu za oblíbený předmět. V případě žáků může být nižší oblíbenost tělesné výchovy 

dána tím, že dnešní doba nevede děti k pohybu. Děti dávají přednost hraní her na počítačích či 

brouzdání na sociálních sítích před zdravým pohybem venku. Děti se také mohou z různých 

důvodů stydět cvičit před svými spolužáky. Další příčinou může být nedostatečná motivace 

dětí k pohybu učitelem tělesné výchovy, kdy se hodiny stávají pro žáky nezáživné.  

Hlavním důvodem pro nízké procento oblíbenosti tělesné výchovy u učitelů může být strach  

o zdraví svěřených žáků. Při hodinách tělesné výchovy často dochází ke zraněním z různých 

důvodů. Pro učitele se proto mohou stát hodiny tělesné výchovy stresujícím faktorem, a proto 

jsou u učitelů méně oblíbené. 

První hypotéza se tak u obou skupin dotazovaných nepotvrdila. 

H2: Pedagogové během hodin tělesné výchovy se žáky z 95 % provádějí nástupy, z 90 % 

se s nimi rozcvičují a z 10 % se s nimi protahují na konci hodiny. 

Dotazníkovým šetřením jsem zjistil, že 96 % pedagogů provádí s dětmi na začátku hodin 

nástupy. Všichni dotazovaní učitelé praktikují s dětmi rozcvičky a celých 65 % učitelů se na 

konci hodin s dětmi protahuje. 

Nejvíce mě překvapilo vysoké procento učitelů, kteří se s žáky protahují na konci hodin. Jsem 

mile překvapen, že učitelé v dětech pěstují správné cvičební návyky během hodin tělesné 

výchovy. Spekulativní je fakt, že na stejně položenou otázku odpovídali žáci rozdílně. Obě 

dvě skupiny se procentuálně shodly jen na praktikování rozcvičky. Žáci uváděli, že rozcvičku 

praktikují v 92 %, jen 68 % z nich provádí nástup a 24 % se na konci hodin protahuje.  

Z výsledků obou skupin nelze říci, jaká je realita. Můžeme o tomto faktu jen spekulovat. 

Tato hypotéza se potvrdila. 
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H3: 70 % pedagogů cvičení na rozvoj důvěry a vzájemné spolupráce mezi žáky do hodin 

tělesné výchovy vůbec nezařazuje.  

Každý z oslovených pedagogů uvedl, že v hodinách tělesné výchovy provádí některá ze 

cvičení na rozvoj důvěry a vzájemné spolupráce mezi žáky. 57 % z nich provádí s dětmi 

cvičení „Trakař“. Polovina z nich hraje s dětmi hru „Na slepého“. 29 % uvedlo, že praktikuje 

v hodinách jiná cvičení ve dvojicích na rozvoj důvěry a vzájemné spolupráce mezi žáky. Ze 

14 % pedagogové zařazují do hodin cvičení „Sedy lehy“. 

Výsledky mě mile překvapily. Jsem rád, že je mezi žáky rozvíjena vzájemná důvěra  

a spolupráce skrze cvičení ve dvojicích. 

Tato hypotéza se nepotvrdila. 

H4: Mezi nejpoužívanější školní náčiní v 1. – 3. ročnících patří míče a švihadla, mezi 

nářadím vítězí žíněnky a lavičky. 

Žáci 1. – 3. ročníků z 96 % uváděli, že nejčastěji v hodinách tělesné výchovy používají míče 

a švihadla (78 %). Každý z oslovených učitelů 1. – 3. ročníku používá ve svých hodinách 

míče a švihadla. Žáci v doplňující otázce uvedli, že nejraději cvičí s míči (74 %). 

Z nářadí žáci 1. – 3. ročníků nejčastěji používají žíněnky (94%) a lavičky (91%). 

Každý z pedagogů 1. – 3. ročníků používá ve svých hodinách žíněnky a lavičky. Žáci 

v doplňující otázce uvedli, že nejraději cvičí na žebřinách (45 %). 

Tato hypotéza se potvrdila. 
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H5: 60 % učitelů na prvním stupni základní školy má osobní zkušenost s florbalem. 

78 % pedagogů má osobní zkušenost s florbalem a hrálo ho alespoň jednou, na jakékoliv 

úrovni. 22 % uvedlo, že nikdy florbal nehrálo. 

Nejvíce pedagogů (80%) hrálo florbal s žáky v rámci hodiny tělesné výchovy. 20 % ho 

praktikovalo v rámci udržování kondice s kamarády. 

Tato hypotéza se potvrdila. 

H6: 20% žáků 1. – 3. tříd má osobní zkušenost s florbalem. 

74 % žáků hrálo alespoň jednou v životě florbal. 26 % nikdy florbal nehrálo. Z toho florbal 

vyzkoušelo více chlapců (67 %), dívek jen 33 %. 

Z tohoto výsledku můžeme odvodit, že se florbal stává u dětí čím dál tím více oblíbeným a 

děti se s ním setkávají již v útlém věku. Může to být dáno finanční nenáročností florbalu, či 

jeho nízkými materiálními požadavky pro hru. 

Tato hypotéza se potvrdila. 

H7: 75 % žáků 4. – 5. ročníků je před samotnou výukou florbalu seznámeno s jeho 

základními pravidly. 

Žáci ze 75 % procent uvedli, že je pan učitel seznámil před samotnou hrou florbalu s jeho 

základními pravidly. 25 % odpovědělo, že je pan učitel před výukou florbalu neseznámil 

s jeho základními pravidly. 

Tato hypotéza se z pohledu žáků potvrdila. 

Učitelé na stejnou otázku odpovídali rozdílně. Jen 63 % tvrdilo, že žáky před samotnou hrou 

florbalu seznámilo s jeho základními pravidly. 38 % žáky s pravidly florbalu údajně 

neseznámilo. 

Tato hypotéza se z pohledu učitelů nepotvrdila. 
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H8: Nejnacvičovanějšími florbalovými technikami během hodin tělesné výchovy 4. – 5. 

ročníků jsou vzájemné přihrávky a střelba na brankáře. 

Nejčastěji žáci 4. – 5. ročníků nacvičují v hodinách tělesné výchovy techniky přihrávky 

(61 %) a techniky střelby (58 %). 

Učitelé uvedli, že při výuce florbalu v hodinách tělesné výchovy nejčastěji nacvičují se žáky 

techniky střelby (100 %), techniky přihrávky (88 %) a vedení míčku (88 %). 

Střelba a přihrávka jsou ve hře florbalu klíčovými herními činnostmi jednotlivce. Proto jim 

dle mého názoru učitelé v hodinách věnují největší pozornost. 

Tato hypotéza se potvrdila. 

H9: Nejčastěji je florbal u 4. – 5 ročníků zařazován do hodin tělesné výchovy alespoň 

jednou měsíčně. 

Největší procento žáků (35 %) označilo možnost, že florbal je zařazován do hodin tělesné 

výchovy několikrát během školního roku. 

Největší procento pedagogů (78 %) zařazuje florbal do hodin tělesné výchovy několikrát 

během školního roku. 

Ani z pohledu žáků ani z pohledu učitelů se hypotéza nepotvrdila. 

H10: Z pohledu 80 % pedagogů neposkytují školy k výuce tělesné výchovy dostatečně 

kvalitní vybavení. 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že 70 % učitelů je spokojeno s vybavením, které škola 

k výuce tělesné výchovy poskytuje. Jen 30 % uvedlo, že pokládá vybavení za nedostačující.  

Tato hypotéza se nepotvrdila.  
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10 Závěr 

Na základě vlastních zkušeností mohu říct, že očekávaná teoretická doporučení nejsou vždy 

následně zaváděna v praxi. To potvrzuje i můj výzkum, díky kterému jsem zjistil, že poznatky 

sepsané v teoretické části práce nejsou vždy praktikovány v hodinách tělesné výchovy. Proto 

se může výuka na různých základních školách do jisté míry kvalitativně lišit. Důležitým 

faktorem v této věci není jen osoba pedagoga, ale i míra kvality vybavení poskytnutého 

školou.  

Je pozitivní, že je florbal zařazován do hodin tělesné výchovy. Jak jsem již zmínil, jsem 

přesvědčen, že výuka florbalu přispívá k všestrannému rozvoji dětí a formuje je 

i v jejich osobním životě. Jako týmová hra nabízí florbal notnou dávku emocí a spolupráce 

a buduje v hráčích ducha fair play.  

Mrzí mě, že florbal u nás není ještě tolik známým a navštěvovaným sportem. Hráči na 

vysokých úrovních musí kromě florbalu navíc chodit do zaměstnání a musí si finanční příjem 

zajišťovat jinou cestou. Proto mnoho hráčů využívá příležitostí hrát florbal mimo Českou 

republiku, kde se setkává s lepšími finančními podmínkami i s lepším zázemím. Zůstávám ale 

v této věci pozitivní a doufám, že se časem bude florbal stávat známějším a více 

financovaným sportem.  

Věřím, že má práce může přispět budoucím čtenářům s realizací florbalu v hodinách tělesné 

výchovy na základních školách.  
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