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1 / Úvod 

Pro svoji diplomovou práci jsem si zvolil téma: Pohybové a sportovní hry ve 

volnočasové náplni denního režimu dětí staršího školního věku ve vybraném regionu. 

Otázku využívání volného času považuji za velice závažnou, a to především proto, že 

mladší a starší školní věk jsou jedním z nejdůležitějších období pro formování rozvoje 

osobnosti. 

Domnívám se, že problém využívání volného času je proto aktuální z hlediska 

celospolečenského. Na vytváření charakterových a morálně volních vlastností žáků má 

vliv nejen cílevědomé vzdělávání a výchova ve škole, ale i jejich spontánní vývoj 

probíhající právě ve volném čase. 

Pohybové a sportovní hry mají ve volnočasové náplní dětí mladšího a staršího 

školního věku své nezastupitelné místo. Prostřednictvím her se mohou učit a rozvíjet se. 

Hry se stávají důležitou součástí sportovní přípravy dětí. S jejich pomocí se mohou učit 

techniku pohybu, mohou si dále rozvíjet své schopnosti a dovednosti. 

Jsem si vědom, že šetřením v oblasti volného času se zabývalo více autorů, ale 

tato problematika má vždy místní a časovou aktuálnost. Věřím, že mi práce umožní více 

proniknout do dané problematiky, získat co nejvíce příslušných informací a zmapovat 

terén pro mé možné budoucí pedagogické působení. 
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2/ Problém a cíl práce 

Problém 

- Jaká je struktura trávení volného času dětí ve zvoleném regionu? 

- V jakém rozsahu se děti věnují sportovním hrám v rámci mimoškolních 

aktivit? 

- Jaký je vztah mezi zájmem o sportovní hry a věkem dětí? 

- Jaká je informovanost dětí a jejich rodičů o nabídce sportovních a 

pohybových her ve zvoleném regionu? 

Cíl 

Zmapovat využívání pohybových a sportovních her v rámci volného času dčtí 

staršího školního věku. Výzkum provést ve zvoleném regionu kraje. Výsledky 

konfrontovat s prací zaměřenou na děti mladšího školního věku a tím porovnat 

vzájemný vztah věku a zájmu o sportovní aktivity herního typu. 

Pro splnění daného cíle budu vycházet: 

- z poznatků získaných studiem odborné literatury 

- z výsledků výzkumu provedeného na základních školách. 
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A Teoretická část 

3/ Volnočasová náplň denního režimu dětí 

3.1 Vymezení pojmu volný čas 

Chceme-li hovořit o využívání volného času žáku, musíme nejprve vymezit 

obsah tohoto pojmu. Přestože volný čas je dnes pojmem zcela běžným, není v otázce 

jeho přesné definice zdaleka jednoznačný názor. V literatuře se nacházejí četné pokusy 

definovat volný čas, a ty pak ukazují na značnou variabilitu jednotlivých významů, 

které sahají od zdůrazňování ekonomických, sociologických, psychologických a 

kulturně kritických momentů, až k negaci významu takových definic. S pojmem volný 

čas jsou spojeny časové aspekty (volný čas - svoboda, volnost jednání). Volný čas je 

kategorie subjektivní i objektivní. Specifičnost volného času je ve svobodné volbě 

jedince při výběru nejrůznějších aktivit provázených intenzivními prožitky. 

M. Vážanský (13) uvádí dva hlavní směry v chápání pojmu volný čas: 

- tzv. negativní teorie pojetí volného času - volný čas v tomto slova smyslu 

znamená zbývající dobu celkového denního průběhu, která zůstala po 

studijně podmíněném čase spojeném s přípravou na vyučování, po 

povinnostech v domácnosti a po uspokojování základních biologických 

potřeb. 

- tzv. pozitivní teorie pojetí volného času - volný čas je charakterizován jako 

volně disponibilní prostor, který znamená svobodu. Je to doba, v níž se 

řlOVšh ITOW I9ftiU»vat a Uč lul sî  s.<o whwe a nikUy jej k ničemu 

nenutí, ani není podvědomé k ničemu nucen. 

Zástupce prvního směru je např. R. Selucký, J. Dumazedier, J. Fourastie nebo V. 

Bláha (16) který se ve svých pracích specificky zabývá volným časem dětí. Uvádí, že 

pojem „volný čas" je třeba chápat jako konkrétní pojem, tj. jako volný čas naplněný 

odpovídající Činností určitých jedinců či sociálních skupin určitého věku, 
socioprofesního zaměření apod. V tomto konkrétním pojetí má volný čas vedle svých 

obecných charakteristik vždy i své specifické rysy a zvláštnosti 
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E. Bakalář (4) volný čas definuje jako: „Čas, v němž člověk svobodně volí a 

koná takové činnosti, které mu přinášejí potěšení, zábavu a odpočinek, které více či 

méně rozvíjejí a obnovují jeho tělesné a duševní schopnosti, popřípadě tvůrčí síly. Je to 

čas, v němž je člověk více či méně než jindy sám sebou, kdy nejvíce patří sám sobě, kdy 

koná z větší části svobodně a dobrovolně činnosti pro sebe a ze svého vnitřního zájmu 

pro druhé. V tomto smyslu také přináší bezprostřední užitek sobě i druhým". 

Zástupcem druhého směruje např. V. Spousta, nebo M. Vážanský. V pozitivním 

pojmu volného času je kladen důraz na zážitky a prožitky. Předpona „pro" má význam 

připojení. Prožitou účastí se jedinec stává bohatší o vnitřní statek. Zážitek je spontánní, 

vyzkoušený prožívaný život, přisvojený vnitřní statek, který slouží k umístění vnitřní a 

vnější reality. Základem je princip účinku: člověk se nemůže zbavit něčeho, co sám 

prožil. (Prožívané aktivity jsou cíleně zapojeny). 

Volný čas v tomto pojetí zahrnuje stránku kvantitativní (tj. strukturu časovou, 

materiální a strukturu chování) a kvalitativní(zájmy, potřeby, intenzita chování, 

stanoviska, postoje k volnému času, motivace, funkce, závislosti a způsoby prožívání 

volného času). 

Volný čas má významné poslání společenské, vzdělávací a výchovné. Z hlediska 

prožívajícího má funkci relaxační, jako kompenzace jednostrannosti tužeb, co je nucen 

jedinec konat. Mezi jeho hlavní funkce patří: odpočinek, rekreace a zábava, aktivní 

soužití se sociálním prostředím a možnost seberealizace jedince. 

Využívání volného času by mělo mít takovou strukturu a náplň, aby vedlo 

k obohacení a rozvoji osobnosti. Délka volného času a způsob jeho využití je 

přesvědčivým ukazatelem stavu kulturní a životní úrovně společnosti. (13) 

3.2 Volný čas žáků 

Při vymezení volného času je třeba vycházet z obecného vymezení tohoto 

pojmu. Od veškerého denního času žáků musíme nejprve odečíst dobu spojenou 

s povinnou školní docházkou (ta je stanovena zákonem, je termínovaná, pravidelná a 

každodenní). Do této oblasti je třeba počítat i plnění školou uložených úkolů, které 

souvisejí s vyučováním, (např. příprava na vyučování, plnění domácích úkolů, účast na 

školních akcích apod.). „ 
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V užším pojetí volného času je třeba vyčlenit ještě řadu dalších nutných činností 

a povinností, které nelze považovat za volný čas dítěte. V. Bláha (16) uvádí, že 

mimopracovní čas zahrnuje tři základní druhy činnosti dítěte: 

činnosti, které jsou základním předpokladem biologické existence dítěte 

(odpočinek jako regenerace duševních a tělesných sil dítěte, spánek, osobní hygiena, 

jídlo apod.) 

činnosti vyplývající ze základního atributu individua jako člena rodiny 

(sebeobsluha, péče o zevnějšek, osobní věci a osobní prostředí) 

činnosti související se společenskou existencí dítěte (jde o uložené, nebo ze 

společenské či morální nutnosti vyplývající práce, tzn. Práce související s chodem 

domácnosti, uložené obstarávání různých služeb, péče o sourozence, veřejně prospěšná 

práce a časové ztráty související s plněním těchto povinností) 

Teprve prostor získaný po vyčlenění doposud jmenovaných činností z celkového 

času dítěte považujeme za jeho volný čas. 

Podle V. Bláhy (16) do něho patří šest skupin činností. 

- duševní a tělesná rekreace - chápána jako odpočinek nezbytný pro 

regeneraci sil 

- zábavy - chápané jako rozptýlení z nudy a jednotvárnosti, jejichž cílem je 

povyražení 

- činnosti sloužící dalšímu dobrovolnému vzdělávání, uspokojování a rozvoji 

zájmů, schopností, nadání a talentů: tj. činnosti sloužící k rozvoji tělesných a 

duševních sil, které nejsou diktovány školou nebo rodiči, ale jsou konány 

dobrovolně a pramení zvláštního rozhodnutí žáků, z jejich zálib, sklonů 

apod. 

- dobrovolná pomoc rodičům a jiným dospělým 

- dobrovolná společenská činnost a účast na společenském dění, činnosti 

spojené s dětským přátelstvím a družností mimo okruh rodinných vztahů 

- časové ztráty spojené s trávením volného času 

Po tomto vymezení se pokusím definovat volný čas žáků základní školy takto: je 

to čas, který zbývá po splnění všech povinností (a to jak domácích, tak i těch, které 

vyplývají z pravidelné školní docházky) a po odečtení času potřebného k uspokojování 

fyziologických potřeb a k existenci dítěte jako individua. Je tedy časem, který děti 

využijí relativně svobodně k odpočinku, sportu, hře, zábavě, rekreaci nebo 

k uspokojování jiných zájmů podle své volby. 
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Na základě výše uvedeného je zřejmé, že volný čas dětí má své specifické rysy. 

Jeho délka a náplň je omezena nejen časem stráveným ve škole, spánkem a 

mimoškolními povinnostmi, ale i tím, že si děti nemohou organizovat život (a tím i 

volný čas) podle své vůle, protože nejsou zcela samostatné a nezávislé. Nemají dostatek 

zkušeností, nedovedou se orientovat ve všech oblastech zájmových činností. Jejich 

volný čas tak podléhá určitým pravidlům a názorům dospělých. Důležité je, aby vedení 

dospělých bylo nenásilné, nabízené činnosti pestré a přitažlivé a účast na nich 

dobrovolná. Přiměřené ovlivňování volného času by mělo podporovat aktivitu dětí, 

poskytovat prostor pro spontaneitu, uspokojovat potřeby nových dojmů, seberealizaci a 

kladné citové odezvy. Míra ovlivňování volného času závisí na věku dětí, na jejich 

mentální i sociální vyspělosti a na charakteru rodinné výchovy. 

3.3 Historie - výchova mimotřídní, mimoškolní, mimo vyučování 

Potřeba a snaha pedagogicky ovlivňovat volný čas jako rychle se rozvíjející 

oblast života dětí a mládeže vedla k tomu, že se v jednotlivých zemích a postupně i 

v celoevropském měřítku začala tato terminologie uplatňovat stále patrněji. Především 

to byla koncepce a pojem výchova mimotřídní - aktivity realizované školou mimo 

povinou školní výuku 

Pojem výchova mimoškolní pojmenovává činnosti uskutečňující se mimo školu, 

např. ve sdruženích a zařízeních volného času. 

Oba pojmy měli u nás od druhé poloviny čtyřicátých let 20. století zakladatelský 

význam, nepřispívaly však příliš k ujasňování koncepčních a praktických souvislostí 

obou oblastí ani ke komplexnímu chápání volného času dětí a mládeže a jeho 

pedagogického zhodnocování. Moderní koncepce školního vzdělávání totiž počítají 

s tím, že mimo třídy a školy by měla probíhat významná část školního vyučování, aby 

se škola otevírala dalším prostředím a učení se více propojilo s praxí. 

V 60. letech 20. století bylo toto pojetí nahrazováno širším a věcně správnějším 

pojmem - výchova mimo vyučování. Ani tento pojem ještě nevyznačoval vztah 

k volnému času, jehož součástí tato oblast byla. Jeho předností však bylo komplexní 

pojetí charakterizované rozhodováním samotného dítěte a mladého člověka o vstup do 

aktivit a o účasti na nich, uskutečňováním volného času mimo bezprostřední vliv rodiny 

a mimo povinné vyučování. 
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V 70. a 80. letech 20. století u nás byla z mocenských pozic opět prosazována 

koncepce mimotřídní výchovy a alternativní přístupy omezovány, přesto se však i tehdy 

pojetí a terminologie výchovy mimo vyučování udržely. (4) 

3.4 Pedagogika volného času 

Zejména od poloviny 60. let 20. století vzrůstalo poznání, jak významnou oblastí 

života a výchovy dětí, mládeže a dospělých se stává volný čas. V té době v evropských 

zemích včetně naší vznikaly podmínky pro jeho rozšiřování. Zkracovala se pracovní 

doba dospělých, postupně byl zaveden pětidenní pracovní i školní týden, rostl počet 

žáků středních a vysokých škol a jejich účast na aktivitách volného času. 

Volný čas byl v praxi a teorii postupně doceňován v mezinárodním měřítku, což 

se odrazilo také v terminologii. V širší míře se začalo objevovat označení „aktivity 

volného času" nebo „zařízení volného času" (angl. leisure activities of school children -

volnočasové aktivity žáků, education of leisure - výchova pro volný čas, leisuré time 

education of zouny people - volnočasová výchova mladých lidí). 

Rozsah a možnosti, dosah a význam volného času pro život a výchovu dále 

rostly. Předělem v jeho chápání se stala 90. léta 20. století. V jejich průběhu se věkové, 

sociální a zájmové spektrum jeho účastníků rozšířilo. Funkce, obsah a metody 

výchovného působení se obohatily a rozrůznily. Volný čas se stále patrněji stával 

dimenzí celého, výrazně se prodlužujícího lidského života. Objevovala se nová, 

alternativní řešení a porovnávaly se zkušenosti různých zemí. Význam a výchovné 

možnosti volného času začaly být také analyzovány a využívány vznikající pedagogikou 

volného času a příbuznými obory ( pedagogikou zážitku, dobrodružství a dalšími). (16) 

Pedagogika volného času jako specifická oblast výchovného působení plní cíle 

výchovně vzdělávací, zdravotní a sociální. Jednotlivé typy výchovných zařízení, 

Na plnění výchovného cíle je kladen zvlášť velký důraz'. Jednotlivé instituce se 

podílejí podle svých specifických možností na rozvíjení schopností dětí i mládeže, na 

3.5 Cíle pedagogiky volného časi 

instituce a organizačním tyto cíle v různé míře podle svého charakteru. 

\ \ 
Cíl výchovný 
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usměrňování, kultivaci a uspokojování jejich zájmů a potřeb, na formování žádoucích 

postojů a morálních vlastností. 

Prostřednictvím zajímavých činností se děti motivují k hodnotovému využívání 

volného času, k získávání nových vědomostí, dovedností i návyků. Úspěchy 

v zájmových činnostech přinášejí pocit uspokojení, příležitost k seberealizaci a 

přiměřenému sebehodnocení. Na základě praktických činností a zkušeností si mladí lidé 

vytvářejí vlastní názor na život a svět. 

Cíl zdravotní 

Zdravotní cíl plní pedagogika volného času zejména tím, že přispívá 

k usměrňování režimu dne tak, aby podporoval zdravý tělesný a duševní vývoj mládeže. 

To spočívá ve střídání činností různého charakteru (duševní a tělesné činnosti, práce a 

odpočinku, činností organizovaných a spontánních). Zvlášť velký zdravotní význam má 

podněcování a poskytování příležitostí k vydatnému pohybu na čerstvém vzduchu. 

Tělovýchovné a sportovní činnosti ve volném čase kompenzují dlouhé sezení při 

vyučování a jsou pro zdraví dětí nezbytné. 

Cíl sociální 

Ovlivňováním volného času dětí a péčí o ně zbavují instituce pro výchovu mimo 

vyučování rodiče do značné míry starostí v době, kdy jsou v zaměstnání nebo mají jiné 

povinnosti. 

Výchovně-vzdělávací zařízení mají také možnost v době mimo vyučování 

vyrovnávat rozdíly mezi nestejnými materiálními i psychologickými podmínkami 

v rodinách. Tím pomáhají zejména dětem z méně podnětného rodinného prostředí. Svou 

prací se dále podílejí na utváření bohatých a žádoucích sociálních vztahů. 

Cíl preventivní 

V různých výchovných programech pro děti a mládež se v poslední době stále 

více prosazuje důraz na prevenci negativních jevů. Prevence se tradičně chápe ve třech 

rovinách: široce založená primární prevence určená celé populaci. Sekundární prevence 

zahrnuje aktivity zaměřené na kriminálně rizikové jedince a skupiny, u kterých je 
a 

zvýšená pravděpodobnost, že se stanou nositeli závadové činnosti, i na ty, u nichž je 

vyšší pravděpodobnost, že se stanou jejími obětmi (minoritní skupiny, děti z míst se 
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zvýšenou kriminalitou...). Terciární prevence usiluje o léčení, resp. Zabránění recidivy 

u těch, kdo jsou již negativními jevy zasažení. (4) 

v 
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Charakteristika her 

4.1 Historie her 

Herní aktivity člověka, hra a hraní je staré tak, jako člověk sám. Tedy podle 

některých několik desítek, podle jiných až několik stovek tisíc let. V závislosti na 

specifice hledisek počátku lidského druhu. 

Nejstarší státní útvary světa (cca 5000 - 1500 př.n.l.) představovali centra 

tehdejší vzdělanosti. Vznikají zde první významné objevy. V těchto civilizacích 

vznikala i jednotlivá písma, díky nimž se nám zachovali záznamy o prvních herních 

aktivitách. Persie - golf, kuželky. Čína - kriket. Japonsko - pozemní hokej, badminton. 

Mnohem bohatší herní historii představuje antika, především Řecko, což je dáno 

jednak vyspělejší společností, jednak mnohem větším počtem dochovaných zpráv, ale 

hlavně společensky významnějším místem sportovně orientovaného aktivního pohybu 

v životě člověka. 

Starověké Řecko. Oblíbené herní druhy s míčem se dále specifikovaly, 

příkladně hry založené na chytání (urania) či přihrávání ve trojici (trigon). Aporaxis -

hra s odrážením spočívala ve snaze udeřit míčem co nejsilněji o zem (počítal se počet 

odskoků). Pravděpodobně jedno z prvních testování herních dovedností a pohybových 

schopností zároveň. V této době (před 2500 let) a v této části Evropy se objevují i první 

učitelé her. V případě nepříznivého počasí se sport stěhuje do hal (gymnasiony , 

speciální palestry) 

Starověký Řím. Do herní historie se zapsal hlavně bojovnými gladiátorskými 

hrami. Nutno podotknout odlišnost od ušlechtilosti pojetí her v Řecku. Chléb a hry. 

Základní životní požadavky prostého lidu. Pozitivní přínos Říma je v oblasti míčových 

her. Hrála se jich celá řada. Tělocvičny a speciální herny se stavěli u lázní (nejznámější 

Caracallovy, Diokleciánovy). Hry se dělily na přihrávané a odražené. Velmi oblíbená 

byla bojovnější verze řeckého klání dvou družstev. Zahánění míče házením i kopáním. 

Zánikem starověkých kultur mizí tělesná pohybová kultura, jako jeden ze 

základních ukazatelů společenské úrovně. 

Ve středověku se hra, pokud vůbec existuje, diferencuje podle postavení. 

Církev, šlechta, měšťanstvo, chudina. 
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V prvních fázích novověku je tomu podobně. Existovali tak vedle sebe honosné 

míčovny, kde se hrál předchůdce dnešního tenisu a přírodní plácky pro pohybové hry 

dnešního charakteru. Honičky, schovávačky, míčové a pálkovači hry s improvizovaným 

vybavením. 

S nástupem humanismu a renesance v evropských zemích nastává všeobecný 

rozvoj vzdělanosti. Znovu se objevují antické ideály a roste význam pohybových a 

herních aktivit. Nelze neuvést Jana Amose Komenského v tomto případě jako 

propagátora hry. V souvislosti se správným denním režimem ocenil význam herních 

cvičení od nejútlejšího věku. 

Doba 18. al9. století hraní nepřeje. V jednotlivých částech světa se však 

vyskytoval diferencovaný přístup k pohybovým aktivitám. Evropa byla na prvním 

místě. Angličan J. Locke upřednostňoval hry na vzduchu. J. J. Rousseau jako 

propagátor přirozených výchovných metod rozpracoval herní metodiku s využitím 

přírodních nářadí a náčiní. Součástí průmyslové revoluce je také revoluce herní. 

V Evropě vzniklo několik tělovýchovných systémů. Nejznámější v Anglii, Německu a 

Švédsku. 

Nejvýznamnější přínos do vývoje her přinesl tělovýchovný systém Anglie. Právě 

v tehdejší anglické společnosti, za vydatného přispěni studující mládeže, vznikla řada 

nových sportovních odvětví a formuloval se sport jako fenomén života novodobého 

člověka konce druhého tisíciletí. 

V našich zemích vznikl zásluhou hlavního organizátora M. Tyrše SOKOL (16. 

2. 1862) jako vlastenecké a pokrokové hnutí, ve kterém hrály hry důstojnou roli. 

V 70. letech 19. století byla zavedena tělesná výchova jako povinný předmět do 

našich škol. J. Klenka vypracoval 1. metodiku sportovních a pohybových her pro školní 

TV. F. Horák zdůrazňoval nezbytnost hraní ve volné přírodě jako zdravotní aspekt. 
v 

Cechoameričan Jan Amos Pipal k nám přinesl volejbal, basketbal a pálkovači hry. 

Organizoval soutěže a založil Středoškolský pohár, který se v atletice koná dodnes jako 

celostátní soutěž. Toto je pouze pár jmen z řady historicky významných herních 

odborníků. 

V druhé polovině minulého století ovlivňovala oblast tělesné kultury především 

politická situace. A to nejenom u nás, ale po celém světě. 

Jak současná, tak příští generace, lidé všech věkových kategorii si budou chtít 

hrát. (7) 
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4.2 Dělení her 

Hra je významný fenomén pohybových aktivit člověka. Představuje velmi 

pestrou, obsahově rozličnou a tím těžko klasifikovatelnou oblast. 

Jedna z našich prvních klasifikací her pochází z r. 1651. Jan Ámos Komenský 

dělil hry: 

1. Národní hry, přiměřené věku a zvyklostem 

2. Hry vedené učitelem 

3. Slušné zábavy 
4. Hry na zotavení 

5. Soutěživé hry 

6. Hry bez nebezpečenství 

7. Hry v souladu s náboženskou tématikou 

Rovný M (12). dělí hry následovně: 

1. Hry společenské 

2. Hry tělovýchovné 

2.1. Základní hry didaktické - klidné 

smyslové 

paměťové 

zručnostní 

hudební 

2.2. Pohybové 

2.3. Sportovní 

Nejčastěji je možno se setkat s obecně velmi rozšířenou klasifikací, prakticky 

nejužívanější jak ve školní, tak i tělovýchovné praxi. Výstižně charakterizuje největší 

skupiny herních forem. 

- malé hry - jako tradiční forma přirozených, kdysi lidových pohybových 

aktivit, také drobné hry, nejčastěji však pohybové hry, 

- velké hry - charakterem soutěžní, již standardní formy - klasické sportovní 

hry. 
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- netradiční hry - jinak také nové hry, což platí ovšem pouze v omezeném 

(regionálně i časově) významu, neboť v jiném místě se může jednat o hry již 

klasického charakteru. (7) 

a 
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5; Pohybové hry 

5.1 Pohybová hra 

Mazal F. (5) definuje pohybovou hru takto: 

Pohybová hraje cílená, záměrná, výchovně zaměřená a uvědoměle organizovaná 

pohybová činnost dvou a více lidí, v prostoru a čase, s předem dobrovolně dohodnutými 

a bezpodmínečně dodržovanými pravidly. Hra má účelný a souvislý uzavřený děj. Je 

charakterizována napětím, radostí, veselím, vysokou motivací k činnosti, uplatněním 

známých dovedností, pohodou a často soutěživostí. 

Dále je možno specifikovat obecně platná, určitým způsobem standardní a 

nezbytná hlediska charakterizující pohybovou hru: 

- herní prostor 

- pravidla (nejen omezení ale i dosažení vítězství) 

- obsah hry (základní způsob pohybové aktivity herní struktury) 

5.2 Klasifikace pohybových her 

Velmi obsáhlou systematiku publikoval Rovný M. (12). Vlastní pohybové hry 

označuje autor termíny, se kterými je možno se poměrně často setkat v nejrůznějších 

metodických materiálech. 

1. honičky - hry s chytáním, vyžíváním, dobíháním a přebíháním 

2. hry se skoky - do výšky, do dálky, do hloubky 

3. přenášečky - hry s přenášením náčiní, těžkých břemen, hráčů 

4. zaháněné - hry s házením a vrháním do výšky 

5. přihrávané - hry s přihráváním na místě i v pohybu 

6. odražené - hry s odražením rukama, nohama, hlavou, holí, pálkou... 

7. trefované - hry s nejrůznějším zasahováním, a to koulením, 

smýkáním na pevný a pohyblivý cíl 
a 

8. pálkovači hry - s 2, 3 ,4 a více metami 

9. úpolové hry - formy s přetahováním i přetlačováním a zápasnické hry 
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10. překážkové hry - štafetové hry s terénním během 

11. orientační hry - terénní schovávané a honěné, stopařské hry 

12. branné hry - bojové hry s pátráním a průzkumem, manévrovací hry 

5.3 Význam pohybových her 

Role hraní a hry v životě člověka, stejně jako i ve vývoji celé lidské společnosti, 

je zmiňována prakticky v každé publikaci související s kultivací lidského druhu. 

Nejinak tomu je i v oblastech tělesné kultury, kde výuka tělesné výchovy zaujímá 

významné postavení. Je tedy pochopitelné, že školní programy prezentují v oboru 

tělesné výchovy hry jako jeden ze základních prostředků pohybových aktivit dětí a 

mládeže. Na druhé straně jsou hry nedílnou součástí sportovní přípravy, minimálně ve 

dvou podobách. Jednak obecné, především nejrůznější drobné a průpravné hry, 

sportovní nevyjímaje, jako prostředek všestranného rozvoje v počátečních etapách 

tréninku, stejně i forem sportování - rekreačního či závodního. Zcela specifické 

postavení zmiňovaných pohybových aktivit je pak dáno samostatným sportovním 

odvětvím - kolektivními sporty, sportovními hrami. 

Biologická hodnota pohybových her 

Funkční tělesná schránka člověka je v centru pozornosti filosofů, teoretiků, 

trenérů i pedagogů většinou od počátku jejich působení, a to z pochopitelných důvodů. 

Cílené úsilí všech by mělo zcela jistě směřovat ke komplexní kultivaci jedince, 

společnosti. Permanentní snažení by se mělo týkat rozvoje celého organismu, tedy 

všech funkčních systémů. Především: CNS, myšlení, rozumový vývoj, nervosvalový, 

oběhový, dýchací systém, rozvoj všech analyzátorů. 

Podstatné jsou i zdravotní aspekty správného využívání herních forem. 

V současnosti se již od nejmenších kategorií dětí a mládeže částečně vytrácí spontánní a 

dříve zcela přirozené pohybové aktivity. Pozvolna převládá pasivní trávení volného 

času. Obdobné zatížení ve školách, s minimem pohybu, to vše hovoří ve prospěch 

mnohem většího uplatnění nejrůznějších pohybových her. Herní aktivity jsou i 

výborným kompenzačním prostředkem při často specializovaném, mnohdy až 

jednostranném zatížení, a to i sportovním, v neodborně realizované sportovní přípravě. 
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Psychologická hodnota pohybových her 

Je přirozené, že člověk vykonává nejraději ty činnosti, při kterých se cítí dobře. 

Krásný prožitek, libé pocity, příjemná, pohodová atmosféra, pozitivní myšlení - to jsou 

velmi často skloňované atributy nejen ve sportu. Právě hra poskytuje zmíněné i další 

psychické faktory. Těchto faktorů existuje značné množství. Zde je uveden přehled 

nejzákladnějších: 

- motivace - jednak v elementární potřebě hrát si, jednak ve vlastních 

požitcích ze hry, konečně i výkonová motivace, tedy především vítězit 

- prožitek, potěšení, libost 

- tvořivost, kreativita velké většiny herních situací 

- kooperace, možnosti a nutnost spolupráce, nejen v herní součinnosti (často 

předpoklad hraní samotného), ale i dosažení vítězství 

- emoce 

- pestrost, proměnlivost herních situací v závislosti na mnoha skutečnostech 

- anticipace, předvídavost časová i prostorová 

- Diagnostický význam hry, tedy „kdo je kdo" - poznáme často právě ve hře 

díky spontánnímu projevu nejen aktivních účastníků hry. Toto odhalování je 

zcela běžné v mladším školním věku, což neznamená, že u jiných věkových 

kategorii nefunguje. I u dospělých se můžeme dočkat nečekaných 

(příjemných i nepříjemných) překvapení. 

Pedagogická hodnota pohybových her 

Rovněž oblast vzdělávacích a výchovných možností herního potenciálu je 

značná, samozřejmě především v závislosti na věku účastníků hry, osobnosti vedoucího 

a realizované herní metodice. Obsah tohoto pojmu chápeme jako souhrn účelných, 

předem promyšlených kroků a funkčních postupů ve hře. Význam herních forem 

spočívá jednak v rozvoji pohybových schopností a dovedností, jednak v možnostech 

všestranného působení hry jako důležitého kultivačního prostředku osobnosti jedince i 

kolektivu. Pedagogické hodnoty hry tak představuje: 

- všestranné spektrum rozvoje celé oblasti pohybových schopností 

- celá škála jednotlivých pohybových dovedností, jednak izolovaných, ale i 

spojovaných doi nejrůznějších pohybových struktur, jak typických pro určitá 

sportovní odvětví, tak i netypických pohybových řetězců 
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- pestrost často nových pohybových aktivit 

- univerzálnost rejstříku pohybových možností - od celého těla až po 

nejjemnější motoriku prstů 

- pozitivní přenos pohybových zkušeností (univerzální - všesportovní a 

zvolené sportovní orientace) 

- formování osobnosti, především charakteru, včetně četnosti a smyslu pro 

fair play 

- rozvoj morálně volních vlastností 

- výchovné možnosti představuje i nutnost umět se podřídit v rámci hry 

(kolektivu, pravidlům), respektování rozhodčího (7) 

I herní formy mohou být nositeli určitých nebezpečí. Právě výše jmenované 

přednosti her, především značný emocionální náboj znesnadňuje výrazně hravým a 

soutěživým jedincům přirozenou sebekontrolu. Hrozí nežádoucí projevy nečestného 

jednání, snaha vyhrát za každou cenu. Objevuje se i agresivita a další nežádoucí jevy. 

Nepříliš možná diferenciace zátěže může vyvolat nadměrné přetížení některých jedinců. 

Proto je nutné i v populárních herních formách sledovat vždy alespoň vnější příznaky 

zatížení - frekvenci a hloubku dechu, barvu v obličeji, pocení. (7) 

5.4 Metodika užití pohybových her 

5.4.1 Uvedení pohybové hry 

Instrukce k jakékoliv činnosti bývá prvním předpokladem úspěchu, o 

pohybových skupinových aktivitách to platí v mnohonásobné míře. Dokonalé 

vysvětlení hry, srozumitelné všem a současně dostatečně motivující, závisí na několika 

okolnostech. Mezi nejvýznamnější patří věk, počet a dosavadní herní zkušenosti 

účastníků. Je tedy pochopitelné, že uvedení hry se bude vždy v určitých drobnostech 

lišit. Pro vedoucího hry existuje konstrukce určitých standardizovaných modelů podání 

pohybových her. (7) 

Mazal, F. (5) zdůrazňuje navíc vhodnou motivaci a nutnost zjištění pochopení 

hry žáky prostřednictvím několika dotazů. ( 

- název hry 

- role hráčů, jejich pozice 
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- eventuální vítěz ve hře 

- pravidla hry 

Nejširší osnovu uvedení hry uvádí Zlatý fond her (kolektiv autorů) 

- přesný popis herního děje 

- rozdělení úloh a jejich obsah 

- úkoly jednotlivých družstev nebo hráčů 

- cíl činnosti (podmínky vítězství a porážky) 

- rozsah herního území (přesně vytyčené hranice) 

- způsob boje mezi soupeřícími stranami 

- časové údaje (začátek a konec hry, případně jednotlivých fází) 

- instrukce o řešení sporů 

- úloha rozhodčích 
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Y Sportovní hry 

Sportovní hry jsou vyhraněnou skupinou sportovních odvětví. Jedním z jejich 

podstatních rozdílů je, že se spolu musí současně utkávat pouze dva soupeři (jednotlivci, 

dvojice nebo vícečlenná družstva). Jednotkou jakékoliv soutěže ve sportovních hrách je 

tedy utkání dvou soupeřů. Tato charakteristika se vztahuje také na úpolové sporty. Na 

rozdíl od nich však protivníci ve sportovních hrách soupeří o společný předmět. Ten je 

téměř vždy jen jeden (míč, opeřený míček, disk, atd.), ve výjimečných případech mohou 

být ve hře současně společné předměty dva (double disc court a ringo). 

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. 

Sportovní hry můžeme dělit podle různých hledisek: 

- zda jsou hrací plochy obou soupeřů společné (sportovní hry invazní, např. 

fotbal, basketbal) nebo oddělené (sportovní hry neinvazní, např. volejbal) 

- počet hráčů u každého ze soupeřů: sportovní hry individuální, párové a 

týmové. 

- hlavní způsob pohybu hráčů: přirozený pohyb bez pomocných prostředků, 

pohyb ve vodě, využití sportovní výzbroje, využití živých nebo neživých 

dopravních prostředků 

- způsob ovládání společného předmětu: částmi vlastního těla (házená, 

volejbal, fotbal) nebo sportovním náčiním (raketa, hokejka, pálka). (7) 

6.1 Rozdělení sportovních her 

Sportovní hry brankového typu 

Strana, která má v držení společný předmět plní jednoznačné útočné úkoly. 

Pouze v útoku (až na některé výjimky) lze získávat body. Ty se dosahují dopravením 

předmětu hry do určeného cílového prostoru (branka, koš, území za brankovou čárou 
•i 

apod.). Hrací plocha je pro obě strany společná a soupeři bojují o předmět hry současně. 

Trvání utkání je limitováno převážně časem, výjimečně ziskem určeného počtu bodů. 

Patří sem např. fotbal, basketbal, ultimate. 
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Sportovní hry síťového typu 

Strana, která právě hraje společným předmětem, plní současně úkoly útočné i 

obranné. Jedinou herní akcí může body získat, nebo je naopak získá soupeř. Body se 

dosahují při chybě soupeře. Soupeři jsou na oddělených hracích plochách, nebo se 

pravidelně na společné hrací ploše ve svých herních akcích střídají. Trvání utkání je 

dáno ziskem stanoveného počtu bodů. Příkladem jsou tenis, squash, volejbal. 

Sportovní hry pálkovacího typu 

Strana, která má v držení společný předmět, plní úkoly obranné. Body získává 

útočné družstvo za přeběhy met do cílového prostoru. Bránící družstvo je na hrací ploše 

v plném počtu, útočníci vstupují do hry postupně. Bránící družstvo se snaží útočníky ze 

hry vyřadit (vyautovat) dříve, než dosáhnou cílové mety. Po dosažení určitého počtu 

vyautovaných soupeřů dochází ke směně (výměna obranných a útočných rolí). Trvání 

utkání je limitováno určeným počtem směn. Patří sem např. softbal, baseball nebo 

kriket. (6) 

6.2 Pravidla sportovních her 

Pravidla sportovních her vymezují děj utkání z hledisek prostorových, 

materiálních, personálních, časových a obsahových. 

- stanovují rozměry hracích ploch a jejich členění (brankoviště, pokutové 

území, útočná třetina atd.) 

- stanovují podobu cílového zařízení (branka, koš apod.) 

- udávají velikost a charakter společného předmětu sportovní hry 

- předepisují další pomocná vybavení 

- vymezují délku utkání a určování jeho výsledku 

- určují počet hráčů 

- určují dovolené (případně nedovolené) způsoby jednání hráčů 

Pravidla zahrnují rovněž tresty za nedodržení ustanovení. Teoreticky tedy 

zajišťují oběma soutěžícím stranám stejné podmínky a možnosti, práva a povinnosti. 

Rozhodčí řídící utkání zasahují do jeho děje většinou pouze tehdy, jsou-li podmínky 

průběhu či povinnosti hrajících nedovoleným způsobem porušeny. Pravidla určují, kdy 
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je nebo kdy má být děj utkání přerušen (např. míč opustil hrací plochu, hráč porušil 

pravidlo o chování se k soupeři, bylo dosaženo bodu). Podle charakteru přerušení je pak 

předepsáno, jakým způsobem je děj utkání následně obnovován. Tyto pravidly dané 

vstupy do děje utkání označujeme jako standardní situace (výkop na začátku poločasu 

nebo po gólu, podání, vhazování, trestné střílení a podobně). (6) 
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1/ Věkové zvláštnosti jUUv 

Chceme-li dosáhnout maximální efektivity tělovýchovného procesu, jak 

z hlediska vzdělávacího, tak výchovného a zdravotního, je nutné podřídit veškerou 

metodiku působení několika základním předpokladům. Především věku, pohlaví a 

několika dalším specifickým zákonitostem, které s vývojem lidského organismu souvisí 

a jsou již poměrně dobře známy a popsány. Pro naši potřebu celkového přehledu lze 

věkové zvláštnosti specifikovat do několika oblastí vývoje: 

- tělesného - (fyzického), zejména morfologického a fyziologického, týká se 

především celkového růstu, vývoje všech orgánů a jejich funkcí 

- psychického - rozumový vývoj jako základ, dále požadovaný rozvoj 

osobnosti, včetně charakteru, atd. 

- pohybového - (motorického), zejména kondičních a koordinačních 

schopností a pohybových dovedností 

- sociálního 

Uvedené věkové zvláštnosti jsou pochopitelně velmi proměnlivé v čase - mají 

svoji přirozenou dynamiku. Vývoj těchto obecných zákonitostí se u konkrétních jedinců 

často výrazně odlišuje, proto dále hovoříme o individuálních zvláštnostech. Příčinou 

bývá nejčastěji rozdíl mezi biologickým a kalendářním věkem (neshoda mezi věkem dle 

narození a aktuálním vývojovým stadiem jedince). Věkové biologické rozdílnosti 

mohou u stejně starých dětí činit až 4 roky, příkladně u dvanáctileté dvojice spolužáků 

může být jednomu biologicky 10 a u druhého - akcelerovaného - odpovídá stupeň jeho 

zralosti 14 rokům. Tato zjištění jsou velmi důležitá a zasluhují příslušného respektování. 

Pedagogické i biologické pohledy na vývoj člověka obvykle v jeho periodizaci 

vydělují: 

- mladší školní věk (6 - 11) 

- starší školní věk ( 1 2 - 1 5 ) 

- věk dorostový ( 1 5 - 1 8 ) 

Je vcelku pochopitelné, že takto přesně ohraničené kategorie v praxi prakticky 

neexistují, přesto určité členění je na místě. Především jako základní orientace 

v problematice s připomenutím, že oblasti tělesného, ale i pohybového rozvoje se 

zejména v hraničních letech velmi podobají, často i vzájemně překrývají. (7) 
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7.1 Mladší školní věk 

Kategorie do 10 let, tedy počátku školní docházky, lze charakterizovat jako 

poměrně stabilní období dynamiky jedince. Na straně jedné se jedná o plynulý, vcelku 

poklidný tělesný vývoj, ovšem z mentálního hlediska na straně druhé jde o období 

velkých objevů dítěte.(2) 

Mladší školní věk je vnitřně rozdělen do dvou relativně samostatných období: 

dětství a prepubescence, či také dětství a pozdní dětství, s hranicí kolem devátého roku. 

7.1.1 Tělesný vývoj 

Tělesný vývoj vykazuje pozorovatelné, avšak vcelku pravidelné změny. Dítě 

především roste, ročně zhruba o 5 cm, současně s tím i všechny orgány. (2) Kostra však 

není zdaleka vyvinutá, rovněž zakřivení páteře není trvalé. Důležité je proto věnovat 

častou pozornost návyku dobrého držení těla. Roste celková odolnost dětského 

organismu. 

Mozek jako hlavní orgán centrální nervové soustavy má vývoj v podstatě 

ukončen již před začátkem tohoto období. I když nervové struktury, zejména v mozkové 

kůře, dále dozrávají, nastávají příznivé podmínky pro vznik nových podmíněných 

reflexů a po šestém roce je nervový systém dostatečně zralý i pro složitější koordinačně 

náročné pohyby. Schopnost učit se novým pohybům se tedy formuje již na začátku 

tohoto období. Značná plasticita nervového systému (tj. předpoklady pro vytváření 

nových nervových struktur) a pohyblivost nervových procesů (schopnost rychle střídat 

podráždění a útlum nervových center) vytváří už v dětském věku příznivé podmínky pro 

rozvoj koordinačních a rychlostních schopností. 

7.1.2 Psychický vývoj 

Lavinovitě přibývá nových vědomostí, rozvíjí se paměť a představivost. Při 

poznávání a myšlení se dítě soustřeďuje spíše na jednotlivosti, souvislosti mu unikají. 

Zvýšená vnímavost k okolnímu prostředí i faktorům, které odvádějí pozornost, může 

narušit provedení již osvojených dovedností. 

Schopnost chápat abstraktní pojmy je ještě malá. Hovoří se o období 

konkrétního nazírání, které se opírá o názorné vlastnosti konkrétních předmětů a jevů, 

abstraktní myšlenkové procesy se objevují až na konci tohoto období. Dítě chápe pouze 
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takové situace a pojmy, na které si „může sáhnout" a nerozumí (nebo jen velmi málo) 

tomu, že existují i oblasti, které není možné „uchopit". Vlastnosti osobnosti nejsou ještě 

ustáleny, děti jsou impulsivní a přecházejí rychle z radosti do smutku a naopak. Vůle je 

ještě slabě vyvinuta, dítě nedokáže sledovat dlouhodobý cíl, a to především tehdy, má-li 

překonávat okamžité nezdary. Veškerou činnost dítě silně citově prožívá, patrné je také 

zvýšení vnímavosti k okolnímu prostředí a větší odvážnost. Přetrvává malá 

sebekritičnost k vlastnímu vystupování a jednání. Velmi důležitá je i krátká doba, po 

kterou se děti dokážou plně koncentrovat. Ta trvá přibližně 4 - 5 minut, poté nastává 

útlum a roztěkanost. 

7.1.3 Pohybový vývoj 

Z hlediska pohybového vývoje je tato věková kategorie charakterizována 

vysokou a spontánní pohybovou aktivitou. Nové pohybové dovednosti jsou lehce a 

rychle zvládány, ale mohou mít malou trvalost, při méně častém opakování jsou opět 

rychle zapomenuty. V učení nových pohybových dovedností se uplatňují zkušenosti dětí 

z přirozené motoriky. Rozvoj rovnováhy a rozlišování rytmu v pohybu umožňuje 

efektivnější nácvik pohybových dovedností, z počátku ještě herní formou s využitím 

učení nápodobou (imitačního učení) 

Charakteristické rysy dětské motoriky jsou v tom, že postrádá úspornost pohybu, 

která se objevuje u dospělých. Dynamika nervových procesů se dále rozvíjí, převažují 

však ještě procesy podráždění nad procesy útlumu. Tím je možné vysvětlit, zvláště 

v počátku tohoto období, zvláštní živost a neposednost a výrazný „pohybový luxus", 

kdy je každá činnost prováděna s množstvím dalších přídavných pohybů. Např. pokud 

dítě vyskočí, přidává další činnost rukama i nohama, pokud sedí, neustále sebou „šije" 

apod. 

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

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

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

považováno za nejpříznivější věk pro motorický vývoj. Nazývá se také často „zlatým 

věkem motoriky", který je charakteristický právě rychlým učením novým pohybům. 

V podstatě stačí dokonalá ukázka a děti jsou schopny nový pohyb udělat napoprvé, 

popř. po několika málo pokusech. Zvyšuje se jistota v provádění činnosti, v průběhu 

nácviku již pozorujeme všechny kvalitativní znaky dobře provedeného pohybu. 

Problémy, které jsou v počátku mladšího školního věku z hlediska koordinace 
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složitějších pohybů, poměrně mizí a na konci tohoto období jsou děti schopny provádět 

i koordinačně náročná cvičení. 

7.1.4 Sociální vývoj 

V průběhu vývoje dítěte v mladším školním věku se projevují dvě významná 

období: jedná se o vstup do školy a období kritičnosti. Formální kolektiv, který vzniká 

při vstupu do školy (a adekvátně také ve sportu v tréninkovém družstvu), klade nároky 

na zařazení se do kolektivu a podřízení se jeho normám. Dítě přestává být středem 

pozornosti rodičů a dochází k přechodu od hry k vážné činnosti (učení i trénink), dítě 

prožívá postupné období socializace, při kterém dochází k jeho začleňování do 

kolektivu a přizpůsobování se daným zákonitostem a pravidlům. Do vztahů se začínají 

promítat i formální autority, např. učitelé a trenéři, kteří mohou svým vlivem zastínit i 

rodiče. Dítě se ve škole či v tréninkovém družstvu setkává se svými vrstevníky, vytváří 

se k nim určité mezilidské vztahy a buduje si své postavení. Děti tohoto věku .mezi 

sebou rády soutěží s tendencí být ve skupině a získat v ní i patřičnou odezvu. Začínají se 

vytvářet malé skupinky, které mohou mít zvláštní utajené vazby a často i podivuhodnou 

symboliku, vznikají první kamarádské vztahy. 

Na konci tohoto období nastává fáze kritičnosti v hodnocení jevů a podnětů ze 

sociálního prostředí (školy, rodiny i sportovního klubu). Začíná se projevovat tendence 

k negativnímu hodnocení skutečnosti a dochází k tomu, že přirozená autorita dospělých 

se snižuje. Dítě hledá své idoly a může je nalézt i v řadách svých vrstevníků, kteří pro 

něj tak mohou vytvářet přirozenou autoritu. Dítě si již osvojuje základní kulturní 

návyky, prohlubuje svoje zapojení do nových skupin a postupně přebírá stále větší 

zodpovědnost za svoji činnost. (12) 

7.1.5 Herní metodika 

Měla by v této kategorii především respektovat: 

- všestranné působení jako základní princip 

- přirozenost dětské motoriky (spontánní pohyb je primární) 

- zadání hry přiměřené chápání a zkušenostem 

- menší schopnost udržet pozornost - obměňovat 

- jednoduchost pravidel 

- soutěživost 
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Budujeme především vztah dětí k pohybovým aktivitám, tvoříme základní 

návyky potřeby pohybu, všestranně posilujeme každý zárodek sportovní orientace 

jedince prostřednictvím pohodové zábavy v nekonfliktním, herně pohodovém a 

vyrovnaném kolektivu. (7) 

7.2 Starší školní věk 

Starší školní věk je období přechodu od dětství k dospělosti. Je charakterizováno 

značnými biologickými a psychickými změnami. Vysoké tempo biologicko-psycho-

sociálních změn i jejich individuální průběh je způsoben činností endokrinních žláz a 

rozdílností v produkci jejich hormonů. Jedná se o období velmi nerovnoměrného 

vývoje, jak tělesného, tak i psychického a sociálního. S ohledem na tyto procesy je 

možné toto období rozbělit ještě do dvou, svým charakterem nestejných, fází. První 

z nich, která je provázena bouřlivým obdobím prepubescence, vrcholí přibližně kolem 

třináctého roku a po ní následuje poněkud klidnější fáze puberty končící kolem 

patnáctého roku dítěte. 

7.2.1 Tělesný vývoj 

Ve vývoji tělesné výšky je možné konstatovat stále rychlejší růst. Mění se spolu 

s hmotností více, než v kterémkoliv jiném věkovém období. Po 13. roce však mohou 

růstové změny negativně působit na kvalitu pohybů u dítěte. Růst se neprojevuje na 

celém organismu rovnoměrně. Končetiny rostou rychleji než trup a růst do výšky je 

intenzivnější než do šířky. 

Především ve druhé fázi dochází k tomu, že růst pohybového ústrojí jakoby 

„předbíhá" vývoj vnitřních orgánů. Období rychlejšího růstu přináší vyšší náchylnost ke 

vzniku některých poruch hybného ústrojí, pubertální věk je proto důležitý pro 

formování návyku správného držení těla. 

V organismu pubescentů probíhají velmi složité procesy a fyziologické pochody 

zasahující mnoho orgánů. Změny mají individuálně různé tempo, rozdíly se srovnají na 

konci puberty. Zhruba v jedenácti letech dochází k dozrávání vestibulárního aparátu a 

ostatních analyzátorů, jejichž hodnoty se již blíží k hodnotám dospělého člověka. 

Dobrou rovnováhou mezi procesy vzruchu a útlumu v centrální nervové soustavě 
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dochází k rychlému upevňování podmíněných reflexů. Plasticita nervového systému 

vytváří velmi dobré předpoklady k rozvoji rychlostních schopností. Výrazný rozvoj 

hormonální činnosti působí také na vývoj primárních i sekundárních pohlavních znaků. 

Proto jsou také již koncem tohoto období výraznější rozdíly mezi chlapci a dívkami. 

7.2.2 Psychický vývoj 

Období puberty patří mezi klíčová období ve vývoji psychiky. Hormonální 

aktivita ovlivňuje emotivní vztahy a projevy dětí k sobě samým, k druhému pohlaví, ke 

svému okolí a může působit (pozitivně i negativně) na jejich chování ve sportovní 

činnosti i v dalších oblastech lidského působení. Po stránce rozumové se dále rozšiřují 

obzory, objevují se znaky logického a abstraktního chápání, rozvíjí se paměť. Dítě 

začíná rozumět racionálnímu zdůvodňování i abstraktním pojmům. Má již vysoké 

předpoklady vyvíjet značnou duševní aktivitu, soustředění vydrží delší dobu. Tento 

rozvoj mění postupy a chování dětí v tréninkových situacích. Zvyšuje se rychlost učení 

a snižuje se počet potřebných opakování. 

Dochází k výraznému prohloubení citového života, který poznamenává jistá 

nevyrovnanost. Typická bývá náladovost. Nejistotu v odhadu vlastních možností dítě 

často zakrývá vychloubáním a siláctvím, hrubost navenek zastírá cit. Začíná usilovat o 

samostatnost a vlastní názor, což je někdy provázeno až přepjatou kritičností vůči okolí. 

V této fázi vývoje někdy vznikají hluboké zájmy, které bývají základem pozdější volby 

povolání. Formuje se vztah ke sportu jako k činnosti, která může přinést silné 

uspokojení, jíž je však nutno věnovat plné úsilí a kterou nelze chápat jen jako 

nezávaznou hru. 

7.2.3 Pohybový vývoj 

Nerovnoměrnost vývoje výrazněji ovlivňuje pohybové možnosti. Tělesná 

výkonnost ještě zdaleka nedosáhla svého maxima, schopnost přizpůsobení se je dobrá, 

což vytváří příznivé předpoklady pro trénink. Vývoj i růst dále pokračuje a není ještě 

ukončen, ačkoliv již začíná spět ke svému konci. Především osifikace kostí dále limituje 

výkonnost a zůstává omezujícím činitelem tréninku. 

Z hlediska motorického vývoje je konec fáze mladšího školního věku a začátek 

první fáze období staršího školního věku (11 - 12 let) považován za vrchol ve 

všeobecném vývoji. Pohybový luxus a těkavost pohybu ustupuje výrazné účelnosti a 

ekonomičnosti, přesnosti a většinou i mrštnosti provedení. Na vysoké úrovni je rovněž 
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schopnost anticipace (předvídání) vlastních pohybů, pohybů ostatních účastníků (např. 

ve sportovních hrách) i pohybu náčiní a dalších sportovních předmětů. 

Nejcharakterističtějším rysem je rychlé chápání a schopnost učit se novým pohybovým 

dovednostem se širokou přizpůsobivostí měnícím se podmínkám. Pohyby naučené 

v tomto věku jsou většinou pevnější než ty, které se člověk učí v pozdějším věku. 

Stupeň vývoje vyšší nervové činnosti je charakteristický vyrovnaným poměrem 

mezi procesy vzruchu a útlumu a rychlým upevňováním podmíněných reflexů. Viděnou 

pohybovou dovednost, kterou děti vnímají a také chápou jako celek, realizují ihned, 

motorické učení probíhá „na první ráz". 

Do druhého období staršího školního věku spadá puberta. U některých dětí 

dochází ke značnému zhoršení koordinace. Čím rychlejší je růst a čím větší jsou 

disproporce mezi jednotlivými částmi těla, tím nápadnější jsou při tělesném pohybu 

nekoordinované znaky. U dětí v pubertě se hlavně zhoršuje schopnost přesnosti a 

plynulosti pohybů. 

7.2.4 Sociální vývoj 

Změny v organismu vytvářejí i novou sociální situaci. Mohou vést až k pocitu 

odlišnosti od vrstevníků, všímání si více sama sebe, uzavírání se do sebe a vyhýbání se 

sociálním kontaktům. V extrémních případech mohou vést až k agresivnímu chování a 

opozici vůči ostatním. Před začátkem puberty se děti projevují spíše extrovertně, 

charakterizuje je jistá bezohlednost, opozice, násilí, touha po moci a ovládání skupiny, 

bojovnost, snaha o stálou změnu apod. V dalším období pak většinou náhle dochází ke 

změně v introvertní projevy. Výrazně se prohlubuje citová sféra, děti jsou vnímavější a 

citlivější (urážlivější), vyhledávají hluboké emoce. Současně však uzavírají přátelství, 

utvářejí si vztahy k opačnému pohlaví. Začínající účast na společenském životě 

znamená i nové společenské vztahy. Vznikají i pevnější struktury skupiny se svými 

vůdci a dalšími rolemi. Dochází k napodobování a obdivu vzorů, které však mohou být i 

záporné, čímž se zvyšuje nebezpečí sociálně negativních projevů. (14) 

7.2.5 Trenérský přístup 

Trenérský přístup v době pubertálního vývoje vyžaduje značné vědomosti a 

zkušenosti. Přístup k dětem v tomto období by měl být taktní, diskrétní. I větší obtíže 

jsou přechodné, odezní s přibývajícími léty. Proto je dobré zasahovat jen tam, kde 

chování přeroste únosnou mez. Je dobré, pokud se větší přestupky řeší až po určité 
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odmlce - po „opadnutí vášní". Jednou z hlavních chyb je nevšímavost, přehlížení, nebo 

na druhou stranu vytýkání nedostatků na veřejnosti. Někdy má trenér dokonce snahu, 

aby i ostatní členové družstva chování jedince odsuzovali, což je přijatelné pouze při 

výjimečných a velmi vážných kázeňských proviněních. Nevhodná je též výraznější 

ironie a autoritativnost. Trenér by měl být spíše starším zkušenějším přítelem, 

otevřeným a chápajícím. Jelikož děti mají silnou potřebu napodobovat dospělé, je velmi 

důležité, aby šel trenér příkladem. 

V případě dětí není nic tak jednoduché, jak to na první pohled vypadá. 

Vymezení jednotlivých věkových období jsou v podstatě orientační a hranice mezi nimi 

nejsou ostré, naopak se vzájemně prolínají. My ale musíme jít ještě dál, protože při 

vývoji dětí existuje princip individualizace, což v praxi znamená, že žádné dítě se 

nevyvíjí stejně rychle. A nejen, že se nevyvíjí dvě děti stejně rychle, ale i každý člověk 

má různé etapy vývoje , kdy se jedna vlastnost nebo schopnost organismu vyvíjí rychleji 

a druhá naopak jakoby zpomalovala. Například vývoj centrální nervové soustavy má 

zcela jiný průběh než růst postavy. Veškeré funkce organismu žijí jakoby „vlastním 

životem", mají svou rychlost a čas vývoje. A z toho důvodu je nutné, aby trenér znal 

nejen charakteristiky dětského věku, ale především aby chápal jejich význam pro 

trénink. 

7.2.6 Herní metodika 

Je možno ji charakterizovat již jako uvědomělou, ve které zdůrazňujeme: 

- zdravotní aspekty veškerého působení na bouřlivě rostoucí organismus 

- nutnost vhodné kompenzace zatěžovaných částí těla 

- soustavnost působení je prvním předpokladem zájmu o pohybové aktivity 

- možnost diferenciace (např. úpolové pohybové hry silového charakteru pro 

chlapce) 

- teoretické zdůvodnění prováděných činností 

- přiměřenou frekvenci velmi potřebné motivace 

- diferencovaný přístup na základě výkonnosti svěřenců 

- komplexní rozvoj rychlostních schopností 

- kolektivní hry s možností zapojení všech jedinců 

- výkonnostně homogenní, tedy celkově vyrovnaná družstva 

- striktní, nejlépe však uvědomělé dodržování pravidel 

- respektování soupeře jako celku i jako jednotlivce 
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- umění přijmout porážku a vzdát poctu vítězům 

- fair play 

- emocionální zabarvenost všech herních aktivit 

Druhý stupeň základní školy je nejrevolučnější periodou vývojového období 

s největšími možnými disproporcemi. Období, ve kterém se střídají a často i prolínají 

zdánlivě protichůdné potřeby - aspirace, nutné kooperace, ale i žádoucí seberealizace. 

Současně by to však mělo být období nejzdravější z hlediska značné potřeby nejen 

fyzických sil, ale i psychické energie k zabezpečení optimálního růstu organismu. Tomu 

musí odpovídat i výběr adekvátních pohybových aktivit, mezi kterými mají pohybové 

hry stále nezastupitelné postavení. (7) 
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B Praktická část 

Hypotézy 

1. Předpokládám, že počet žáků využívajících alespoň jednou týdně činnost 

sportovních organizací ve zvoleném kraji se bude pohybovat mezi 40 - 50%. 

2. Předpokládám, že u dětí staršího školního věku bude větší zájem o sportovní 

hry než u dětí mladšího školního věku. 

3. Předpokládám, že informovanost o dostupnosti sportovních aktivit herního typu 

bude větší u dětí, než u jejich rodičů. 

Ke svému šetření jsem použil metodu dotazníku, a to proto, abych měl možnost 

zjistit u většího počtu respondentů v relativně krátkém časovém úseku skutečnosti, které 

se týkají volného času dětí a zároveň informovanosti o možnostech trávení volného času 

formou pohybových nebo sportovních her v místě bydliště. Použil jsem dva druhy 

dotazníků, a to: 

(a) dotazníku pro děti, 

(b) dotazníku pro jejich rodiče. 

V obou dotaznících jsem využil dvou možných forem, tzn., že u některých 

otázek rodiče i děti odpovídali uzavřenou formou (odpovědi označili křížkem) a u 

některých otázek naopak měli možnost formulovat své odpovědi sami (tj. otázka 

otevřená). Otevřenou otázku jsem použil v případech, kdy jsem chtěl zjistit především 

názory rodičů a jejich potomků vztahující se k využívání volného času dětí. 

Po získání údajů z dotazníků jsem je zpracoval v intencích kvantitativní a 

kvalitativní analýzy. Údaje bylo nutné napřed zpracovat tak, aby bylo možné postihnout 

relevantní vlastnosti zkoumaných jevů, jejich podstatu a z ní vyplývající případné 

zákonité souvislosti. 

Na základě odpovědí získaných z provedeného šetření byly vytvořeny 

odpovídající četnostní tabulky společně se stručným komentářem zjištěných 

skutečností. 

Výzkumné metody 
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Výzkumné cíle a jejich problematika 

Nedílnou součástí této práce bylo uskutečnění dotazníkové akce pro žáky 

druhého stupně ZŠ spolu s jejich rodiči. Dotazníkovou akci jsem provedl v oblasti 

východních Čech.. V otázkách týkajících se struktury volného času žáků nebo závislosti 

věku a zájmu o sportovní hry jsem výsledky tohoto šetření porovnal s prací Markéty 

Kropáčkové, která se zabývala sportovními a pohybovými hrami žáků prvního stupně 

ZŠ ve městě Tábor. Je zřejmé, že výchova a povaha dětí, stejně jako možnosti trávení 

volného času z hlediska sportovních a pohybových her se budou určitě v těchto dvou 

lokalitách více či méně lišit. 

Region Tábor 

Město Tábor leží na severním okraji jižních Čech, 83km jižně od hlavního města 

Prahy. Tábor je se svými 63 tisíci obyvateli druhým největším městem v jižních 
v 

Cechách. 

Region východních Čech 

Ve východních Čechách jsem zvolil tři základní školy: ZŠ Solnice, ZŠ Skuhrov 

nad Bělou a ZŠ Deštné v Orlických horách 

Město Solnice leží v podhůří Orlických hor mezi Rychnovem nad Kněžnou (5 

km) a Dobruškou (11 km). Krajským městem je Hradec Králové, vzdálený asi 40 km 

západně. Nejbližším větším městem a zároveň okresním městem je Rychnov nad 

Kněžnou. V Solnici žije 1770 obyvatel. 

Obec Skuhrov nad Bělou se nachází v podhůří Orlických hor, 12 km od 

Rychnova nad Kněžnou. Počet obyvatel je 1070. 

Deštné v Orlických horách je rekreační obec, která se nachází v centru Orlických 

hor. Je to oblíbené středisko zimních sportů. Počet obyvatel je 610. 
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N. LABEM 

HRADSC-<̂  f 
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.OMOUC OSTRAVH. 

(čCSKtf BUDĚJOVIC! 

Seznam sportovních oddílů ve vybrané oblasti 

SK Solnice Fotbal 

SK Solnice Atletika 

SK Solnice Stolní tenis 

Solnice Basketbal 

TJ Sokol Deštné Fotbal 

TJ Sokol Deštné Lyžování 

TJ Sokol Deštné Skiboby 

Porkert Skuhrov nad Bělou Běžecké lyžování 

Kvasiny Tenis 

Kvasiny Dobrovolný hasič 

VK Auto Kvasiny Volejbal 

Sportovní kroužky pro druhý stupeň nabízené na vybraných ZŠ 
v 

ZS Solnice: florbal, taneční kroužek 

ZŠ Skuhrov nad Bělou: fotbal, florbal, pohybové hry 

ZŠ Deštné v Orlických horách: florbal, basketbal 
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V rámci šetření bylo mým cílem zjistit a popsat 

• Žáci 

- podrobnější strukturu koníčků především z hlediska sportovního, ale i 

dalších společně s procentuálním vyjádřením účasti žáků 

- závislost věku dětí a jejich zájem o sportovní hry 

- zájem o pohybové a sportovní hry ve volnočasové náplni dětí ve dvou 

rozdílných regionech 

- informovanost dětí o možnostech trávení volného času formou sportovních a 

pohybových her 

- představy žáků a jejich rodičů o budoucnosti současných koníčků a jejich 

porovnání 

- vztah k televizi a jejímu dennímu sledování 

• Rodiče 

- zda se rodiče záměrně snaží ovlivňovat zaměření a výběr koníčků svých 

dětí, 

- přehled rodičů o činnostech svého dítěte 

- informovanost rodičů o možnostech trávení volného času svých dětí 

vzhledem ke sportovním a pohybovým hrám. 

Uspořádání šetření 

Mé šetření probíhalo na podzim r. 2007 v sedmých a osmých třídách v průběhu 

vyučování na třech východočeských školách. 

Aby bylo docíleno co největší pravdivosti získaných údajů, uspořádal jsem 

šetření anonymně. Každému dítěti byly rozdány najednou dva dotazníky, z nichž jeden 

byl přímo pro dotazovaného a druhý pro jeho rodiče. Oba dotazníky byly označeny 

stejným číslem. Po rozdání dotazníků jsem s dětmi postupoval po jednotlivých 

otázkách. Odpovědi psaly všechny současně. Vyplnění odpovědí na všechny otázky 

trvalo přibližně 20 minut. Vyplněné dotazníky jsem od žáků vybral a požádal je, aby 

doma předali dotazníky pro rodiče a poprosili je o pravdivé vyplnění dotazníků. 

Vyplněné dotazníky pak žáci přinesli zpět do školy, kde je během cca 3 dnů vybral 
třídní učitel. 
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10/ Analýza výběrového šetření 

10.1 Zpracování dotazníku pro žáky 

Co se týká dosažených výsledků, je třeba uvést to, že dotazníkové akce se 

zúčastnilo N — 232 dětí. Věkové rozpětí dětí bylo od osmi do čtrnácti let. 

Zajímá-li nás struktura dětí z hlediska pohlaví, zjistíme, že už v této fázi není na 

první pohled něco v pořádku, neboť podle všeobecně známého faktu bychom očekávali 

rozdělení chlapců a dívek alespoň zhruba půl na půl, přičemž správnější je uvažovat 

přibližně o rozdělení na 49% chlapců a 51% dívek. V našem výběru však bylo 109 

dívek a představovaly necelých 47% celého souboru. Chlapců tedy bylo 123, což 

představuje celých 53%. Tedy nejen, že se výběrový vzorek liší od celkové populace, 

ale navíc v opačném směru. 51% žen v populaci skutečně je, ale není to způsobeno, tím 

že se jich více rodí, ale tím, že muži dříve a častěji umírají. Pokud se týká novorozenců 

a mladších věkových struktur, rodí se více chlapců a protože v tomto raném věku 

nemohou začít platit demografické zákony platné pro celou populaci, máme v našem 

výběru o něco více chlapců. 

Chceme-li zjistit strukturu žáků zařazených do výběru z hlediska školy, kterou 

navštěvují, zjišťujeme, že z prvního stupně základních škol v Táboře bylo 128 žáků a 

představovali tak 55.2%. Ze základních škol východních Čech se zúčastnilo 104 žáků, 

což bylo 44.8% všech zúčastněných. 

Po těchto úvodních a víceméně hrubých charakteristikách výběrového souboru 

můžeme nyní přistoupit k jeho podrobnější specifikaci. 
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Výzkumný vzorek - žáci prvního stupně základních škol v Táboře 

Dotazníky byly zadány žákům 3., 4. a 5. tříd na čtyřech základních školách 

v Táboře, z nichž dvě jsou sloučené vždy ze dvou škol. Celkem bylo od žáků získáno 

128 vyplněných dotazníků. Počty žáků v jednotlivých zkoumaných školách znázorňuje 

tabulka 1, počty žáků v jednotlivých zkoumaných třídách tabulka 2. 

Tabulka 1. Popis vzorku - první stupeň ZŠ Tábor 

Chlapci Dívky Celkem 

ZŠ Počet % Počet % Počet % 

Husova 3. ZŠ 10 14,93 12 20,00 22 17,19 

Husova 4. ZŠ 5 7,46 9 15,00 14 10,94 

Náměstí 

Mikuláše z Husi 17 25,37 9 15,00 26 20,31 

Světlogorská 14 20,90 11 18,33 25 19,53 
<7— 

Zborovská 5. ZŠ 8 11,94 9 15,00 17 13,28 

Zborovská 6. ZŠ 14 20,90 10 16,67 24 18,75 

celkem 68 53,13 60 46,88 128 100,00 

Tabulka 2. Popis vzorku - třídy ZŠ Tábor 

Žáci Celkem 
v zs Ročník Počet % Počet % 

Husova 3. ZŠ 5. 22 17,19 

Husova 4. ZŠ 5. 25 19,53 36 28,13 

Náměstí 

Mikuláše z Husi 3. 26 20,31 26 20,31 

Světlogorská 4. 25 19,53 25 19,53 

Zborovská 5. ZŠ 4. 17 13,80 

Zborovská 6. ZŠ 3. 24 18,57 41 32,03 

celkem 6 tříd 128 100,00 128 100,00 
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V V 

Výzkumný vzorek - žáci druhého stupně ZS ve východních Cechách 

Dotazníky jsem zadal žákům 7. a 8. tříd na třech základních školách ve 

východních Čechách. 

Celkem bylo od žáků získáno 104 vyplněných dotazníků. Počty žáků 

v jednotlivých zkoumaných školách znázorňuje tabulka 3, počty žáků v jednotlivých 

zkoumaných třídách tabulka 4. 

Tabulka 3. Popis vzorku - druhý stupeň ZŠ východní Čechy 

ZŠ 

Chlapci 

Počet % 

Dívky 

Počet % 

Celkem 

Počet % 

Solnice 27 25,96 20 19,20 47 45,19 

Skuhrov 

Nad Bělou 

16 15,38 19 18,27 35 33,65 

Deštné v Orlických 

horách 

13 12,50 9 8,65 22 21,15 

Celkem 56 53,85 48 46,15 104 100,00 

Tabulka 4. Popis vzorku - třídy ZŠ východní Čechy 

Záci Celkem 
v 

ZS Ročník Počet % Počet % 

7.a 14 13,46 

Solnice 8.a 18 17,30 47 45,19 

8.b 15 14,32 

Skuhrov 7. 19 18,27 35 33,65 

Nad Bělou 8. 16 15,38 

Deštné v Orlických 8. 22 21,15 22 21,15 

horách 

Celkem 6 tříd 104 100,00 104 100,00 

v 
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Vztah věku a zájmu žáků o sportovní aktivity herního typu 

Po těchto úvodních seznamovacích tabulkách přicházejí na řadu tabulky 

popisující strukturu volného času žáků a vzájemný vztah věku a zájmu o sportovní 

aktivity herního typu ve zkoumaných regionech. Těmi jsou město Tábor, kde se šetření 

zúčastnili žáci mladšího školního věku a zvolená oblast východních Čech, kde se šetření 

zúčastnili žáci staršího školního věku. Struktura volného času nás bude zajímat 

především z hlediska sportovního, ale i dalších s procentuálním vyjádřením účasti žáků. 

Tabulka 5. Typ sportovního kroužku 

Sportovní kroužek Tábor vých. Čechy 

Četnost Četnost 

Aerobik 9 0 

Atletika 1 2 

Badminton 1 0 

Basketbal 1 5 

Fotbal 14 20 

Hokej 1 0 

Jízda na koni 1 2 

Karate 1 1 

Plavání 2 0 

Tenis 4 2 

Triatlon 1 0 

Vodní pólo 1 0 

Volejbal 0 10 

Florbal 0 29 

Hasičský 0 8 

Lyžování 0 5 

Taneční 0 8 

Celkem 37 92 , 
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Pokud žáci v dotazníku odpověděli, že navštěvují sportovní kroužek, zajímalo 

nás, o jaký typ sportovního kroužku se jedná. Výsledky jsou zapsány v tabulce č. 5. Ta 

obsahuje sloupce Tábor a východní Čechy, ze kterých můžeme vidět nabídku 

sportovních aktivit v těchto regionech a zároveň zájem o tyto sporty. Výraz „četnost" 

nám v tabulce č. 5 znázorňuje, kolikrát byla daná odpověď zaškrtnuta. Je jasné, že 

někteří žáci navštěvují více sportovních kroužků. Proto je např. ve sloupci východních 

Čech v políčku celkem 92 odpovědí, i když víme, že sportovní kroužky navštěvuje 67 

žáků. Podotýkám, že v tabulce jsou uvedeni pouze žáci, kteří tyto sporty provozují 

organizovaně a pravidelně v rámci sportovního klubu, oddílu či kroužku. 

Z tabulky je zřejmá větší nabídka sportovních kroužků ve městě Tábor (např. 

aerobik, badminton, triatlon...) 

Tabulka 6. Sportovní hry 

Sportovní kroužek Tábor vých. Čechy 

Četnost Četnost 

Badminton 1 0 

Basketbal 1 5 

Fotbal 14 20 

Hokej 1 0 

Tenis 4 2 

Volejbal 0 10 

Florbal 0 29 

Celkem 21 66 

' *„«. četnosti, tedy kolikrát byla daná odpověď Tabulka č. 6 opět znazornuje cetnosu, y 

XI,,, cp věnuií vždy jedné sportovní hre, kterou zaškrtnuta. Žáci mladšího školního veku se věnuji y 

.. ,)fT1 Mimovým koníčkem. Záci staršího školního věku doplňují dalším sportem, nebo jiným zájmový 

, , h e r u chlapců je to nejčastěji kombinace dvou často kombinují více sportovních her. u v ^ 

f r p o i o n u tedy fotbalu a florbalu. U dívek je to nepopulárnějších sportů v tomto regionu, y 

kombinace volejbalu s další sportovní hrou. , 

, , , , v násiedující tabulce počty žáků z obou zkoumaných Proto pro srovnání uvádím v nasteauj 
oblastí věnujících se sportovním hrám. 
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Tabulka 7. Sportovní hry 

Tábor východní Čechy 

Dětí 

celkem 

Počet % Dětí 

celkem 

Počet % 

Sportovní hry 128 21 16,4 104 46 44,2 

•C 
c > 
o c o a <0 

44,2 

4 16 4 4 

• východní Čechy! 

• Tábor 

10 20 30 40 50 

Podii žáků věnujících se sportovním hrám v regionu Tábor jc 16,4%. Podíl žáků 

věnujících se sportovním hrám v regionu východních Čech je 44,2%. 

Samozřejmě, že děti netráví vSechen svůj volný ías ve sportovním klubu nebo 

jiném kroužku. Spousta dětského volného ěasu sc neodehrává pouze organizovaně, ale 

• , . „ „ , trávena žákem víceméně samovolně. Zajímalo nás jeho část, a to někdy podstatna, je trávená za^c 

tedy, co většinou děti dělají ve svém volném čase nejraději. 

v., o „ X(un řknlního věku východních Cech. 39 dotázaných Nejprve tabulka žáků starsího škoimno vc , 

v 0 . urnnžkv se svými kamarády. Ze všech odpovědí zaků tráví svůj volný čas mimo kroužky ^ ^ 

Představuje číslo 39 podíl 37,5%. 

Vidíme tedy, že více jak ."retina dotazovaných dětí tráví, mimo jiné. svůj volný 

ias mimo kroužky někde spolu s kamarády pK blíže nespecifikovaných činnostech. 

, , voc na kroužku, nebo ve sportovním oddíle. 9,6% l6,3% žáků tráví nejraději volny cas na kroužku, f 

, , , „^inphn času s knihou v ruce a 10,6% dětí se ve dotázaných nachází užitečné tráveni volného casu 

, , . , á n í televize A zbylých 20,2% žáků tráví volný čas svem volném čase věnuje také sledovaní televize, a y y 

Prací, nebo hraním her na počítači. 
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Tabulka 8. Přehled volnočasových aktivit (východní Čechy) - otázka č. 7 

Možnosti | Počet Odpovědi (%) 

Kamarádi 39 37,5 

PC 21 20,2 
Kroužek/sportovní oddíl 17 16,3 

Televize 11 10,6 

Četba 10 9,6 

Něco jiného 6 5,8 

Celkem 104 100,0 

| 37,5 

i C 20,2 

§ 

116,3 

10,6 

H 9,6 

5,8 

• Kamarádi 

• PC 

• Kroužek/sportovní oddíl 

• Telavize 

• Četba 

• Něco jiného 

10 20 30 40 

Tabulka č. 9 uvádí přehled volnočasových aktivit žáků mladšího školního věku 
z města Tábor. 29 žáků tráví nejraději svůj volný čas se svými kamarády, což 

Představuje podíl 22,7%. U počítače tráví svůj volný čas 21,9% žáků. Na kroužku či ve 
sPortovním oddíle 24,2%, před televizní obrazovkou 17,2% a četbou nejraději vyplňuje 
volný čas 14% žáků. 

Tabulka 9. Přehled volnočasových aktivit (Tábor) 

Možnosti Počet Odpovědi (%) 

Kamarádi 29 22,7 

PC 28 21,9 

Kroužek/sportovní oddíl 31 24,2 

Televize 22 17,2 

Četba 18 14,0 

Celkem 128 100,0 
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Dalším zajímavým údajem je počet žáků, kteří nenavštěvují žádný kroužek. 

Z žáků mladšího školního věku z města Tábor se jich žádnému kroužku nevěnuje 25,' 

což z celkového počtu zúčastněných (128) představuje podíl 21,74%. Z žáků staršího 

školního věku východních Cech je jich 11, což z celkového počtu zúčastněných (104) 

představuje podíl 10,58%. 

Tabulka 10. žáci, kteří nenavštěvují žádný kroužek 

Počet % 

Mladší školní věk (Tábor) 25 19,53 

Starší školní věk (východní Čechy) 11 10,58 

№ >N 3 O 

c •o >(0 
>N 

10,58 

19,53 

10 15 20 

• Mladší školní věk 

• Starší školní ték 

25 
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Chceme-li zjistit, jak a kým jsou děti staršího školního věku ovlivňovány ve 

výběru svých koníčků, podíváme se na tabulku č. 11, která na tuto otázku odpovídá. 

Jelikož žáků, kteří správně vyplnili tuto otázku je právě 100, sloupec počet odpovídá 

zároveň i procentuálnímu vyjádření. 

Vidíme, že pouze 15% dětí ovlivnili s výběrem koníčků rodiče, 27% kamarádi a 

celých 56% dětí se věnuje koníčku, který si samy vybraly. V tomto věku by se dal 

očekávat větší vliv rodičů, než pouhých 15%, ale faktem je, že s nastupující pubescencí 

si děti začínají prosazovat své zájmy více, a proto oněch 56%. 

Tabulka 11. Původci zájmu o koníčky žáků staršího školního věku - otázka č. 5 

Původ Počet 

Rodiče 15 

Kamarádi 27 

Sám 56 

Někdo jiný 2 

Celkem 100 

• Sám 

• Kamarádi 

• Rodiče 

• Někdo jiný 

0 10 20 30 40 50 60 
% 

Chceme-li zjistit, jak a kým jsou děti mladšího školního věku ovlivňovány ve 

výběru svých koníčků, podíváme se na tabulku 12. 

Z tabulky je jasné, že největší vliv pří výběru koníčků mají v tomto věku na dětí 

rodiče, a to v celých 61% případů. Vliv kamarádů je pouze 9%, školy 18% a na ostatní 

zdroje připadá 12% případů. 

1 1 1 1 

1 |27 

MM 15 
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Tabulka 12. Původci zájmu o koníčky žáků mladšího školního věku 

Původ Počet % 

Rodiče 76 61 

Kamarádi 11 9 

Škola 21 18 

Jinde 19 12 

Celkem 127 100 

• Rodiče 

O Škola 

• Jinde 

• Kamarádi 

o 20 40 60 80 

% 

v 

Zpracování dotazníku pro žáky východních Cech 

Po tabulkách věnujících se vztahu věku a zájmu žáků o sportovní aktivity 

herního typu přicházejí na řadu tabulky popisující dotazník žáků východních Čech. 

Vzhledem k tomu, že mnoho otázek nabízelo možnost zaškrtnout více odpovědí, je 

třeba detailně popsat systém, díky kterému můžeme přehledně a jasně číst tabulky, které 

vzniknou při vyhodnocování takovýchto vícehodnotových odpovědí. Vícehodnotové 

odpovědi představují samostatný statistický problém a většina šetření se j im úmyslně 

snaží vyhýbat. Představují nejen náročný interpretační problém, který není vždy jedno-

značně srozumitelný široké mase čtenářů, ale také je, i když se to na první pohled nezdá, 

náročný na kvalitu respondentů a jejich schopnost správně pochopit a vyplnit dotazník. 

Hlavně druhá skutečnost je důvodem, že se vícehodnotové dotazníky zadávají jen zřídka 

a statistici se jim snaží, jak už jsme podotkli vyhýbat. My jsme bohužel luxus dotazníku 

s jednou odpovědí mít nemohli, neboť zkreslení závěru, který vyplyne z takovéhoto 

druhu dotazníku, by bylo daleko větší než přijetí faktu, že ne všechny dotazníky budou 

vyplněny správně a že necháme působit velikost výběru, který tyto chyby překryje. 
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V důsledku těchto špatně vyplněných dotazníků a hlavně toho, že mnoho 

dotazníků má různý počet zaškrtnutých odpovědí, nám do každé tabulky vstupuje různý 

počet odpovědí a různý počet respondentů a to nám silně znesnadňuje interpretaci. Na 

tabulce č. 13 vysvětlíme interpretační zákoutí těchto vícehodnotových odpovědí. 

Jako první byla položena otázka, zda dítě navštěvuje nějaký kroužek. Na výběr 

bylo z možností sportovní, hudební, výtvarný, jazykový, jiný nebo také žádný. 

Tabulka je přehledná pokud víme, jak chápat jednotlivé sloupce. Sloupec 

„Počet" nám objasňuje kolikrát byla daná odpověď zaškrtnuta, což znamená, že ze 

všech účastníků výběrového šetření jich 67 navštěvuje nějaký sportovní kroužek, 17 

hudební atd. Celkem se sešlo 125 odpovědí. Ovšem my víme, že dětí, které se 

zúčastnily výběrového šetření bylo jen 104 a těch, co správně vyplnily dotazník, mohlo 

být ještě méně. Pro děti, které nenavštěvují pravidelně žádný kroužek, byla připravena 

odpověď „Žádný", ale některé děti nebyly schopny správně zaškrtnou ani tuto odpověď. 

Správně by takovýto dotazník měl být vyřazen, ale vzhledem k tomu, že další odpovědi 

mohly být vyplněny správně a mohly se v nich skrývat hodnotné informace, byla při 

selekci dotazníků uplatněna jistá shovívavost. 

Druhý sloupec představuje podíl jednotlivých odpovědí, ze všech zaškrtnutých 

odpovědí. Nejdůležitější je však třetí sloupec, který nám říká, jaký je podíl dané aktivity 

ze všech dětí, které se účastnily šetření. A protože některé děti zaškrtly zcela jistě více 

odpovědí, součet podílů v třetím sloupci je nutně více než obligátních 100%. Vidíme 

tedy, že více než 50% dětí ve výběru se nějakému sportovnímu kroužku věnuje. 

Tabulka 13. Struktura kroužků - otázka č. 1 

kroužek počet Odpovědi (%) Případy (%) 

Sportovní 67 53,6 64,4 

Hudební 17 13,6 16,4 

Výtvarný 9 7,2 8,7 

Jazykový 0 0.0 0,0 

Jiný 21 16,8 20,2 

Žádný 11 8,8 10,6 

Celkem 125 100,0 120,3 
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Tabulka č. 14 ukazuje podrobnější strukturu členění zájmů podle pohlaví, 

týkající se první otázky v dotazníku pro žáky. Je opět důležité pochopit, jak správně číst 

tuto tabulku, neboť při bližších propočtech zjistíme jisté číselné nesrovnalosti. Sečteme-

li poslední sloupec „Celkem", vyjde nám, že počet dětí věnujících se nějakému kroužku 

je 125. My však víme, že akce se zúčastnilo pouze 104 dětí. Číslo 125 nám neudává 

počet dětí, ale počet zaškrtnutých odpovědí. Vidíme, že chlapců se věnuje sportovnímu 

kroužku 42 a představují 40,4% ze všech dětí (104), které vyplňovaly dotazník. 

Co se týká sportovních kroužků, jejich oblíbenost je o trochu vyšší u chlapců než 

u dívek a tato situace zřejmě není nijak překvapivá. Zajímavější, ale ne neočekávaný, je 

více než trojnásobný rozdíl u hudebních kroužků, kde je zřejmá daleko větší oblíbenost 

u dívek než u chlapců. Podobná je situace u kroužků výtvarných, které se dokonce staly 

doménou pouze dívek. Vyrovnané je to u jazykových kroužků, kterým se nevěnuje 

nikdo z dětí, které se zúčastnily šetření. Podíváme-li se na děti, které se nevěnují 

žádným koníčkům, vidíme že je jich pouze 11 ze 104 dotázaných. 4 chlapci a 7 dívek. 

a 
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"Tabulka 14. Zájmy podle pohlaví - otázka č. 1 

Kroužek Chlapci Dívky Celkem Kroužek 

Počet % Počet % Počet % 

Sportovní 42 40,4 25 24 67 64,4 

Hudební 4 3,8 13 12,5 17 16,3 

Výtvarný 0 0 9 8,7 9 8,7 

Jazykový 0 0 0 0 0 0 

Jiný 13 12,5 8 7,7 21 20,2 

Žádný 4 3,8 7 6,7 11 10,5 

Celkem 63 62 125 

Další otázkou, která nás zajímala, byla ta, jak často navštěvují děti sportovní a 

jiné kroužky. Z tabulky 15 a 16 vidíme četnosti jednotlivých koníčků v týdnu. Z 67 

dotázaných žáků, kteří navštěvují sportovní kroužek, jich otázku vyplnilo 59. 

Tabulka 15. četnost sportovních koníčků v týdnu - otázka č. 3 

Četnost Počet % 

lx 26 25,00 

2x 15 14,42 

3x 11 10,60 

4x 6 5,76 

5x 1 0,96 

Celkem 59 56,74 
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Tabulka 16. četnost jiných koníčků v týdnu - otázka č. 3 

Četnost Počet % 

lx 21 20,19 

2x 12 11,54 

3x 1 0,96 

4x 0 0,00 

5x 1 0,96 

Celkem 35 33,65 

120,19 1. . 120,19 120,19 

! 11,54 

120,19 

• 0,96 
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• 0,96 
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120,19 
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Kromě koníčků, které děti navštěvují, nás samozřejmě zajímá, kdo převážně 

organizuje koníčky, kam děti chodí. Z toho lze usoudit, kdo je hlavním lídrem v 

organizovaní volného času dětí. Opět musíme brát v úvahu, že do analýzy vstupují 

dotazníky, kdy děti vyplnily více než jednu odpověď podle toho, zda navštěvují jeden 

nebo více kroužků různého zaměření. 

Abychom se neztratili v interpretaci tabulek, ozřejmíme ještě jednou, že ze všech 

dětí jich 43 zaškrtlo, že jejich kroužek organizuje škola, 11 umělecká škola atd. Je jasné, 

že děti, které se věnují více koníčkům, přirozeně zaškrtly více odpovědí. Proto součet 

těchto odpovědí není 104, jak bychom mohli předpokládat, ale nutně více, neboť 

některé dotazníky přispěly do analýzy více odpověďmi. Druhý sloupec představuje 

relativní četnost ze všech odpovědí, zatímco poslední sloupec představuje relativní 

četnost z počtu žáků, kteří vyplnili dotazník (98). Takže číslo 41,35% nám říká, že ze 

všech žáků jich 41,35% chodí do kroužku, který organizuje škola. 
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Vychází nám, že školy se skutečně věnují naplňování dětského volného času 

v nejvyšší míře. Dům dětí a mládeže je se svými 6,73% na konci řetězce. 

Tabulka 17. Organizování zájmových kroužků - otázka č. 4 

Organizace Počet Odpovědi Případy 

Škola 43 38,40 41,35 

Umělecká škola 11 9,80 10,58 

Dům dětí a mládeže 7 6,25 6,73 

Sportovní klub 37 33,00 35,58 

Někdo jiný 8 7,14 7,70 

Žádný nenavštěvuji 6 5,36 5,77 

Celkem 112 100,00 107,70 

ra >o 

>0) c 
o > 

> « N 

E 
CO 
OT 

20 

1 141,35 

,58 35 ,58 
-

,58 

M k 10,58 
-

,58 

= • 7 , 7 

16,73 

15,77 

40 

• Škola 

• Sportovní klub 

• Umělecká škola 

• Někdo jiný 

• DDM 

• Žádný 

60 

Další otázkou, kde děti odpovídaly na základě své víry, byla problematika 

názoru rodičů na jejich trávení volného času co se koníčků týká. Děti uváděly, zda si 

myslí, že rodičům jejich koníčky vadí nebo nevadí. Předpoklad, že v tomto věku se děti 

nemohou věnovat takovým koníčkům, které by mohly rodičům vadit, se nenaplnil a 

pouhá 4% dotázaných odpověděla, že se rodičům jejich koníčky moc nelíbí. Svou roli 

hraje samozřejmě fakt, že v tomto věku musí mít všechny děti ještě zájmy takříkajíc 

schválené, takže lze jen těžko předpokládat, že by rodiče povolovali něco, co se jim 

přímo protiví a budou v tom svého potomka ještě finančně podporovat. 
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Tabulka 18. Názor rodičů na koníčky podle dětí - otázka č.8 

Odpovědi Počet % 

Souhlasí s nimi 38 38,7 

Nevadí jim 43 43,9 

Je jim to jedno 13 13,3 

Moc se jim to nelíbí 4 4,1 

Celkem 98 100,0 

Otázka č.9 zjišťovala, zda sportují rodiče dětí, které se zúčastnily šetření. 

Z tabulky je patrné, že podle dětí sportuje necelá třetina jejich rodičů. 

Tabulka 19. Sportují rodiče? - otázka č.9 

Počet % 

Ano 32 30,8 

Ne 72 69,2 

Celkem 104 100,0 

V otázce č.10 jsme se dotázaných dětí ptali, zda sportují společně s rodiči. 

Kladně odpovědělo 26,9% dětí, což je téměř shodné číslo s předchozí otázkou. Tedy, 

pokud sportují rodiče, sportují s nimi i jejich děti. 

Tabulka 20. Sportuješ s rodiči? - otázka č.10 

Počet % 

Ano 28 26,9 

Ne 57 54,8 

Nevyplněno 19 18,3 

Celkem 104 100,0 

Další otázkou dětského dotazníku bylo zjištění, jak si děti s rodiči povídají o 

svých kroužcích, zájmech atd. 
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Tabulka 21. Komunikace s rodiči - otázka č.l 1 

Odpovědi Počet % 

Nevyplněno 4 3,8 

Ano často 33 31,7 

Jen někdy 37 35,6 

Moc ne 20 19,3 

Vůbec ne 10 9,6 

Celkem 104 100,0 

Vidíme, že 9,6% dětí se svými rodiči nebaví vůbec o svých koníčcích a zájmech. 

Výsledek sice nevypadá nijak strašlivě, ale odpověď „vůbec ne" by se u respondentů 

tohoto věku vyskytovat neměla. Otázkou není zda je to pravda, ale jak tuto skutečnost 

děti cítí. Pokud rodiče mají pocit, že se svými dětmi komunikují hodně, nebo alespoň 

trochu, určující je v tomto případě názor dítěte na pozornost, které se mu dostává od 

rodičů. Bude zajímavé porovnat tuto otázku s rodičovským dotazníkem, kde byla 

formulována obdobně. 

Poutavým problémem i z hlediska porovnání v názorech s rodiči je otázka, zda si 

žáci myslí, že se budou věnovat svým nynějším koníčkům i v budoucnosti. 

Tabulka 22. Budoucnost koníčků - otázka č. 14 

Odpovědi Počet % 

Nevyplněno 10 9,6 

Ano 27 26,0 

Snad ano 37 35,6 

Nevím 26 25,0 

Spíše ne 3 2,9 

Určitě ne 1 0,9 

Celkem 104 100,0 

Z tabulky č.22 je patrné, že zcela přesvědčeno o trvalosti svého zájmu je 28% 

dotázaných dětí. Menší víru ve své současné koníčky má 38% žáků. Celkem je 27% 

dětí, které v současné době neví, jestli se svým koníčkům budou věnovat v bližší 
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budoucnosti. Pouze 4% dětí si myslí, že se svým koníčkům do budoucna věnovat 

nebude, přičemž velkou jistotu této skutečnosti má jediný dotazovaný žák. 

Z tabulky č.23 zjistíme kolik hodin denně děti stráví u televizní obrazovky. 

Neuvěřitelných 10 hodin označil jeden žák opravdu asi jen pro legraci, neboť pokud 

není dítě nemocné, je to téměř neproveditelné. To už spíše věrohodněji působí téměř 4% 

u dětí, které uvedly, že se dívají na televizi okolo 6 hodin denně. Celkem 70% dětí se 

vejde do rozmezí dvou až čtyř hodin denně, což lze považovat za únosnou mez a 

poměrně věrný obraz toho, jak důležitá je v životě dnešních dětí televize. 

Tabulka 23. Sledování televize - otázka č. 15 

Počet hodin Počet % 

nevyplněno 5 4,8 

1 9 8,5 

2 23 22,1 

3 29 27,9 

4 19 18,3 

5 11 10,6 

6 7 6,6 

7 0 0,0 

8 0 0,0 

9 0 0,0 

10 1 0,9 

Celkem 104 100,0 
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Poslední otázka byla zaměřena na zjištění informovanosti žáků o dostupnosti 

sportovních kroužků v oblasti bydliště. 

Tabulka 24. Dostupnost sportovních kroužků - otázka ě. 16 

Sportovní kroužek Počet Odpovědi Případy 

Fotbal 67 24,5 64,40 

Florbal 58 21,25 55,80 

Volejbal 31 11,36 29,80 

Basketbal 20 7,37 19,23 

Tenis 17 6,22 16,35 

Lyžování 11 4 10,60 

Hasičský 34 12,45 30,80 

Pohybové hry 4 1,47 3,85 

Tanec 12 4,4 11,54 

Žádný 19 7 18,27 

Celkem 273 100 260,60 
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V tabulce je uveden seznam sportovních kroužků z celé zkoumané oblasti. 

ZŠ Solnice a ZŠ Skuhrov nad Bělou jsou od sebe vzdáleny pouze 5 km a autobusové 

spojení je dobré, přesto budou mít větší vypovídací hodnotu podrobnější tabulky 

sestavené pro každou ZŠ a obec, či město zvlášť. 
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Tabulka 25. Dostupnost sportovních kroužků (ZŠ Solnice) - otázka č. 16 

Sportovní kroužek Chlapci Dívky Celkem Sportovní kroužek 

Počet Případy 

% 

Počet Případy 

% 

Počet Případy 

% 

Fotbal 19 70,4 18 90 37 78,7 

Florbal 14 51,9 13 65 27 57,4 

Vole^pal 9 33,3 15 75 24 51,0 

Basketbal 4 14,8 3 15 7 14,9 

Tenis 4 14,8 9 45 13 27,7 

Hasičský 8 29,6 14 70 22 17,0 

Tanec 2 7,4 10 50 12 25,5 

Žádný 3 11,1 2 10 5 10,6 

Celkem 63 233,3 84 420 147 282,8 

Fotbal v žákovských a dorosteneckých kategoriích se v Solnici hraje na poměrně 

vysoké úrovni. Florbal je jeden ze dvou sportovních kroužků nabízených školou. Proto 

bych očekával, že jako dostupné sporty je označí téměř 100% dotázaných žáků. Ovšem 

fotbal uvedlo 70,4% chlapců a florbal pouhých 51,9%. Je možné, že i přes doplňující 

informace chápali žáci dostupnost kroužku pouze v rámci vesnice, z které do solnické 

školy dojíždí. Zajímavé také je, že dívky v informovanosti o dostupnosti sportovních 

kroužků dopadly mnohem lépe než chlapci. A to u každého zmíněného sportu. 
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Tabulka 26. Dostupnost sportovních kroužků (ZŠ Skuhrov nad Bělou) - otázka č. 16 

Sportovní kroužek Chlapci Dívky Celkem Sportovní kroužek 

Počet Případy 

% 

Počet Případy 

% 

Počet Případy 

% 

Fotbal 7 43,7 7 36,8 14 40,0 

Florbal 9 56,2 3 15,8 12 34,3 

Volejbal 5 31,2 2 10,5 7 40,0 

Basketbal 2 12,5 0 0,0 2 5,7 

Tenis 2 12,5 2 10,5 4 11,4 

Hasičský 6 37,5 6 31,6 12 34,3 

Lyžování 3 18,7 1 5,3 4 11,4 

Pohybové hry 2 12,5 2 10,5 4 11,4 

Žádný 3 18,7 9 47,4 12 34,3 

Celkem 39 243,5 32 168,4 71 222,8 

ZŠ Skuhrov nad Bělou je školou s rozšířenou tělesnou výchovou se zaměřením 

na běžecké lyžování. Proto hodnoty 18,7% u chlapců a 5,3% u dívek o dostupnosti 

tohoto sportu jsou velice nízké. Téměř polovina dívek neuvedla v dotazníku žádný 

dostupný sportovní kroužek, nebo oddíl. Celkově dopadla informovanost žáků z této ZŠ 

nejhůře. 

Tabulka 27. Dostupnost sportovních kroužků (ZS Deštné v Orlických horách) - otázka č. 16 

Sportovní kroužek Chlapci Dívky Celkem Sportovní kroužek 

Počet Případy 

% 

Počet Případy 

% 

Počet Případy 

% 

Fotbal 12 92,3 4 44,4 16 72,7 

Florbal 11 84,6 8 88,8 19 86,4 

Lyžování 5 38,5 2 22,2 7 31,8 

Basketbal 8 61,5 3 33,3 11 50,0 

Žádný 0 0,0 2 22,2 2 9,0 

Celkem 28 276,9 17 210,9 45 249,9 
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10.2 Zpracování dotazníku pro rodiče 

Současně s výzkumem žáků v Táboře a ve východních Čechách, probíhal také 

výzkum u rodičů žáků východních Čech. Některé otázky byly stejné jak pro děti, tak i 

pro rodiče. Je zajímavé sledovat rozdíly v jejich názorech. Několik bylo primárně 

určeno jen rodičům a jen oni na ně mohli dát kvalifikované odpovědi. Dotazník může 

dobře fungovat i v samostatné podobě, kdy dává zajímavé odpovědi na některé otázky, 

ale stejně tak je důležitý pro uvědomění si rozdílnosti výpovědí dotazovaných 

respondentů. 

Z dotazníkové akce pro rodiče se nám vrátilo N = 78 víceméně správně 

vyplněných dotazníků. 30 od žáků ZŠ Skuhrov nad Bělou, 34 ze ZŠ Solnice a 14 ze 

ZŠ Deštné v Orlických horách. Každý dotazník byl opatřen unikátním číslem, pomocí 

něhož lze najít rodiče k příslušnému dotazníku dětskému a naopak. Tato skutečnost 

bude použita při zpracování otázek, které budou použity při analyzování vztahů mezi 

názory dětí a rodičů. Celkem se vrátilo o 26 dotazníků méně. 

První otázka dotazníku byla stejná jako v případě žákovského dotazníku, kdy 

jsme se rodičů ptali jakému druhu koníčků se jejich dítě věnuje. 

Tabulka 28. Struktura kroužků - otázka č. 1 

kroužek počet Odpovědi (%) Případy (%) 

Sportovní 56 53,85 71,8 

Hudební 14 13,42 18,0 

Výtvarný 10 9,62 12,8 

Jazykový 1 0,96 1,3 

Jiný 15 14,40 19,2 

Žádný 8 7,72 10,3 

Celkem 104 100,00 133,4 

a 
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Opět si nejdříve ozřejmíme, jak vnímat čísla v tabulce. Vidíme, že součet je 104 

a ne oněch 78 rodičů, kteří nám poslali zpět svůj dotazník. Jde samozřejmě opět o to, že 

se jedná o součet získaných odpovědí, přičemž někteří rodiče zaškrtli více než jeden 

druh koníčku, kterým se jejich dítě věnuje. Jedná se totiž opět o vícehodnotovou otázku, 

kdy zaleží na každém respondentovi, kolik odpovědí zaškrtne. Druhý sloupec 

představuje procentní podíl ze všech odpovědí, tedy z čísla 104. Důležitý a pro nás 

hodnotný je poslední sloupec „Případy", který nám říká, že 71,8% rodičů udává, že se 

jejich dítě věnuje sportovnímu koníčku. Toto číslo je získáno ze skutečně zúčastněných 

rodičů, tedy ze 78, resp. 74, neboť 4 dotazníky musely být v této otázce vyřazeny z 

analýzy z důvodu nesprávného vyplnění. 

Z tabulky č.28 vidíme, že proti žákovské verzi se odpovědi rodičů příliš neliší. 

Otázkou je, co rodiče považovali za koníčky a hlavně v jakém kontextu dotazník 

vyplňovali. Žáci přece jenom dostali jasné instrukce, mohli se v případě nejasností 

zeptat atd. Rodiče dostali pouze zalepené obálky s dotazníkem a stručnými informace. Z 

toho je zřejmé, že dotazníků od rodičů se vrátilo přece jenom o trochu méně než bylo 

původně rozdáno, protože někteří z rodičů samozřejmě dotazníky nevyplnili. Dalším 

problémem mohlo být, že zatímco děti vyplňovaly sportovní kroužek (např. fotbal) jen 

pokud pravidelně navštěvovali nějaký sportovní oddíl nebo klub, rodiče mohli 

zaškrtnout sportovní kroužek i v případě, že jejich dítě chodí pravidelně, ale 

neorganizovaně s kamarády. Pokud bychom dotazník zahltili doplňujícími informacemi 

tohoto rázu, vrátilo by se nám jich ještě méně. Proto je třeba při hodnocení některých 
a 

odpovědí jistá benevolence. V tomto kontextu je většinový pětiprocentní rozdíl, proti 

odpovědím, které udávaly děti, více než slušný. Mírný nárůst vidíme u kroužku 
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sportovního, hudebního, výtvarného a jazykového, nepatrný pokles jsme zaznamenali u 

odpovědí jiný a žádný. 

V další otázce jsme se ptali, zda rodiče ovlivňují zaměření zájmů a činností 

dítěte v jeho volném čase. 

Tabulka 29. Ovlivňování zájmů dítěte - otázka č.2 

Odpovědi Počet % 

ano 7 9,0 
spíše ano 25 32,0 
spíše ne 23 29,5 

ne 18 23,0 
nevím 2 2,6 

nevyplněno 3 3,9 

Celkem 78 100,0 

Sečteme-li odpovědi ano a odpovědi ne, vyjde nám, že 41% rodičů se snaží 

volbu dětí ovlivňovat a 52,5% naopak nechává svým dětem ve výběru trávení volného 

času volnou ruku. Očekávali bychom, že rodičů snažících se zasahovat do zájmů svých 

dětí bude přeci jenom více, než 41%. 

Rodiče také dostali otázku, jaký mají přehled o trávení volného času svého 

dítěte. Ať už je to pravda nebo ne, dalo se očekávat, že většina rodičů se bude 

pohybovat spíše v druhém spektru možných odpovědí, neboť nabízenými variantami 

byla čísla na stupnici 1 až 10, kde jednička značila, že nemají téměř žádný přehled a 

desítka znamenala, že mají dokonalý přehled. 

Z tabulky č.30 je jasné, že více jak 1/2 rodičů si myslí, že mají velmi dobrý 

přehled o volném čase svých dětí, neboť zaškrtli pouze poslední tři hodnoty odpovědí, 

které symbolizují značnou míru znalostí o koníčcích a volném čase dětí. Otázkou je, za 

jak vypovídací můžeme považovat odpovědi rodičů v této otázce, neboť žádný rodič rád 

nepřiznává, že má o volném čase svých dětí jen malé povědomí, protože v jistých 

ohledech to ukazuje i na nezájem o vlastního potomka. Na druhou stranu vidíme,že 

celých dvacet procent rodičů zaškrtlo odpovědi od 1 do 4, což značí pouze malý přehled 

o daném problému. Tato otázka je dále podrobněji analyzována y části věnované 

statistické analýze získaných dat. 
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Tabulka 30. Přehled o trávení volného času dítěte - otázka č.3 

Přehled Známka Počet % 

nemáme moc přehled 1 6 8,1 
2 4 5,4 
3 5 6,8 
4 0 0,0 

nevíme určitě vše 5 9 12,2 
6 5 6,8 
7 6 8,1 
8 15 20,3 
9 6 8,1 

máme dokon. přehled 10 18 24,3 

Celkem 74 100,0 

Stejně jako v dotazníku pro děti i zde byla rodičům položena otázka, zda si 

myslí, že současné koníčky vydrží jejich dětem za cca 5 let. Rodiče v celých šedesáti 

procentech věří, že jejich dětem současné koníčky vydrží i v budoucnu. 17,6% je vůči 

tomuto problému spíše skeptická a 23% rodičů upřímně přiznává, že neví. 

Tabulka 31. Budoucnost koníčků - otázka č.4 

Odpovědi Počet % 

ano 17 23,0 
spíše ano 28 37,4 
spíše ne 9 12,2 

ne 4 5,4 
nevím 17 23,0 

nevyplněno 3 4,0 
Celkem 78 100,0 

Tabulka 32. Sport rodičů - otázka č.5 

Počet % 

Ano 39 50,0 

Ne 27 34,6 

Nevyplněno 12 15,4 

Celkem 78 100,0 
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V otázce č. 5 jsme se rodičů ptali, zda sportují, nebo v mládí sportovali. 

Tabulka 33. Jaký sport? - otázka č.5 

Nejčastější sporty Počet % 

Voleýbal 17 21,8 

Fotbal 15 19,2 

Basketbal 7 9,0 

Tenis 6 7,8 

Lyžování 5 6,4 

Podobně jako v dotaznících pro děti, i rodičům klademe rovněž otázku na téma 

sledování televize. 

Tabulka 34. Sledování televize - otázka č.6 

Počet hodin I Počet % 

nevyplněno 2 2,6 

0 1 1,3 

1 7 9,0 

2 34 43,6 

3 25 32,0 

4 4 5,1 

5 3 3,8 

6 2 2,6 

7 0 0,0 

8 0 0,0 

9 0 0,0 

10 0 0,0 

Celkem 78 100,0 

Přes 86% dětí podle svých rodičů sleduje televizi od 1 do 4 hodin denně, 

přičemž 65% sleduje televizi 2 až 3 hodiny, což představuje očekávaný standard. 6,4% 

žáků sleduje televizi 5 až 6 hodin denně, což už myslím představuje překročení normy, 

kterou bychom považovali za neškodnou. 
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Dále jsme se rodičů ptali, jak jsou spokojeni s volbou koníčků svých dětí. 

Tabulka 35. Názor na koníčky dětí - otázka č.7 

Odpovědi Počet % 

Jsme spokojeni 58 74,4 

Je mi to jedno 12 15,4 

Moc se nám to nelíbí 3 3,8 

Nevyplněno 5 6,4 

Celkem 78 100,0 

V této otázce mohli rodiče zaškrtnout pouze jedinou odpověď, tudíž součet 

odpovědí se rovná počtu zúčastněných rodičů. Ani zde se nám nepodařilo dát 

dohromady celých 78 odpovědí, neboť 5 dotazníků nebylo správně vyplněno. 

Z tabulky vidíme, že více než 74% dotazovaných rodičů je spokojeno s volbou 

koníčků svých dětí a pouze necelým čtyřem procentům se koníčky jejich dětí nelíbí. 
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Další otázka byla zaměřena na informovanost rodičů o dostupnosti sportovních 

kroužků v oblasti bydliště, kde se hrají sportovní nebo pohybové hry. 

Tabulka 36. Dostupnost sportovních kroužků - otázka č.8 

Sportovní kroužek Počet Odpovědi Případy 

Fotbal 42 22,7 53,8 

Florbal 25 13,6 32,0 

Volejbal 31 16,7 39,7 

Basketbal 8 4,3 10,3 

Tenis 16 9,0 20,5 

Lyžování 14 7,6 18,0 

Hasičský 11 6,0 14,1 

Pohybové hry 6 3,3 7,7 

Tanec 7 3,8 8.8 

Žádný 24 13,0 30,8 
Celkem 184 100,0 235,7 
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Opět uvádíme podrobnější tabulky sestavené pro každou ZŠ a obec, či město 

zvlášť. 

Tabulka 37. Dostupnost sportovních kroužků (ZŠ Solnice) - otázka č.8 

Sportovní kroužek Počet Případy 

Fotbal 22 64,7 

Florbal 13 38,2 

Voleybal 16 47,0 

Basketbal 3 8,8 

Tenis 8 23,5 

Hasičský 6 17,6 

Tanec 8 23,5 

Žádný 7 20,6 

Celkem 34 243,9 

Tabulka 38. Dostupnost sportovních kroužků (ZŠ Skuhrov nad Bělou) - otázka č.8 

Sportovní kroužek Počet Případy 

Fotbal 11 36,6 

Florbal 8 26,6 

Voleybal 6 20,0 

Tenis 4 13,3 

Basketbal 0 0,0 

Pohybové hry 6 20,0 

Hasičský 4 13,3 

Lyžařský 8 26,6 

Žádný 14 46,6 

Celkem 30 203,0 

1 

a 
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Tabulka 39. Dostupnost sportovních kroužků (ZŠ Deštné v Orlických horách) - otázka č.8 

Sportovní kroužek Počet Případy 

Fotbal 11 78,5 

Florbal 8 57,1 

Basketbal 6 42 ,0 
Lyžařsky 9 64,3 

Žádný 3 21,4 

C e l k e m 14 242,2 

V informovanosti o dostupnosti sportovních kroužků, kde se hrají sportovní, 

nebo pohybové hry dopadli, ve srovnání se svými dětmi, hůře rodiče. Rodiče žáků 

ZŠ Skuhrov nad Bělou jsou na tom, stejně jako žáci, nejhůře. 

Dalším zjišťovaným problémem, který byl pro děti i rodiče společný, byla 

otázka o četnosti povídaní si rodičů s dětmi o jejich zájmových kroužcích, zájmech atd. 

Opět bude zajímavé pozorovat, jak se liší názory dětí a rodičů na danou problematiku, 

přičemž lze očekávat, že jen pouhé rozdělení četností bude v dotazníku pro rodiče 

ukazovat na vyšší koncentraci souhlasu s navrhovanými odpověďmi. 

Tabulka 40. Komunikace s dětmi - otázka č. 11 

Odpovědi Počet % 

Ano pravidelně 34 43,6 

Občas ano 35 44,9 

Málokdy 3 3,8 

Téměř vůbec 4 5,1 

Nevyplněno 2 2,6 

Celkem 78 100,0 

Z tabulky 40 vidíme, že očekávání, která jsme měli před zpracováním této 

otázky, se naplňují. Je zřejmé, jak málo jsou rodiče ochotni přiznat, že si se svými dětmi 

příliš nepovídají. Téměř 90% rodičů si se svými dětmi povídá buďto pravidelně nebo 

alespoň občas. Téměř vůbec, nebo málokdy si povídají pouze necelých 9 %, což je 

přinejmenším málo důvěryhodné. Naštěstí máme k dispozici i odpovědi dětí, které jsou 

pro takovýto typ otázky daleko věrohodnějším zdrojem odpovědí, neboť jde hlavně o to, 
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jak ,o cítí ony. Tyto údaje si lze prohlédnou, v sekci vénované zpracování údajů z 
dotazníku pro žáky v tabulce 21. 
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l/ Statistická analýza 

.1 Metody statistické analýzy 

- Aritmetický průměr je definován jako součet všech naměřených údajů 

vydělený jejich počtem. Označujeme ho pomocí symbolu M. Výpočet má tedy 

podobu: 

- Medián (označovaný Me) znamená hodnotu, jež dělí řadu podle velikosti 

seřazených výsledků na dvě stejné početné poloviny. Jestliže n je sudé číslo, 

pak: 

Me = 0,5(Xn /2 + Xn /2 + l) 

- Jestliže n je liché číslo pak: 

Me = X(n + l)/2 

- Modus nebo modální hodnota je hodnota, která se v datech vyskytuje nejčastěji. 

Tato charakteristika nalézá uplatnění především u kategoriálních dat. 

Symbolicky se označuje Mo. 

- Rozptyl je definován jako průměrná kvadratická odchylka měření od 

aritmetického průměru, přičemž při průměrování této odchylky dělíme číslem 

(n - 1): 

- Směrodatná odchylka s je odmocnina z rozptylu a vrací míru rozptýlenosti do 

měřítka původních dat: 

n 

n-1 
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- Variační koeficient počítáme, chceme-li porovnat rozptýlenost dat skupin 

měření stejné proměnné s různým průměrem, nebo posoudit relativní velikost 

rozptýlenosti dat vzhledem k průměru. (10) 

VK= — 
M 

Chí-kvadrát test nezávislosti 

Zajímá nás závislost mezi proměnnými. Zjištěné údaje uspořádáme do 

dvourozměrné tabulky. Je to tabulka, v jejíž legendě jsou uvedeny varianty jednoho 

znaku, v hlavičce varianty druhého znaku a v jednotlivých políčkách četnosti kombinací 

variant obou znaků. V našem případě nabývají veličiny X a Y jen dvou hodnot. 

Výsledkem je tabulka 2 x 2 , které sc říká čtyřpolní. 

v 

Tabulka 41. Cetnostní tabulka pro dvč dvouhodnotové náhodné proměnné 

Proměnná Y Proměnná X Radkové součty 

0 1 

0 a b a + b 

1 c d c + d 

Sloupcové součty a + c b + d n 

Tabulka musí být dostatečně obsazena. Aby x2 test platil, musí každá „teoretická 

četnost" (a + b) (a + c) / 3 být dostatečně velká (alespoň 5). 

Test nezávislosti v kontingenční tabulce 2x2 

Uvažujeme dvě náhodné proměnné X a Y, které nabývají jenom dvě hodnoty: 0 

a 1. Po klasifikaci n prvků výběru získáme četnostní tabulku typu 2 x 2 s četnostmi a, b, 

c a d (tab. a). Pro výpočet statistiky x2 můžeme použít zjednodušený vzorec 

2 n(ad-bc)2 

(a + b){c + d)(a + c)(b + d) 
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Hypotéza nezávislosti H0 

V hypotéze nezávislosti se považují obě proměnné X a Y za náhodné proměnné, 

přičemž předpokládáme jejich úplnou nezávislost. To znamená, že hodnota proměnné 

X neovlivňuje podmíněné rozdělení proměnné Y a naopak. 
o 

Hypotézu zamítáme, pokud hodnota x" překročí předem dané číslo a blízké nule. 

Většinou se používá hodnota a rovná 0,05 nebo 0,01. Číslo a se nazývá hladina 

významnosti. Pokud volíme hladinu významnosti 0,05 (jinak zapsáno 5%), máme 

95%-ní pravděpodobnost, že jsme učinili správné rozhodnutí. 

Koeficienty závislosti pro tabulku 2x 2 

Pro měření síly vztahu dvou dichotomických proměnných v tabulce 2 x 2 bylo 

navrženo mnoho koeficientů. Tyto koeficienty nabývají hodnot 0, když obě proměnné 

jsou na sobě nezávislé, a záporné, nebo kladné hodnoty, jestliže proměnné jsou záporně 

nebo kladně asociovány. Vhodná míra asociace je funkcí tak zvaného poměru (podílu) 

šancí OR: 

OR = pup22!pl2p2l =(p, /(l- p[))/(p2/(l- p2)) 

Jestliže vezmeme jeho logaritmus, dostaneme koeficient, jenž nabývá hodnoty 0, 

když proměnné jsou nezávislé, a hodnoty záporné, resp. kladné, když proměnné jsou 

spolu kladně, resp. záporně asociovány. Test nezávislosti v tabulce 2 x 2 je testem 

hypotézy, že koeficient OR je roven jedničce. Koeficient závislosti, který vychází z OR, 

je Yuelovo Q. 

PuPii-PnPit _OR-l 
PuPn+PnPn OR +1 

Je-li OR = 1, což odpovídá nezávislosti obou náhodných proměnných, pak 

Q = 0. Jestliže OR roste, resp. klesá Q se blíží k hodnotě 1, resp. k hodnotě - 1. Hodnotu 

koeficientu Q odhadujeme dosazením četností z příslušných políček tabulky. (1) 

Q_cic-bd 
ac + bd 
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11.2 Statistické zpracování a porovnání dat 

Závislost věku žáků a jejich zájmu o sportovní hry 

Následující konstrukce se plně odvíjejí od povahy dat, která byla v drtivé většině 

případů nominálního charakteru a tudíž mohla být uspořádána pouze do tzv. 

kontingenčních tabulek. Jejich podrobné komentování bylo obsahem předcházející 

sekce. Vzhledem k jejich charakteru nelze tato data zpracovat jinak, než formou četností 

a můžeme testovat pouze jejich nezávislost. I když mnoho závěrů lze odvodit už ze 

samotných četností. 

Tabulka 42. Závislost věku a zájmu žáků o sportovní hry 

Věk Sportovní hry Celkem Věk 

Ano Ne 

Celkem 

Východní Cechy (starší školní věk) 46 58 104 

Tábor (mladší školní věk) 21 107 128 

Celkem 67 165 232 

Otázka zní, zda je provozování sportovní aktivity herního typu závislé na věku. 

Obecné schéma hypotézy pro malou čtyřpolní tabulku bylo popsáno v podsekci 

metodologické části. Pokud statistika x2 překročí kritickou hodnotu tzv. x2 - rozdělení s 

jedním stupněm volnosti, zamítáme nulovou hypotézu o nezávislosti proměnných. 

Očekávané četnosti v jednotlivých polích tabulky splňují podmínky pro provedení testu, 

větší než 5 jsou všechny. Počet řádků i sloupců tabulky je roven 2, počet stupňů volnosti 

je dle vztahu v = (r - l)(c - 1) = (2 - 1)(2 - 1) = 1. V tabulkách nalezneme, že 95%-ní 

kvantil rozdělení x2 je pro 1 stupeň volnosti roven 3,84. Statistika chí-kvadrát vyjde 

21,63. Protože vypočtená hodnota testového kritéria kvantil překračuje (21,63 > 3,84), 

zamítáme nulovou hypotézu o nezávislosti zkoumaných znaků a pokládáme závislost 

věku žáků a provozování sportovních her na 5%-ní hladině významnosti. Nakonec 

spočítáme již popsaný poměr šancí OR. Pokud vezmeme jeho logaritmus, dostaneme 

koeficient, jenž nabývá hodnoty 0, když jsou proměnné nezávislé a hodnoty záporné 

resp. kladné, když jsou hodnoty spolu kladně resp. záporně asociovány. V našem 
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případě je log(OR) 0,606 a tzv. Yuelovo Q = - 0,245. Hodnota OR se blíží k 1, což 

potvrzuje závislost obou proměnných. 

Závislost věku žáků a nevěnování se žádnému koníčku 

Dále nás zajímá, zda nevěnování se žádnému koníčku, může rovněž záležet na 

věku žáků. Máme kontingenční tabulku 2.50 

Tabulka 43. Žádné koníčky podle věku 

Věk Žádný koníček Celkem Věk 

Nevěnují Věnují 

Celkem 

Východní Cechy (starší školní věk) 11 93 104 
Tábor (mladší školní věk) 25 103 128 

Celkem 36 196 232 

Hodnota testovací statistiky x2 Je 3,509, což nás neopravňuje zamítnout nulovou 

hypotézu o nezávislosti nevěnování se koníčkům na věku žáka. Jinými slovy to, zda se 

děti věnují nebo nevěnují nějakému koníčku, nezáleží na jejich věku. Spočítáme 

log(OR) = - 0,31 a Q = - 0,34 jsou hodnoty blížící se k nule, což jen potvrzuje 

nezávislost obou proměnných. 

Závislost výběru sportovního koníčku s pohlavím dětí staršího školního věku 

Tabulka 44. Sportovní koníčky dětí staršího školního věku podle pohlaví 

Pohlaví Sportovní koníček Celkem Pohlaví 

Nevěnují Věnují 

Celkem 

Dívky 23 25 48 

Chlapci 14 42 56 

Celkem 37 67 104 

2 
Hodnota testovací statistiky x Je 5,92. Porovnáme ji s tabulko,vým kvantilem, 

který je 3,84. Hodnota testové statistiky překročila kritickou mez, proto můžeme na 

95% říci že věnování se sportovnímu koníčku v období staršího školního věku závisí na 

pohlaví žáků. Spočítáme log(OR) = 0,44 a Q = - 0,38. Tyto hodnoty výsledek potvrzují. 
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Sledování televize 

Počet platných pozorování je 99. Průměr počtu hodin pro otázku počtu hodin 

sledovaní televize je x = 3,28, což znamená, že na televizi se děti dívají průměrně přes 3 

hodiny. Kromě průměru musíme též spočítat medián x = 3 a modus x = 3. Vidíme, že 

obě poslední charakteristiky jsou stejné, zatímco průměr je 3,28. Je to tím, že modus i 

medián jsou charakteristiky tzv. robustní, tudíž mají větší odolnost vůči odlehlým 

hodnotám. Průměr je na odlehlé hodnoty totiž výrazně citlivý, a proto jeho výsledky 

jsou někdy poněkud zavádějící. 

Pro vetší vypovídací schopnost musíme spočítat i směrodatnou odchylku s = 

1,518, která nám říká, jak jsou rozptýlená data okolo průměru. Poslední 

charakteristikou, kterou chceme spočítat je tzv. variační koeficient VK, abychom zjistili, 

jak dobrým odhadem je průměr. VK je 0,37. Čím bližší nule, tím lepší je průměr 

reprezentant základního souboru, čím bližší jedné, tím horší. 

Samozřejmě nás zajímá, jak si vedou v této otázce rodiče. Platných pozorování 

máme 86, jejich průměr je 2,539, medián 2 a modus také 2. Směrodatná odchylka pro 

rodiče je 1,088, což udává menší rozptýlenost dat okolo průměru. Variační koeficient je 

však 0,41 což je vyšší hodnota než u dětí. Když však porovnáme směrodatnou odchylku 

rodičů společně s průměrem dětí dostaneme variační koeficient 0,31, což ukazuje na 

lepší hodnotu. Rodiče se u svých odpovědí drží nižšího spektra nabízených možností, a 

proto u nich lze považovat průměr za důvěryhodnější odhad. Otázkou zůstává, komu 

více věřit. Můžeme si myslet, že rodiče mají větší povědomí a přesnost ve svém odhadu, 

protože děti svůj čas u televize neúmyslně navyšují, nebo můžeme vytvořit hypotézu o 

tom, že rodiče svůj odhad úmyslně podhodnocují tak, aby to nevypadalo, že nechávají 

děti sedět u televize příliš dlouho. Můžeme konstatovat, že děti průměrně sledují televizi 

okolo 2 až 3 hodin, což odpovídá běžnému očekávanému standardu. 

Přehled rodičů o volnočasových aktivitách jejich dětí. 

Další otázkou, u které můžeme použít prostředky popisné statistiky byla, otázka 

v rodičovském dotazníku formulována „ohodnoťte sami sebe, jaký 'máte přehled o 

trávení volného času vašich dětí". Rodiče měli na škále 1 až 10 ohodnotit sami sebe 

jaký mají přehled, přičemž 1 symbolizovala, že mají malý přehled a 10, že mají 

dokonalý přehled. Průměr je v této otázce x = 6,77. Medián x = 8 a modus dokonce x = 
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10 Vzhledem k povaze otázky nejsou tyto hodnoty nijak překvapivé. Směrodatná 

odchylka s = 2,92 a variační koeficient VK = 0,25, který ukazuje, že průměr je v tomto 

případě dobrým reprezentantem výběru. 
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12,/ Diskuse 

V minulých kapitolách jsme provedli výběrové šetřeni volnočasových aktivit a 

rovněž jsme provedli jejich analýzu. Rozbor jednotlivých tabulek byl obsahem 

předchozí kapitoly. Zde se pokusíme o jejich stručné shrnutí, vyzvednutí zajímavostí a 

celkový popis šetření. 

Výběrového šetření se zúčastnilo 104 dětí staršího školního věku z oblasti 

východních Čech. Souběžně jsem provedl šetření i u jejich rodičů, kde jsem pak 

srovnával názory dětí a rodičů na danou problematiku. Od rodičů se vrátilo N = 78 

dotazníků. Strukturu volného času dětí staršího školního věku jsem porovnal s prací 

Markéty Kropáčkové, která provedla šetření na vzorku 128 dětí mladšího školního věku 

ve městě Tábor. Rozdělení žáků z Východních Čech a Tábora nebylo sice rovnoměrné, 

ale pro analýzu to nepředstavovalo výraznější problém. 

Další charakteristikou výběrového šetření byly zvláštnosti některých otázek. 

Dotazníky byly tvořeny převážně tzv. uzavřenými otázkami, kdy odpovědi byly předem 

dány a bylo pouze na žácích a rodičích, co si z nabízených možností vyberou. Na 

některé otázky bylo možné dát pouze jednu odpověď, na jiné i více. Právě tento typ 

otázek představuje pro čtenáře většinou poměrně značný interpretační problém, a proto 

při čtení těchto tabulek je třeba dávat zvláštní pozor, jak jednotlivé údaje vyložíme. 

V první otázce jsme se žáků i rodičů ptali, jakým zájmovým činnostem se děti 

věnují. Dozvěděli jsme se, že ze všech zúčastěných žáků jich téměř 65% navštěvuje 

alespoň jednou týdně sportovní kroužek či oddíl. Větší zájem o sportovní koníčky mají 

podle předpokladů kluci (40,4%). Rovněž zjišťujeme, že pouze 10,6% starších žáků se 

nevěnuje koníčku žádnému a u mladších dětí je to téměř 22%. Sportovní hry hraje 

pravidelně 44,2% starších žáků a 16,4% žáků mladších. 

Z výsledků je také patrná větší pestrost v nabídce sportovních kroužků pro děti 

z Tábora, kde jsou nejoblíbenější sporty fotbal a tenis. U starších dětí z oblasti 

východních Čech jsou na prvním místě florbal a fotbal u kluků a volejbal u dívek. 

Zajímají-li nás organizátoři volnočasových kroužků zjišťujeme,/že 41,3% těchto 

kroužků je organizována školou a 35.6% sportovními kluby. Koníčky si z největší části 

vybírají samotné děti, téměř třetina výběru připadá na kamarády a pouze 15% na rodiče. 

U žáků mladšího školního věku připadá 61% na rodiče a pouze 8% na kamarády. 
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Volný čas tráví děti nejraději venku s kamarády (37,5%) nebo u počítače 

(20,2%). Na kroužku, nebo ve sportovním oddíle tráví nejraději svůj volný čas 16,3% 

žáků. Jiná je situace u dětí mladšího školního věku. Ty tráví nejraději svůj volný čas na 

kroužku nebo sportovním oddíle (24,2%), pak se svými kamarády (22,7%) a třetí 

v pořadí jsou hry na počítači (21,9%). 

Na otázku, zda sportují rodiče, odpovědělo ano 30,8% dětí. Společně s rodiči 

sportuje 26,9% dětí. Z těchto odpovědí nám vyplývá značný vliv rodičů na sportovní 

aktivitu dětí. 

Děti v šetření sledují televizi denně průměrně 3 hodiny a 17 minut, přičemž 

prostřední a nejčastější hodnotou jsou hodiny 3. V případě rodičů máme průměr o tři 

čtvrtě hodiny menší, medián je 2 a modus také 2. Otázkou však i nadále zůstává, která 

ze zúčastněných stran se více blíží pravdě, protože každý, ať rodiče nebo děti, vnímají 

vše subjektivně. Osobně se domnívám, že průkaznější je v této otázce názor dětí. 

Po zjištění názoru rodičů na volnočasové aktivity, můžeme říci, že téměř 75% 

rodičů je s koníčky svých dětí spokojeno. Pouze 3,8% rodičů se koníček jejich dětí moc 

nelíbí. 

Pokud jde o ovlivňování zájmů dítěte, 41% rodičů se snaží ovlivňovat zájmy 

svých dětí, zatímco 52,5% své děti v jejich zájmech příliš nebo vůbec neovlivňují. I ti, 

kteří své děti tolik neovlivňují, mají o volném čase svých dětí přehled. Právě na toto 

jsme se ptali rodičů ve třetí otázce. „Jakou známkou by ohodnotili přehled o volném 

čase svých dětí", přičemž číslo 1 byl nejmenší přehled a číslo 10 ve Skále byl dokonaly 

přehled. Průměrná známka VySlft 6,77, medián 8 a modus 10. Rodiče tedy nejčastěji 

uváděli, že mají dokonalý přehled o volnočasových aktivitách svých dětí. 

Zajímá-ii nás názor rodičů na budoucnost koníčků jejich dětí, dozvíme se, že 

23% z nich na tuto problematiku nemá názor, zatímco 60,4% věří resp. spíše věří, že 
koníčky jejich dětem vydrží. 

Při zjišťování míry informovanosti o možnostech využívání sportovních nebo 

pohybových her dopadly lépe děti, jejichž součet četností je 260,6%. U rodičů je to 

235,7%. Nejlépe informováni jsou rodiče a jejich děti ze ZŠ Solnice. S informovaností 

dopadli nejhůře rodiče a jejich děti ze ZŠ Skuhrov nad Bělou. 

Po provedení několika statistických testů a zjišťování závislosti některých znaků 

na jiných můžeme s 95%-ní jistotou potvrdit hypotézu o tom, že provozování 

sportovních her závisí na věku žáků. Jestli se děti věnují nebo nevěnují nějakému 
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koníčku, nezáleží na jejich věku a věnování se sportovnímu koníčku v období staršího 

školního věku závisí na pohlaví žáků. 

Jedna z věcí, která mě při této práci mile překvapila, je to, že rodiče i školy brali 

tento výzkum vážně, o čemž svědčí i velké množství vyplněných dotazníků ze strany 

rodičů (děti měly za domácí úkol nechat rodiče vyplnit dotazník a donést ho zpět do 

školy). Ze 104 dotazníků poslaných rodičům vyplnilo tento dotazník 78, což je 81% 

návratnost. Přístup škol byl také velice vstřícný. Možná by bylo vhodné v další práci na 

toto téma dotázat i učitele škol. 

Samotná práce ukázala velikou šíři zkoumaných cílů. Zde také vidím jedno z 

úskalí této diplomové práce. 

Závěrečná podoba zpracování tohoto tématu nakonec přinesla dostatečné 

výsledky, které pro mě nebo někoho jiného mohou být dobrým základem pro rozsáhlejší 

a kompletnější výzkum. 

Myslím, že by se tomuto tématu mělo věnovat ještě více času a pozornosti. 

V dnešní materiálně orientované společnosti se volný čas stal součástí průmyslu, vzniká 

velké množství nejrůznějších aktivit, které konkurují sportu. Možnosti využití volného 

času jsou stále větší. Konzumnost a pasivní zábava zatlačují do pozadí aktivity, 

vyžadující mentální či fyzické úsilí typické pro sport. Tento trend je patrný nejen u dětí, 

ale i u dospělé populace. 

Každý proto nebude mít zájem věnovat se ve svém volném čase sportovním 

aktivitám. Kritika dnešních dětí z tohoto hlediska není tedy příliš vhodná. Je to velice 

zúžený pohled na danou problematiku. 

Volný čas souvisí s životem celé společnosti. Umění dobře prožít volný čas se 

jedinec musí naučit. Je proto zapotřebí volnému času lidí věnovat pozornost nejen při 

výchově v rodině, ale také v rámci celé společnosti, která se musí podílet na vytváření 

podmínek pro jeho příjemné a smysluplné využití. Kvalita a množství volného času 

jednotlivců vypovídá o úrovni rozvoje celé společnosti. 
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Cílem diplomové práce bylo zmapovat využívání pohybových a sportovních her 

v rámci volného času dětí staršího školního věku. Výzkum provést ve zvoleném regionu 

kraje. Výsledky porovnat s výsledky dětí mladšího školního věku a tím porovnat 

vzájemný vztah věku a zájmu o sportovní aktivity herního typu. 

Hypotéza č. 1 - Předpokládám, že počet žáků využívajících alespoň jednou 

týdně činnost sportovních organizací ve zvoleném kraji se bude pohybovat mezi 40 -

50% 

Ve zvoleném kraji východních Čech žáci využívají alespoň jednou týdně činnost 

sportovních organizací v 64,4%. Žáci tedy využívají činnost sportovních organizací 

více, než jsem předpokládal. Hypotéza se nepotvrdila. 

Hypotéza č.2 - Předpokládám, že u dětí staršího školního věku bude větší zájem 

o sportovní hry než u dětí mladšího školního věku. 

Při testu hypotézy měla statistika chí-kvadrát hodnotu 21,63. Protože překračuje 

95%-ní tabulkový kvantil, který je 3,84, zamítáme nulovou hypotézu o nezávislosti 

zkoumaných znaků. S 95%-ní jistotou můžeme říci, že existuje závislost mezi věkem 

žáků a provozováním sportovních her. Při statistickém zpracování se hypotéza 

potvrdila. Děti staršího školního věku mají větší zájem o sportovní hry než děti 

mladšího školního věku 

Hypotéza č.3 - Předpokládám, že informovanost o dostupnosti sportovních 

aktivit herního typu bude větší u dětí, než u jejich rodičů. 

Větší míru informovanosti o možnostech využívání sportovních nebo 

pohybových her prokázaly děti. Jejich součet četností je 260,6%. U rodičů je to 235,7%. 
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V diplomové práci jsem popsal strukturu trávení volného času dětí v regionu 

východních Čech. Sportovní kroužek navštěvuje pravidelně 64,4% dětí, kteří se 

zúčastnily šetření. Z toho 44,2% připadá na sportovní hry. Ve 20,2% uváděly děti 

kroužek „jiný" a třetí v pořadí s 16,4% je kroužek hudební. Sportovní kroužky mají tedy 

největší vliv na volnočasovou aktivitu dětí staršího školního věku 

Uvedl jsem vztah mezi zájmem o sportovní hry a věkem žáků. A to u dětí 

mladšího a staršího školního věku. Při statistickém testu se jednoznačně prokázala 

závislost mezi věkem žáků a zájmem o sportovní hry. Větší zájem o sportovní hry mají 

žáci staršího školního věku. 

Zjišťoval jsem informovanost dětí a jejich rodičů o nabídce sportovních a 

pohybových her ve zvolené oblasti východních Čech. V míře informovanosti dopadly 

lépe děti. Celkově bylo povědomí o možnostech trávit volný čas formou sportovních a 

pohybových her menší, než jsem očekával. 

Na základě vypracování úkolů mohu konstatovat, že jsem cíl diplomové práce 

splnil. Názory dětí staršího školního věku jsem konfrontoval s názory jejich rodičů na 

danou problematiku. Studii jsem rozšířil o srovnání s prací, která se zabývala 

sportovními a pohybovými hrami ve volnočasové náplni mladšího školního věku. Tím 

byl vypracován ucelený systém prolínající se celou základní školní docházkou. 

Výzkumem v oblasti volného času se zabývalo více autorů, ale tato problematika 

má vždy místní a časovou aktuálnost. Práce mi umožnila více proniknout do dané 

problematiky, získat co nejvíce příslušných informací a zmapovat terén pro mé možné 

budoucí pedagogické působení. 

Práci může využít každý, kdo se zabývá volnočasovou aktivitou dětí a doufám, 

že bude hodnotným zdrojem informací pro všechny zájemce o dané téma. 
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14./ Summary 

The objective of this thesis was to map use of physical and sports games within 

the older school-age children leisure time. The survey was carried out in Eastern 

Bohemia, and results were compared with work focused on the younger school-age 

children from Tabor town. Thereby, I compared the interrelationship of age and interest 

of pupils in game type sports activities. 
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16. Přílohy 
Dotazník pro rodiče 

Vážení rodiče, dostává se Vám do ruky dotazník, který je součástí výzkumu o 
volnočasových aktivitách dnešních dětí.Prosíme vás o jeho vyplnění. Díky tomu, že 
vyplněný dotazník zavřete do připravené obálky, kterou Vaše dítě hodí ve škole do 
připravené urny, je zajištěna plná anonymita Vašich odpovědí. Dotazník je krátký a jeho 
vyplnění by Vám nemělo zabrat tolik času. 

Předem děkujeme za vaše pochopení a spolupráci. 

1) Jakému druhu koníčků se Vaše dítě (děti) věnují? 

• sportovní • hudební • výtvarný O jazykový EU jiný Q žádný 

2) Ovlivňujete zaměření zájmů a činností Vašeho dítěte v jeho volném čase? 

• ano • spíše ano • spíše ne • ne • nevím 

3) Ohodnoťte sami sebe, jaký máte přehled o trávení volného času Vašich dětí. 

Nemám moc přehled 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 mám dokonalý přehled 
(zaškrtněte jedno číslo) 

4) Myslíte si, že se bude Vaše dítě současným koníčkům věnovat i do budoucna7 

• ano EU spíše ano EU spíše ne EU ne Q nevím 

5) Sportujete, nebo jste v mladí sportovali? 
• ano • ne 
Pokud ano, jaký sport? 

6) Zkuste odhadnout, kolik hodin denně se Vaše dítě dívá na televizi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 
7) Jaký je Váš názor na kroužky, do kterých Vaše dítě chodí? 

EU Jsme s jeho volbou spokojeni 
: ] Je mi to jedno, hlavně že se něčemu věnuje 
EU Moc se nám nelíbí, ale nebráníme mu 

8) Vypište nabídku kroužků z oblasti vašeho bydliště, kde se hrají sportovní, nebo 
pohybové hry 

9) Pohlaví Vašeho dítěte. 

• chlapec • dívka 

10) Jak je staré^ 

11) Povídáte si s dětmi o jejich kroužcích, zážitcích...? 

• ano pravidelně • občas ano Q málokdy Q t é m ě ř v ů b e c 
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Dotazník - pro žáky 

Věk: Pohlaví: | | chlapec • dívka 

Třída: Vyplněno dne v 

Škola: 

1) Navštěvuješ pravidelně nějaký kroužek? 

] sportovní • hudební D výtvarný D jazykový • jiný 
I | žádný nenavštěvuji 

2) Pokud navštěvuješ kroužek sportovní, napiš jaký. 

3) Navštěvuješ li nějaký, jak často do něj docházíš? Pokud je jich více, napiš jejich 
součet, (např. v pondělí a ve středu chodíš na fotbal a ve čtvrtelr^ta tenis 
„třikrát týdně") 

SPORTOVNÍ JINÉ 

]jednou týdně I |jednou týdně 
| 2 dvakrát týdně | | dvakrát týdně 
i" J třikrát týdně | | třikrát týdně 
• čtyřikrát týdně • čtyřikrát týdně 
• pětkrát týdně ] pětkrát týdně 
| | žádný nenavštěvuji [ ] žádný nenavštěvuj i 

4) Kdo organizuje kroužek kam chodíš? 

• škola 
O základní umělecká škola 
• dům dětí a mládeže 
• sportovní klub 
• někdo jiný, kdo: 
• žádný nenavštěvuji 

5) Kdo tě ke tvému koníčku (kterémukoliv) přivedl 

• rodiče • kamarádi • j á s á m • někdo jiný j 

6) Hraješ někdy nějakou pohybovou či sportovní hru ve svém volném case? Pokud 
ano, napiš jakou a kde. 
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7) Co většinou děláš ve svém čase nejraději? 

• Dívám se na T V ~ 
0 Čtu knihy/časopisy 
1 I Pracuji, nebo hraji hry na počítači 
I I Jsem venku s kamarády 
I | Jsem na kroužku/ve sportovním oddíle 
• Připravuji se do školy 

] Dělám něco jiného 

8) Jaký mají k tvým koníčkům postoj rodiče? 

• nevadí jim • je jim to jedno • moc se jim to nelíbí 
souhlasí s nimi 

9) Sportují rodiče? Pokud ano, jaký sport dělají? 

I I ano • ne 

10) Sportuješ společně s rodiči? 

• ano • ne 

11) Povídáš si s rodiči o svých kroužcích, zájmech apod.? 

• ano často • jen někdy • moc ne • vůbec ne 

12) Pokud sportuješ, napiš úspěchy, kterých jsi ve svém sportu dosáhl(a) 

13) Čeho bys i chtěla ve svém sportu dosáhnout? 

14) Myslíš, že se budeš současným koníčkům věnovat i do budoucna (např. za Slet)? 
• určitě ano • snad ano • nevím • spíše ne 
Q určitě ne 

15) Zkus odhadnout kolik hodin denně se díváš na televizi. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 

16) Vypiš sportovní kroužky dostupné v oblasti tvého bydliště. 

Ústřední knih.Pedf UK 
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