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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce se zabývá zájmem studentů SOŠ služeb Kavčí hory o nepovinné 

sportovní hry. Práce je rozdělena na dvě části, část teoretickou a část praktickou. 

Teoretická část se zaměřuje na stručnou historii zavádění tělesné výchovy do českých škol, 

na vývoj učebních osnov předmětu tělesná výchova a její nepovinné formy sportovních her 

a na vybrané mimoškolní formy sportovních her. Praktická část potom 

demonstruje výsledky dotazníkového šetření uskutečněného na SOŠ služeb Kavčí hory a 

jejich analýzu. Rovněž předkládá konkrétní doporučení pro školu a její učitele tělesné 

výchovy ve vztahu k obsahu nepovinného předmětu sportovní hry. 

Výzkum ukázal, že o nepovinné sportovní hry má zájem dostatečný počet studentů 

vybrané školy, a proto by mohl být předmět otevřen (a naplněn). Největší zájem studenti 

projevili o volejbalové zaměření, gymnastické zaměření, florbalové zaměření a všestranné 

zaměření nepovinných sportovních her. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Tělesná výchova, školní učební osnovy, nepovinné sportovní hry, obliba sportovních 

činností, zájem studentů o nepovinné sportovní hry, SOŠ služeb Kavčí hory. 

  



ABSTRACT 

This thesis deals with interest of the students of the Secondary school of social services of 

Kavčí hory in an optional course in sports and games. The thesis is divided into two parts, 

the theoretical and the practical. The theoretical part briefly introduces the history of 

physical education in Czech schools, development of the subject physical education and its 

optional form of sports and games, and selected forms of extracurricular activities. The 

practical part demonstrates the results of a survey conducted at the Secondary school of 

social services of Kavčí hory and their analysis. It also makes concrete recommendations 

for the school and its teachers of physical education with reference to the elective course in 

sports and games. 

The research has shown that a sufficient number of students from the school have 

demonstrated an interest in the elective course in sports and games and, therefore, the 

subject could be offered (and enough students would enrol). As regards the content, the 

students were most interested in volleyball, gymnastics, floorball and general sports 

activities. 

KEYWORDS 

Physical education, school curriculum, elective course in sports and games, popularity of 

sports activities, student interest in an elective course in sports and games, Secondary 

school of social services of Kavčí hory. 
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1 Úvod 

Pro svou diplomovou práci jsem si zvolila téma „Sportovní hry jako nepovinný předmět na 

střední škole“. Konkrétní zpracování tématu vychází z mého působení jako učitelky tělesné 

výchovy na ZŠ a SOŠ Kavčí hory, K Sídlišti 840, Praha 4. 

Na ZŠ a SOŠ Kavčí hory jsem začala působit od září školního roku 2016/2017. Původně 

jsem měla největší obavy z mého působení na střední škole, zatímco hodiny na škole 

základní jsem vnímala jako „bezproblémové“. Vycházela jsem z předpokladu, že žáci na 

základní škole (alespoň do 6. a 7. třídy) budou stále ještě nadšeni z pohybových aktivit, 

zatímco studenti školy střední budou k tělesné výchově přistupovat pasivně a nejrůznější 

aktivity budou odmítat.  

Oproti mému předpokladu se ukázalo, že studentky střední školy, respektive 1. a 2. 

ročníku, které učím, jsou poměrně aktivní, i když nechuť k určitým aktivitám se někdy 

projevuje. Nejraději hrají míčové hry, naopak zařazení gymnastických cvičení bývá občas 

problém. Výuka těchto tříd probíhá nicméně poměrně efektivně, alespoň do té míry, jak to 

umožňuje rozvrh: vzhledem k vytížení tělocvičen a odpoledním pronájmům máme 

s děvčaty jednu dvouhodinovku za týden. 

Je to právě časové rozložení hodin a aktivita dívek, které mě přivedlo k zamyšlení nad tím, 

zda se studentům SOŠ zdá počet hodin TV a jejich rozvrstvení dostatečné. Pro žáky ZŠ 

škola nabízí odpolední (nejen) sportovní kroužky, o které je velký zájem. Studentům SOŠ 

ale takovéto „kroužky“ škola nenabízí. 

Tato diplomová práce má zmapovat zájem studentů SOŠ Kavčí hory o tělesnou výchovu a 

o další, nepovinné formy TV navíc. Práce rovněž studuje oblasti zájmu studentů tak, aby 

podala konkrétní doporučení pro zaměření případného sportovního „kroužku“ navíc, 

popřípadě dala doporučení učitelům TV jakým směrem hodiny povinného tělocviku 

směřovat (ovšem při zachování všestrannosti). 

Tato diplomová práce je rozdělena na dvě části, část teoretickou a část praktickou. První 

z nich, teoretická, se zaměřuje na stručnou historii zavádění tělesné výchovy do českých 

škol, na vývoj učebních osnov předmětu tělesná výchova a její nepovinné formy 

sportovních her, a na vybrané mimoškolní formy sportovních her. Praktická část potom 
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demonstruje výsledky dotazníkového šetření uskutečněného na SOŠ Kavčí hory a jejich 

analýzu. Na základě analýzy získaných dat práce předkládá konkrétní závěry a doporučení 

pro výukovou praxi. 
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2 Cíl práce a problémové otázky 

Hlavním cílem této diplomové práce je zmapovat zájem o nepovinné sportovní hry mezi 

studenty SOŠ služeb Kavčí hory. V návaznosti na hlavní cíl jsou vytyčeny cíle vedlejší: 

1. zmapovat důvody zájmu či nezájmu studentů o nepovinné sportovní hry, 

2. zjistit, o jaká sportovní odvětví je mezi studenty největší zájem, 

3. zjistit, jaké sportovní zaměření by měl mít předmět nepovinné sportovní hry. 

Z formulace cíle plynou následující otázky: 

1. Považují studenti počet hodin povinné tělesné výchovy za dostatečný? 

2. Jak často se studenti věnují pohybové aktivitě mimo povinnou školní tělesnou 

výchovu? 

3. Mají studenti zájem o hodiny nepovinné tělesné výchovy navíc? 

4. Jaké druhy sportovní činnosti studenti preferují o hodinách tělesné výchovy? 

5. O jaké zaměření nepovinných sportovních her by měli studenti zájem?  
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3 Teoretická část 

Důležitost pohybových a tělesných cvičení pro mládež a lidský organismus je známa již od 

nepaměti. Ve starověké Číně se setkáváme se systémem cvičení Kung-Fu, v Indii se 

cvičeními nazvanými jako jóga a v antickém Řecku zase s ideálem kalokagathia, který se 

odráží i v koncepci olympijských her. Myšlenka začlenění pohybu do výchovy a přípravy 

na budoucí život se v dějinách neustále vynořuje, a tak i my můžeme sledovat její stopy na 

našem, českém území. 

Jedná se zejména o učení Jana Amose Komenského, který pohybové činnosti dětí přikládal 

zcela zásadní význam. Ve svých pokrokových myšlenkách se dokonce zabýval důležitostí 

herního prvku. Neméně důležitou roli pro pohybovou přípravu mládeže hrálo jezuitské 

školství. Rozsah této práce nedovoluje podat ucelený přehled o vývoji pohledu na tělesnou 

aktivitu dětí a mládeže, a proto se práce blíže věnuje až epoše, ve které se do škol dostává 

předmět tělesná výchova tak, jak jej můžeme chápat v dnešním pojetí.  

Historie povinné školní tělesné výchovy je zmapovaná v nejrůznějších příručkách 

zabývajících se všeobecně vývojem tělesné kultury. Vzhledem k užšímu pohledu na 

problematiku, který si tato práce vytyčuje, však bylo nutné pátrat i v jiných pramenech, 

především v dobových materiálech, jako jsou na příklad školní učební osnovy. Jako velice 

užitečné se v této fázi bádání ukázaly knihovní fondy Národní knihovny v Praze, fondy 

Pedagogické knihovny J. A. Komenského, archiv Národního pedagogického muzea a 

v neposlední řadě rovněž archiv Národního muzea. V knihovnách sportovních fakult bylo 

lze dohledat historické teoretické příručky, avšak publikace ani závěrečné práce, které by 

mapovaly historii výuky sportovních her na středních školách, dohledat možné nebylo. 

V sekci věnované osnovám se práce zabývá pouze středními školami, gymnázii, reálnými 

gymnázii apod., tedy školami náležejícími ke stejnému stupni vzdělávání jako SOŠ Kavčí 

hory, která je předmětem praktické části práce. Vzhledem k zaměření praktické části se 

část teoretická nevěnuje ani zvláštní (zdravotní) tělesné výchově a školám se sportovním a 

pedagogickým zaměřením. 

Ve všech citacích, které v práci uvádím, zachovávám pravopis originálu. 
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3.1 Zavádění školní tělesné výchovy v českých zemích 
Tato kapitola se věnuje zavádění předmětu tělesná výchova do českých škol a začlenění 

této skutečnosti do evropských souvislostí. Vzhledem k užšímu zaměření práce se jedná 

pouze o stručný přehled, který je nicméně velice důležité uvést: prohlubující se 

porozumění významu pravidelného pohybu a zavedení školní tělesné výchovy totiž 

vytvořilo rámec pro postupné zavádění nepovinných sportovních her. 

3.1.1 Začátky školní tělesné výchovy 

První zemí, ve které byla zavedena tělesná výchova jako povinný předmět na státních 

školách, bylo Dánsko. Stalo se tak roku 1814. České země si na zavedení tělesné výchovy 

musely počkat o několik desetiletí déle. V roce 1848 sice školní reforma doporučila 

zavádění školní tělesné výchovy, avšak finální rozhodnutí o jejím zavedení na tu kterou 

školu činil vždy její ředitel.1 Zatímco většina škol prozatím tělocvik nezaváděla, pražské 

akademické gymnázium tento nepovinný předmět zavedlo rok po uveřejnění doporučení, 

tedy již v roce 1849. V roce 1850 byl tentýž předmět zaveden v Hradci Králové a postupně 

si své místo nacházel v dalších školách na našem území.  

V roce 1869, celých 55 let po Dánsku, zavádí říšský zákon ze dne 14. května do obecných 

a měšťanských škol tělesnou výchovu v rozsahu dvou hodin týdně, a to jako předmět 

povinný (dobrý fyzický stav našich obyvatel byl v zájmu státu a armády). Postupně se 

tělocvik dostává rovněž do reálek, moravských (1869), slezských (1870) a později i 

českých (1874)2, do gymnázií (1893) a na dívčí střední školy (po roce 1900)3. Mnohdy se 

však stávalo, že i přes formální nařízení o zavedení tělesné výchovy do škol se místo 

tělocviku vyučovaly jiné předměty, a tento byl reálně zaveden až se zpožděním. 2. května 

1883 navíc dochází pod vlivem církve, která nakrátko zesílila svůj vliv ve školství, ke 

                                                
1 ŠTEKR, V. Historie školní tělesné výchovy. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 1999. ISBN 80-
7067-966-2. 
2 VOGT, K. Rukověť tělocviku theoretického a praktického pro ústavy ku vzdělání učitelů a učitelek. Praha: 
Školní knihosklad, 1908. ISBN sine, s. 165. 
3 ŠVEC, J. Stručná historie tělesné kultury. Hradec Králové: Gaudeamus, 1996. ISBN 80-7041-625-4, s. 53. 
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změně zákona a tělocvik přestává být až do roku 1919 povinným předmětem pro dívky 

(zatímco pro chlapce zůstává povinným po celou dobu).4  

První osnovy, podle kterých se na jednotlivých typech škol tělesná výchova vyučovala, 

vznikaly na počátku 70. let 19. století. Tyto první osnovy byly později novelizovány, a to 

v letech 1897 a 1911. Jak můžeme vidět ve výtisku z roku 1902 (tedy výtisku 

zohledňujícím první novelizaci), vydávaly se vždy souhrnné osnovy obsahující instrukce 

pro jednotlivé typy škol. Tento výtisk tak obsahuje následující oddíly:  

„učebná osnova tělocviku obecných škol v království Českém; učebná osnova tělocviku na ústavech 
ku vzdělání; učebná osnova tělocviku na šestitřídních dívčích lyceích; učebná osnova tělocviku na 
gymnasiích, reálných gymnasiích a reálkách; program vzdělávacího kursu pro kandidáty učitelství 
tělocviku na středních školách a učitelských ústavech“.5 

Osnovy jsou doplněny ještě o sekci „pravidla o zkouškách kandidátů učitelství tělocviku 

na středních školách a učitelských ústavech“. Pro ilustraci zmiňme některé z disciplín 

vyučovaných na gymnáziích, reálných gymnáziích a reálkách. Zcela v souladu s dobovou 

zvyklostí převažují cvičení gymnastického charakteru. Najdeme zde např. cviky prosté, 

cvičení se švihadly, žebříky, cvičení na bradlech či kruzích. Setkáváme se zde ale i 

s pojmem „hry“, i když jejich uchopení není zdaleka totožné s dnešní výukou her na 

středních školách, která je povětšinou chápána ve smyslu „sportovní hry“, tedy florbal, 

basketbal, volejbal aj. Objevují se zde hry jako kočka a myš, hlídač, honěná za míčem 

v kole apod. Od třetího ročníku se přeci jen začíná objevovat dnešním středoškolákům 

bližší prostá kopaná, kriket či anglický fotbal. 

Jak vidíme z obsahu osnov citovaného výše, stranou nebyla ponechána ani otázka přípravy 

budoucích učitelů tělesné výchovy. Pro budoucí učitele škol obecných a měšťanských 

(tedy základního školství) byly určeny učitelské ústavy. Úroveň přípravy na učitelských 

ústavech však nebyla příliš vysoká: jednalo se jen o ne příliš významné rozšíření učiva 

osvojeného právě již v rámci obecných a měšťanských škol (více viz kapitola 3.2). Ve 

snaze o zkvalitnění přípravy učitelů bylo v 70. letech zavedeno zkoušení kandidátů 

                                                
4 KÖSSL, J.; ŠTUMBAUER, J.; WAIC, M. Vybrané kapitoly z dějin tělesné kultury. 3. vyd. Praha: 
Karolinum, 2008. ISBN 978-80-246-1566-0, s. 117. 
5 LACINÝ, J. Osnovy a instrukce k vyučování školnímu tělocviku v Rakousku. Praha: Unie, 1902. ISBN sine. 
[Str. Obsah]. 
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z učitelských ústavů a středních škol a v 90. letech byly zavedeny dvouleté vzdělávací 

kurzy při univerzitách, které byly určeny pro budoucí učitele středních škol a učitelských 

ústavů (do této doby se profesoři středních škol a učitelských ústavů „vzdělávali“ 

v tělocvičné jednotně Sokol). V osnovách se o dvouletých kurzech dozvídáme následující: 

„Účelem tohoto kursu jest, aby kandidátům učitelství tělocviku na středních školách a učitelských 
ústavech, zvláště pak kandidátům pro vědecké obory středních škol poskytována byla příležitost, 
systematickým způsobem osvojiti si těch theoretických vědomostí a praktických zručností, kterých se 
vyhledává k nabytí učitelské způsobilosti pro vyučování tělocviku na středních školách a učitelských 
ústavech dle pravidel o zkouškách, vydaných vys. ministerským nařízením ze dne 10. září 1870 č. 
9.167.“6 

Ve snaze o další zkvalitnění přípravy budoucích učitelů tělesné výchovy byly tyto kurzy 

v roce 1920 prodlouženy na 6 semestrů, tedy celkem na tři studijní roky. Roku 1930 byly 

dále zavedeny přijímací zkoušky do kurzů, skládající se ze dvou částí, a sice lékařské 

prohlídky a zkoušky tělesné síly a obratnosti. 

Další velkou překážkou v přípravě budoucích učitelů i v samotném cvičení dětí na školách 

byla vedle zpočátku nedostatečné odborné připravenosti kandidátů i častá absence 

tělocvičen a venkovních hřišť. Jak uvádí Bureš7, „[p]odle statistiky z r. 1927 mělo 

z celkového počtu 16.081 národních škol v Československé Republice pouze 11.3% škol 

vlastní tělocvičnu a 45.3% vlastní cvičiště nebo hřiště.“ I když bylo navrhováno mnoho 

cest, jak uzpůsobit hodiny tělesné výchovy nevyhovujícím podmínkám, chybějící 

tělocvičnu a nářadí nebylo možné plnohodnotně nahradit. Jmenujme některá doporučení 

k řešení tohoto problému, se kterými přichází metodická stať Národní škola v roce 1955: 

systematickým otužováním navyknout žáky na cvičení venku; zahřívací a průpravnou část 

hodiny vést venku a ostatní části hodiny vést ve vyvětrané třídě; pro tělesnou výchovu 

využít a vhodně upravit jiné kryté sály v okolí školy, popřípadě cvičit v sálech školních či 

v prostornější chodbě; u školy postavit vhodné cvičiště či tělocvičnu aj.8 Obvyklým 

řešením bylo také pronajímání tělocvičen od tělovýchovných spolků, např. od 

tělovýchovné jednoty Sokol. S nedostatkem hřišť se snažil bojovat i Spolek ku pěstování 
                                                
6 Tamtéž, s. 72. 
7 BUREŠ, P., ed. Sport a tělesná kultura v čsl. republice a cizině. V Praze: Almanach Sportu, 1931. ISBN 
sine, s. 70 
8 KOREJS, J., ed. Národní škola: Metodické stati pro všeobecně vzdělávací školy. Praha: SPN, 1955. ISBN 
sine, s. 246-247. 
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her české mládeže, který vznikl v roce 1894 a který si mj. předsevzal budovat a spravovat 

hřiště pro mládež. Jak ale vyplývá z již vzpomínaného spisu Národní škola, aktivita Spolku 

nedokázala dostatečně pokrýt celé naše území a ještě v roce 1955 (i později) na mnohých 

školách hřiště a tělocvičny chyběly. 

3.1.2 Školní tělesná výchova po 28. říjnu 1918 

Na důležitost tělesné výchovy bylo pamatováno i po vzniku Československé republiky. 

Význam tělocviku je podtržen tím, že se jako takový dostává přímo do názvu ministerstva 

zdravotnictví zřízeného 2. listopadu 1918 jako Ministerstvo veřejného zdravotnictví a 

tělesné výchovy (dnes jen Ministerstvo zdravotnictví). Vedle něj vzniklo také Ministerstvo 

školství a národní osvěty (dnes Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy). 

V roce 1919 se do škol vrátila povinná tělesná výchova dívek (Nařízením vlády republiky 

československé ze dne 5. srpna 1919 o provedení změny § 48 říšského zákona o školách 

obecných9, které zrušilo zákon z 2. května 1883) a tělesná výchova se celkově začala 

pomalu proměňovat. Doposud v náplni hodin převládala pořadová cvičení a cvičení na 

nářadích, hry měly spíše doplňkový charakter: tělocvik svým zaměřením odpovídal 

požadavku fyzicky zdatného a především vojensky připraveného člověka (obzvláště 

muže). Po vzniku republiky tato na přesnost provedení zaměřená cvičení pozvolna začínají 

ustupovat a část svého místa přenechávají přirozenější a dynamičtější náplni – začínají se 

objevovat pravidelné povinné vycházky, kurzy bruslení aj. Jako příklad můžeme uvést 

nové osnovy pro školy obecné a občanské z roku 1924. Ty pro 9. ročník doporučují mj. 

následující cvičení: cvičení pořadová, prostná, cvičení se železnou tyčí, s činkami a kužely, 

ale také rychlý běh, cviky rovnováhy, cviky nápravné, cviky uklidňující, hry či vycházky.10 

Ještě větší rozdíl je patrný v osnovách z roku 1933 pro obecné školy, které začaly 

jednotlivá cvičení řadit do čtyř hlavních okruhů, a až po jejich „systémovém zařazení“ 

rozepisovaly konkrétní provedení. Pro vyšší stupeň obecných škol předepisují: 1. základní 

cvičení, 2. hry, 3. cvičení rovnováhy, síly, rychlosti, vytrvalosti, obratnosti a odvahy, 4. 

                                                
9 Nařízení vlády republiky československé ze dne 5. srpna 1919 o provedení změny § 48 říšského zákona o 
školách obecných. In: Věstník ministerstva školství a národní osvěty: ročník I. (1918-19.) Praha: Státní školní 
knihosklad, 1919. ISBN sine, s. 213. 
10 Věstník ministerstva školství a národní osvěty, ročník VI. (1924). Praha: Státní nakladatelství, 1924. ISBN 
sine, s. 304. 
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cvičení v přírodě. Mezi základní cvičení se mj. řadí prostná cvičení, cvičení správného 

držení těla, rytmická cvičení či cvičení pořadová. Hry jsou pojaty především jako závodivé 

hry družstev s důrazem na zásady čisté hry (tedy fair play). Mezi cvičení rovnováhy, síly, 

rychlosti, vytrvalosti, obratnosti a odvahy osnovy řadí vrhání, přenášení břemen, cvičení 

ve visu a svisu, skoky či šplh a do cvičení v přírodě zase vycházky, koupání, táboření či 

orientaci a stopování.11  

Přibližně stejný stav školní tělesné výchovy se udržel až do předválečného období a do 

vzniku Protektorátu Čechy a Morava. Nacistická vláda sice potlačovala aktivitu národně 

zaměřených spolků, jako byl na příklad Sokol, v nepolitických sportovních hnutích ovšem 

spatřovala svou oporu. V utkáních a zápasech mohli lidé uvolnit negativní napětí, které by 

se jinak mohlo projevit při protiněmeckých akcích a mohlo by ohrozit politické vedení 

země. Podobnou roli zastávala i školní tělesná výchova, a její význam proto rostl. O tomto 

vzrůstajícím významu svědčí i následující obrázky, které dokumentují rozdílnost osnov pro 

gymnázia z let 1934 a 1941. 

 

Obr. 1 Osnovy klasického gymnázia z roku 193412 

                                                
11 Normální učebné osnovy pro obecné (ľudové) školy: Výnos ministerstva školství a národní osvěty ze dne 
10. července 1933, č. 67.311/33-I. Praha: Školní nakladatelství v Praze, 1933. ISBN sine, s. 61. 
12 NEUHÖFER, R. Učebné osnovy středních škol a učitelských ústavů. Praha: Státní nakladatelství, 1934. 
ISBN sine, s. 4. 
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Obr. 2 Osnovy klasického gymnázia z roku 194113 

Zatímco v roce 1934 je předmět Tělocvik uveden až na posledním místě tabulky (kde se 

obvykle nacházejí právě výchovy a předměty, které jsou tradičně chápány jako méně 

důležité), osnovy z roku 1941 kladou předmět Tělesná výchova na první místo. Navýšena 

je i hodinová dotace, a to na 3 nebo 4 hodiny týdně, v závislosti na konkrétním ročníku.  

Po druhé světové válce došlo k opětovnému snížení počtu hodin (a jejich relativnímu 

ustálení) na dvě hodiny týdně a došlo k zásadní reformě učebních obsahů. Tělesná výchova 

si však našla své trvalé místo na českých školách, které si zachovává dodnes. 

3.2 Vývoj učebních plánů a osnov pro střední školy 

3.2.1 Učební osnovy do konce 2. světové války 

Jak již bylo řečeno, první osnovy upravující výuku tělesné výchovy na českých školách 

byly vydány v 70. letech 19. století. Jednalo se zatím pouze o osnovy pro školy obecné a 

měšťanské, které byly vydávány postupně pro jednotlivé země monarchie: v roce 1875 pro 

Slezsko, v roce 1876 pro Moravu a v roce 1877 pro Čechy. 14 

Vedle prvních osnov pro školy obecné a měšťanské vznikaly na konci 19. století už i 

metodické příručky určené pro učitele tělocviku, respektive pro studenty učitelských 

ústavů. Jednalo se zejména o Rukověť tělocviku theoretického a praktického pro ústavy ku 
                                                
13 Výnos ministerstva školství a národní osvěty ze dne 6. srpna 1941, č. 98.445-I o změně v organisaci 
středních škol s českým jazykem vyučovacím. In: Věstník ministerstva školství a národní osvěty: ročník 
XXIII. (1941). Praha: Školní nakladatelství pro Čechy a Moravu, 1941. ISBN sine, s. 273. 
14 KABZANOVÁ, A. Vývoj učebních plánů a osnov na českých povinných školách (1869–1963). Praha: 
Ústav pro informace ve vzdělávání, 2004. ISBN 80-211-049-4, s. 8-9. 
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vzdělávání učitelů a učitelek15, vydanou roku 1893 (a v přetisku i v roce 1908). Příručka 

nabízí souhrnný přehled jednotlivých doporučených cvičení z oblasti prostných cviků 

(stoje, poskoky, obraty aj.), cvičení pořadových, vojenských, cvičení s nářadím a náčiním 

(švihadla, tyče, kladiny, koza aj.) a rovněž se objevují i hry (např. slepá bába, kočka a myš, 

přetlak, pasák aj.). 

S prvními osnovami určenými pro střední školy, respektive pro školy reálné, se setkáváme 

v roce 1875.16 V roce 1897 proběhla jejich první novelizace Nařízením ministra kultu a 

vyučování ze dne 12. února 1897, č. 17261 ex 1896, které vydalo „učebnou osnovu pro 

vyučování tělocviku na gymnasiích, reálných gymnasiích a reálkách“17. Tuto novelizaci 

zapracovává na příklad publikace Osnovy a instrukce k vyučování školnímu tělocviku 

v Rakousku, vydaná roku 1902. Již z jejího obsahu se dozvídáme, že publikace odlišuje 

„učebnou osnovu tělocviku na šestitřídních dívčích lyceích“ a „učebnou osnovu tělocviku 

na gymnasiích, reálných gymnasiích a reálkách“. Velice zajímavé je srovnání popisů 

úkolu tělesné výchovy na jednotlivých školách. V popisu tělocviku na dívčích lyceích se 

dočítáme, že úkolem je: „Všestranné a stejnoměrné sesílení těla. Utužení zdraví. Nabýti 

přirozeného a ladného nesení se a pohybování se. Buditi a zvelebovati mohutnost vůle, 

vytrvalost a pořádkumilovnost.“18, zatímco u gymnázií, reálných gymnázií a reálek je 

účelem: „Všestranné a stejnoměrné sesilení těla, utužení zdraví; čilost duševní a svěžest 

tělesná; výchova k vědomému a samovolnému pohybu, k obratnosti, k mysli, k vytrvalosti a 

k pořádkumilovnosti.“19 Již od počátku školní tělesné výchovy se tedy zakládá diferenciace 

obsahů hodin pro chlapce a dívky, která je zachována dodnes (jak můžeme vidět na příklad 

u požadavku na ladné nesení těla, který se objevuje v osnovách pro dívčí lycea, zatímco 

v osnovách pro gymnázia chybí). Na gymnáziích se předepisují cviky prosté a cviky na 

gymnastickém nářadí, jejichž obsah se z větší části překrývá s obsahem Rukověti z roku 

1893 (tedy kruhy, kolovadlo, bradla, hrazda, koza, kůň aj.). V oblasti her se vedle her jako 
                                                
15 VOGT, K.; BULEY, V. Rukověť tělocviku theoretického a praktického pro ústavy ku vzdělávání učitelů a 
učitelek. Praha: Císařský královský školní knihosklad, 1893 (a 1908). ISBN sine.  
16 Tamtéž, s. 166. 
17 LACINÝ, J. Osnovy a instrukce k vyučování školnímu tělocviku v Rakousku. Praha: Unie, 1902. ISBN sine. 
Str. 42. 
18 Tamtéž, s. 39. 
19 Tamtéž, s. 42. 
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je pastýř a pasák objevuje už i metaná, kopaná prostá, kriket a anglický fotbal. Oproti tomu 

se na dívčích lyceích objevují „jen“ cvičení pořadová, cviky prosté, některé cviky 

nářaďové (ovšem v daleko menší míře než na gymnáziích, např. bradla, kruhy). Mezi dívčí 

hry osnovy řadí např. pasáka či peška a „chlapeckou“ kopanou, kriket a anglický fotbal 

nahrazují Lawn-Tennisem. 

Mezi střední školství se vedle dívčích lyceí, gymnázií, reálných gymnázií a reálek řadily i 

učitelské ústavy, které bychom mohli přirovnat k dnešním pedagogickým gymnáziím. 

Absolventi těchto ústavů tak byli kvalifikovaní jako odborní učitelé škol obecných a 

měšťanských (tedy škol primárního vzdělávání). Jak již bylo řečeno, vzdělání na těchto 

ústavech nebylo příliš kvalitní, o čemž svědčí i osnovy z roku 1902. V prvním a druhém 

ročníku měli posluchači za úkol zdokonalit se ve všech cvičeních, která jsou nařízena pro 

žáky obecných škol. První dva ročníky tedy v zásadě dublovaly to, co již posluchači měli 

ovládat. Ve třetím ročníku se frekventanti učili záchranně, tomu, jak vést hodinu, a 

seznamovali se s cviky určenými především dívkám, a ve čtvrtém ročníku své studium 

zakončili metodikou a „ustrojením nářadí a vystrojením cvičišť“20. Hlavní metodickou 

oporou byla studentům dříve zmíněná Rukověť tělocviku theoretického a praktického pro 

ústavy ku vzdělání učitelů a učitelek. Pro srovnání jmenujme jen část z náplně 

vzdělávacího kurzu pro kandidáty učitelství tělocviku na středních školách a učitelských 

ústavech: vedle praktického tělocviku (konkrétní cviky a záchrana) to byl i tělocvik 

teoretický (např. dějiny tělesných cviků), přednášky z anatomie lidského těla a fyziologie 

či „applikační vyučování ve školních třídách v hodinách mimo kurs“.21 Vidíme, že rozdíly 

v přípravě byly opravdu značné. 

První, definitivní učební osnovy pro československou střední školu byly vydány v roce 

1934. Osnovy stejně jako ty dřívější, z doby před První republikou, zpracovávají zvlášť 

výuku pro různé druhy středních škol. Seznamují i s tabulkou nepovinných předmětů, mezi 

které se však tělesná výchova prozatím nedostala. V rámci povinného tělocviku osnovy 

odlišují učivo pro chlapce a dívky, i když učební úkol zůstává stejný: 

                                                
20 Tamtéž, s. 36. 
21 Tamtéž, s. 74-75. 
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„Pracovati o úkolech předchozího stupně (nižšího stupně středních škol, pozn. autorky) a zlepšovati 
pracovní hospodárnost, úhlednost a jistotu pohybu. Zvětšovati vytrvalost a sílu. Uplatňovati osobní 
vlohy, rytmus a spolehlivost. Vychovávati k rozvaze, soběstačnosti a čestnosti a zvykati pravidelné 
péči o zdraví. Pěstovati smysl pro organisaci na prospěch celku, národa a státu.“22 (učebný úkol pro 
klasické gymnasium – diferencovaný stupeň vyšší středních škol) 

Na tomto stupni pro chlapce osnovy předepisují: 1. cvičení pořadová, 2. cvičení prostná, 3. 

skupinu cviků dělí mezi: a) chůzi, b) běh, c) poskoky a skoky, d) stoupání, lezení, šplhání, 

ručkování, houpání a jiné, e) cvičení rovnováhy, f) kotouly, překoty a přemety, g) házení, 

vrhání, pálkování, chytání, h) úpoly, i) zdvihání a nošení, j) hry, k) turistiku. 4. skupinou 

aktivit je poučení ze zdravovědy, 5. společenská výchova. Osnovy pro dívky předepisují 

stejné oblasti, pouze vynechávají překoty a přemety. Rozdílná je i náročnost jednotlivých 

cvičení, na příklad váha náčiní apod. Podobné obměny jsou potom také v osnovách pro 

gymnázia. 

Vzhledem k tématu teoretické části práce se jako velice důležitý jeví pokrok ve výuce her. 

Ty totiž začínají být specifikovány jako hry sportovní. Na příklad pro chlapce z V. a VI. 

ročníku předepisují „Technický výcvik v sportovních hrách. Utkání ve zkráceném čase.“23, 

přičemž osnovy pro nižší stupeň střední školy mezi hrami přímo jmenují házenou a 

odbíjenou. 

Osnovy z roku 1934 pro střední školy samozřejmě nenechávají stranou ani náplň hodin na 

učitelských ústavech. Jejich úkol popisují následovně: 

„1. Jako na střední škole. Všestranný a souměrný vývoj těla, zachovati a otužiti zdraví, zvykati 
přirozenému a krásnému držení těla, výchova k vědomému, vůlí ovládanému pohybu, tělesná síla a 
obratnost, bystrost smyslů, duševní čilost a jarost, odvaha, rozvaha, vytrvalost, smysl pro pořádek a 
družnost, buditi trvalý zájem pro tělesná cvičení. 2. Seznámiti žáky s historickým vývojem, podstatou 
a pedagogickým úkolem tělesných cvičení ve škole a se vším, čeho jest potřebí, aby se stali 
způsobilými podporovati tělesný, mravní i rozumový vývoj školní mládeže.“24  

Zajímavé je, že tělesná výchova byla vyučována i v abiturientských kurzech, tedy 

v kurzech určených absolventům středních škol, kteří již nechtěli pokračovat v dalším 

studiu na univerzitě: kurzy jim měly usnadnit přechod ze školy do praktického života a 

                                                
22 NEUHÖFER, R. Učebné osnovy středních škol a učitelských ústavů. Praha: Státní nakladatelství, 1934. 
ISBN sine, s. 44. 
23 Tamtéž, s. 44. 
24 Tamtéž, s. 103. 
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zaměstnání. I v těchto kurzech byla tělesná výchova vyučována v rozsahu 2 hodin týdně, 

stejně jako tomu bylo v jiných typech škol. 

Další změnu osnovy zaznamenaly v období Protektorátu Čechy a Morava. Jednalo se 

především o navýšení hodinové dotace ze dvou hodin na hodiny čtyři (v některých 

ročnících a typech škol na hodiny tři). Ani tak se však tělesná výchova nedostala mezi 

nepovinné předměty. 

3.2.2 Učební osnovy po 2. světové válce 

30. listopadu 1945 byly Ministerstvem školství a osvěty vydány nové, Přechodné učební 

osnovy pro školy obecné, měšťanské a střední na školní rok 1945/46. Zajímavé bylo, že ač 

byly vydány v listopadu, měly neodkladnou platnost, a učitelé tak museli neprodleně 

pozměnit probíranou látku tak, aby bylo do konce školního roku probráno všechno zásadní 

učivo, které tyto osnovy předepisovaly. V úvodních poznámkách se již objevují obraty 

jako „lidová demokracie“, „jednota národa v lidově demokratickém pracovním a 

společenském životě školy“, „těsné přátelství se Sovětským svazem“ aj., které 

předznamenávaly směřování našeho státu v průběhu dalších let. V úvodních směrnicích je 

rovněž zmíněn požadavek na „prolnutí všech vyučovacích předmětů, obzvláště (…) tělesné 

výchovy s novým pojetím lidové brannosti naší lidově demokratické republiky. (…) Ve 

smyslu vládního programu nutno revidovat učební látku, učinit z ní přísný výběr a vypustit 

všechno, co odporuje uvedeným zásadám o očistě naší školy a jejímu novému duchu, co by 

mohlo mládež svésti na scestí nebo co je pro ni již bezvýznamné.“25 Vedle této nové 

orientace se však odvolávají rovněž na osnovy pro obecné a měšťanské školy z roku 1933: 

pokud totiž u jednotlivých předmětů není uveden jejich cíl a úkol, jsou shodné s těmi 

z roku 1933. 

Nové osnovy pro školní rok 1945/46 znovu snížily počet hodin tělocviku (nejen na 

středních školách) na dvě hodiny týdně. V souladu s úvodním prohlášením rovněž došlo 

k úplné revizi obsahů předmětu. Předmět Tělesná výchova byl nově rozdělen do dvou 

složek: tělesná výchova a výchova zdravotní a společenská, theorie tělesné výchovy.26  

                                                
25 Přechodné učební osnovy pro školy obecné, měšťanské a střední na školní rok 1945/46. Praha: Státní 
nakladatelství, 1946. ISBN sine, s. 2. 
26 Tamtéž, s. 72. 
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První složka předmětu, tělesná výchova jako taková, byla dále dělena do tří oblastí: TV 

základní, TV sportovní a vycházky, cvičení v přírodě, putování. Do základní tělesné 

výchovy se řadily: 1. průprava (základní a užitá gymnastika), 2. výkon (chůze, běhy, 

zdvihání, nošení, obratnostní cviky, tanec aj.), 3. soustředění (soustřeďující hry, rytmika, 

cvičení pořadová, zpěv aj.). Do sportovní tělesné výchovy potom patřily: 1. průprava, 2. 

cvičení v zájmových skupinách (atletika, sportovní hry, vodní sporty, zimní sporty, 

úpolnické sporty, gymnastika a rytmika, nářaďový tělocvik). Konkrétní obsahy 

jednotlivých okruhů jsou dále specifikovány a rozepsány pro jednotlivé ročníky, a to 

s přihlédnutím k diferenciaci plánů pro hochy a pro dívky.  

Nové schéma osnov bylo do jisté míry průkopnické. Jsou to první osnovy, které od sebe 

odlišují jednotlivá sportovní odvětví a předkládají je v jejich celku a ne pouze jako 

rozkouskované, průpravné činnosti (např. hod, vrh apod.). Jako průkopnické mohou být 

označeny i díky tomu, že proklamují důležitost předmětu Tělesná výchova: „Tělesná 

výchova jest jedním z nejdůležitějších výchovných předmětů na škole. Učitel dbá 

zdravotního stavu, vyspělosti a zájmu žáků.“27  

Vzhledem k zaměření praktické části této práce se jako velice důležité jeví i následující 

doporučení: „Doporučujeme, aby se všude tam, kde budou podmínky, tvořily zájmové 

žákovské skupiny k provádění tělesné výchovy mimo pravidelné vyučování. Tyto hodiny se 

započítají učiteli do vyučovací povinnosti.“28 I přes to, že o několik stránek dál čteme, že 

„pro nepovinné předměty, pokud pro ně nebyly tímto výnosem osnovy nově upraveny, platí 

dřívější osnovy“29, a tudíž tělesná výchova jako nepovinný předmět jako takový zatím 

uvažována není, osnovy již de facto možnost zájmové tělesné výchovy zakládají a její 

vznik do jisté míry předznamenávají. 

V roce 1948 byl vydán zákon 95/1948 Sb., o základní úpravě jednotného školství (školský 

zákon), který zásadně reformoval dosavadní školskou soustavu. Pojem střední škola, který 

do této doby označoval 3. stupeň vzdělávání, nově označoval jeho 2. stupeň (tedy dnešní 

                                                
27 Tamtéž, s. 72. 
28 Tamtéž, s. 73. 
29 Tamtéž, s. 83. 
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druhý stupeň ZŠ, 6.–9. třídu). Třetí stupeň vzdělávání se nově dělil mezi základní odborné 

školy (= školy učňovské), vyšší odborné školy a gymnázia (gymnázia, reálná gymnázia). 

Přechodný učební plán a přechodné učební osnovy pro IV.–VIII. třídu gymnasií a reálných 

gymnasií byl vydán Výnosem ministerstva školství a osvěty ze dne 30. července 1948, č. A-

160 500-III. I tyto osnovy můžeme nazvat průkopnickými – poprvé se totiž v sekci 

věnované nepovinnému vyučování objevují mezi druhy zájmových kroužků kroužky 

tělovýchovné, a to od V. třídy. 

Povinná tělesná výchova si v nových osnovách zachovala rozsah dvou týdenních hodin, a 

to jak ve IV. třídě, tak ve třídě V.–VIII. Zůstalo i rozdělení látky do jednotlivých složek. 

Ve třídě IV. bylo předepsáno následující složení: do první složky se řadilo 1. základní 

cvičení (cviky vyrovnávací, průpravné, chůze, poklus, poskoky, cval, cvičení bez náčiní, 

s náčiním, na nářadí), 2. běh, skok (daleký, vysoký, švihadla aj), zdvihání a nošení, úpoly, 

házení, 3. různosti (obratnost na zemi, např. kotoul, přemet stranou aj.), cvičení na nářadí, 

4. rytmika a národní tance, 5. hry, 6. pořadová cvičení, 7. plavání, 8. bruslení, lyžování, 9. 

branná cvičení v přírodě. Dalšími dvěma složkami byla zdravotní výchova a sociální 

výchova. Co se týče her, objevují se jak jednodušší pohybové hry, tzv. malé hry (výměnné 

běhy o závod, tlučená přes mez, smyslové hry), tak hry sportovní: velká vybíjená, 

odbíjená, košíková, házená, kopaná a pálkování. Vedle rozpisu konkrétních cviků osnovy 

upřesňují pro každou podoblast doporučený počet hodin, v průběhu kterých by se žáci měli 

té a té aktivitě věnovat.30 

Přibližně stejné složení učební látky zůstalo i v ostatních ročnících gymnázia, i když 

formálně bylo rozdělení do oblastí lehce pozměněno. Narůstá samozřejmě výkonnost, 

respektive očekávané výkony za ztěžujících se podmínek. Jako drobné změny, které se 

přeci jen ve vyšších ročnících gymnázia objevují, můžeme jmenovat např. doplnění čtvrté 

složky, theorie tělesné výchovy, od V. ročníku či doplnění rugbíčka do podoblasti her od 

ročníku VII. 

                                                
30 Přechodný učební plán a přechodné učební osnovy pro IV.–VIII. třídu gymnasií a reálných gymnasií. In: 
Věstník ministerstva školství, věd a umění: ročník IV. (1948). Praha: Státní nakladatelství, 1949. ISBN sine, s. 
363. 
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Nepovinný tělovýchovný kroužek byl vyučován po 2 hodinách týdně, respektive jedné 

dvouhodinovce, a měl mnoho variant. Jeho úkol a cíl však zůstával stejný: „Využít zájmu 

žactva o plování, o lehkou atletiku, o sportovní hry, o lyžaření, o bruslení, o rytmiku a 

gymnastiku, o nářaďové cvičení, o sebeobranu, o box a o instruktorské vedení jednotek a 

rozvíjet tyto individuální schopnosti žáků v kolektivu.“31 Osnovy nabízely celkem deset 

variant, ze kterých bylo možno vybírat (pokud škola přišla s novým nápadem na zřízení 

kroužku, jeho otevření muselo být schváleno ministerstvem): 1. kroužek plavecký, 2. 

kroužek lehkoatletický, 3. kroužek sportovních her, 4. kroužek lyžařský, 5. kroužek 

bruslařský, 6. kroužek rytmický a gymnastický, 7. kroužek nářaďový, 8. kroužek 

sebeobrany, 9. kroužek boxu, 10. kroužek cvičitelský (výcvik ve vedení družstva či 

organizaci zájezdů apod.). Do kroužku sportovních her potom osnovy řadí házenou, 

odbíjenou, kopanou, košíkovou a lední hokej, přičemž důraz byl kladen na technický 

výcvik i taktiku hry a tedy vlastní herní provedení. 

Pokud můžeme označit osnovy pro gymnázia jako průkopnické, ty pro základní odborné 

školy ve svém obsahu spíše stagnují. Zajímavé totiž je, že tělesná výchova se zdaleka 

nedostala do všech osnov pro základní odborné školy. To dokládají i obrázky učebního 

plánu pro dvouleté základní odborné školy zednické a učebního plánu pro základní 

odborné školy rolnické a základní odborné školy rolnické diferencované pro venkovskou 

ženu: 

 

Obr. 3 Učební plán pro dvouleté základní odborné školy zednické32 

                                                
31 Tamtéž, s. 145.  
32 Výnos MŠVU z 30. IX. 1948, č. A-188 73-IV. In: Věstník ministerstva školství, věd a umění: ročník IV. 
(1948). Praha: Státní nakladatelství, 1949. ISBN sine, s. 489. 
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Obr. 4 Učební plán pro základní odborné školy rolnické a základní odborné školy rolnické diferencované pro 
venkovskou ženu33 

Zatímco v učebním plánu pro školu zednickou se tělesná výchova objevuje, v učebním 

plánu pro školy rolnické není. Pohyb může být do jisté míry u rolnických škol nahrazen 

pracovním pohybem např. při obstarávání zvířat či záhonů, nemůžeme však tento pohyb 

považovat za dostatečnou pohybovou (sportovní) průpravu. 

Od školního roku 1949/50 došlo ke změně v pojmenování gymnázií – dosavadní reálná 

gymnasia a gymnasia byla nově označována souhrnným pojmem gymnasium (Výnos 

MŠVU z 26. VII. 1949, č. 100 000-I.34) 

K dalšímu zásahu do osnov došlo ve školním roce 1950/51, a to Výnosem ministerstva 

školství, věd a umění z 12. I. 1951, č. 15 152-I. Výnos se věnuje především nedostatečné 

branné výchově mládeže, když se zamýšlí nad tím, že „obsah a provádění těchto branných 

cvičení neodpovídá dnešním požadavkům pro brannou přípravu žáků“35. Na druhé pololetí 

školního roku 1951/52 proto ministerstvo zavedlo nové požadavky na brannou výchovu a 

zároveň na školách II. stupně (střední školy) a stupně III. (s výjimkou základních 

odborných škol, tedy škol učňovských, a škol průmyslových pro zaměstnance) navýšilo 

počet hodin tělesné výchovy o jednu hodinu týdně tak, aby došlo ke zlepšení fyzické a 

                                                
33 Učební plán a učební osnovy pro základní odborné školy rolnické a základní odborné školy rolnické 
diferencované pro venkovskou ženu. Praha: Státní nakladatelství, 1948. ISBN sine. Str. 3. 
34 Výnos ministerstva školství, věd a umění z 26. VII. 1949, č. 100 000-I. In: Věstník ministerstva školství, 
věd a umění: ročník V. (1949). Praha: Státní nakladatelství, 1949. ISBN sine. Str. 323. 
35 Výnos ministerstva školství, věd a umění z 12. I. 1951, č. 15 152-I. In: Věstník ministerstva školství, věd a 
umění: ročník VII. (1951). Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1952. ISBN sine. Sešit 2., Str. 15. 
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branné přípravy mládeže. Do hodin tělocviku byla vložena i topografická a branná tělesná 

příprava. Důraz měl být kladen rovněž na pořadová cvičení. Na školách, kde se 

nevyučovala občanská nauka a nauka o státě, bylo do hodin tělesné výchovy začleněno 

rovněž učivo branně politické přípravy (které bylo běžně obsaženo právě ve dvou výše 

zmíněných předmětech). 

Dne 24. dubna 1953 byl vydán nový školský zákon (zákon o školské soustavě a vzdělávání 

učitelů, č. 31/1953Sb.), který zkrátil povinnou školní docházku na 8 let a zrušil dosavadní 

uspořádání středního vzdělávání. Dosavadní gymnasia byla pro svou náročnost zrušena a 

byla nahrazena jedenáctiletou střední školou, která v sobě sdružovala jak vzdělání základní 

tak střední (do středního vzdělání náležel 9., 10. a 11. ročník). Vedle posledních ročníků 

tzv. jedenáctiletky do středního vzdělávání patřily rovněž školy pedagogické, odborná 

učiliště a školy odborné.  

Návrh učebních osnov pro 6. až 11. postupný ročník všeobecně vzdělávacích škol36 z roku 

1953 uvažuje pro tělesnou výchovu (9.–11. ročníku) celkem tři cvičební odvětví: 

gymnastiku, sportovní průpravu a hry. Jako čtvrtou oblast jmenuje ještě ostatní program, 

do kterého řadí měření a vážení žáků, klasifikační hodiny a hodiny základů teorie TV. 

V gymnastické části si v osnovách našly místo tyto skupiny cvičení: pořadová cvičení, 

průpravná cvičení (např. cvičení s krátkými tyčemi, s krátkými švihadly, s plnými míči, 

cvičení na lavičkách aj.), akrobatická cvičení, cvičení na nářadích, zdvihání a nošení, úpoly 

a nakonec rytmická cvičení a lidové tance. Do sportovní průpravy řadí osnovy lehkou 

atletiku (běh, skok, hod), plavání, lyžování a bruslení. Mezi hry se potom řadí: košíková, 

házená, odbíjená, pálkovaná a pro chlapce ještě lední hokej. 

Zajímavé je i celkové rozvrstvení učiva. Nejvíce hodin je věnováno sportovní průpravě 

(23-25 hodin ročně, v závislosti na ročníku), následuje gymnastika (20-22 hodin ročně), 

ostatní program (11 hodin ročně) a konečně hry jsou až na posledním místě s 10 hodinami 

ročně (přičemž se vždy volil pouze jeden sport z dvojice košíková nebo házená a odbíjená 

nebo pálkovaná: i tak na každou hru vycházelo velice málo hodin ročně). 

                                                
36 Návrh učebních osnov pro 6. až 11. postupný ročník všeobecně vzdělávacích škol: tělesná výchova. Praha: 
Státní pedagogické nakladatelství, 1953. ISBN sine. 
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Mezi organizační formy tělesné výchovy řadí osnovy vedle klasických hodin TV např. i 

ranní cvičení, branná cvičení, ale i dobrovolnou tělovýchovnou a sportovní činnost. Blíže 

však hodiny zájmového tělocviku nespecifikují. 

S velice zajímavou myšlenkou přicházejí upravené osnovy pro čtyřleté odborné školy 

z roku 1957. Dočítáme se, že „spájať hodiny telesnej výchovy na dvojhodinovky sa 

povoľuje len mimoriadne, a to pre využitie plavárne, zasneženého terénu na lyžovanie 

apod., alebo v takých prípadoch, ak je telocvičňa alebo cvičisko vzdialené od školy viac 

ako 600m.“37 Toto doporučení je jistě opodstatněné: pomáhá zajistit pohyb mládeže 

minimálně dvakrát týdně. V dnešní době bohužel často vidíme, a to především na středních 

školách, že studenti mají kvůli snadnějšímu sestavování rozvrhu hodin tělocvik pouze 

jedenkrát týdně, spojený do jedné dvouhodinovky, často navíc v odpoledních hodinách, 

kdy jsou unavení po celém dni ve škole. I přesto, že pohybová činnost dvakrát do týdne se 

nejeví jako zcela dostatečná a zdravý životní styl vyžaduje pohyb častější, přece jen 

odpovídá toto řešení lépe nárokům na vytvoření pohybového návyku, než jen „nárazová“ 

aktivita jedenkrát do týdne. 

Dokument Perspektivní rozvoj československého školství38, vydaný v roce 1958, přinesl do 

vzdělávacího systému Československé republiky další změny. Objevila se kritika 

dosavadní jedenáctiletky a směstnání povinné školní docházky a s tím i povinného učiva 

do pouhých osmi let. Žáci nestačili zvládnout povinné učivo, byli přetížení a velké 

množství z nich úspěšně nezakončilo právě ani povinnou školní docházku. Objevily se i 

výtky, že absolventi střední školy (dnešního druhého stupně, tedy děti ve věku 14 let) 

nejsou dostatečně vyspělí pro vstup do pracovního poměru: rodiče proto často žádali školy, 

aby nechaly jejich děti opakovat poslední ročník. 

V důsledku kritiky bylo rozhodnuto o prodloužení povinné školní docházky na 9 let, a na 

ní mělo navazovat další dvouleté až čtyřleté středoškolské vzdělání, ať už všeobecné či 

odborné. V důsledku prodloužení povinné školní docházky došlo i k přetransformování 

jedenáctiletých středních škol na školy dvanáctileté. Vydány byly i nové osnovy, které ale 
                                                
37 Učebné osnovy pre štvorročné odborné školy. Bratislava: [s. n.], 1957. ISBN sine, s. 6. 
38 Perspektivní rozvoj československého školství: Návrh vypracovaný školskou komisí při ústředním výboru 
Komunistické strany Československa a IV. oddělení ÚV KSČ. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1958. 
ISBN sine.  
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žádnou zásadní změnu nepřinesly. Učivo bylo jen rozloženo namísto jedenácti ročníků do 

ročníků dvanácti a zachován zůstal i nepovinný učební předmět sportovních her, 

vyučovaný od 10. do 12. ročníku. Obsahem předmětu sportovní hry byly i nadále lehká 

atletika, sportovní gymnastika, umělecká gymnastika, sportovní hry a plavání, přičemž 

program měl navazovat na hodiny povinné tělesné výchovy.39 

V roce 1960 došlo k další školské reformě. Zachována byla devítiletá povinná školní 

docházka a dvanáctiletka vzniknuvší školním rokem 1959/60 byla nahrazena devítiletou 

základní školou a tříletou školou střední všeobecně vzdělávací (která byla znovu nahrazena 

v roce 1968 čtyřletým gymnáziem). Vydány byly rovněž nové, jednotné osnovy, Jednotné 

učební osnovy tělesné výchovy pro chlapce a dívky od 6 do 19 let, které seznamovaly 

s učivem předepsaným pro 1.–13. ročník školy a které platily až do 70. let. 

Jak se píše v úvodní poznámce osnov pro mládež středního a staršího školního věku, 

obsahem tělesné výchovy pro zmíněnou věkovou kategorii jsou tyto okruhy učiva: 

základní gymnastika, sportovní příprava a turistika. „V základní gymnastice jsou zařazena 

cvičení pořadová, průpravná a lidové tance. Do sportovní přípravy se zařazuje sportovní 

gymnastika, umělecká gymnastika, lehká atletika, plavání, lyžování, bruslení, úpoly, 

košíková, házená, odbíjená, kopaná a lední hokej.“40 Turistika potom měla být zaměřena 

na překonávání terénních překážek a poznávání přírody a našeho okolí. 

Osnovy jasně zdůrazňují důležitost každodenního pohybu, a proto upozorňují na potřebu 

doplnit povinnou tělesnou výchovu rovněž tělesnou výchovou dobrovolnou, a to ve formě 

nepovinného předmětu sportovní hry. Do sportovních her měli chodit především žáci, kteří 

necvičili v žádných tělovýchovných jednotách. Zajímavé je, že nejnižší možný počet žáků, 

při kterém se předmět sportovních her otevíral, bylo 20 zájemců. Tedy počet, který dnes 

vnímáme spíše jako počet maximální. 

Pro každý okruh učiva osnovy specifikují učivo základní, rozšiřující a výběrové. Základní 

program byl určen pro hodiny povinné školní tělesné výchovy v rozsahu 2 vyučovacích 
                                                
39 Pokusné učební osnovy dvanáctileté střední školy: tělesná výchova (9.–12. ročník), sportovní hry 
(nepovinný učební předmět, 10.–12. ročník), civilní obrana (dvacetihodinový kurs, 10.–12. ročník). Praha: 
Státní pedagogické nakladatelství, 1959. ISBN sine, s. 3, 12. 
40 Jednotné osnovy tělesné výchovy pro chlapce a dívky od 6 do 19 let. Praha: Státní pedagogické 
nakladatelství, 1961. ISBN sine, s. 31-32. 
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hodin týdně pro 6.–9. třídu a třídu 13. V 11., 12. a 13. třídě měli žáci týdně tři hodiny 

tělocviku. Program rozšiřující byl určen pro tělesnou výchovu při jednotách 

Československého svazu tělesné výchovy (ČSTV), pro školní sportovní hry (nepovinnou 

formu TV), pro kluby pionýrů, tělovýchovné kroužky apod. Program výběrový byl potom 

určen pro dobrovolnou tělesnou výchovu při sportovních oddílech, sportovních a 

turistických kroužcích, domovech mládeže a mezi dalšími rovněž pro školní sportovní hry.  

Jako příklad konkrétního učiva jmenujme program odbíjené pro 12. a 13. třídu (tedy 

poslední a předposlední ročník střední školy). Jako základní učivo osnovy mimo jiné 

uvádějí „blok a vykrývání bloku středním obráncem, vybírání míče“41 (pro 12. ročník) a 

„procvičování útočných a obranných kombinací“42 (pro 13. ročník). Program rozšiřující 

doporučuje pouze prohlubovat základní učivo a program výběrový uvádí následující: 

„Spodní vysoké rotované podání. ‚Vytloukání‘ bloku. Vybírání jednoruč spodem v pádu. 

Vybírání ze sítě. Smeč z nahrávky na první. Bočný drive a smeč. Rychlý smeč. Útočný 

systém křížových nahrávek.“43 Vidíme, že rozdíly v předpokládaných úrovních jsou 

opravdu značné. Zároveň se ale můžeme domnívat, že vzhledem k vysoké náročnosti 

vyžadovaných cvičení zřejmě všichni účastníci nepovinných sportovních her úrovně 

nastíněné výběrovým programem nedosáhli. Dodejme ještě, že rozšiřující a výběrové učivo 

bylo v osnovách rozvrženo u všech okruhů učiva, nejen u sportovní přípravy, a tak je 

zřejmé, že existovaly skutečně kroužky nejrůznějšího zaměření tak, aby si všichni mladí 

mohli vybrat opravdu to, co je baví a zajímá.  

Pokud se podíváme do osnov z roku 1961 pro střední všeobecně vzdělávací školy, odborné 

a střední odborné školy, odborná učiliště a učňovské školy44, zjistíme, že se do tělesné 

výchovy dostává další okruh učiva, a to civilní obrana. V rámci civilní obrany se měli žáci 

seznamovat s životem v armádě a zabývat se střeleckou přípravou a základními opatřeními 

v obraně (jako protichemická, zdravotnická aj. opatření). 

                                                
41 Tamtéž, s. 78. 
42 Tamtéž. 
43 Tamtéž. 
44 Tělesná výchova: Učební osnovy pro střední všeobecně vzdělávací školy, odborné a střední odborné školy, 
odborná učiliště a učňovské školy. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1961. ISBN sine.  
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Nové osnovy z roku 1974, které zůstaly v platnosti až do 80. let, zachovávaly stejné 

obsahy učiva jako osnovy předešlé. I nadále zdůrazňují důležitost nepovinného, zájmového 

tělocviku ve formě sportovních her a oproti osnovám z roku 1953 snižují minimální počet 

účastníků. Rovněž můžeme konstatovat, že se svou náplní stávají přístupnější méně 

nadaným studentům než osnovy z roku 1953 (srovnání náplně viz výše), když říkají: 

„Důležitou formou zájmové tělesné výchovy žáků jsou hodiny nepovinného předmětu sportovní hry 
v rozsahu 2 hodin týdně. Sportovní hry mají umožnit další pohybový i sportovní rozvoj nejen žáků 
pohybově nadaných, ale i žáků pohybově méně disponovaných nebo zaostávajících. Obsahem 
sportovních her je proto základní i rozšiřující učivo. Nejmenší počet žáků pro zřízení skupiny je 15, 
nejvyšší počet žáků ve skupině je 30.“45 

Osnovy potom předepisují konkrétní náplň pro všechny ročníky, a to jak náplň základní tak 

rozšiřující. Učitel poté vybíral jednotlivá cvičení podle aktuální úrovně studentů. 

Obdobné zpracování učebních osnov se objevuje i v dalších letech. Můžeme tak říci, že si 

tělesná výchova vydobyla své místo mezi předměty, a to na příklad i na odborných 

učilištích a učňovských školách, kde byla chápána jako nezbytná prevence poškození 

zdraví a jako důležité kompenzační cvičení při manuální práci (viz např. Učební osnovy 

pro odborná učiliště a učňovské školy: Tělesná výchova – sportovní hry v zařízeních pro 

výchovu učňů. Hoši. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1972). Cvičební činnosti 

zůstávají téměř stejné, alespoň do doby, než se na školách začnou objevovat nové, 

netradiční sporty jako jsou badminton, softball či florbal (90. léta). Mírně se mění rovněž 

rozvrstvení látky, ale minimální povinný počet hodin tělocviku týdně zůstává stejný, a to 

dvě hodiny. 

Pro příklad porovnejme hodinové dotace jednotlivých disciplín z roku 1953 a z roku 1978. 

V roce 1953 osnovy pro střední školy doporučovaly 23-25 hodin sportovní průpravy, 20-

22 hodiny gymnastiky, 11 hodin ostatního programu a 10 hodin her. V roce 1978 bylo 

učivo rozděleno, osnovami platnými až do 80. let na základní a výběrové, přičemž do 

základního učiva patřila gymnastika s dotací 13 hodin ročně pro chlapce a 15 hodin pro 

dívky, atletika z 15 hodinami pro chlapce a 13 pro dívky, sportovní hry s dotací 13 hodin a 

teorie a kontrola s hodinovou dotací 5 hodin. Výběrové učivo potom vyplňovalo 24 hodin 

ročně a jednalo se o jedno, podle podmínek školy vybrané sportovní odvětví, které bylo 

                                                
45 Učební osnovy pro střední odborné a odborné školy a gymnasia: Tělesná výchova. Praha: Státní 
pedagogické nakladatelství, 1974. ISBN sine, s. 3-4. 
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upřednostněno před odvětvími jinými (např. kondiční gymnastika, rytmická gymnastika, 

atletika, sportovní hry, běh na lyžích aj.). 

Své stálé místo mezi učebními předměty si našly i sportovní hry. I tento předmět procházel 

jistými, i když spíše mírnými úpravami. Na příklad osnovy z roku 1991 pokračují v tradici 

snižování počtu účastníků: „Skupiny žáků pro nepovinný předmět se zřizují při minimálním 

počtu 12 žáků, mohou se zřizovat odděleně pro chlapce i dívky anebo i koedukovaně 

(vhodné pro tance, netradiční sporty, plavání atd.). Skupina se doporučuje rozdělit při 

větším počtu než 24 žáků.“46 Jistým posunem dopředu je i „zmodernizování“ obsahu: 

„Obsahem nepovinného předmětu mohou být i netradiční sporty (softbal, ringo, lakros, 

nohejbal, různé varianty sálové kopané atd.).“47 V  osnovách si rovněž všimneme formální 

změny názvu předmětu na zájmovou tělesnou výchovu.  

Prozatím poslední výraznou změnu prodělaly osnovy tělesné výchovy i ostatních předmětů 

v roce 2004 na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školského zákona). Státem centrálně přijímané a 

všeobecně závazné učební osnovy byly nahrazeny rámcovým vzdělávacím programem 

(RVP) pro jednotlivé obory vzdělávání.  RVP předkládá jen obecné cíle, oblasti a obsahy 

vzdělávání, stejně jako klíčové kompetence, průřezová témata a očekávané výsledky 

vzdělávání, ale stanovení konkrétního ve škole aplikovaného učebního plánu je ponecháno 

právě na jednotlivé vzdělávací instituci v podobě sestavení školního vzdělávacího 

programu (ŠVP). 

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia stanovuje celkem osm vzdělávacích oblastí, 

do kterých rozřazuje jednotlivé učební předměty, a poté dále specifikuje jejich vzdělávací 

obsahy. Tělesná výchova, která se spolu s předmětem Výchova ke zdraví nachází v oblasti 

Člověk a zdraví, rozlišuje následující vzdělávací obsah: činnosti ovlivňující zdraví, činnosti 

ovlivňující úroveň pohybových dovedností a činnosti podporující pohybové učení. Pro 

ilustraci uveďme očekávané výstupy vzdělávacího obsahu činnosti ovlivňující úroveň 

pohybových dovedností. 

                                                
46 Učební osnovy čtyřletého gymnázia: Tělesná výchova (povinný předmět), zájmová tělesná výchova 
(volitelný předmět v 1. - 4. ročníku). Praha: Fortuna, 1991. ISBN sine, s. 22. 
47 Tamtéž.  
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„Žák: 
• provádí osvojované pohybové dovednosti na úrovni individuálních předpokladů 
• zvládá základní postupy rozvoje osvojovaných pohybových dovedností a usiluje o své pohybové 

sebezdokonalení 
• posoudí kvalitu stěžejních částí pohybu, označí zjevné příčiny nedostatků a uplatní konkrétní 

osvojované postupy vedoucí k potřebné změně 
• respektuje věkové, pohlavní, výkonnostní a jiné pohybové rozdíly a přizpůsobí svou pohybovou 

činnost dané skladbě sportujících“48 

Výčet učiva je potom podobný jako dříve, ale chybí finální konkretizace cviků, na kterou 

jsme byli zvyklí z dřívějších osnov. Pro ilustraci porovnejme konkretizaci učiva 

sportovních her předkládané RVP v roce 2007 a osnovami v roce 1960. RVP řadí do 

sportovních her „herní systémy, herní kombinace a herní činnosti jednotlivce 

v podmínkách utkání (alespoň ve dvou vybraných sportovních hrách podle podmínek školy 

a zájmu žáků)“49. Osnovy z roku 1960 potom rozepisují cvičení zvlášť pro každou 

sportovní hru, přičemž specifikují základní, rozšiřující a výběrové učivo. Na příklad 

základním učivem pro košíkovou v 10. – 12. ročníku jsou „útočné kombinace založené na 

přečíslení (dva útočníci proti jednomu obránci). Krytí driblujícího útočníka. Útočné 

kombinace založené na clonění. Obranné kombinace proklouzávání a přebírání. 

Kombinace při návratu do obrany. Základy zónové obrany a útočného systému proti ní.“50 

Jasně vidíme, že v dnešní době má učitel tělesné výchovy (respektive metodický orgán 

sestavující ŠVP a učební plány na škole) daleko volnější ruku ve stanovování konkrétních 

učebních obsahů. Na druhou stranu do jisté míry svazující osnovy z dřívějších let 

poskytovaly učitelům návody a inspiraci pro jednotlivé hodiny. Otázkou však zůstává, zda 

bylo takové množství učiva v hodinách reálně zvládnutelné. 

Do učiva citovaného vzdělávacího obsahu činnosti ovlivňující úroveň pohybových 

dovedností se vedle sportovních her řadí dále pohybové dovednosti a pohybový výkon; 

pohybové odlišnosti a handicapy; průpravná, kondiční, koordinační, tvořivá, estetická a 

jinak zaměřená cvičení; pohybové hry různého zaměření; gymnastika; úpoly aj. 

                                                
48 Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2007. ISBN 
978-80-87000-11-3, s. 61. 
49 Tamtéž. 
50 Jednotné osnovy tělesné výchovy pro chlapce a dívky od 6 do 19 let. Praha: Státní pedagogické 
nakladatelství, 1961. ISBN sine, s. 73-74. 
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Vzhledem k pojetí učiva RVP nespecifikuje ani předmět sportovních her (zájmovou 

tělesnou výchovu). Ta je však i nadále umožněna díky tzv. disponibilním hodinám. Tyto 

„volné“ hodiny tak škola může použít na příklad právě na podporu zájmové činnosti 

studentů či na profilaci jednotlivých učebních oborů. 

Poněkud rozdílné je zpracování Rámcového vzdělávacího programu pro střední odborné 

školy, což může ilustrovat RVP pro obor sociální činnost, jeden z oborů vyučovaný na 

SOŠ Kavčí hory, kde probíhala výzkumná část této práce. Tělesná výchova se zde řadí do 

vzdělávací oblasti Vzdělávání pro zdraví, spolu s péčí o zdraví a zdravotní tělesnou 

výchovou (která je ale zařazována pouze dle doporučení lékaře). Do tělesné výchovy je 

zařazeno následující učivo: „teoretické poznatky; tělesná cvičení pořadová, všestranně 

rozvíjející, kondiční, koordinační aj.; gymnastika; atletika; pohybové hry; úpoly; plavání; 

lyžování; bruslení, turistika a sporty v přírodě; testování tělesné zdatnosti“51. Konkretizace 

učebního obsahu je v porovnání s RVP pro gymnázia ještě stručnější. Na příklad sekce 

pohybových her je přiblížena pouze popisem „drobné a sportovní; alespoň dvě sportovní 

hry“52. Podobně jako RVP pro gymnázia i RVP pro obor sociální činnost poskytuje škole 

volné disponibilní hodiny, v rámci kterých mohou být studentům nabídnuty nepovinné 

sportovní hry a další volitelné a jiné, blíže nespecifikované předměty. 

Kapitola 3.2 seznámila s vývojem učebních osnov předmětů tělesná výchova a nepovinné 

sportovní hry. Pokud porovnáme množství informací k jednotlivým předmětům, převažují 

informace vázané k předmětu tělesná výchova. Tento fakt je zapříčiněn tím, že jednotlivé 

učební osnovy nerozpracovávají předmět nepovinné sportovní hry tak detailně, jako jeho 

povinnou formu. A i když jednotlivé osnovy, především ty z doby poválečné a z doby 

komunistického režimu, podtrhují důležitost tělesné přípravy dětí a mládeže, detailní 

rozpracování výuky nepovinných sportovních her ministerstvo školství spíše opomíjelo 

(snad jen s výjimkou osnov z roku 1961, viz strana 27). V souladu s tímto trendem 

vystupuje i rámcový vzdělávací program, který o zájmové formě tělesné výchovy nemluví 

vůbec a v zásadě ji umožňuje jen v rámci tzv. disponibilních hodin. 

                                                
51 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělávání 75-41-M/01 Sociální činnost. Praha: Národní ústav 
odborného vzdělávání, 2009, s. 43. 
52 Tamtéž. 
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3.3 Nepovinné sportovní hry 
Jak jsme viděli v předchozí kapitole věnované vývoji učebních osnov, nepovinná školní 

tělesná výchova si našla na našich školách své stálé místo. A i když se jako stálý učební 

předmět začíná konstituovat až v době po druhé světové válce, myšlenka sportovních her 

se ve školách objevila již dříve.  

V roce 1890 bylo výnosem ministerstva vyučování doporučeno budování zvláštních míst 

pro sportovní hry (středoškolské) mládeže, tak aby mohli žáci mimo školu kompenzovat 

duševní námahu a sedavou činnost. Školám, které měly k dispozici příslušně kvalifikované 

pedagogy, bylo doporučeno zavádění školních her.53 O čtyři roky později pak bylo 

zavedeno odpoledne věnované sportovním hrám.54 

3.3.1 Spolek ku pěstování her české mládeže 

Na založení a rozvoji odpoledního sportování mládeže měl zásadní podíl Spolek ku 

pěstování her české mládeže založený roku 1893. Jednou z nejdůležitějších osob podílející 

se na vzniku Spolku byl Josef Klenka, tehdejší náčelník Sokola na Malé Straně, který začal 

s organizací herně zaměřených akcí již v roce 1892.55 Spolek působil v mnoha městech, 

mimo jiné i v Praze. 

Na propagaci a rozšiřování sportu mezi pražskou mládež se Spolek podílel hned několika 

způsoby. Pravidelně pořádal výcvikové kurzy pro učitele pro zvýšení jejich kvalifikace. O 

prázdninách pořádal výlety po okolí, které sledovaly zvýšení kondice účastníků, ale i 

poznání okolních míst. Spravoval hřiště a podílel se na zvyšování jejich počtu. Od začátku 

činnosti Spolek disponoval na příklad velkým hřištěm na Letné, cvičištěm na louce před 

Hrádeckou školou či hřištěm v Kunerlově zahradě, zřídil rovněž lední kluziště jako zimní 

alternativu ke sportovním hrám. Žákům navštěvujícím hřiště zdarma zapůjčoval potřebné 

                                                
53 BUREŠ, P., ed. Sport a tělesná kultura v čsl. republice a cizině. V Praze: Almanach Sportu, 1931. ISBN 
sine, s. 66. 
54 PERÚTKA, J. Pokrokové tradice tělesné výchovy v Československu. Praha: Olympia, 1974. ISBN sine, s. 
48. 
55 Národní muzeum; Archiv tělesné výchovy a sportu; Spolek pro pěstování her české mládeže. XXXVII. 
zpráva Spolku pro pěstování mládeže v Praze za rok 1931: Čtyřicátý rok činnosti. Praha: Josef Loh, 1932. 
ISBN sine, s. 5-6. 
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náčiní, aj.56 Na sportování žáků měli dohlížet učitelé ze škol, které žáci navštěvovali. Počet 

těchto učitelů ale nebyl mnohdy dostačující, a tak Spolek dbal i o výcvik vlastních 

zaměstnanců. 

Paleta nabízených her a cvičení byla skutečně pestrá. Žáci si mohli vybrat na příklad 

Lawn-Tennis, hod oštěpem a diskem, běh či bruslení. Na hřištích Spolku se cvičilo téměř 

každý den a sportovní hry se na středních školách těšily velké oblibě, o čemž svědčí 

následující upozornění ministerstva školství a národní osvěty z listopadu 1923: „Ježto se 

vyskytly případy, že se hry konaly v nadbytečně velkém počtu hodin, takže tím mohla trpěti 

domácí příprava studujících (chovanců), upozorňujeme k dalšímu opatření (…) podle 

kterého stačí konati hry se žáky dvakrát v týdnu a jen za příznivého počasí.“57 

Vedle sportovních her zajišťovaných Spolkem a příslušnými školami začaly vznikat také 

meziškolní soutěže v tomto odvětví. Prvními svého druhu byly středoškolské hry, poprvé 

pořádané roku 1921 v Pardubicích. Soutěžilo se především v lehké atletice, ale i ve hrách 

jako košíková a odbíjená. Postupem času docházelo k obohacování soutěžního programu o 

další sporty, na příklad plavání či házenou. Podobné hry se konaly i v rámci všesokolských 

sletů58 a na jejich tradici navázaly rovněž hry mládeže pořádané od roku 1950. Náplň 

středoškolských her jasně svědčí o tom, že pojem sportovní hry nelze chápat jako 

ekvivalent her míčových či kolektivních, jak je s pojmem v dnešní době často zacházeno, 

ale že se (v termínu „nepovinné sportovní hry“) skutečně jedná o označení pohybové 

činnosti nad rámec povinné tělesné výchovy, která může mít mnoho podob a forem: jak 

her míčových, tak plavání, atletiky, bruslení aj. 

3.3.2 Sportovní hry mládeže 

Tradice středoškolských her nezanikla ani za druhé světové války, i když podoba her byla 

značně pozměněna. Ve snaze získat sympatie mladých se režim uchýlil k organizaci 

                                                
56 Národní muzeum; Archiv tělesné výchovy a sportu; Spolek pro pěstování her české mládeže. Zpráva 
Spolku ku pěstování her české mládeže v Praze do konce roku 1894. Praha: Spolek ku pěstování her české 
mládeže, 1895. ISBN sine, s. 18-21. 
57 ŠVÁRA, J. Sbírka nařízení o tělesné výchově v Československé republice. Praha: Sekce pro tělesnou 
výchovu při ÚSČsP, 1933. ISBN sine, s. 71-72. 
58 PERÚTKA, J. Pokrokové tradice tělesné výchovy v Československu. Praha: Olympia, 1974. ISBN sine. Str. 
89. 
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sportovních soutěží, tak zvaných dní mládeže (r. 1943), a vynucenou účast mládeže použil 

k propagandistickým účelům.59 Po konci války byla obnovena tradice sportovních her 

přidružených k všesokolským sletům a pořádány byly i samostatné sportovní závody 

v některých městech a výrobních podnicích. 

Po roce 1948 začala vznikat myšlenka Sportovních her veškeré průmyslové mládeže: roku 

1949 byl podán návrh na založení sportovních her dělnické mládeže, tedy 

celorepublikových sportovních soutěží, které byly zahájeny v dubnu 1950.60 Celkové 

vyznění her odpovídalo dobové náladě: důraz byl na prožitkovost a masové zapojení co 

nejširší vrstvy lidí – sportovních amatérů.  

„Nejdůležitější – daleko nejdůležitější částí SHDM jsou masové soutěže I. kola, probíhající 
v závodech mezi sportovními představiteli jednotlivých dílen, rubání. Méně důležité je druhé a třetí 
kolo, ve kterém již dochází ke špičkovým soutěžím. Žádný závod nesmí švindlovat a posílat pro 
pochybnou slávu z vítězství nad jiným závodem a z dobrého umístění v sektorovém II. kole do 
druhého kola representační mužstvo nebo jednotlivce, když neprošel ohněm vnitrozávodního 
soutěžení ve své továrně. Veškerý důraz na vnitrozávodní soutěže! Jim všechnu péči! Nestarat se jen o 
úzký kroužek ‚representantů‘ – ‚primadon‘!“61 

Hry nebyly omezené členstvím v Sokole ani v jiné organizaci. Naopak si kladly za cíl 

získat pro pravidelnou sportovní činnost i mládež, která se doposud do organizované 

tělovýchovné činnosti nezapojila. Cílem byla rovněž propagace sportovní činnosti i bez 

dostatečné výstroje a sportovního zázemí: zaměstnanci jednotlivých podniků tak byli 

nuceni vybudovat v okolí pracoviště hřiště a prostory, kde by se soutěže mohly odehrávat. 

Sportovní hry měly letní a zimní část a soutěžilo se v tradičních sportovních odvětvích, 

jako byla lehká atletika, plavání, odbíjená, kopaná, stolní tenis či lyžování. Zúčastnily se 

jak dívky, tak chlapci.  

První ročník Sportovních her dělnické mládeže proběhl natolik úspěšně, že bylo 

rozhodnuto rozšířit soutěž i mimo výrobní závody. Vedle Sportovních her dělnické 

mládeže tak v roce 1951 přibyly další tři úseky Sportovních her mládeže (SHM): sportovní 

hry vesnické mládeže, sportovní hry školské mládeže a sportovní hry vojenského dorostu. 

Soutěžilo se celkem v pěti sportovních odvětvích: lehké atletice (a to v přespolním běhu 
                                                
59 Tamtéž, s. 126. 
60 HELMICH, K. ed,; NOVOTNÝ, J. ed. Sportovní hry dělnické mládeže. Praha: Sokolské nakl., 1951. ISBN 
sine. Čísla stránek neuvedena. 
61 Tamtéž. 
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v terénu a atletických dráhových disciplinách), v plavání, cyklistice, kopané a odbíjené.62 

Soutěže byly určeny pro účastníky ve věku od 16 do 19 let, i když v průběhu let došlo 

k jistým změnám: na příklad v pátém ročníku SHM pořádaném v roce 1953/54 došlo 

k posunutí věkové hranice již na 15 let. V roce 1951 zase vznikly Sportovní hry žactva, 

určené pro děti ve věku 12–15 let.63 

V souvislosti se zavedením Sportovních her školské mládeže dochází ke kritice organizace 

školní tělesné výchovy a dobrovolné školní tělesné výchovy. Objevily se výtky, že žáci 

nebyli na soutěže dostatečně připraveni, což přineslo na některých místech zhoršené 

výsledky a menší závodnickou účast.64 

Tradice sportovních her nebyla narušena ani po převratu a po vzniku České republiky 

v roce 1993 a nejrůznější meziškolní soutěže jsou pořádány dodnes. Východiska zůstávají i 

po letech stále stejná: motivovat mládež herním prvkem a získat ji pro pravidelnou 

sportovní činnost. 

Vedle Spolku ku pěstování her a Sportovních her mládeže existovaly a stále existují další 

tělovýchovné organizace a události, které se zásadním způsobem podílely na rozvoji a 

propagaci sportovních her. Jmenujme na příklad Československou obec sokolskou, 

dělnické tělocvičné jednoty, katolickou tělovýchovnou organizaci Orel či organizaci 

YMCA. Tyto volnočasové organizace tradičně nabízely a nabízejí studentům sportovní 

vyžití mimo školu a z velké části se do nich soustřeďují studenti, kteří mají zájem o další 

sportovní činnost a kteří by měli zájem i o školní nepovinné sportovní hry. V dnešní době 

existuje široká paleta kroužků a možného volnočasového vyžití, která umožňuje pokrýt 

zájmy co největšího množství studentů. Jedná se na příklad o taneční kroužky, ať už 

aerobic či dnes velice oblíbený street dance a hip hop, florbalové kroužky, atletické 

kroužky, nebo i lekce při fitness centrech zaměřené na jógu či posilování. Zaměření těchto 

organizací je však širší než zaměření této diplomové práce, proto se jim vzhledem 

k doporučenému rozsahu textu nebudu dále věnovat.  
                                                
62 JANOUŠEK, M. Sportovní hry mládeže1951: pokyny k soutěžení – letní část. Praha: Nakladatelství ČOS, 
1951. ISBN sine, s. 3, 11. 
63 MARKALOUSOVÁ, A.; GARGELA, F.; PŘIBYL, J. Sportovní hry mládeže – školský úsek. Praha: Státní 
pedagogické nakladatelství, 1955. ISBN sine, s. 10-11. 
64 Tamtéž, str. 12-13. 
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3.3.3 Zájem studentů o sportovní hry 

Podobně jako v historii, i dnes existuje rozsáhlá sportovní činnost propojená se školním 

prostředím, která má studenty motivovat k pohybové činnosti. Vedle sportovních oddílů 

jsou to na příklad Domy dětí a mládeže, které pro školáky organizují nejrůznější sportovní 

soutěže. Na území Prahy se jedná především o Poprask neboli Pohár pražských škol, 

pořádaný pro základní školy (a nižší ročníky víceletých gymnázií) i pro školy střední. 

Soutěží se po celý školní rok a v nejrůznějších sportovních odvětvích. Ze soutěží 

pořádaných ve školním roce 2016/2017 pro střední školy jmenujme alespoň atletiku, 

volejbal, stolní tenis, přespolní běh, basketbal, ale i softball, nohejbal, plavání či šplh.65 

Porovnejme nyní zájem o jednotlivé soutěže školního roku 2016/2017, projevený 

pražskými gymnázii a středními školami. Údaje jsou počítány k datu 17. 11. 2016. 

Soutěž 

Počet 

zúčastněných 

gymnázií 

Počet 

zúčastněných 

SŠ, OA aj.66 

 dívky chlapci dívky chlapci 

Atletika 12 14 1 4 

Volejbal 15 13 11 9 

Stolní tenis 2 7 10 17 

Minifotbal 22 28 

Přespolní běh 11 11 8 10 
Tab. 1 Zájem o soutěže Poprask67 

Z tabulky 1 vidíme, že v atletických disciplínách jasně převládá zájem studentů z gymnázií 

nad zájmem studentů ze středních škol (26:5). U volejbalu a přespolního běhu mírně 

převyšuje zájem studentů gymnázií (28:20, respektive 22:18). U minifotbalu mírně 

převyšuje zájem studentů středních škol (28:22) a u stolního tenisu pak zájem studentů SŠ 

                                                
65 Střední školy. Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy. [online]. © 2013 – 2016 [cit. 2016-11-17]. Dostupné 
z: http://www.ddmpraha.cz/poprask/stredni-skoly. 
66 SŠ – střední škola, OA – obchodní akademie 
67 Střední školy. Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy. [online]. © 2013 – 2016 [cit. 2016-11-17]. Dostupné 
z: http://www.ddmpraha.cz/poprask/stredni-skoly. 
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převyšuje významně (27:9). Můžeme tedy konstatovat, že studenti středních škol jeví o 

sportovní hry zájem. Otázkou ale zůstává, zda se studenti účastní soutěží čistě ze zájmu (a 

v tomto případě můžeme předpokládat i zájem studentů o nepovinný předmět sportovní 

hry) nebo zda se soutěží účastní proto, že jsou pořádané v době školní výuky a studenti 

jsou při své účasti na nich ze školy omluveni (v tomto případě lze spíše předpokládat, že o 

nepovinný předmět sportovní hry studenti zájem spíše jevit nebudou). 

Ve snaze zjistit zájem studentů středních škol o nepovinné sportovní hry, respektive o 

výuku tohoto předmětu na jednotlivých školách a jeho zaměření, jsem se obrátila na 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a rovněž na Magistrát hlavního města Prahy. 

Podle získaných informací od pracovníků jednotlivých institucí se statistiky o konkrétních 

vyučovaných předmětech na školách nevedou, a proto nebylo možné vyhledat souhrnné 

statistiky pro výuku předmětu sportovní hry. V praktické části práce proto vycházím 

z toho, že žáci mají zájem o pořádané soutěže Poprask, a proto se lze domnívat, že mají 

zájem i o sportování jako takové, tedy mj. o účast v nepovinné formě tělesné výchovy. 

Zároveň vycházím z toho, že zájem o sportování bude mírně převyšovat u chlapců, jak 

ukazuje tabulka č. 1. 

Vzhledem k tomu, že se mi nepodařilo získat na žádné instituci státní správy a krajské 

samosprávy statistiky mapující zájem studentů středních škol o nepovinnou formu tělesné 

výchovy a mapující oblibu povinné tělesné výchovy, vycházela jsem při formulaci hypotéz 

z informací získaných při rešerši a redakci teoretické části práce. Tyto objektivní 

informace jsem zkombinovala s výsledky svého pozorování a úsudkem, který jsem si 

vytvořila v průběhu svého působení na SOŠ Kavčí hory.  
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4 Hypotézy 

Hypotéza č. 1: Alespoň 80% studentů považuje počet hodin povinné tělesné výchovy za 

dostatečný. 

Hypotéza č. 2: Alespoň 60% studentů se mimo povinnou školní tělesnou výchovu věnuje 

pohybové aktivitě nejméně třikrát týdně. 

Hypotéza č. 3: Nejméně 60% studentů má zájem o hodiny nepovinné tělesné výchovy 

navíc. 

Hypotéza č. 4: Chlapci mají o 20-30% větší zájem o nepovinné sportovní hry než dívky. 

Hypotéza č. 5: Zájem o nepovinné sportovní hry je nepřímo úměrný s věkem studentů. 

Hypotéza č. 6: Studenti jeví nejmenší zájem o nepovinné sportovní hry s gymnastickým a 

atletickým zaměřením. 
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5 Metody a postup práce 

Pro řešení této diplomové práce jsem použila kvantitativní dotazníkovou metodu. Při 

sestavování dotazníku jsem postupovala podle publikace editované Š. Švecem Metodologie 

věd o výchově: kvantitativně-scientické a kvalitativně-humanitní přístupy v edukačním 

výzkumu (především podle článků Fáze výzkumného procesu68 a Metoda dotazníku 

v edukačním výzkumu69) a rovněž podle Elektronické učebnice pedagogického výskumu70 

P. Gavory a kol. 

Dotazník byl distribuován studentům SOŠ Kavčí hory v hodinách tělesné výchovy: 

studenti z několika tříd jsou vždy spojeni do skupin podle výsledného počtu cvičících, 

přičemž každá skupina má jednu dvouhodinovku tělocviku týdně (tedy 1x 90 minut). Sběr 

dat proběhl jednorázově v týdnu 21. – 25. listopadu 2016: pokud student na hodině chyběl, 

nebyl více žádán o vyplnění dotazníku. Tento postup umožnil zachování anonymity, a 

rovněž pomohl zajistit stejné výchozí podmínky pro všechny respondenty. Pro zajištění 

stejných výchozích podmínek rovněž autorka diplomové práce zadávala dotazníky 

respondentům vždy osobně, a to se stejnou průvodní informací a instrukcí. Studenti byli 

seznámení se zásadami vyplňování dotazníku a s faktem, že dotazník slouží jako podklad 

k diplomové práci. Rovněž byli ujištěni o zachování anonymity. Před vyplňováním 

dotazníků vždy řešitelka vysvětlila jednotlivé otázky a možné problematické termíny, aby 

byla zajištěna reliabilita. V průběhu vyplňování dotazník byla autorka také vždy na místě, 

aby odpověděla na případné doplňující dotazy. Čas na vyplnění dotazníku nebyl stanoven: 

každý respondent ho mohl vyplnit vlastním tempem. 

5.1 Dotazník 
Dotazník se skládal celkem z dvanácti otázek a byl rozdělen do dvou částí, úvodu a části 

speciální. Úvodní část obsahovala celkem dvě otázky, které zjišťovaly pohlaví respondenta 

                                                
68 GAVORA, P. Fáze výzkumného procesu. In: ŠVEC, Š. a kol. Metodologie věd o výchově: Kvantitativně-
scientické a kvalitativně-humanitní přístupy v edukačním výzkumu. Brno: Paido, 2009. ISBN 978-80-7315-
192-8, s. 55-71. 
69 ŠVEC, Š. Metoda dotazníku v edukačním výzkumu. In: ŠVEC, Š. a kol. Metodologie věd o výchově: 
Kvantitativně-scientické a kvalitativně-humanitní přístupy v edukačním výzkumu. Brno: Paido, 2009. ISBN 
978-80-7315-192-8, s. 122-140. 
70 GAVORA, P. a kol. Elektronická učebnica pedagogického výskumu. [online]. Bratislava: Univerzita 
Komenského, 2010. Dostupné z: <http://www.e-metodologia.fedu.uniba.sk/>. ISBN: 978-80-223-2951-4. 
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a studijní ročník, který navštěvuje. Tyto otázky umožnily roztřízení získaných dat podle 

ročníku a podle pohlaví respondentů a umožnily tak sledovat proměnlivost názoru ve 

vztahu k pohlaví a věku. 

Zbylých deset otázek zařazených do části speciální se vztahovalo přímo ke studovanému 

tématu. Otázky byly rozděleny v poměru 8 otázek uzavřených, 1 otázka polouzavřená a 1 

otázka otevřená. U otázek uzavřených byla vždy ponechána možnost „jiné“ tak, aby bylo 

zajištěno, že každý respondent bude moci odpovědět pravdivě na každou otázku. Položky v 

dotazníku byly sestavovány na základě vytyčených problémových otázek a poznatků 

nabytých při sestavování teoretické části této práce. 

Na konci dotazníku byl ponechán prostor pro případné poznámky a náměty, aby mohli 

respondenti své odpovědi jakkoliv doplnit či komentovat.  
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6 Výzkumná část 

Dotazníky byly distribuovány výzkumnému souboru studentů SOŠ služeb Kavčí hory. 

Vzhledem k jejímu zaměření (pomáhající profese) je ve škole značná převaha dívek. 

Z celkového počtu 256 studentů se šetření zúčastnilo jen 137 z nich: značná část studentů 

nebyla na hodině přítomna z důvodu nemoci, uvolnění či jiných důvodů. 

6.1 Výzkumný soubor 
Z celkového počtu 25671 studentů na škole studuje 219 dívek a 37 chlapců. Dotazníkového 

šetření se zúčastnilo 117 dívek (tedy 53,4% dívek) a 20 chlapců (tedy 54%). 

 

Graf 1 Výzkumný soubor 

Z grafu je patrná zásadní převaha dívek nad chlapci. Rovněž je vidět, že relativně velké 

množství studentů je uvolněných z hodin tělesné výchovy: jedná se o 9 chlapců (24,3% 

chlapců) a 58 dívek (26,5% dívek), tedy celkem 67 studentů (26,2% studentů). Zajímavé 

je, že procento uvolněných chlapců je srovnatelné s procentem uvolněných dívek. 

Vzhledem k neúčasti uvolněných studentů na hodinách tělesné výchovy tyto studenty 

nepočítám jako relevantní součást výzkumného souboru (neúčastnili se dotazníkového 

šetření). Pokud ve výzkumu uvažuji pouze cvičící studenty (189 studentů z celkového 

počtu 256 studentů, tedy 73,9%), lze konstatovat, že šetření se účastnilo 71,4% chlapců a 

                                                
71 Tato kapitola čerpá z dat získaných dotazníkovým šetřením (1. a 2. otázka dotazníku zjišťující pohlaví 
respondentů a ročník, který navštěvují) a rovněž z dat poskytnutých SOŠ Kavčí hory. 
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72,7% dívek, tedy 72,5% studentů z celkového počtu 189 cvičících studentů. Zbytek 

studentů nebyl v rozhodné době na hodinách tělesné výchovy přítomen. 

Výzkumu se zúčastnili studenti ze všech ročníků a tříd. Jednalo se o tři třídy I. ročníku 

(S1A, S1B, S1C), dvě třídy II. ročníku (S2A, S2B), dvě třídy III. ročníku (S3A, S3B) a tři 

třídy IV. ročníku. Rozvrstvení studentů napříč ročníky ukazují grafy č. 2 a 3. 

 

Graf 2 Rozvrstvení dívek napříč ročníky 

Z grafu č. 2 vidíme, že významně roste množství uvolněných studentek. Zatímco v prvním 

ročníku je uvolněno 8,7% z nich (6 studentek), ve druhém je to již 18,8% studentek (9 

studentek), ve třetím 30,6% studentek (15 studentek) a ve čtvrtém dokonce 52,8% 

studentek (celkem 28 studentek). Studentky SOŠ Kavčí hory tak potvrzují rostoucí trend v 

uvolňování studentů z hodin tělesné výchovy. 

Ze studentek, které nemají uvolnění z hodin tělesné výchovy, nebylo na rozhodné hodině 

přítomno 31,9% studentek I. ročníku (22 studentek), 45,9% studentek II. ročníku (22 

studentek), 51,0% studentek III. ročníku (25 studentek) a 62,3% studentek IV. ročníku (33 

studentek). U dívek tedy můžeme konstatovat rostoucí tendenci v omlouvání z hodin 

tělesné výchovy, která může vedle případné nemocnosti studentek souviset i s menší 

oblibou předmětu tělesná výchova a tedy se záměrným vyhýbáním se tomuto předmětu. 

Se situací chlapců seznamuje graf č. 3 
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Graf 3 Rozvrstvení chlapců napříč ročníky 

Rostoucí trend v uvolňování, který vykazují dívky, se u chlapců nepotvrzuje. Zatímco v I. 

ročníku je uvolněno 36,4% studentů (4 studenti), ve II. ročníku je uvolněno 11,1% 

studentů (1 student), ve III. ročníku 33,3% studentů (2 studenti) a ve IV. ročníku 18,2% 

studentů (2 studenti). 

Co se týče absence chlapců v rozhodných hodinách, v I. ročníku nebylo na hodině 

přítomno 54,5% studentů (6 studentů), ve II. ročníku 44,4% studentů (4 studenti), ve III. 

ročníku 50% studentů (3 studenti) a ve IV. ročníku 36,4% studentů (4 studenti). Ani 

v neúčasti na hodinách tělesné výchovy se tedy u chlapců rostoucí tendence nevyskytuje. 

Vysoká procenta můžeme vysvětlit celkově nižším počtem chlapců na škole. 

6.2 Obliba předmětu tělesná výchova 
V otázce č. 3 měli studenti odpovídat na otázku: „Baví tě předmět tělesná výchova?“. Na 

výběr měli ze čtyř možností, „ano“, „spíše ano“, „spíše ne“ a „ne“. 
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Graf 4 Celková obliba předmětu tělesná výchova 

Z celkového počtu 137 respondentů tělesná výchova baví či spíše baví 64% z nich (88 

studentů). Zbylých 36% studentů (49 studentů) tělesná výchova spíše či zcela nebaví. 

Zajímavá je proměnlivost obliby předmětu napříč ročníky. 

 

Graf 5 Obliba předmětu tělesná výchova napříč ročníky 

Z grafu č. 5 vidíme, že zatímco většina hodnot napříč ročníky kolísá, jasně se zvyšuje 

procento studentů, které tělesná výchova jednoznačně nebaví. Vzhledem k zaměření 

dotazníku a práce ale nemůžeme spolehlivě stanovit příčiny tohoto nárůstu (zda je závislý 

pouze na věku, nebo i jiných faktorech, na příklad na náplni hodin či osobě učitele). 

Jak se liší obliba předmětu tělesná výchova mezi pohlavími, ukazuje graf č. 6. 
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Graf 6 Obliba předmětu TV podle pohlaví 

Z grafu č. 6 vidíme, že obliba předmětu tělesná výchova je dle původních očekávání 

jednoznačně vyšší u chlapců nežli u dívek. Zatímco 90% studentů uvádí, že je tělesná 

výchova zcela nebo částečně baví, stejné odpovědi uvádí jen 60% studentek. Přibližně 

stejné procento dívek a chlapců uvádí, že je tělesná výchova zcela nebaví (6,8% studentů a 

5% studentek): velký rozdíl naopak pozorujeme u odpovědi „spíše nebaví“, kterou zaškrtlo 

33,3% studentek a jen 5% studentů. 

6.3 Oblíbené aktivity v hodinách TV 
Ve čtvrté otázce byli respondenti dotazováni, jaké aktivity je nejvíce baví (popřípadě by je 

nejvíce bavily) při hodinách tělesné výchovy. Na výběr měli celkem 69 konkrétních 

činností a ve volném poli mohli doplnit i zcela jiné činnosti, o které by měli zájem. 

Jednotlivé činnosti byly rozděleny do několika kategorií podle sportovních odvětví a 

uvažována byla jak průpravná cvičení, tak komplexní sportovní činnost. Respondenti měli 

na výběr z následujících činností: 

1. atletika – atletická abeceda, nácvik startů, běhání, skok vysoký, skok daleký, vrhy a 

hody; 

2. volejbal – nácvik techniky úderů, nácvik herních kombinací, hra, seznamování se 

s pravidly; 
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3. basketbal – nácvik driblingu, nácvik nahrávek, nácvik dvojtaktu, nácvik herních 

kombinací, střelba na koš, hra, seznamování se s pravidly; 

4. fotbal – nácvik nahrávek, nácvik střelby, nácvik chytání (brankář), nácvik herních 

činností, hra, seznamování se s pravidly; 

5. florbal – nácvik nahrávek, nácvik střelby, nácvik chytání (brankář), nácvik herních 

kombinací, hra, seznamování se s pravidly; 

6. stolní tenis – nácvik úderů, hra, seznamování se s pravidly; 

7. frisbee – nácvik nahrávek a chytání, hra, seznamování se s pravidly; 

8. ringo – nácvik nahrávek a chytání, hra, seznamování se s pravidly; 

9. T-ball – nácvik nahrávek a chytání, nácvik odpalování, nácvik herních kombinací, 

hra, seznamování se s pravidly 

10. cvičení na hudbu – aerobic, klasické a latinskoamerické tance; 

11. gymnastika – přeskok přes kozu, cvičení na kladině, cvičení na trampolíně, cvičení 

na hrazdě, prostná cvičení, cvičení na kruzích, šplh na laně, šplh na tyči, skákání 

přes švihadlo, gymnastická průprava, cvičení na lavičkách; 

12. další, nezařazené činnosti – lední bruslení, in-line bruslení, cyklistika, turistika, 

nordic walking, orientační běh, plavání, štafetové hry ve družstvech, úpoly a 

základy sebeobrany, posilování, kondiční cvičení, překážkové dráhy, první pomoc; 

13. jiné – kde mohli studenti upřesnit další aktivity dle obliby. 

Tato otázka může sloužit jako doporučení pro učitele TV, které činnosti zařazovat více než 

jiné, a kterými činnostmi by bylo možné vzbudit zájem studentů o tělesnou výchovu. 

Výsledky mohou rovněž poukázat na vhodné zaměření nepovinných sportovních her, které 

by oslovilo co nejvíce studentů. 
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Graf 7 Oblíbené aktivity v hodinách TV 

Z grafu č. 7 vidíme, že studenti upřednostňují samotnou hru před průpravnými cvičeními. 

Pravděpodobně se tedy spokojí se základními dovednostmi a znalostmi pravidel, které jim 

umožní hrát hru na základní úrovni a se základními pravidly. V čele tabulky se tak umístilo 

hraní volejbalu, florbalu, fotbalu, frisbee, stolního tenisu, ringa a basketbalu. Zajímavé 

přitom je, že nácvik střelby v basketbalu se umístil před samotnou hrou: můžeme se 

domnívat, že pro část respondentů, především dívek, se jedná o „neběhavou“ variantu hry, 

ať už ve formě průpravné střelby na koš či oblíbené aktivity na krále. 

Z aktivit mimo běžné sportovní hry respondenti nejčastěji zaškrtávali lední bruslení, 

plavání, posilování, in-line bruslení, cyklistiku, cvičení na trampolíně a turistiku. Jedná se 

o aktivity, které studenti podle dotazníku nejčastěji praktikují i ve svém volném čase. 

Vidíme, že do popředí se dostávají aktivity propagované jako přínosné pro zpevnění či 

formování postavy, především plavání, posilování, in-line bruslení a cvičení na trampolíně. 

Podle volby oblíbené aktivity se dá usoudit, že největší zájem by byl ve škole o zájmový 

tělocvik zaměřený na volejbal, florbal a fotbal. Zajímavé proto bude porovnání se 

zpracováním výsledků otázky č. 10, kde měli studenti specifikovat právě zaměření 

kroužku, o který by měli zájem. Rovněž vidíme, že velký zájem je o lední bruslení a 
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plavání, tedy aktivity, které se vzhledem k délce hodin těžko zařazují do běžné náplně 

hodin tělesné výchovy (návaznost na výuku dalších předmětů, dostupnost speciálních 

sportovišť apod.). Vzhledem k velkému zájmu o tyto dvě sportovní aktivity by se proto 

mohly stát náplní zájmového tělocviku, tedy kroužku plavání a kroužku ledního bruslení. 

Graf č. 7 rovněž dává za pravdu trendu v historické proměně náplně hodin tělesné 

výchovy. Prostná, pořadová a vojenská cvičení, která dříve tvořila hlavní náplň hodin 

tělocviku, postupně ustupovala do pozadí a nechávala větší prostor sportovním a 

pohybovým hrám a celkově dynamičtějším obsahům. Podle oblíbenosti jednotlivých 

aktivit můžeme říct, že se tato změna odehrála v souladu s preferencemi (dnešních) 

studentů a zařazení těchto aktivit může pomoci získat pro pravidelnou pohybovou činnost 

více studentů. 

Jak se liší obliba jednotlivých aktivit podle pohlaví, ukazují grafy 8 a 9. 

 

Graf 8 Oblíbené aktivity dívek v hodinách TV 

Graf č. 8 ukazuje, že mezi dívkami je velký zájem o aktivity, které jsou o hodinách tělesné 

výchovy na středních školách spíše neobvyklé a vzhledem k rozvrhu hodin často obtížně 

zařaditelné. Jedná se především o lední bruslení, plavání, in-line bruslení a cyklistiku. 

Vedle těchto pro školní prostředí spíše netradičních sportů mají dívky zájem především o 

volejbal, frisbee, florbal a ringo a před nácvikem herních dovedností a seznamováním se 
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s pravidly upřednostňují samotnou hru. Zájem je rovněž o basketbal, avšak u této sportovní 

hry dívky upřednostňují střelbu na koš před samotnou hrou. 

Velice vysoko se v tabulce oblíbenosti jednotlivých aktivit umisťuje rovněž posilování. 

Tento fakt koresponduje s věkem studentek: snaží se dbát o svou postavu a vypadat dobře.  

Oblibu herních činností u chlapců ukazuje graf č. 9. 

 

Graf 9 Oblíbené aktivity chlapců v hodinách TV 

Z grafu č. 9 vidíme, že co do oblíbenosti u chlapců jasně převažují herní činnosti – fotbal, 

florbal, volejbal a stolní tenis. Polovina studentů označila rovněž basketbal a nácvik střelby 

ve florbalu. Podobně jako dívky, chlapci upřednostňují hru před nácvikem herních 

kombinací, technikou a seznamováním se s pravidly. Vysoký skór získala rovněž 

cyklistika a posilování.  

6.4 Sportovní činnost ve volném čase 
V otázce č. 5 respondenti odpovídali na otázku, jak často sportují mimo hodiny tělesné 

výchovy. Na výběr měli celkem z šesti možností: „mimo školu nesportuji“, „1x týdně“, 

„2x týdně“, „3x týdně“, „4x týdně“ a „více“. U každé z možností měli respondenti 

upřesnit, jakou sportovní činnost provozují, a čas, který danou činností v průměru stráví. 

Studenti, kteří zaškrtli první možnost, měli upřesnit, proč ve svém volném čase nesportují. 
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Graf 10 Sportovní činnost studentů ve volném čase 

Z grafu č. 10 vidíme, že pravidelnou mimoškolní sportovní činnost (3x týdně a více) 

vykazují více chlapci než dívky: 55% chlapců (11 studentů) sportuje mimo školu alespoň 

třikrát týdně, zatímco stejně častou sportovní činnost vykazuje jen 29,1% dívek (34 

studentek). Velice podobné je potom procento studentek a studentů, kteří nesportují ve 

svém volném čase vůbec: 20% chlapců (4 studenti) a 23,9% dívek (28 studentek). 

Studenti měli rovněž uvést, kterým činnostem se věnují (uvést mohli více možností). 

Nejvíce chlapců, 40% (celkem 8 studentů), uvedlo, že se věnuje posilování. 20% studentů 

(4 chlapci) se potom věnují různé formě bojového umění (capoeira, thaibox, box, 

taekwondo). Běháním a tancem vyplňuje svůj volný čas 10% studentů (shodně vždy 2 

chlapci). Další jmenované činnosti byly chůze, cyklistika, in-line bruslení, florbal a vodní 

pólo. 

Co se týče dívek, nejvíce z nich uvádělo různé formy posilování (ať už doma či ve fitness 

centru, popřípadě kruhový trénink či Nike Training Club): tuto sportovní činnost uvedlo 

celkem 41,9% studentek (49 dívek). Na druhém místě se mezi volnočasovými aktivitami 

umístily různé formy tancování a cvičení na hudbu (street dance, zumba, standardní tance, 

latinsko-americké tance, disco dance, twerk, aerobic, pole dance, aerial hoop and silk, hip-

hop), které navštěvuje celkem 18,8% studentek (22 dívek). Na třetím místě figuruje běh, 
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který uvedlo 15,4% studentek (celkem 18 dívek). Objevovaly se rovněž různé druhy 

bojových sportů (na příklad MMA, kickbox či judo), plavání, cyklistika, basketbal aj. 

 

Graf 11 Sportovní činnost chlapců ve volném čase 

Na grafu č. 11 vidíme rozvržení studentů napříč ročníky a frekvenci jejich volnočasové 

sportovní činnosti. Nepotvrdil se žádný vývojový trend: zatímco v I. ročníku vůbec 

nesportuje 40% studentů (2 chlapci) a ve IV. ročníku 28,6% studentů (rovněž 2 studenti), 

ve II. a III. ročníku tuto volbu nezaškrtl ani jeden student. Opačná tendence se projevila u 

možnosti „více“: více než 4x týdně sportuje 40% studentů II. ročníku (2 studenti) a 66,7% 

studentů III. ročníku (rovněž pouze 2 studenti). Z I. a IV. ročníku volbu „více“ nezaškrtl 

ani jeden student. 

 

Graf 12 Sportovní činnost dívek ve volném čase 
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Ani u dívek nemůžeme pozorovat žádný lineární trend, nicméně z grafu č. 12 vidíme, že 

pravidelně (3x týdně a více) sportují dívky častěji v I. a II. ročníku, nežli v ročníku III. a 

IV. V I. ročníku do kategorie dívek sportujících 3 a vícekrát týdně spadá 36,2% studentek 

(17 dívek) a ve II. ročníku 42,3% studentek (11 dívek), zatímco ve III. ročníku je to již jen 

16,7% dívek (4 studentky) a ve IV. ročníku 10% dívek (2 studentky, přičemž ani jedna 

nezaškrtla možnost „více“). 

Procento dívek, které nesportují ve svém volném čase vůbec, je nejvyšší ve II. ročníku, a 

se zvyšujícím věkem klesá na přibližně stejnou úroveň jako v ročníku I. (19,1% dívek v I. 

ročníku a 20% dívek v ročníku IV., které nesportují vůbec). 

6.5 Počet hodin tělesné výchovy 
V otázce č. 6 se respondenti měli vyjádřit, zda se jim zdá počet hodin tělesné výchovy 

dostatečný či nedostatečný, popřípadě navrhnout počet hodin, který by se jim zdál 

dostatečný (otázka č. 7). Rovněž měli upřesnit, zda jim více vyhovuje současné schéma 

výuky TV 1x týdně 90 minut, nebo zda by upřednostnili schéma 2x týdně 45 minut či jiné 

(otázka č. 8). 

 

Graf 13 Dostatečnost počtu hodin tělesné výchovy 

Z grafu č. 13 vidíme, že chlapcům se počet hodin tělesné výchovy zdá daleko častěji 

nedostatečný než dívkám: tuto volbu označilo 40% studentů (8 chlapců) a jen 13,7% 

studentek (16 dívek). 
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Zajímavé také je, že část studentů, kterým se zdá počet hodin tělocviku dostatečný, 

navrhovala v otázce č. 7 snížení jeho hodinové dotace pouze na jednu hodinu týdně; 

konkrétně se jednalo o 14 studentek (tedy 12,0% dívek). Jedna studentka IV. ročníku 

dokonce uvedla, že by tělesná výchova neměla být v posledním ročníku školy vzhledem 

k jejímu zaměření vůbec vyučována. 

Nejvíce studentek, které považují počet hodin tělocviku za nedostatečný, navrhuje jeho 

rozšíření celkem na 4 hodiny týdně. Tuto možnost uvedlo celkem 10 studentek, přičemž 6 

z nich doporučuje vyučovat TV v rozsahu 2x 90 minut, zbylé 4 studentky doporučují 

rozsah 4x 45 minut. Čtyřikrát bylo doporučeno navýšení počtu hodin na 3 hodiny týdně. Po 

jedné studentce potom doporučilo 6 hodin týdně a 10 hodin týdně. 

Rozšíření na čtyři hodiny týdně doporučovalo i nejvíce chlapců nespokojených s aktuální 

hodinovou dotací předmětu. Pro tuto volbu se vyjádřilo celkem 5 studentů (tři z nich 

doporučovali rozložení 2x 90min, dva z nich rozložení 4x 45 minut). Dva studenti potom 

doporučovali navýšení hodinové dotace na 5 hodin týdně, jeden na 3 hodiny týdně. 

 

Graf 14 Hodinové schéma předmětu tělesná výchova 

Na grafu č. 14 vidíme, že ze studentů, kteří jsou spokojení s aktuální hodinovou dotací 

předmětu tělesná výchova, většina upřednostňuje nynější schéma výuky, tedy 1x týdně 90 

minut tělesné výchovy: u dívek je to 46,2% (proti 27,4%, které by upřednostnily schéma 

2x 45 minut), u chlapců 45% (proti 15% upřednostňujícím rozvržení 2x 45 minut). Motivy 
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mohou být různé. Schéma 1x 90min jednoznačně umožňuje lepší vysvětlení a procvičení 

nacvičovaných dovedností. Zároveň ale musíme připustit, že možným vysvětlením může 

být i to, že studenti mají rádi „odbyto“ jediným tělocvikem za týden. 

Co se počtu hodin týče, je rovněž zajímavé porovnat jejich počet, respektive to, zda se jeví 

jako dostatečný či nedostatečný, s celkovou oblibou předmětu tělesná výchova.  

 

Graf 15 Vztah oblíbenosti TV a počtu hodin u dívek 

 

Graf 16 Vztah oblíbenosti TV a počtu hodin u chlapců 

Z grafů č. 15 a 16 vidíme, jak jednotlivé skupiny studentů podle obliby hodnotí 

dostatečnost počtu hodin tělesné výchovy. U dívek vidíme jasnou tendenci, že čím nižší 

obliba tělocviku, tím častěji hodnotí počet hodin jako dostatečný. Zatímco pouze 72,2% 

dívek, které zaškrtly, že je tělesná výchova baví, uvedlo, že se jim zdá počet hodin 

dostatečný, stejnou volbu uvedlo 100% dívek, které tělesná výchova nebaví. 

Podobná tendence je vidět i u chlapců, avšak s jedinou výjimkou studentů, kteří uvedli, že 

je tělesná výchova nebaví (1 student). Tento student uvedl, že ho tělesná výchova nebaví, 

počet hodin přesto považuje za nedostatečný. Můžeme se proto domnívat, že tomuto 

studentovi nevadí samotný předmět, ale nezábavnou shledává především jeho náplň, kterou 

by rád inovoval. Pokud by ho totiž nebavila tělesná výchova jako taková, můžeme se 

domnívat, že by počet hodin TV klasifikoval jako dostatečný. 

Do dalšího vyhodnocování lze předpokládat, že o nepovinné sportovní hry budou mít 

největší zájem studenti, kteří hodnotí tělesnou výchovu jako oblíbenou či spíše oblíbenou a 

zároveň považují počet hodin tělesné výchovy za nedostatečný. 

■ Nedostatečný 

■ Dostatečný 
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6.6 Zájem o nepovinné sportovní hry 
V deváté otázce respondenti odpovídali, zda by měli zájem o nepovinný předmět 

sportovních her (SHN), pokud by ho škola nabídla. Odpovědi jsou znázorněny v grafech č. 

17 a 18. 

 

Graf 17 Zájem dívek o SHN 

 

Graf 18 Zájem chlapců o SHN 

Z grafu č. 18 vidíme, že nejvíce mají o zájmový tělocvik zájem chlapci z I. ročníku 

(80,0%): vývojová tendence jejich zájmu je klesající, i když ve IV. ročníku se zájem o 

nepovinné sportovní hry navrací přibližně na úroveň zájmu v II. ročníku (57,1% ve IV. 

ročníku a 60,0% ve II. ročníku). Nejmenší zájem o nepovinný tělocvik je v ročníku III. 

(33,3%). 

V porovnání grafů 17 a 18 vidíme, že zájem chlapců o zájmovou tělesnou výchovu 

významně převyšuje zájem dívek. Jedinou výjimku tvoří III. ročník, kde zájem dívek o 

nepovinné sportovní hry dosahuje 29,2% a zájem chlapců činí 33,3%. Nejvyšší zájem 

potom dívky vykazují ve II. ročníku, 46,2% (oproti zájmu chlapců v I. ročníku, který činí 

80%). I dívky tedy vykazují s narůstajícím věkem menší zájem o nepovinný tělocvik (s 

výjimkou II. ročníku). 

Následující graf ukazuje zájem o nepovinné sportovní hry v absolutních číslech. 
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Graf 19 Zájem o SHN v absolutních číslech 

Graf č. 19 nás seznamuje s celkovými počty studentů majícími zájem o nepovinné 

sportovní hry. Z I. ročníku je to 22 studentů (18 dívek a 4 chlapci), z II. ročníku 15 

studentů (12 dívek a 3 chlapci), z III. ročníku 8 studentů (7 dívek a 1 chlapec) a z IV. 

ročníku rovněž 8 studentů (4 dívky a 4 chlapci). V souhrnu má o nepovinné sportovní hry 

zájem 53 studentů, 12 chlapců a 41 dívek, tedy množství, které by dostatečně naplnilo dvě 

skupiny sportovních her. 

Můžeme předpokládat, že zájem studentů o zájmový tělocvik bude ovlivněn rovněž 

konkrétním zaměřením předmětu. Které kroužky by byly u žáků nejoblíbenější, mapuje 

otázka č. 10 (viz kap. 6.7). 

 

Graf 20 Vztah zájmu o SHN a počtu hodin TV 
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Z grafu číslo 20 vidíme, že podle předpokladů s klesajícím zájmem o nepovinné sportovní 

hry klesá i počet studentů, kteří hodnotí hodinovou dotaci povinné tělesné výchovy jako 

nedostatečnou. Projevuje se tedy mírná snaha studentů kompenzovat domněle 

nedostatečný počet hodin tělesné výchovy. Zároveň ale platí, že většina studentů počet 

hodin tělocviku hodnotí jako dostatečný. 

Vztah zájmu o nepovinné sportovní hry a pravidelnosti mimoškolní sportovní činnosti nám 

ukazuje následující graf. 

 

Graf 21 Vztah mezi mimoškolní sportovní činností a zájmem o SHN 

S faktem, že ve svém volném čase pravidelně nesportuje nadpoloviční většina dívek, nás 

seznámil již graf č. 10. Graf č. 21 nám navíc ukazuje, že dívky pravidelně sportující 

(sportující 3 a vícekrát týdně) se častěji řadí do skupiny mající o nepovinné sportovní hry 

zájem: z dívek, které o SHN projevily zájem, jich 31,7% uvádí, že sportuje alespoň 3x 

týdně, zatímco z dívek, které o SHN zájem nemají, jich stejně pravidelně sportuje jen 

26,3%. Tento trend vyvrací původní očekávání autorky práce, že studenti, kteří již 

pravidelně sportují, o nepovinný tělocvik navíc zájem mít spíše nebudou. 

Dívky, které doposud ve svém volném čase buď vůbec nesportují, nebo sportují nárazově 

jen 1x týdně, se rozptýlily rovnoměrně mezi skupinu, která o SHN má zájem, a skupinu, 

která o SHN zájem nejeví. 
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Podobná tendence jako u pravidelně sportujících dívek se projevila u chlapců. Studenti 

mající zájem o nepovinný tělocvik navíc jsou z 58,3% tvořeni chlapci již sportujícími. Ze 

skupiny, která o SHN zájem nejeví, je potom pravidelně sportujících 50%. Chlapci, kteří 

ve svém volném čase necvičí vůbec či pouze 1x týdně, tvoří 41,7% skupiny jevící zájem o 

zájmový tělocvik a 25% skupiny, která o nepovinné sportovní hry zájem jeví. 

6.7 Zaměření nepovinných sportovních her 
V otázce č. 10 měli studenti, kteří projevili zájem o nepovinné sportovní hry, uvést, o jaké 

zaměření předmětu by měli zájem. Na výběr měli celkem z osmi možností, přičemž 

zaškrtnout mohli nejvýše tři z nich. V osmé možnosti mohli upřesnit zcela jiné zaměření, 

které neuvažovalo předchozích 7 možností. Studenti volili mezi: 

1. gymnastickým kroužkem, 

2. atletickým kroužkem, 

3. basketbalovým kroužkem, 

4. volejbalovým kroužkem, 

5. florbalovým kroužkem, 

6. fotbalovým kroužkem, 

7. všestranně zaměřeným kroužkem se střídáním činností (např. jednou volejbal, 

jednou basketbal atd.) 

8. jiným kroužkem (kde studenti měli konkretizovat svůj zájem). 

Následující dva grafy ukazují zájmové zaměření dívek a chlapců. 



60 
 

 

Graf 22 Zájmové zaměření SHN u dívek 

 

Graf 23 Zájmové zaměření SHN u chlapců 

Z grafu č. 22 vidíme, že největší zájem je mezi dívkami o volejbal a gymnastiku, které 

zaškrtlo pokaždé 12 dívek (ze 41 dívek, které mají zájem o nepovinné sportovní hry). Po 

sedmi zájemkyních získala atletika a všestranně zaměřený předmět. V kolonce „jiné“ 3 

studentky uvedly softbal a 2 studentky házenou. Dvě studentky uvedly rovněž jízdu na 

koni a snowboarding, které by však byly z organizačních důvodů jen těžko realizovatelné. 

Po jedné studentce si získaly i ringo, posilování, základy sebeobrany a badminton. 

Mezi chlapci se největšímu zájmu těší florbalové zaměření, které zaškrtlo celkem 7 

studentů (ze 12 chlapců, kteří mají o nepovinné sportovní hry zájem). Pět chlapců vybralo 

všestranné zaměření, další 4 fotbal. Jeden chlapec navrhl vlastní náplň předmětu, a to 

kruhový trénink. 

Se souhrnnou situací seznamuje graf č. 24. 
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Graf 24 Zájmové zaměření o SHN 

Jak ukazuje graf č. 24, největší absolutní zájem je o volejbalové zaměření (14 studentů), 

gymnastiku a florbal (vždy po 13 studentech) a dále o sportovní hry všestranného zaměření 

(12 studentů). 

Zajímavé je rovněž porovnání grafů č. 22, 23 a 24 s grafy č. 7, 8 a 9 (kap. 6.3), které 

mapují oblíbené aktivity v běžných hodinách tělesné výchovy (otázka č. 4 dotazníku). 

Upřednostněné zaměření nepovinných sportovních her u dívek kopíruje schéma 

oblíbených činností, které by studentky rády o hodinách tělocviku dělaly. Volejbal, který je 

nejčastěji voleným zaměřením, studentky volily jako 3. nejčastější oblíbenou náplň hodin 

TV (po ledním bruslení a plavání). Třetí nejčastější zaměření SHN, florbalové, odpovídá 6. 

nejoblíbenější aktivitě hodin TV, florbalu. Na předních příčkách oblíbených aktivit se 

objevoval rovněž fotbal, basketbal a T-ball (průpravná hra pro softbal), tedy sporty, o něž 

by měly dívky zájem i v nepovinných sportovních hrách.  

V porovnání s oblíbenými činnostmi v hodinách TV se jako překvapivé zdají být volby 

gymnastického (1. místo) a atletického kroužku (2. místo). Jedinými gymnastickými 

činnostmi, které se díky své oblíbenosti dostaly do grafu mapujícího oblíbené sportovní 

činnosti povinného tělocviku dívek, byly skok přes švihadlo a přeskok přes kozu, které 

byly až 20. a 26. nejoblíbenější aktivitou. Jedinou atletickou disciplínou, která se dostala 

do tabulky oblíbenosti sportovních činností, byl běh, který byl 25. nejoblíbenější činností. 
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Schéma preferovaného zaměření nepovinných sportovních her dle chlapců rovněž do jisté 

míry kopíruje jejich oblíbené činnosti z hodin povinné tělesné výchovy. V obou případech 

je na 3. místě volejbal, respektive volejbalový kroužek. Fotbal, který je nejoblíbenější 

aktivitou hodin povinné tělesné výchovy, je druhým nejvíce preferovaným zaměřením 

SHN. Nejčastěji voleným zájmovým tělocvikem je potom mezi chlapci florbal, druhá 

nejoblíbenější aktivita hodin povinné TV. 

Ve vzájemném souladu jsou rovněž souhrnné statistiky (bez zohlednění pohlaví) 

oblíbenosti jednotlivých aktivit v hodinách povinné TV a preferovaná zaměření zájmového 

tělocviku. 

6.8 Motivace k navštěvování nepovinných sportovních her 
V otázce č. 11 měli respondenti odpovídat na otázku, s jakým cílem by chodili na 

nepovinné sportovní hry. Na výběr měli celkem z pěti možností, z nichž měli zaškrtnout 

všechny odpovídající možnosti. Studenti mohli volit z následujících možností: 

1. zdokonalit se ve vybraném sportu, a to i po technické stránce, 

2. jít si zahrát oblíbený sport, aniž bych musel/-a dělat průpravná cvičení, 

3. udržet se v kondici, 

4. být mezi kamarády, 

5. jiné (kde studenti měli doplnit případné další cíle). 

Tato otázka slouží k základnímu zmapování motivace studentů, která je vede k zájmu o 

nepovinné sportovní hry. 
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Graf 25 Motivace navštěvování SHN u dívek 

 

Graf 26 Motivace navštěvování SHN u chlapců 

Z grafu č. 25 vidíme, že přibližně stejný počet dívek se chce zdokonalit ve vybraném 

sportu po všech stránkách (celkem 22 dívek), chce si zahrát oblíbený sport bez 

průpravných cvičení (21 dívek) a chce se udržet v kondici (21 dívek). O něco méně dívek 

pak volilo možnost být s kamarády (17 dívek). Sociální motivace se tak jeví nepatrně méně 

důležitá než motivace poznávací a výkonová. 

U chlapců převažuje důležitost udržování kondice, kterou zvolilo celkem 9 studentů. Osm 

studentů zvolilo možnost jít si zahrát bez průpravných cvičení a nejméně studentů (celkem 

5) zvolilo možnost zdokonalit se ve vybraném sportu i po technické stránce a být mezi 

kamarády. 

6.9 Důvody nezájmu o nepovinné sportovní hry 
Poslední, dvanáctá otázka dotazníku zjišťovala důvody, pro které studenti nemají zájem o 

nepovinné sportovní hry. Na tuto otázku odpovídali pouze ti z respondentů, kteří v otázce 

č. 9 zaškrtli možnost, že nemají o zájmovou tělesnou výchovu zájem. Celkem se jednalo o 

76 děvčat a 7 chlapců. 

1  Zdokonalit se ve vybraném sportu, a to i po technické stránce  

2  Jít si zahrát oblíbený sport, aniž bych musel/-a dělat průpravná cvičení 

3  Udržet se v kondici 

4  Být mezi kamarády 

5  Jiné 



64 
 

V této otázce mohli studenti zaškrtnout libovolný počet ze čtyř nabídnutých možností: 

1. sport mě nebaví, 

2. sporty mi nejdou, 

3. sportuji pravidelně mimo školu 

4. jiné (kde měli studenti dále upřesnit své důvody). 

 

Graf 27 Důvody nezájmu o nepovinné sportovní hry 

Graf č. 27 ukazuje, že zatímco ani jeden chlapec neuvedl, že by jej sport nebavil, tuto 

možnost uvedlo 17,9% dívek (15 dívek). Téměř dvakrát častěji si také dívky myslí, že jim 

sporty nejdou: tento důvod uvádělo 27,4% dívek a 14,2% chlapců. 30,9% dívek a 42,9% 

chlapců uvedlo, že o nepovinné sportovní hry nemá zájem z důvodu mimoškolního 

sportovního vyžití. 

Mezi jiné důvody, které uvedlo 42,9% chlapců (3 studenti), chlapci zařadili nezájem o 

kolektivní sporty, nedostatek času a odmítání školních hodin navíc. Dívky, z nichž 

možnost jiné zaškrtlo 23,8% (20 dívek), nejčastěji uváděly nedostatek času (13 studentek), 

lenost (3 studentky) a preferenci samostatného cvičení a cvičení mimo školu (3 studentky).  



65 
 

7 Diskuze 

Tato kapitola se věnuje doporučením pro učitele tělocviku na SOŠ služeb Kavčí hory a 

vyhodnocení stanovených hypotéz. Vzhledem ke specifičnosti výzkumu a výzkumného 

prostředí není možné aplikovat výsledky výzkumu ani vymezená doporučení na všechny 

střední školy. Jednotlivá doporučení jsou reprezentativní pouze pro školu, na které výzkum 

probíhal, tedy pro SOŠ služeb Kavčí hory v Praze. 

7.1 Doporučení pro učitele tělocviku na SOŠ služeb Kavčí hory 
 Obecná část výzkumu (vymezení výzkumného souboru) ukázala na poměrně vysoké 

procento studentů uvolňovaných z hodin tělesné výchovy. Jednalo se o 26,5% dívek a 

24,3% chlapců, tedy celkem 26,2% studentů. Pokud uvážíme, že se jedná o více než jednu 

čtvrtinu všech studentů, jedná se o poměrně vysoké číslo. Námětem pro další výzkum a 

rovněž pro práci tělocvikářů by mohlo být průběžné mapování důvodů uvolnění: zda se 

jedná o natolik závažné důvody, které vylučují veškerou pohybovou činnost studentů, nebo 

zda se jedná spíše o zástupné důvody, které mají studenty zbavit neoblíbeného předmětu. 

Pro začlenění žáků s lehčími zdravotními problémy by učitelé mohli místo 

problematických aktivit navrhovat kompenzační cvičení ze zdravotní tělesné výchovy. 

Promyšleně by měli učitelé postupovat rovněž v případě studentů, kteří si vymohou 

uvolnění spíše pro malou oblibu tělesné výchovy. Velice důležitá je reflexe učitele: učitel 

by měl pravidelně hodnotit, zda studentům nabízí ty činnosti, které vzbudí jejich zájem, a 

zda na studenty klade adekvátní požadavky. Důležitost reflektivní činnosti a 

sebehodnocení učitelů zdůrazňuje fakt, který výzkum prokázal, totiž že se zvyšujícím se 

ročníkem roste i množství studentů, kteří jsou z hodin tělesné výchovy uvolněni, počet 

studentů, kteří se hodinám tělesné výchovy vyhýbají, a rovněž počet studentů, které tělesná 

výchova nebaví. 

Z dotazníku vychází i doporučení konkrétních činností, které jsou mezi studenty 

v hodinách tělesné výchovy oblíbené a jejichž častější zařazení by mohlo pomoci vzbudit 

zájem studentů. U dívek se velké oblibě těší především volejbal, frisbee, florbal, ringo a 

posilování, u chlapců především fotbal, florbal, volejbal a stolní tenis. Průzkum ukázal, že 

velký zájem je mezi dívkami rovněž o aktivity, které jsou do běžných hodin tělesné 
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výchovy z organizačních důvodů těžko zařaditelné. Jedná se především o lední bruslení, 

plavání, in-line bruslení a cyklistiku. Vhodné by proto bylo zařadit 1-2x měsíčně sportovní 

dvouhodinový blok: rozvrh hodin by se příslušný den uzpůsobil časovým nárokům na 

dopravu na specializovaná sportoviště. Nejvíce problematická by byla zřejmě organizace 

plaveckého bloku, a to především z důvodu zajištění bezpečnosti, která klade zvýšené 

nároky na množství doprovodného personálu. 

Organizaci bruslařských a cyklistických bloků by ulehčila lokace školy (ulice K Sídlišti, 

Praha – Kavčí hory, nedaleko stanice metra Pankrác). Instituce se nachází v těsné blízkosti 

cyklostezky vedoucí podél Vltavy z Braníku na Zbraslav, kde by studenti mohli absolvovat 

výcvik na in-line bruslích a cyklistické vyjížďky. Výcvik v ledním bruslení by mohl být 

organizován na kluzišti, které v zimních měsících každoročně instaluje nedaleké obchodní 

centrum na Pankráci, popřípadě na zimním stadionu Hasa ve Vršovicích, které je 

z Pankráce velice dobře dostupné městskou hromadnou dopravou. 

Vzhledem k vysoké oblibě posilování u dívek i chlapců můžeme doporučit pravidelné 

zařazování posilovacích hodin, které by studenty seznamovaly s nejrůznějšími 

posilovacími cviky a zásadami posilování. Vhodnými organizačními formami může být 

s využitím dostupného materiálu na příklad cvičení na podložkách s využitím vlastní váhy 

těla, kruhový trénink či cvičení na posilovacích strojích a cvičení s činkami v malé 

posilovně, kterou škola disponuje. Nabyté znalosti zásad správného posilování a 

konkrétních posilovacích cviků by mohli studenti uplatnit i při domácím cvičení a cvičení 

v posilovně.  

V dalším bodě výzkum ukázal, že o nepovinné sportovní hry je mezi studenty zájem: o tuto 

formu zájmového tělocviku projevilo zájem celkem 53 studentů, 41 dívek a 12 chlapců. 

V případě zájmového zaměření předmětů studenti nečastěji volili volejbalové zaměření (14 

studentů), gymnastiku a florbal (vždy po 13 studentech) a sportovní hry všestranného 

zaměření (12 studentů). 

Na základě získaných informací můžeme doporučit zřízení dvou skupin zájmové tělesné 

výchovy: skupiny s gymnastickým zaměřením a skupiny s všestranným zaměřením. Ve 

skupině s všestranným zaměřením by si studenti mohli sami zvolit, kterým sportům by se 

chtěli věnovat. Vhodné by bylo v každém pololetí zkombinovat sporty venkovní se sporty 
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sálovými tak, aby byla organizace efektivní. Podle nejčastěji volených zaměření můžeme 

navrhnout na příklad následující schéma: 

1. pololetí: softbal (září, říjen), volejbal (listopad, prosinec), florbal (leden), 

2. pololetí: florbal (únor), basketbal (březen), fotbal (duben), atletika (květen, červen). 

Skupina s gymnastickým zaměřením by se potom mohla věnovat celoročně gymnastice, 

vhodně doplněné o posilovací cvičení. 

7.2 Ověření stanovených hypotéz 
Ve své diplomové práci jsem si stanovila 6 hypotéz. K jejich ověření jsem použila 

kvantitativní dotazníkovou metodu. Dotazník byl strukturován do celkem dvanácti otázek, 

dvou obecně zjišťovacích (pohlaví a ročník) a deseti otázek speciálních, které se vázaly 

přímo k tématu práce. Šetření probíhalo na výzkumném souboru studentů střední odborné 

školy služeb Kavčí hory. 

Potvrzení první hypotézy, tedy toho, zda alespoň 80% studentů považuje počet hodin 

povinné tělesné výchovy za dostatečný, zjišťovala dotazníková otázka č. 6. Tato uzavřená 

otázka ukázala, že 86,3% dívek a 60,0% chlapců skutečně hodinovou dotaci tělocviku za 

dostatečnou považuje. V souhrnném počtu se jedná celkem o 82,5% studentů (113 

studentů). Na základě získaného výsledku můžu říci, že hypotéza č. 1 se potvrdila.  

Hypotézu č. 2, že alespoň 60% studentů se mimo povinnou školní tělesnou výchovu věnuje 

pohybové aktivitě nejméně 3x týdně, ověřovala otázka č. 5. Celkem 55% chlapců uvedlo, 

že ve svém volném čase sportuje minimálně třikrát týdně. Stejnou odpověď uvádělo pouze 

29,1% dívek. V celkovém počtu se tak ve svém volném čase sportovní činnosti věnuje 

alespoň 3x týdně pouze 32,8% studentů (celkem 45 studentů), což znamená, že hypotéza 

č. 2 se nepotvrdila. 

Zájem studentů o hodiny nepovinných sportovních her navíc nad rámec povinné tělesné 

výchovy mapovala otázka č. 9. Pro zájmovou formu školní tělesné výchovy se vyjádřilo 

35,0% dívek a 60,0% chlapců. Celkem mělo o nepovinné sportovní hry zájem 38,7% (53 

studentů) a hypotéza č. 3 (Nejméně 60% studentů má zájem o hodiny nepovinné tělesné 

výchovy navíc) se tedy nepotvrdila. Zároveň však byla potvrzena hypotéza č. 4 (Chlapci 
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mají o 20-30% větší zájem o nepovinné sportovní hry než dívky.), jelikož zájem chlapců je 

o 25% vyšší, než zájem dívek.  

Otázka č. 9 rovněž ukázala, že i když můžeme pozorovat jistou tendenci v poklesu zájmu o 

nepovinné sportovní hry se vzrůstajícím věkem, tento pokles není zcela konzistentní. V. I. 

ročníku mají dívky zájem o zájmovou formu školní tělesné výchovy z 38,3%, ve III. 

ročníku z 29,2% a ve IV. ročníku 20%. Proti postupnému poklesu zájmu ve všech 

ročnících svědčí ročník II., ve kterém se pro nepovinné sportovní hry vyslovilo celkem 

46,2% studentek. U chlapců sledujeme pokles v zájmu o nepovinné sportovní hry 

v prvních třech ročnících (80,0%, 60,0%, 33,3%), avšak ve IV. ročníku se zájem znovu 

zvyšuje, a to na 57,1%. Hypotéza č. 5, že zájem o nepovinné sportovní hry je nepřímo 

úměrný s věkem studentů, se tedy rovněž nepotvrdila.  

Hypotézu č. 6 (Studenti jeví nejmenší zájem o nepovinné sportovní hry s gymnastickým a 

atletickým zaměřením.) šetřila dotazníková otázka č. 10. Vyhodnocení získaných odpovědí 

ukázalo, že gymnastické zaměření nepovinných sportovních her bylo druhým 

nejžádanějším zaměřením se 13 zájemci. Celkově nejmenší zájem nebyl ani o atletické 

zaměření, které bylo zvoleno celkem osmkrát. Můžeme konstatovat, že hypotéza č. 6 se 

nepotvrdila. 
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8 Závěry 

V této diplomové práci jsem se zabývala problematikou nepovinných sportovních her a 

jejich výuky. Hlavním cílem práce bylo zmapovat zájem o nepovinné sportovní hry mezi 

studenty SOŠ služeb Kavčí hory. Dále jsem zjišťovala důvody zájmu či nezájmu studentů 

o tento nepovinný předmět, sportovní odvětví, o která je mezi studenty SOŠ Kavčí hory 

největší zájem, a v neposlední řadě i to, jaké sportovní zaměření by měl mít předmět 

sportovní hry. 

Díky uskutečněnému dotazníkovému šetření jsem dospěla k následujícím závěrům: 

1. Zájem o nepovinné sportovní hry vykázalo celkem 53 studentů, 41 dívek a 12 

chlapců. Jedná se o 38,7% studentů, kteří se zúčastnili dotazníkového šetření, 

respektive o 28,0% všech studentů školy, kteří nejsou uvolněni z hodin povinné 

tělesné výchovy. Mohu tedy konstatovat, že mezi studenty zájem o nepovinné 

sportovní hry je, a zřejmě by se našel dostatečný počet studentů pro otevření 1-2 

výukových skupin týdně. 

2. Jako nejčastější důvod zájmu o nepovinné sportovní hry dívky uváděly komplexní 

zdokonalení se ve vybraném sportu (i po technické stránce; celkem 22 dívek). O 

něco menší, i když srovnatelný počet dívek (21 studentek) uváděl jako rozhodující 

faktor možnost jít si zahrát oblíbený sport bez nutnosti věnovat se průpravným 

cvičením nebo možnost udržet se v kondici. Udržení se v kondici se naopak jeví 

jako rozhodující pro 9 chlapců a možnost jít si zahrát oblíbený sport bez nutnosti 

dělat průpravná cvičení motivuje celkem 8 chlapců. 

Jako nejčastější důvod nezájmu o nepovinné sportovní hry respondenti uváděli 

možnost, že již pravidelně sportují mimo školu. Tuto odpověď zvolilo celkem 29 

respondentů, 26 dívek a 3 chlapci. 23 dívek rovněž uvedlo, že o sportovní hry 

nemají zájem z toho důvodu, že jim sporty nejdou. 

3. Jako dvě nejoblíbenější sportovní činnosti dívky zvolily lední bruslení a plavání. Ze 

sportů snadněji zařaditelných do hodin běžného tělocviku se jako nejoblíbenější 

ukázal volejbal, frisbee, florbal a ringo. Oblíbené je i in-line bruslení či posilování. 
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Jednoznačně nejoblíbenější aktivitou u chlapců je fotbal, který označili všichni 

zúčastnění. Dalšími oblíbenými sporty jsou florbal, volejbal, stolní tenis, cyklistika 

a posilování. 

4. Dívkami nejčastěji voleným zaměřením nepovinných sportovních her byly volejbal 

a gymnastika, z nichž obě profilace zvolilo shodně 12 dívek. Po sedmi dívkách 

zvolilo atletiku a všestranné zaměření. U chlapců se nejoblíbenějším stalo 

florbalové zaměření, které zvolilo 7 chlapců, všestranné zaměření potom zvolilo 5 

chlapců, fotbal chlapci 4. 

V souhrnu byl největší zájem o volejbal (14 studentů), gymnastiku a florbal (oba 

shodně 13 studentů) a všestranné zaměření (12 studentů). 

Přínos této diplomové práce spočívá ve zmapování zájmu studentů SOŠ služeb Kavčí hory 

o nepovinné sportovní hry. Práce odhaluje, jak studenty baví povinná tělesná výchova, 

které sporty mají nejraději a o jaké zaměření nepovinných sportovních her by měli zájem. 

Práce dává doporučení učitelům tělesné výchovy působícím na SOŠ Kavčí hory, která jim 

mohou pomoci zaujmout co největší počet studentů a získat je pro pravidelný pohyb. Práce 

rovněž pomůže vedení školy zvolit nejvhodnější zaměření nepovinných sportovních her, 

pokud by se tento předmět rozhodlo pro studenty otevřít. 

Pro další výzkum můžeme doporučit důkladnější prostudování motivace žáků ke sportovní 

činnosti: zaměřit se na příklad na to, proč se tak velké množství studentů z výuky TV 

uvolňuje (zda mají opravdu závažná omezení nebo zda u nich převládá nechuť k pohybu), 

zjistit, proč část studentů tělesná výchova nebaví. V neposlední řadě můžeme doporučit 

pravidelné opakování tohoto výzkumu: s tím, jak budou přicházet noví studenti, se může 

změnit i preferované zaměření sportovních her a jednotlivé oblíbené sportovní činnosti. 
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14 Přílohy 

Příloha 1 - Dotazník pro studenty SOŠ služeb Kavčí hory 

1. Jakého jsi pohlaví? Svou volbu označ křížkem. 
□ muž 
□ žena 

2. Do jakého ročníku SŠ chodíš? Svou volbu označ křížkem. 
□ 1. ročník 

□ 2. ročník 

□ 3. ročník 

□ 4. ročník 
 
3. Baví tě předmět tělesná výchova? Zakroužkuj jednu z možností. 

ano  - spíše ano - spíše ne -  ne 
 

4. Jaké aktivity tě nejvíce baví (nebo by tě nejvíce bavily) při hodinách TV? Tyto aktivity 
vždy označ křížkem do volného políčka vlevo. Označit můžeš více možností. 
 

Atletika 
□ Atletická abeceda 

□ Nácvik startů 

□ Běhání 

□ Skok vysoký 

□ Skok daleký 

□ Hody, vrhy 
 

Volejbal 
□ Nácvik techniky úderů 

□ Nácvik herních 
kombinací 

□ Hra 

□ Seznamování se 
s pravidly 

 

Basketbal 
□ Nácvik driblingu 
 

Basketbal (pokračování) 
□ Nácvik nahrávek 

□ Nácvik dvojtaktu 

□ Nácvik herních 
kombinací 

□ Střelba na koš 

□ Hra 

□ Seznamování se 
s pravidly 

 

Fotbal 
□ Nácvik nahrávek 

□ Nácvik střelby 

□ Nácvik chytání 
(brankář) 
□ Nácvik herních činností 

□ Hra 
 
 

Fotbal (pokračování) 
□ Seznamování se 

s pravidly 
 

Florbal 
□ Nácvik nahrávek 

□ Nácvik střelby 

□ Nácvik chytání (brankář) 

□ Nácvik herních 
kombinací 

□ Hra 

□ Seznamování se 
s pravidly 
 

Stolní tenis 
□ Nácvik úderů 

□ Hra 

□ Seznamování se 
s pravidly 
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(Pokračování otázky č. 4) 
 

Frisbee 
□ Nácvik nahrávek a 

chytání 
□ Hra 

□ Seznamování se 
s pravidly 

 

Ringo 
□ Nácvik nahrávek a 

chytání 
□ Hra 

□ Seznamování se 
s pravidly 

 

T-ball 
□ Nácvik nahrávek a 

chytání 
□ Nácvik odpalování 

□ Nácvik herních 
kombinací 

□ Hra 

□ Seznamování se 
s pravidly 

 
□ Lední bruslení 

□ In line bruslení 

□ Cyklistika 

□ Turistika 

□ Nordic walking 

□ Orientační běh 

□ Plavání 

□ Štafetové hry ve 
družstvech 

□ Úpoly, základy 
sebeobrany 

□ Posilování 

□ Kondiční cvičení 
 

Cvičení na hudbu 
□ Aerobic 

□ Klasické a 
latinskoamerické tance 

 

Gymnastika 
□ Přeskok přes kozu 
 

 
Gymnastika (pokračování) 
□ Cvičení na kladině 

□ Cvičení na trampolíně 

□ Cvičení na hrazdě 

□ Prostná cvičení (např. 
kotouly, stojka, 
„hvězda“) 

□ Cvičení na kruzích 

□ Šplh na laně 

□ Šplh na tyči 

□ Skákání přes švihadlo 

□ Gymnastická průpravná 
cvičení (např. nácvik 
vzepření se na pažích, 
trénink odrazu na můstku 
apod.) 

□ Cvičení na lavičkách 
(např. přebíhání, 
přeskakování apod.) 

□ Překážkové dráhy 

□ První pomoc 
 

□ Jiné – upřesni: _______________________________________________________ 

 

5. Jak často sportuješ mimo hodiny TV? Vyber jednu z možností. Na řádek za vybranou 
možností upřesni aktivity, které provozuješ, a čas, který jimi strávíš. 

□ mimo školu nesportuji – upřesni proč: ___________________________________ 
□ 1x týdně: ___________________________________________________________ 

□ 2x týdně: ___________________________________________________________ 

□ 3x týdně: ___________________________________________________________ 

□ 4x týdně: ___________________________________________________________ 

□ více: ______________________________________________________________ 
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6. Počet hodin povinné tělesné výchovy (dále jen TV) se mi zdá: 
Svou volbu označ křížkem v příslušném políčku. 
□ dostatečný  pokračuj na otázku č. 0 

□ nedostatečný pokračuj na otázku č. 7 

7. Jaký počet hodin TV týdně bys považoval/-a za dostatečný? Napiš číslo. 
________________ 
 

8. Při výuce TV bych upřednostnil/-a: 
Svou volbu označ křížkem v příslušném políčku. 
□ 1x týdně 90 minut TV 

□ 2x týdně 45 minut TV 

□ jiné – upřesni: ________________________________________________________ 
 

9. Pokud by škola nabídla volitelný předmět – tělocvičný „kroužek“, měl/-a bys o něj 
zájem? Svou volbu označ křížkem v příslušném políčku. 
□ ano pokračuj na otázku č. 10 

□ ne  pokračuj na otázku č. 12 
 

10. O jaký kroužek bys měl/-a zájem? Křížkem označ nejvýše tři možnosti z kroužků, na 
které bys rád/-a chodil/-a. 
□ gymnastický kroužek 

□ atletický kroužek 

□ basketbalový kroužek 

□ volejbalový kroužek 

□ florbalový kroužek 

□ fotbalový kroužek 

□ o všestranně zaměřený kroužek se střídáním činností (např. jednou volejbal, jednou 
basketbal apod.) 

□ jiné – upřesni:________________________________________________________ 
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11. S jakým cílem bys chodil na vybraný kroužek? Zaškrtni všechny odpovídající 
možnosti. 
□ Zdokonalit se ve vybraném sportu, a to i po technické stránce. 

□ Jít si zahrát oblíbený sport, aniž bys musel/-a dělat průpravná cvičení. 

□ Udržet se v kondici. 

□ Být mezi kamarády. 

□ Jiné – upřesni: ______________________________________________________ 
 

12. O sportovní kroužek nemám zájem, protože: 
□ mě sport nebaví 

□ protože mi sporty nejdou 

□ protože již pravidelně sportuji mimo školu – upřesni sport/ aktivitu: 
_____________________________________________________________________ 
□ jiné – upřesni: _______________________________________________________ 

 
 
Prostor pro případné poznámky či vyjádření se k otázkám: 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
 
 
 
Děkuji za vyplnění dotazníku. 
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Příloha 2 – Souhrnná tabulka zjištěných dat 

Ročník 
Výzkumný soubor Obliba předmětu tělesná výchova Sportovní činnost ve volném čase 

Celkem Baví Spíše baví Spíše nebaví Nebaví Nesportuji 1x týdně 2x týdně 3x týdně 4x týdně Více 
Dívky Chlapci D CH D CH D CH D CH D CH D CH D CH D CH D CH D CH 

I. 47 5 9 0 18 4 19 1 1 0 9 2 9 0 12 1 8 1 4 1 5 0 
52 9 22 20 1 11 9 13 9 5 5 

II. 26 5 3 1 16 3 7 0 0 1 9 0 3 1 3 0 4 1 3 1 4 2 
31 4 19 7 1 9 4 3 5 4 6 

III. 24 3 4 3 7 0 10 0 3 0 6 0 9 0 5 1 1 0 2 0 1 2 
27 7 7 10 3 6 9 6 1 2 3 

IV. 20 7 2 4 11 3 3 0 4 0 4 2 8 2 6 0 1 3 1 0 0 0 
27 6 14 3 4 6 10 6 4 1 0 

Celkem I.-IV. 117 20 18 8 52 10 39 1 8 1 28 4 29 3 26 2 14 5 10 2 10 4 
137 26 62 40 9 32 32 28 19 12 14 

 

Ročník 
Počet hodin TV Preferované hodinové schéma 

Dostatečný Nedostatečný 1x 90 min 2x 45 min Jiné Žádný TV 1 hod týdně 3 hod týdně 4 hod týdně Více 
D CH D CH D CH D CH D CH D CH D CH D CH D CH D CH 

I. 43 3 4 2 21 1 16 2 10 2 0 0 6 0 1 0 2 1 1 1 
46 6 22 18 12 0 6 1 3 2 

II. 21 3 5 2 8 2 8 1 10 2 0 0 5 0 0 0 4 2 1 0 
24 7 10 9 12 0 5 0 6 1 

III. 19 2 5 1 13 2 3 0 8 1 0 0 3 0 3 0 2 1 0 0 
21 6 15 3 9 0 3 3 3 0 

IV. 18 4 2 3 12 4 5 0 3 3 1 0 0 0 0 1 2 1 0 1 
22 5 16 5 6 1 0 1 3 1 

Celkem I.-IV. 101 12 16 8 54 9 32 3 31 8 1 0 14 0 4 1 10 5 2 2 
113 24 63 35 39 1 14 5 15 4 
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Ročník 
Zájem o SHN Preferované zaměření nepovinných sportovních her 

Ano Ne Gymnastika Atletika Basketbal Volejbal Florbal Fotbal Všestranné Jiný 
D CH D CH D CH D CH D CH D CH D CH D CH D CH D CH 

I. 18 4 29 1 6 0 3 0 2 1 5 1 4 1 2 1 2 3 4 0 
22 30 6 3 2 6 4 3 5 3 

II. 12 3 14 2 4 0 2 0 1 0 2 0 0 2 2 2 4 0 4 0 
15 16 4 2 1 2 3 4 4 4 

III. 7 1 17 2 1 0 1 0 1 0 3 0 1 1 1 0 0 0 2 0 
8 19 1 1 1 3 2 1 0 2 

IV. 4 4 16 3 1 1 1 1 0 0 2 1 1 3 1 1 1 2 0 1 
8 19 2 2 0 3 4 2 3 1 

Celkem I.-IV. 41 12 76 8 12 1 7 1 4 1 12 2 6 7 6 4 7 5 10 1 
53 84 13 8 5 14 13 10 12 7 

 

Ročník 
Motivace navštěvování nepovinných sportovních her Důvody nezájmu o nepovinné sportovní hry 

Komplexní zdokonalení Zahrát si Udržet se v kondici Být s kamarády Jiné Sport mě nebaví Sporty mi nejdou Sportuji mimo školu Jiné 
D CH D CH D CH D CH D CH D CH D CH D CH D CH 

I. 10 1 7 3 7 3 5 2 0 0 7 0 4 0 12 1 7 1 
12 9 10 7 0 7 4 13 8 

II. 8 1 7 1 5 2 6 1 0 0 3 0 4 0 5 1 4 0 
9 8 7 7 0 3 4 6 4 

III. 2 0 3 1 5 0 4 0 0 0 2 0 7 0 3 1 6 1 
2 4 5 4 0 2 7 4 7 

IV. 2 3 4 3 3 4 2 2 1 0 3 0 8 1 6 0 3 1 
5 7 7 4 1 3 9 6 4 

Celkem I.-IV. 22 5 21 8 21 9 17 5 1 0 15 0 23 1 26 3 20 3 
27 29 30 22 1 15 24 29 23 
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Oblíbené sportovní aktivity o hodinách povinné tělesné výchovy 
Sportovní aktivity Dívky Chlapci Celkem   Sportovní aktivity Dívky Chlapci Celkem   Sportovní aktivity Dívky Chlapci Celkem 

Atletika 

1 22 2 24   
Stolní tenis 

30 17 1 18 
 

Gymnastika 

57 31 4 35 
2 11 3 14 

 
31 59 13 72 

 
58 22 0 22 

3 33 5 38 
 

32 6 0 6 
 

59 59 7 66 
4 20 1 21 

 Frisbee 
33 26 2 28 

 
60 21 4 25 

5 30 3 33 
 

34 67 6 73 
 

61 30 2 32 
6 28 4 32 

 
35 10 0 10 

 
62 27 1 28 

Volejbal 

7 23 2 25 
 Ringo 

36 18 0 18 
 

63 19 4 23 
8 16 2 18 

 
37 63 5 68 

 
64 29 7 36 

9 74 14 88 
 

38 8 1 9 
 

65 39 4 43 
10 7 0 7 

 
T-ball 

39 17 0 17 
 

66 17 1 18 

Basketbal 

11 38 1 39 
 

40 26 0 26 
 

67 26 6 32 
12 27 1 28 

 
41 11 0 11 

 Nezařazeno 68 34 4 38 
13 19 3 22 

 
42 42 5 47 

 
69 28 1 29 

14 16 2 18 
 

43 10 1 11 
 

Jiné 70 3 4 7 
15 60 5 65 

 

Nezařazeno 

44 77 9 86 
      16 47 10 57 

 
45 68 5 73 

      17 9 1 10 
 

46 61 11 72 
      

Fotbal 

18 17 6 23 
 

47 44 8 52 
      19 23 8 31 

 
48 15 1 16 

      20 17 4 21 
 

49 22 1 23 
     21 14 4 18 

 
50 76 9 85 

      22 57 20 77 
 

51 28 5 33 
      23 9 1 10 

 
52 41 5 46 

      

Florbal 

24 30 5 35 
 

53 63 11 74 
      25 34 10 44 

 
54 42 4 46 

      26 13 1 14 
 Cvičení na hudbu 55 47 1 48 

      27 13 3 16 
 

56 37 6 43 
      28 66 18 84 

            29 12 1 13 
             

Popisy jednotlivých činností dle jejich číselného 
kódu se nacházejí na straně 84. 
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Atletika 
1 – atletická abeceda 
2 – nácvik startů 
3 – běhání 
4 – skok vysoký 
5 – skok daleký 
6 – hody, vrhy 
 

Volejbal 
7 – nácvik techniky úderů 
8 – nácvik herních kombinací 
9 – hra 
10 – seznamování se 

s pravidly 
 

Basketbal 
11 – nácvik driblingu 
12 – nácvik nahrávek 
13 – nácvik dvojtaktu 
14 – nácvik herních 

kombinací 
15 – střelba na koš 
16 – hra 
17 – seznamování se 

s pravidly 
 

Fotbal 
18 – nácvik nahrávek 
19 – nácvik střelby 
20 – nácvik chytání (brankář) 

Fotbal (pokračování) 
21 – nácvik herních činností 
22 – hra 
23 – seznamování se 

s pravidly 
 

Florbal 
24 – nácvik nahrávek 
25 – nácvik střelby 
26 – nácvik chytání (brankář) 
27 – nácvik herních 

kombinací 
28 – hra 
29 – seznamování se 

s pravidly 
 

Stolní tenis 
30 – nácvik úderů 
31 – hra 
32 – seznamování se 

s pravidly 
 

Frisbee 
33 – nácvik nahrávek a 

chytání 
34 – hra 
35 – seznamování se 

s pravidly 
 
 

Ringo 
36 – nácvik nahrávek a 

chytání 
37 – hra 
38 – seznamování se 

s pravidly 
 

T-ball 
39 – nácvik nahrávek a 

chytání 
40 – nácvik odpalování 
41 – nácvik herních 

kombinací 
42 – hra 
43 – seznamování se 

s pravidly 
 

44 – lední bruslení 
45 – in-line bruslení 
46 – cyklistika 
47 – turistika 
48 – nordic walking 
49 – orientační běh 
50 – plavání 
51 – štafetové hry ve 

družstvech 
52 – úpoly, základy 

sebeobrany 
53 – posilování 

54 – kondiční cvičení 
 

Cvičení na hudbu 
55 – aerobic 
56 – klasické a 

latinskoamerické tance 
 

Gymnastika 
57 – přeskok přes kozu 
58 – cvičení na kladině 
59 – cvičení na trampolíně 
60 – cvičení na hrazdě 
61 – prostná cvičení 
62 – cvičení na kruzích 
63 – šplh na laně 
64 – šplh na tyči 
65 – skákání přes švihadlo 
66 – gymnastická průpravná 

cvičení  
67 – cvičení na lavičkách 

(např. přebíhání, 
přeskakování apod.) 

 

68 – překážkové dráhy 
69 – první pomoc 
70 – jiné 

 


