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1. Úvod 

Diplomovou práci na téma "Využívání sportovních her v hodinách tělesné výchovy na 

2. stupni základních škol" jsem si vybral z nabídky katedry sportovních her v roce 2007. 

Školní rok 2007/2008 znamenal velkou změnu pro základní vzdělávání v České republice. 

Základní školy musely vytvořit vzdělávací programy, které od školního roku 2007/2008 

vejdou v platnost. Tímto se může zaměření jednotlivých škol rapidně změnit. Mě tato 

problematika zajímá, protože pracuji jako učitel tělesné výchovy (TV) na Gymnáziu a Střední 

odborné škole v Moravských Budějovicích a tvorba školního vzdělávacího programu naši 

školu teprve čeká. Myslím si, že získané poznatky při zpracovávání práce mi pomohou při 

tvorbě školního vzdělávacího programu. 

Základní vzdělávání je důležité pro harmonický vývoj člověka. Na základních školách 

děti rozvíjí svoje psychické, fyzické a sociální vlastnosti i prostřednictvím pohybových a 

sportovních her. Osvojují si určité role, které uplatní v dospělosti. 

Podstata sportovních her často tkví hlavně ve vzájemné spolupráci všech hráčů, kteří 

se hry účastní. Proto se domnívám, že sportovní hry mají nezastupitelné místo ve výuce 

tělesné výchovy v základním vzdělávání. 

Cílem práce je zjistit, jaký význam přikládajÍ sportovním hrám učitelé a žáci na 2. 

stupni základních škol po zavedení školních vzdělávacích programů. 
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2. Teoretická část 

" , 2.2 Skolská reforma 

Od doby, kdy osvícenou panovnicí habsburské monarchie, Marií Terezií, byla roku 

1774 zavedena v našich zemích povinná školní docházka pro děti od 6 do 12 let, proběhlo v 

českém školství již mnoho školských reforem. Všechny tyto reformy byly vedeny snahou 

zlepšit podmínky žáků, učitelů, zvýšit úroveň vzdělání, případně umožnit vzdělání všem 

sociálním vrstvám. My se zaměříme na poslední probíhající reformu českého školství. 

Poslední reforma byla odstartována vydáním Národního programu rozvoje vzdělávání 

v České republice (ČR). Na základě usnesení vlády České republiky č. 277 ze 7. dubna 1999, 

kde byly schváleny hlavní cíle vzdělávací politiky, byla 13. května 1999 zveřejněna 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací 

soustavy v České republice, jejíž východiska tvořily právě tyto přijaté cíle vzdělávací politiky. 

Ministerstvo přislíbilo vydat závazný vládní dokument- tzv. "Bílou knihu," jak bývají tyto 

texty strategického charakteru v některých zemích označovány. (MŠMT, 2001) 

Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v ČR byla dána k veřejné diskuzi 

a také byla zahájena diskuze k otázkám školství "Výzva pro deset milionů". (Walterová, 

2004) 

Národní program rozvoje vzdělávání v České republice - Bílá kniha, 2001 tedy 

vychází z výše zmíněných programových dokumentů, z analýz a hodnocení českého školství 

(z let 1996- 2000), z výročních zpráv Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a výše 

zmíněných diskuzí. Postupně byly vytvořeny tři verze tohoto dokumentu a na základě 

připomínkového řízení ke třetí verzi byla konečná podoba Národního programu rozvoje 

vzdělávání v ČR schválena na zasedání vlády České republiky 7. února 2001. Bílá kniha, 

2001 byla koncipována jako systémový projekt, který formuluje myšlenková východiska, 

obecné záměry a rozvojové programy, které mají určovat vývoj vzdělávací soustavy. Národní 

program rozvoje vzdělávání v ČR, 2001 je ale zároveň i otevřený dokument, který bude v 

pravidelných intervalech kriticky zkoumám a podle potřeb revidován a obnovován. (MŠMT, 

2001) 

Národní program rozvoje vzdělávání v ČR formuluje obecné záměry a strategické 

linie pro rozvoj české vzdělávací politiky na základě analýzy jednotlivých částí české 

vzděvávací soustavy a vymezuje cíle nejen střednědobého charakteru, jejímž časovým 
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horizontem je rok 2005, ale i dlouhodobější záměry, které jsou realizovatelné přibližně do 

roku2010. 

V Bílé knize, 2001 se objevil nový koncept- celoživotní učení pro všechny. Realizace 

konceptu celoživotního učení spočívá v propojení školského systému se systémem dalšího 

vzdělávání, s politikou zaměstnanosti, se sociální politikou a s maximální integrací občana do 

společnosti, což znamená proměnu vzdělávacího systému. Učení formální, neformální a 

informální by mělo tvořit celek, který dovoluje přechody mezi vzděláváním a zaměstnáním a 

umožňuje získat stejné kvalifikace a kompetence různými cestami kdykoliv během života. 

(MŠMT, 2001) 

2.3 Realizace reformy 

Jak jsme již uvedl, kurikulární reforma byla odstartována vydáním Národního rozvoje 

vzdělávání v České republice, 2001. Walterová (2004) zmiňuje, že pojem kurikulum uvádí 

každá publikace vlastní definicí. Pedagogický slovník (1995) rozlišuje tři základní významy 

pojmu: "1. vzdělávací program, projekt, plán, 2. průběh studia a jeho obsah, 3. obsah veškeré 

zkušenosti, kterou žáci získávají ve škole a v činnostech ke škole se vztahujících, její 

plánování a hodnocení". (Průcha, Walterová a Mareš, 1995) 

Národní program rozvoje vzdělávání v České republice, 2001 předznamenal tvorbu 

vzdělávacích programů, v nichž se má uplatňovat nové pojetí kurikula, které už není založeno 

na osvojování si co největšího množství faktů. Jde o novou orientaci vzdělávání a byly 

stanoveny čtyři pilíře, které zformulovala mezinárodní komise UNESCO ve zprávě 

"Vzdělávání pro 21. století": naučit se poznávat (to spočívá ve zvládnutí metod, jak se učit ve 

využívání informačních a komunikačních technologií, v umění pracovat s informacemi a v 

umění kriticky myslet), naučit se jednat a žít společně (umět spolupracovat, komunikovat a 

respektovat odlišné názory), naučit se být (umět se orientovat v různých životních situacích a 

vhodně reagovat, řešit problémy a jednat na základě vlastního vhodného úsudku, který je v 

souladu s morálními normami). (Walterová, 2004) 

Bylo tedy vytvořeno dvouúrovňové participativní kurikulum, které klade důraz na 

rozvoj kompetencí, postojů a hodnot, na integraci výuky a mezipředmětové vztahy, na nové 

metody a strategie výuky. (Spilková, 2005) 

Dvouúrovňovost kurikula spočívá v tom, že kurikulární dokumenty jsou tvořeny na 

úrovni státní a školní. Státní úroveň kurikula je tvořena Národním programem vzdělávání 
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(vymezuje počáteční vzdělávání jako celek) a rámcovými vzdělávacími programy (ty 

vymezují rámce vzdělávání pro jednotlivé etapy- předškolní, základní a střední vzdělávání). 

Školní úroveň představují školní vzdělávací programy, podle kterých se uskutečňuje 

vzdělávání na jednotlivých školách. (Jeřábek, 2007) 

Rámcové vzdělávací programy stanoví zejména konkrétní cíle, formy, délku a povinný 

obsah vzdělávání, a to všeobecného a odborného podle zaměření daného oboru vzdělání, jeho 

organizační uspořádání, profesní profil, podmínky průběhu a ukončování vzdělávání a zásady 

pro tvorbu školních vzdělávacích programů, jakož i podmínky pro vzdělávání žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami a nezbytné materiální, personální a organizační 

podmínky a podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. Podmínky ochrany zdraví pro 

uskutečňování vzdělávání stanoví ministerstvo v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví. 

2.4 Rámcové vzdělávací programy v základním školství 

Základní vzdělávání navazuje na předškolní vzdělávání a na výchovu v rodině. Je 

jedinou etapou vzdělávání, kterou povinně absolvuje celá populace žáků ve dvou obsahově, 

organizačně a didakticky navazujících stupních. 

Základní vzdělávání na 1. stupni usnadňuje svým pojetím přechod žáků z předškolního 

vzdělávání a rodinné péče do povinného, pravidelného a systematického vzdělávání. Je 

založeno na poznávání, respektování a rozvíjení individuálních potřeb, možností a zájmů 

každého žáka (včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami). Vzdělávání svým 

činnostním a praktickým charakterem a uplatněním odpovídajících metod motivuje žáky k 

dalšímu učení, vede je k učební aktivitě a poznání, že je možné hledat, objevovat, tvořit a 

nalézat vhodnou cestu řešení problémů. 

Základní vzdělávání na 2. stupni pomáhá žákům získat vědomosti, dovednosti a 

návyky, které jim umožní samostatné učení a utváření takových hodnot a postojů, které vedou 

k uvážlivému a kultivovanému chování, k zodpovědnému rozhodování a respektování práv a 

povinností občana našeho státu i Evropské unie. Pojetí základního vzdělávání na 2. stupni je 

budován na širokém rozvoji zájmů žáků, na vyšších učebních možnostech žáků a na 

provázanosti vzdělávání a života školy se životem mimo školu. To umožňuje využít 

náročnější metody práce i nové zdroje a způsoby poznávání, zadávat komplexnější a 

dlouhodobější úkoly či projekty a přenášet na žáky větší odpovědnost ve vzdělávání i v 

organizaci života školy. 
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Základní vzdělávání vyžaduje na 1. a 2. stupni podnětné a tvůrčí školní prostředí, které 

stimuluje nejschopnější žáky, povzbuzuje méně nadané, chrání i podporuje žáky nejslabší a 

zajišťuje, aby se dítě prostřednictvím výuky přizpůsobené individuálním potřebám optimálně 

vyvíjelo v souladu s vlastními předpoklady pro vzdělávání. 

V průběhu základního vzdělávání žáci postupně získávají takové kvality osobnosti, 

které jim umožní pokračovat ve studiu, zdokonalovat se ve zvolené profesi a během celého 

života se dále vzdělávat a podle svých možností aktivně se podílet na životě společnosti. 

2.4.1 Požadované cíle základního vzdělávání 

Zavádění rámcových vzdělávacích programů do výuky základních škol s sebou 

přineslo mnoho změn. Jednou z nejdůležitějších je především tvorba vlastního školního 

vzdělávacího programu. Každá škola si jej vytváří sama, pedagogové jsou nuceni mezi sebou 

úzce spolupracovat, protože na tvorbě tohoto dokumentu by se měl podílet každý učitel, který 

ve škole působí. Pro vyučující je ovšem největší změnou zavádění nového cíle vzdělávání, 

které spočívá v tom, že učitelé mají žákům pomáhat osvojit si klíčové kompetence. Proto 

považuji za nutné zde vysvětlit tento pojem a uvést konkrétní klíčové kompetence, které jsou 

stanoveny jako výstupy vzdělání pro základní vzdělávání. 

2.4.2 Klíčové kompetence 

Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a 

hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. Jejich výběr a 

pojetí vychází z hodnot obecně přijímaných ve společnosti. 

Smyslem a cílem vzdělávání je vybavit všechny žáky souborem klíčových kompetencí 

na úrovni, která je pro ně dosažitelná, a připravit je tak na další vzdělávání a uplatnění ve 

společnosti. Osvojování klíčových kompetencí je proces dlouhodobý a složitý, který má svůj 

počátek v předškolním vzdělávání, pokračuje v základním a středním vzdělávání a postupně 

se dotváří v dalším průběhu života. 

Klíčové kompetence nestojí vedle sebe izolovaně, různými způsoby se prolínají, jsou 

multifunkční, mají nadpředmětovou podobu a lze je získat vždy jen jako výsledek celkového 

procesu vzdělávání. Proto k jejich utváření a rozvíjení musí směřovat a přispívat veškerý 

vzdělávací obsah i aktivity a činnosti, které ve škole probíhají. 
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Klíčové kompetence podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní 

vzdělávání, které by si měli žáci osvojit v průběhu základního vzdělávání jsou kompetence k 

učení, kompetence k řešení problémů, komunikativní kompetence, kompetence sociální a 

personální, kompetence občanské a kompetence pracovní. 

2.4.3 Průřezová témata a Vzdělávací oblasti 

Se vznikem rámcových vzdělávacích programů byly zavedeny ještě dva pojmy. Pro 

úplnost je zde uvádíme. Jsou to "Průřezová témata" a "Vzdělávací oblasti". 

Charakteristickým znakem průřezových témat je, že se zabývají aktuálními problémy 

současného světa a vytvářejí příležitosti pro individuální uplatnění žáků i pro jejich 

vzájemnou spolupráci a pomáhají rozvíjet osobnost žáka. 

Mezi průřezová témata v etapě základního vzdělávání . patří: osobnostní a sociální 

výchova, výchova demokratického občana, výchova k myšlení v evropských a globálních 

souvislostech, multikulturní výchova, environmentální výchova a mediální výchova. 

Vzdělávací oblasti je nové dělení vzdělávacích okruhů. Předměty podobného zaměření 

jsou integrovány do vzdělávací oblasti. Vzdělávacích oblastí je devět a tělesná výchova 

společně s výchovou ke zdraví je součástí oblasti Člověk a zdraví. 

2.5 Tělesná výchova ve vzdělávacím programu základních škol 

Tělesná výchova je vyučovací předmět, který je zaměřen zejména na udržování a 

zvyšování fyzické kondice žáků a utužování jejich zdraví. Díky těmto faktorům je tělesná 

výchova velmi důležitá v edukačním procesu základního vzdělávání. 

Pohyb je nezbytnou životní potřebou, která podmiňuje normální růst a vývoj. 

Dostatečně intenzivní tělesné zatížení zvyšuje tělesnou zdatnost dětí. 

Z hlediska zdraví je tedy pohybová aktivita nezbytnou potřebou člověka a investicí do 

jeho budoucnosti. Bylo by však vhodné nepřikládat tolik významu dosahovaným pohybovým 

výsledkům či výkonům a soustředit se na utváření pozitivních vztahů, postojů a zájmů dětí 

s vyústěním do uvědomělého jednání člověka, tj. do jeho celoživotní pohybové aktivity 

v rámci zdravého životního stylu. Pro splnění tohoto záměru je nezbytná jak spontánní 

pohybová aktivita dítěte, tak i řízená pohybová aktivita ve škole. 
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2.5.1 Charakteristiky a zdravotní benefity kvalitní tělesné výchovy 

Charakteristiky kvalitní tělesné výchovv: 

Proces vzdělávání v tělesné výchově má dle standardu směřovat k tomu, aby si žáci 

osvojili nové pohybové dovednosti, kultivovali svůj pohybový projev i správné držení těla a 

usilovali o optimální rozvoj zdravotně orientované zdatnosti. Žáci by se měli umět správně 

orientovat v otázkách vlivu pohybové činnosti na zdraví a aktivitu člověka a uměli své 

poznatky využít při začleňování pohybu do denního režimu. 

Charakteristické znaky v dnešní kvalitní tělesné yýchově: 

o klade důraz na znalosti a dovednosti vztahující se k celoživotní 

pohybové aktivitě 

o udržuje žáky v aktivnosti po celou dobu vyučovací jednotky 

o nabízí výběr z mnoha různých pohybových aktivit 

o vychází vstříc potřebám všech žáků, zejména těm, kteří neprojevují 

pohybové sklony (pohybově nenadaným) 

o rozvíjí žákovu sebedůvěru a nepřipouští praxi, která ponižuje žáky 

o podporuje pohybovou aktivnost mimo školu 

o aktivně vyučuje spolupráci, fair play a odpovědné účasti na pohybových 

aktivitách 

o poskytuje žákům radostnou zkušenost 

Cílem tělesné výchovy je tělesně a pohybově kultivovaný člověk, který považuje 

pohybovou činnost za nezbytnou součást lidského života, má odpovídající vědomosti o 

účincích pohybu a pohybového zatížení na organismus a zařazuje do svého denru'ho režimu 

individuálně vhodnou a přiměřenou pohybovou aktivitu podporující zdraví. 

Zdravotní benefity v ŠVP: 

Rámcové vzdělávací programy jsou vytvářeny především pro naukové předměty, i 

když obsahují oblast Člověk a zdraví a v ní obor tělesná výchova. Mezi výchovou ke zdraví a 

tělesnou výchovou, respektive pohybovými aktivitami či pohybovou aktivností je však 

propast, která se musí přemostit. V tělesné výchově je důležité získávat žáky pro pohybovou 

aktivnost, která s sebou přináší žádoucí zdravotní benefity. Tělesná výchova propojená s 

výchovou ke zdraví by se měla vyučovat integrovaně, aby nedošlo k šablonovitému 
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"probírání učiva". Jestliže tělesná výchova bude mít dřívější podobu, nebude se realizovat 

výchova ke zdraví jako součást tělesné výchovy a nedojde k žádoucí behaviorální změně. 

Jestliže žáci začnou svým učitelům věřit, začnou se pozorovatelně proměňovat, měnit 

svůj životní cíl, naplňovat jej pohybovou aktivností. Až budou žáci končit povinnou školní 

docházku, měli by nejenom vědět, co jsou zdravotní benefity a jak jich mohou dosahovat. Ale 

měli by i svým konkrétním chováním také dávat najevo, že tyto poznatky přijali a na jejich 

základě změnili svůj životní styl a celou kvalitu života. 

Zdravotní benefity pohybových aktivit představují užitek pro každého bez ohledu na 

věk a pohlaví.Tělesná výchova je klíčovým faktorem v podpoře a rozšiřování pohybové 

aktivnosti mládeže jako významného činitele primární zdravotní prevence. 

Účast na pohybových aktivitách v různém prostředí má pozitivní dopady i v oblasti 

etické a sociální. Je důležité podporovat zvýšení objemu pohybové aktivnosti žáků a také 

získat žáky pro celoživotní pěstování pohybových aktivit. 

Potenciální benefity účasti ve sportu mládeže jsou tělesné zdraví, psychický a sociální 

vývoj a osvojení pohybových dovedností. Tyto faktory však nejsou zaručeny pouhým 

sportováním. Klíčové je kvalitní vedení dospělými. 

Sportování mládeže může přinášet benefity pro jedince i pro společnost. Chybí-li však 

dobré řízení, může mít i negativní dopady. 

Proč je důležitá pravidelná pohybová aktivnost? 

Vědecké důkazy potvrzují, že pravidelné pohybové aktivity střední a vyšší intenzity 

snižují o 30% až 50% riziko vzniku ischemické choroby srdeční, infarktu, cukrovky, 

vysokého krevního tlaku a rakoviny tlustého střeva. 

Seznam zdravotních benefitů pohybových aktivit: 

o spalování tuku, které pomáhá zlepšovat složení těla 

o posilování imunitního systému 

o vylepšování tělesného zevnějšku (body image) 

o ve spojení s vyváženou dietou udržování přijatelné tělesné hmotnosti 
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2.5.2 Koncepce tělesné výchovy ve Švýcarsku 

V této kapitole jsme se zaměřili na charakteristiku školství z pohledu tělesné výchovy 

v jednom z nejvyspělejších států střední Evropy. Švýcarsko, které zatím není členskou zemí 

Evropské unie, je rozděleno do 20 kantonů a 6 polokantonů se značným stupněm autonomie, 

včetně školství. V jednotlivých kantonech proto také vzniká specifický systém vzdělávacích 

programů. Základní školství spadá do kompetence obce, ve které se škola (popřípadě spádová 

škola) nachází. Hospodaření škol je plně pod kontrolou obecní rady, konkrétně člena obecní 

rady, zpravidla se jedná o zástupce rodičů. Vlastní provoz školy pak řídí zástupce učitelů, 

který má snížený úvazek v důsledku administrativní a organizační práce pro školu, podobně 

jako u nás zástupce ředitele. 

Základní škola je devítiletá, stejně jako u nás s populací dětí ve věku 6-15 let. 

Od školního roku 2000/2001 se začaly díky iniciativě učitelů (Ve Švýcarsku je pro 

učitele tělesné výchovy používán obecněji důstojnější název Sportlehrer než v Německu a 

Rakousku běžně užívaný Turnlehrer) v jednotlivých kantonech postupně zřizovat sportovní 

třídy, které vycházejí vstříc potřebám talentovaných sportovců upraveným rozvrhem s 

možností i ranních tréninků a absencí školní TV, která je nahrazena trénováním v klubu nebo 

individuálním tréninkem s trenérem, který je evidován u kantonálního sportovního úřadu 

Jugend und Sport a musí být každé 2 roky proškolen na Sportovním institutu v Magglingenu. 

Rámcový vzdělávací program si řídí školské úřady v jednotlivých kantonech podle 

vlastních směrnic. 

Ve Švýcarsku jsou žáci hodnoceni známkami 1-5, kde vyšší známka znamená lepší 

výkon. Všeobecná tělesná výchova (Turnen) zaujímá ve švýcarském vzdělávacím programu 

velmi významnou roli. Je mnohými rodiči racionálně oceňována a učitel TV se těší 

neobyčejné vážnosti a obdivu v celé společnosti. Je pro ostatní představitelem zdravého 

člověka a zdravého životního stylu. Díky školní TV mohou děti zadarmo postavit základ pro 

své budoucí zdraví, neboť v dospělosti je pro mnohé Švýcary pohybová aktivita až na 

posledním místě, protože prioritní je uplatnění v zaměstnání, budování kariéry a hmotných 

statků. Teprve po tomto období, zhruba po čtyřicítce, se znovu vracejí ke sportu. 

Hodnocení žáků ve školní TV známkou není tak důležité. Spíše se jedná o pocit 

uvolnění endorfinů při pohybu, odreagování od ostatních školních předmětů a uplatnění 

soutěživosti při sportovních hrách. 

Osnovy TV jsou zcela v kompetenci učitele a jeho kreativitě nahrávají i materiální a 

prostorové podmínky pro výuku TV. Téměř na všech školních hřištích základních škol se 
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mohou konat jakékoliv sportovní hry (např. tenis, basketbal, kopaná atd.) Školní hřiště jsou 

otevřena pro žáky a studenty i v odpoledních hodinách a v době prázdnin. 

Tělesná výchova a sport mají ve Švýcarsku vskutku znamenité zázemí. Švýcarské 

rámcové vzdělávací programy jsou vzorovým příkladem. 

2.6 Sportovní hry na základních školách v České republice 

Po zavedení vzdělávacích programů na základních školách je výuka tělesné výchovy 

zejména jejího obsahu zcela v kompetenci jednotlivých škol. To znamená, že škola má 

možnost zařadit do svého programu jakékoliv sportovní hry. 

Sportovní hry jsou pro žáky důležité, protože si při učení osvojují dovednosti, týkající 

se nejen oblasti pohybové, ale i intelektuální. Zvláštní stránkou je i složka interpersonálních 

vztahů, jež jsou zejména pro skupinové sportovní hry specificky důležité. 

Sportovní hry samozřejmě také kladně působí na zdraví vývoj organismu. 

2.6.1 Definice sportovní hry 

Sportovní hra je soutěživá činnost dvou soupeřů v jednotném prostoru a čase, kteří 

podle institucionálně schválených pravidel usilují o prokázání vlastní převahy lepším 

ovládáním společného předmětu. (Táborský, 2004) 

2.6.2 Historie sportovních her 

Hra je trvalým průvodním znakem lidského konání. Hry plnily nejen funkci zábavy, 

ale postupně se stávaly prostředkem výchovy, léčby a občas sloužily i kultovním nebo 

náboženským účelům. 

Hlavními mezníky pro dějinný počátek každé ze sportovních her jsou první písemné 

základy pravidel, vznik prvních klubů, asociací a organizace pravidelných soutěží. Prakticky 

lze říci, že podoba dnešních sportovních her se začala utvářet od poloviny 19. století. 

Jednotlivé sportovní hry se přitom neustále vyvíjejí a navzájem se ovlivňují. 

Konkurence ve sportovním prostředí je velká, proto se sportovní hry snaží co nejvíce přiblížit 

společenskému zájmu. 
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2.6.3 Základní dělení sportovních her 

Sportovní hry se mohou dělit podle různých hledisek: 

o jedním z kritérií třídění může být to, zda jsou hrací plochy obou soupeřů 

společné, nebo oddělené. Rozlišují se tak sportovní hry invazní (např. lední 

hokej) a neinvazní (např. tenis). 

o jiným kritériem se může stát počet hráčů u každého ze soupeřů. Sportovní hry 

individuální (např. singly ve stolním tenise), párové (např. čtyřhra v tenise) a 

týmové (např. baseball). 

o dalším hlediskem je hlavní způsob pohybu hráčů. Přirozený pohyb bez 

pomocných prostředků (převážná většina sportovních her), pohyb ve vodě 

(podvodní hokej), využití sportovní výzbroje (lední hokej), využití živých 

(kůň) nebo neživých (kolo) dopravních prostředků. 

Sportovní hry můžeme také rozdělit na brankové, síťové a pálkovací. Ve sportovních 

hrách brankového typu plní strana, která má v držení společný předmět, jednoznačně úkoly 

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

předmětu hry do určeného cílového prostoru (branka, koš, území za brankovou čárou apod.) 

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

limitováno převážně časem, výjimečně ziskem určeného počtu bodů. Sem patří např. fotbal, 

basketbal. 

Ve sportovních hrách síťového typu plní strana, která právě hraje společným 

předmětem, současné úkoly útočné i obranné. Jedinou herní akcí může body získat, nebo je 

naopak získá soupeř. Body se dosahují při chybě soupeře. Soupeři jsou na oddělených hracích 

plochách, nebo se pravidelně na společné hrací ploše ve svých herních akcích střídají. Trvání 

utkání je vesměs dáno ziskem stanoveného počtu bodů v setech a dosažením určeného počtu 

vítězných setů. Příkladem jsou tenis, squash, volejbal. 

Ve sportovních hrách pálkovacího typu plní strana, která má v držení společný 

předmět, úkoly obranné. Body získává útočné družstvo (které v té chvíli nemá společný 

předmět hry) za přeběhy met do cílového prostoru. Bránící družstvo je na hrací ploše v plném 

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

(vyautovat) dříve, než dosáhnou cílové mety. Po dosažení určeného počtu vyautovaných 

soupeřů dochází ke směně (výměna obranných a útočících rolí). Trvání utkání je limitováno 
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určeným počtem směn. Takovými hrami jsou např. softbal, baseball nebo kriket. (Táborský, 

2004) 

2.7 Vývoj soudobých volnočasových aktivit mládeže 

Volný čas tvoří protiklad činnostem pracovního charakteru, avšak současně je s nimi 

funkčně spojen. Za volný čas je podle sociologických kritérií považován čas, v němž jedinec 

svobodně na základě svých zájmů, nálad a pocitů volí svou činnost. Je to ta část 

mimopracovního, mimoškolního času, která zbude po zabezpečení individuálních a 

rodinných, existenčních a biologických potřeb. Volný čas má ve vztahu kjedinci především 

funkci relaxační, rekreační a rozvojovou. 

Rekreace sportem mládeže, v souladu s povahou vývoje volnočasových aktivit, odráží 

dynamiku společenských změn soudobé společnosti a je i v našem kulturním prostředí 

charakterizována tendencí: 

• od organizovaného k neorganizovanému 

• od výkonu k prožitku (radosti, sebeuspokojení, seberealizaci) 

• od kolektivního k individuálnímu 

• od tradičního k netradičnímu 

• od města k přírodě 

• od dlouhodobých vlivů ke krátkodobým 

Uvedené trendy volnočasových aktivit v prostředí dnešní urbanizované společnosti 

odrážejí zřetelně i základní charakteristiky dnešního rekreačního, nesoutěžního sportu. K těm 

náleží důraz na radost z přirozeného zdravého pohybu, pocit sebeuspokojení, důraz na 

všestrannost osobnostního rozvoje, přitažlivost sportů provozovaných v přírodním prostředí, 

rostoucí popularita "módních" alternativních sportů. 

Nabídka sportovních aktivit může účinně pomoci v "odklonu" od cesty k negativnímu, 

antisociálnímu či přímo kriminálnímu chování. V tomto smyslu jde o jeden z přirozených 

nástrojů "obrany proti složitostem moderrubo světa" a ve svém pozitivním výměru i o mocný 

nástroj prevence v oblasti péče o individuální zdraví. 

Charakteristická nízká zakotvenost v systému sociálních rolí, umožňuje mládeži oproti 

dospělým větší sociální flexibilitu a dynamiku. V žádném dalším životním období není 
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jedinec schopen zajímat se o tak široké spektrum zájmových aktivit jako v dětství a mládí. 

Sféra volného času dětí a mládeže a obsahové naplnění jejich volného času má proto význam 

pro celoživotní orientaci člověka. 

Zájmy a aktivity jedince navazují na hodnotovou orientaci, kulturu a způsob života 

jeho rodiny. Obdobně navazuje mládež na společnost, v níž probíhá její sociální zrání. 

Zajímavé výsledky nabízí výzkum Čech (2002) zaměřený na preference různých 

činností mezi hochy a dívkami. 

Nabízíme porovnání výsledku celého souboru, tedy souhrnných preferencí hochů i 

dívek: 

Nejoblíbenější činnosti: 

• Pobyt venku s kamarády 

• Sportovní aktivity 

• Práce a hry na PC, videohry 

• Sledování televize 

• Herní aktivity 

Nejvyhledávanější činnosti: 

• Sledování televize 

• Pobyt venku s kamarády 

• Poslech audiokazet a CD 

• Pobyt v přírodě 

• Sportovní aktivity 
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3. Cíl a úkoly výzkumu 

Cílem výzkumu je zjistit, jak se po zavedení školních vzdělávacích programů na 

základních školách změnilo využívání sportovních her učiteli na 2. stupni. Získané informace 

by měli značit, zda učitelé tělesné výchovy věnují sportovním hrám ve výuce více prostoru po 

legislativních změnách v základním vzdělávání. 

4. Výzkumné otázky a hypotéza 

4.1 Základní výzkumná otázka 

Změnila se výuka sportovních her na 2. stupni základních škol po zavedení školních 

vzdělávacích programů? 

4.2 Rozšiřují výzkumná otázka 

Zvýšily se hodinové dotace tělesné výchovy po zavedení změn? 

Jaké jsou podmínky pro sportovní hry na základních školách v okrese Třebíč? 

Jaký je přístup žáků ke sportovním hrám? 

4.3 Hypotéza 

Zavedení školních vzdělávacích programů na základních školách kladně ovlivní výuku 

sportovních her v hodinách tělesné výchovy. 

4.3.1 Zdůvodnění hypotézy 

Nově zavedený školní vzdělávací systém umožňuje učitelům začlenit do vyučovacích 

osnov sportovní hry ve větší míře než tomu bylo doposud. Domníváme se, že učitelé využili 

tuto možnost a rozšířili vyučování sportovních her. 
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5. Metodologie výzkumu 

5.1 Sledovaný soubor 

Výzkum probíhal ve 14 základních školách na okrese Třebíč v kraji Vysočina. 

Zapojilo se do něj 979 žáků 2. stupně (426 dívek, 553 chlapců) a 31 učitelů tělesné výchovy. 

5.2 Metody výzkum u 

Výzkum byl proveden dotazníkovou formou. Byli osloveni žáci, kteří ve školním roce 

2007/2008 navštěvují 2. stupeň základních škol a učitelé pracující na základních školách (ve 

stejných organizacích). 

5.2.1 Metoda dotazníková 

Metoda dotazníková, která je charakterizovaná tím, že je určena pro hromadné 

získávání údajů, patří mezi nejčastěji používané metody a je založena na interakci mezi 

dotazovatelem a dotazovaným. Většinou je tento vztah neosobní a proto je reprezentován 

otázkami kladenými písemnou formou. Velký problém je návratnost dotazm'ků. Příliš nízká 

návratnost snižuje jejich vědeckou hodnotu. 

Otázky použité v dotazníku musí být jasně a konkrétně formulovány, tím navozují 

jasné a konkrétní odpovědi (Skalková, 1983). Způsob kladení otázek navozuje zároveň 

odpovědi respondentů. 

V dotazníku rozlišujeme tři základní typy položek: 

a) položky otevřené (nestrukturované) - dávají respondentovi vztahový rámec, ale 

neurčují podrobněji ani obsah ani formu jeho odpovědí. Respondent volí délku odpovědi i 

konkrétní informace. 

b) položky uzavřené (strukturované)- jsou takové, které nabízejí respondentovi volbu 

mezi dvěma nebo více alternativami. 

c) položky škálové - obsahují pevně stanovené alternativy, umisťují reagujícího 

jedince na některý bod na škále. Respondent zde neovlivňuje ani obsah ani formu odpovědí. 
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5.2.2 Dotazníkový výzkum pro učitele tělesné výchovy 

Ve výzkumné části jsme použili dotazník pro učitele tělesné výchovy. (Šrámek, 2007) 

Dotazník se skládal celkem z 16 otázek s uzavřenými nebo polouzavřenými odpověďmi. 

Otázky byly sestaveny tak, aby nám poskytly široké spektrum informací o škole, výuce 

sportovních her a také názorech jednotlivých učitelů na změny v základním vzdělávání. 

(příloha A) 

5.2.3 Dotazníkový výzkum pro žáky 2. stupně základní školy 

Dotazník pro žáky základních škol (příloha B) na jedné straně obsahuje základní 

informace o výzkumu a také poděkování žákovi. 

Druhá strana obsahuje samotné otázky, kterých je ll a mají charakter uzavřených 

odpovědí. Po jeho vyhodnocení bychom měli získat přehled o tom, jaké názory a postoje 

zaujímají jednotliví žáci k výuce tělesné výchovy. 

5.3 Organizace výzkumu 

V březnu 2008 byli emailem s průvodním dopisem osloveni učitelé základních škol 

v okrese Třebíč. Po uzávěrce bylo ochotno spolupracovat na výzkumu čtrnáct vzdělávacích 

zařízení. Samotný výzkum proběhl po telefonické či emailové domluvě s učiteli na základních 

školách od 1. dubna do 30. května 2008. 

Dotazníky pro žáky i učitele byli vloženy do obálky. Pro každou školu, zahrnutou do 

výzkumu, byla jedna obálka obsahující: 

• 80 dotazm'ků pro žáky rozdělené po 20 do každého ročníku 

• 3 dotazru'ky pro učitele 

• průvodní dopis s pokyny k vyplnění a způsobu návratu zpět 

Obálky byly do škol doneseny osobně. Na každé obálce byla nálepka "K RUKÁM 

UČITELE TĚLESNÉ VÝCHOVY NA 2. STUPNI". 

Sběr obálek byl proveden na základě e-mailové nebo telefonické výzvy ze strany 

učitele a následného osobního vyzvednutí na sjednaném místě. 
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6. Výsledky výzkumu 

6.1 Vyhodnocení dotazníků pro učitele 

V této části práce se budeme zabývat analýzou dat, získaných z učitelských dotazníků. 

Anketa obsahovala 16 otázek, na které odpovědělo 31 učitelů základních škol, což 

představuje návratnost 73, 81%. Všechny získané informace z dotazníků Jsme pro 

přehlednost uspořádali do tabulek a následně z nich vypracovali grafy. Ve vytvořených 

tabulkách jsou uvedeny počty odpovědí na konkrétní otázky a názorně jsou vyobrazeny 

v grafech. Zjištěná data jsem rozvedli v diskuzích. 
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Otázka č. 1- Jaké je zaměření Vaší školy? 

2 

3 

o 
2 

24 

Grafč.1 

ZŠ s rozšířenou výukou cizích jazyků 

ZŠ s rozšířenou výukou tělesné výchovy 

ZŠ s rozšířenou výukou uměleckých předmětů (VV, HV ... ) 

ZŠ s rozšířenou výukou jiných předmětů 

ZŠ bez rozšířené výuky 

"Zaměření školy" 

Diskuze k otázce č. 1: 

De) 

Od) 

De) 

Z výsledků je patrné, že pouze tři základní školy, které se do výzkumu zapojily jsou 

s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Dvě základní školy jsou zaměřené na výuku cizích 

jazyků a dvě školy mají rozšířenou výuku jiných předmětů. Překvapivě žádná základní škola 

nemá výuku rozšířenou o umělecké předměty. 78% základních škol je bez jakékoli rozšířené 

výuky. 
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Otázka č. 2- Nabízí Vaše škola mimoškolní sportovní aktivity v oblasti sportovních her? 

a I 

o 
ano 

ne 

Grafč. 2 

"Mimoškolní sportovní aktivity" 

l!ila) 

0% 

Diskuze k otázce č. 2: 

Všechny základní školy poskytují svým žákům možnost provozovat mimoškolní 

sportovní aktivity zaměřené do oblasti sportovních her. Jde především o zájmové kroužky, ve 

kterých se tato činnost realizuje. 

Je pozitivní, že základní školy vytvářejí takové podmínky, aby děti trávily svůj volný 

čas smysluplně a rozvíjely své pohybové schopnosti, dovednosti a utužovaly své zdraví. 
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Otázka č. 3 - Zúčastňuje se Vaše škola sportovních akcí? 

28 

3 

ano, zúčastňuje se individuálních i kolektivních sportovních odvětví 

ano, zúčastňuje se individuálních odvětví 

o ano, zúčastňuje se kolektivních sportovních her 

o ne, nezúčastňuje se 

Grafč. 3 

"Zúčastňuje se Vaše škola sportovních akcí?" 

Db) 

počet 1 
dotázaných 

1 !3 d) 

a) b) c) d) 

varianty odpovědí 

Diskuze k otázce č. 3: 

Touto otázkou jsme chtěli zjistit, jestli se jednotlivé základní školy zapojují do 

sportovního dění. 28 odpovídajících uvedlo, že se jejich školy účastní jak individuálních tak i 

kolektivních sportovních soutěží. Na možnost "ano, zúčastňuje se individuálních odvětví" 

odpověděli zbylí 3 dotazovaní. 
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Otázka č. 4- Vybavení Vašeho kabinetu tělesné výchovy je? 

23 kvalitní a používané 

3 kvalitní, ale část není používaná 

5 vybaven na výuku max. 4 sportovních her 

O nedostatečně vybaven (pro výuku méně než 4 sportovních her) 

Grafč. 4 

"Vybavenost kabinetu" 

l1žl b) 

De) 

Od) 

74% 

Diskuze k otázce č. 4: 

Kvalita výuky tělesné výchovy je přímo závislá i na materiálním vybavení školy. 

Učitelé, kteří mají k dispozici široké spektrwn pomůcek mohou do výuky zahrnout větší počet 

sportovních činností a her. 

Otázka směřovaná k materiálnímu vybavení školy přinesla kladné zjištění. 74% 

učitelů uvedlo, že jejich materiální vybavení je kvalitní a používané. 10% uvedlo, že vybavení 

je kvalitní, ale část není používána a zbylých 16% dotazovaných uvedlo, že jejich základní 

škola je vybavena pouze na výuku maximálně čtyř sportovních her. Žádná základní škola není 

nedostatečně vybavena. 
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Otázka č. 5- Výuka ve vnitřních prostorách probíhá? 

14 

15 

2 

o 

Grafč. 5 

45% 

v tělocvičně, která má rozměry alespoň jako hřiště na basketbal 

v tělocvičně, která má rozměry alespoň jako hřiště na volejbal 

v tělocvičně, která nemá rozměry ani jako hřiště na volejbal 

v místnosti, která není tělocvična 

"Vnitřní prostory" 

Oe) 

Od) 

Diskuze k otázce č. 5: 

Výuka tělesné výchovy ve vnitřních prostorách probíhá na všech základních školách 

v tělocvičně. 6% dotazovaných učitelů uvedlo, že jejich tělocvična nemá ani rozměry hřiště na 

volejbal. 94% učitelů má při výuce k dispozici tělocvičnu o rozměrech alespoň jako hřiště na 

volejbal. 
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Otázka č. 6- Vnější prostory Vaší školy jsou? 

8 multifunkční hřiště s umělým povrchem 

ll 
hřiště s přírodním povrchem nebo asfaltovým, určené pro sportovní 

aktivity 

ll 
okolí školy není přímo uzpůsobeno hodinám tělesné výchovy a 

sportovním aktivitám 

1 park nebo jiné veřejné prostranství 

Grafč. 6 

počet 

dotázaných 

Diskuze k otázce č. 6: 

a) 

"Vnější prostory" 

b) c) 

varianty odpovědí 

d) 

GJ a) 

ob) 

~,g c) 

• d) 

Osm základních škol na okrese Třebíč využívá k výuce ve vnějších prostorách 

multifunkční hřiště s umělým povrchem. ll učitelů odpovědělo, že jejich sportovní aktivity 

probíhají na hřišti s přírodním nebo asfaltovým povrchem. ll dotazovaných učitelů uvedlo, že 

jejich okolí školy není přímo uzpůsobeno ke sportovním aktivitám v hodinách tělesné 

výchovy. Pouze jedna základní škola realizuje výuku ve vnějších prostorách v parku nebo 

jiném veřejném prostranství. 
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Otázka č. 7- Jaká je dotace hodin týdně tělesné výchovy v jednotlivých ročnících? 

2. a 3. řádek vyplňte v případě, že Vaše škola má různou dotaci hodin tělesné výchovy 

v paralelnich třídách 

23x-2h. 

6. třída 6x-3h. 

2x-5h. 

Grafč. 7 

7. třída 

29x-2h. 28x-2h. 

2x-5h. 8. třída 2x-5h. 9.třída 

lx-3h. 

''Týdennf dotace tělesné výchovy v 6 třfdách" 
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20 
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2 hcxliny 3 hcxliny 5hodin 

''Týdennf dotace tělesné výchovy v 7 třidách" 

40 
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. , .... 
dotázaných 20 ----- - -
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2 hodiny 5 hodin 

30 

28x-2h. 

2x-5h. 

lx-3h. 



''Týdennr dotace tělesné výchovy v 8 tPfdách" 

30 
28 

---
počet 

15 dotázaných 
10 
5 2 1. 

o 
2 hodiny 5 hodin 3hodiny 

''Týdennr dotace tělesné výchovy v 9 tPfdách" 

30 
28 

25 
20 

počet 

dotázaných 15 
10 
5 
o 

2hodiny 5hodin 3hodiny 

Diskuze k otázce č. 7: 

Podle uvedených dat je týdenní dotace hodin v 6. ročníku následující: 23 učitelů 

uvedlo, že jejich počet hodin tělesné výchovy jsou 2 hodiny týdně. 6 pedagogů napsalo že 

jejich týdenní hodinová dotace se rovná 3 hodinám. Zbylí 2 učitelé ze základních škol 

s rozšířenou výukou tělesné výchovy uvedli pětihodinovou týdenní dotaci. 

V 7. ročnících je situace následující: 29 učitelů uvedlo 2 hodiny týdně a 2 učitelé 5 

hodin. 

Pro 8. ročníky základních škol je hodinová dotace taková že: 28 pedagogů napsalo že 

se na jejich škole učí tělesná výchova 2 hodiny týdně, jeden z učitelů uvedl 3 hodinovou 

týdenní dotaci a zbylí dva uvedli 5 hodinovou dotaci tělesné výchovy. 

Situace v 9. ročnících je identická jako stav hodin tělesné výchovy pro 8. třídy. 
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Otázka č. 8 - Tělesná výchova ve Vašem úvazku zahrnuje? 

14 větší část úvazku 

16 menší část úvazku 

O celý úvazek, ale mám i druhou aprobaci 

O celý úvazek, mám jen aprobaci tělesná výchova 

1 jiná možnost 

Grafč. 8 

"Tělesná výchova v úvazku učitele" 

počet 

dotázaných 

Diskuze k otázce č. 8: 

a) b) c) d) 

varianty odpovědí 

e) 

Záměrem otázky bylo zjistit, do jaké míry a jakou roli hraje tělesná výchova při 

vykonávání učitelského povolání. 

Pro 14 učitelů tvoří předmět tělesná výchova větší část jejich zaměstnaneckého 

úvazku. 16 dotazovaných učitelů odpovědělo, že tělesná výchova tvoří v jejich úvazku menší 

část. Odpověď "celý úvazek, ale mám i druhou aprobaci" a "celý úvazek, mám jen aprobaci 

tělesná výchova" nevyplnil nikdo z dotazovaných učitelů. Odpověď, která zahrnovala ,jinou 

možnost" byla pouze 1. 
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Otázka č. 9 - Označte sportovní hry, jejichž metodika je součástí Vašeho učebního 

plánu? (do posledního sloupce uveďte sportovní hry, které využíváte v hodinách 

tělesné výchovy a nejsou uvedeny v seznamu) 

20 fotbal 28 flor bal 8 vybíjená 

31 basketbal 13 ring o 7 přehazovaná 

17 házená o ringet 

29 volejbal 5 frisbee 

22 softbal/baseball 2 korfbal 

Grafč. 9 

"Sportovní hry v učebním plánu" 

EJ fotbal 
35 

• basketbal 
30 o házená 

25 O\Oiejbal 

20 
• softbal/baseball 

počet odpovědí oflorbal 
15 

• ringo 

10 o ringet 

5 • msbee 

• korfbal o 
sportovní hry 

ovybijená 

• pl'ehazowná 

Diskuze k otázce č. 9: 

Výsledky vypovídají o tom, že sportovní hry zařazují učitelé základních škol do svých 

učebních plánů v hojném počtu. Mezi nejvíce využívané sportovní hry při hodinách tělesné 

výchovy patří basketbal, volejbal, florbal, softbal/baseball, fotbal a házená. Další sportovní 

hry jako je ringo, ringet, frisbee a korfbal už nejsou učiteli zařazovány v takové míře do 

učebních plánů. 

Učitelé měli možnost uvést i jiné, jimi využívané sportovní hry, které žáci během 

výuky hrají. Mezi takové hry patří vybíjená a přehazovaná, které jsou součástí průpravy pro 

jiné sportovní hry míčového charakteru. 
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Otázka č. 10 - V hodinách tělesné výchovy v různých ročnících: 

18 vyučuji stále ty samé hry, ale prohlubuji učivo 

10 každý ročník učúnjiné hry 

3 učím jen jeden ročru'k 

Grafč.10 

"Vyučování sportovních her'' 

oc) 

58% 
32% 

Diskuze k otázce č. 1 O: 

Učitelé v 58% odpovědí uvedli, že v hodinách tělesné výchovy vyučují pořád ty samé 

sportovní hry, ale prohlubují učivo. 32% dotazovaných učitelů učí v každém ročníku jiné hry 

a pouze 10% uvedlo, že jejich výuka probíhá pouze v jednom ročníku. 
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Otázka č. ll - Váš vztah ke sportovním hrám je? 

14 vehni vřelý, sám jsem (býval(a)) hráč(ka) 

6 vřelý, hry upřednostňuji před individuálními sporty 

ll neutrální 

O když nemusím, tak je nevyhledávám 

Grafč.ll 

"Vztah ke sportovním hrám" 

li!) b) 

o c) 

od) 

35% 

Diskuze k otázce č. ll: 

Ve vzdělávacím procesu je důležitý vztah učitelů k vyučovaným předmětům. Bez 

kladného přístupu by výuka neprobíhala správným směrem. Dotazovaní učitelé, respektive 

46% z nich má velmi vřelý vztah ke sportovním hrám. 19% učitelů tělesné výchovy 

upřednostňuje sportovní hry před individuálními sporty. Zbylých 35% odpovědí vypovídá o 

neutrálním vztahu učitelů ke sportovním hrám. 
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Otázka č. 12- Jak dlouhá je Vaše praxe yýuky tělesné výchovy na základní škole? 

4 do Slet 

4 6 - 10 let 

ll ll- 20 let 

12 nad 20 let 

Grafč.12 

"Délka učitelské praxe" 

13% 

• a) 
lil b) 

oc) 

Od) 

35% 

Diskuze k otázce č. 12: 

Na základních školách, ve kterých probíhal výzkum učí tělesnou výchovu učitelé 

s praxí do pěti let a učitelé s praxí od šesti do deseti let ve stejném počtu, tedy přesněji je to 

13% ze všech dotazovaných učitelů. 35% učitelů pracuje ve školství již více jak ll let a 39% 

uvedlo, že jejich učitelská praxe je delší než 20 let. 
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Otázka č. 13- Vzhledem k současným osnovám věnujete sportovním hrám? 

19 

10 

1 

1 

Grafč.13 

více prostoru na úkor jiných aktivit 

,jedete" podle osnov, když zbude čas, hrajete sportovní hry 

,jedete" podle osnov, když zbude čas, děláte jiné aktivity 

méně prostoru 

"Prostor věnovaný sportovním hrám" 

3% 3% 

32% 

Diskuze k otázce ě. 13: 

• a) 

lm b) 

DC) 

od) 

Výsledky ukazují, že učitelé vzhledem k současným osnovám věnují sportovním hrám 

více prostoru na úkor jiných aktivit, alespoň podle odpovědí - 62%. Deset učitelů, respektive 

32% uvedlo, že sportovní hry ve výuce hrají pokud zbude čas. Konečných 6% uvedlo, že 

sportovním hrám věnují méně prostoru a pokud zbývá čas, tak se v hodinách věnují jiným 

aktivitám. 
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Otázka č. 14- Plánujete, že se změní postavení sportovních her ve Vašich hodinách 

tělesné výchovy po zavedení nového vzdělávacího systému? 

2 ano, chystám se zvýšit počet vyučovaných sportovních her 

8 ano, chystám se prohloubit výuku stávajících sportovních her 

O ano, chystám se snížit počet hodin s výukou sportovních her 

1 O ne, vše zůstane při starém 

ll již pracujeme podle nového vzdělávacího programu 

Grafč.14 

"Postavení sportovních her"' 

26% 

Diskuze k otázce č. 14: 

1!!!1 a) 

G b) 

DC) 

od) 

•e) 

Podle nového školního vzdělávacího programu již pracuje 36% dotazovaných učitelů. 

Postavení sportovních her zůstane konstantní, tedy že ve výuce sportovních her nenastane 

žádná změna, uvedlo 32% učitelů. Celkově 26% pedagogů se chystá prohloubit výuku 

sportovních her. Zvýšit počet vyučovaných sportovních her se chystá 6% dotázaných učitelů. 

Žádná základní škola, která se zúčastnila výzkumu, nehodlá snížit počet hodin s výukou 

sportovních her. 
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Otázka č. 15 - Změnu vzdělávacího systému v České republice vidíte jako? 

6 přínos pro vzdělání mládeže 

8 více práce pro učitele 

1 O více zbytečné práce pro učitele 

7 nic se nezmění 

Grafč.15 

"Změna vzdělávacího systému" 

Diskuze k otázce č. 15: 

• a) 

m b) 

oc) 

od) 

Školní rok 2007/2008 znamenal změnu v systému základm'ho vzdělávání v České 

republice. Pro 6 dotázaných učitelů to byla změna přínosná a hodnotí ji pozitivně. Více jak 

polovina pedagogů zaujímá ke změně negativní postoj. K odpovědi "více práce pro učitele" se 

přiklonilo 8 učitelů a odpověď "více zbytečné práce pro učitele" označilo 10 dotazovaných. 

Poslední možnost odpovědi zvolilo 7 učitelů. 
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Otázka č. 16- Jste paní I slečna učitelka nebo pan učitel? 

~ 
~ 

Grafč.16 

paní I slečna učitelka 

pan učitel 

"Paní/slečna učitelka nebo pan učitel" 

Diskuze k otázce číslo 16.: 

42% 

Z výsledků vyplývá skutečnost, že na základních školách zapojených do výzkumu vyučují 

tělesnou výchovu s převahou učitelé. Paní učitelky byly v menším zastoupení. 
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6.2 Vyhodnocení dotazníků pro žáky 

Výzkum proběhl na 14 základních školách a zapojilo se do něj 979 žáků. Anketa pro 

žáky obsahovala ll otázek. Získaná data jsme zpracovali obdobným způsobem jako učitelské 

dotazníky. 

Otázka č. 1- Na hodiny tělesné výchovy máš? 

684 pana učitele 

295 paní učitelku 

O pokaždé někoho jiného 

Grafč.l 

'"Kdo učí tělesnou výchovu?'" 

o a) 

m b) 

oc) 

Diskuze k otázce č. 1: 

Z vyhodnocených výsledků je zřejmé, že 70% žáků má na hodiny tělesné výchovy 

pana učitele. Zbylých 30% učí paní učitelky. Jako velice pozitivní hodnotíme skutečnost, že 

se v hodinách tělesné výchovy učitelé na základních školách nemění. 
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Otázka č. 2- Kolik Tvých spolužáků se účastní spolu s Tebou hodin tělesné 

výchovy? 

178 do15 

377 16-20 

253 21-25 

192 nad 25 

Grafč. 2 

"Kolik Tvých spolužáků se účastní spolu s Tebou hodin 
tělesné výchovy?" 

Diskuze k otázce č. 2: 

DC) 

od) 

Vyučování by mělo ideálně probíhat v menších skupinách. Z výzkumu je patrné, že 

18% dotazovaných žáků cvičí v hodinách tělesné výchovy ve skupině, kterou tvoří maximálně 

15 žáků. Ve skupině o 21 -25 dětí probíhá výuka v 25%. Nejvíce procentuelně zastoupena je 

skupina o 16- 20 cvičících, její hodnota činí 38%. Tělesná výchova realizovaná ve skupině 

25 a více žáky tvořila 19% z celkových odpovědí. 
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Otázka č. 3 - V hodinách tělesné výchovy jsi? 

337 

358 

131 

181 

Grafč. 3 

13% 

Diskuze k otázce č. 3: 

se svými spolužačkami, třeba i z jiné třídy ve stejném 

ročníku(= jen holky) 

se svými spolužáky, třeba i z jiné třídy ve stejném ročníku 

(=jen kluci) 

dohromady se spolužáky i spolužačkami ze své třídy ( = 

celá Tvoje třída) 

i se staršími nebo mladšími žáky a žákyněmi 

"V hodinách tělesné výchovy jsi?" 

36% 

• a) 

li!l b) 

oc) 

od) 

Nejvíce odpovědí jsme zaznamenali u první a druhé možnosti. Z tohoto výsledku 

můžeme tedy soudit, že žáci jsou při hodině tělesné výchovy rozděleni na dvě skupiny, 

respektive na dívky a chlapce. Podle odpovědí dotazovaných žáků se na některých základních 

školách realizuje výuka tělesné výchovy po jednotlivých třídách. Se staršími nebo mladšími 

žáky či žákyněmi cvičí v hodinách tělesné výchovy pouze 18% dotázaných žáků. 
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Otázka č. 4 - Jaké aktivity Tě v hodinách tělesné výchovy baví nejvíc? 

225 individuální sporty (atletika, gymnastika, plavání ... ) 

712 sportovní hry (fotbal, hokej, florbal...) 

164 drobné hry (překážkové dráhy, soutěže ... ) 

42 nebaví mě nic 

Grafč. 4 

"Oblíbenost aktivit v tělesné výchově" 

4% 
l§J a) 

• b) 

DC) 

od) 

62% 

Diskuze k otázce č. 4: 

Sportovní hry patří podle získaných dat k nejvíce oblíbeným činnostem u žáků 

navštěvujících základní školy. Domníváme se tedy, že o sportovní hry mají děti zájem, 

protože je ve výuce upřednostňují hlavně jejich učitelé. V pozadí nezůstávají individuální 

sporty ani drobné hry. Odpověď "nebaví mě nic" označilo celkem 42 žáků. 

44 



Otázka č. 5 - Máš nějakou herní pomůcku (hokejku, míč, rukavice .. ), kterou si nosíš do 

hodin tělesné výchovy? 

119 ano, několik 

165 ano, jednu 

188 nemám, ale chtěl bych mít 

525 nemám a ani nechci 

Grafč. 5 

"Počet vlastních pomůcek" 

1 

Diskuze k otázce č. 5: 

17% 

19% 

• a) 

~ b) 

DC) 

od) 

Více jak polovina dotázaných žáků přesněji 525 uvedla, že nemá a ani nechce mít 

žádnou herní pomůcku. Děti, které nemají herní pomůcku, ale chtěli by ji mít, bylo celkem 

188. Pouze jednu pomůcku si do hodin tělesné výchovy nosí 165 žáků. Zbytek žáků si nosí 

několik herních pomůcek. 
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Otázka č. 6 - Zapiš pořadí sportovních her, které při hodinách tělesné výchovy hrajete? 

(do posledního sloupce uveď sportovní hry, které hrajete v hodinách TV a 

nejsou uvedeny v seznamu) 

767 fotbal 739 flor bal 228 

798 basketbal 375 nngo 65 

582 házená 88 ringet 

611 volejbal 168 frisbee 

500 softbal/baseball 93 korfbal 

Grafč. 6 

"Sportovní hry v hodinách tělesné výchovy" 

900 
767 798 

800 

·----------------------~ 

700 
600 

500 
počet odpovědí 

400 

300 

200 
100 

vybíjená 

přehazovaná 

[]fotbal 

• basketbal 

o házená 

o\dejbal 

• softbaUbaseball 

o ftorbal 

• ringo 

o ringet 

• fiisbee 

o 
___ .._.. • korfbal 

O Vy'bijená 

• přehazO\aná 
sportovní hry 

Diskuze k otázce č. 6: 

Otázka číslo 4 potvrdila dominantní postavení oblíbenosti sportovních her u žáků 

základních škol. Basketbal, fotbal a florbal patří mezi nejhranější hry v hodinách tělesné 

výchovy. Dále následuje volejbal, házená a softbal. Využívání ostatních sportovních her je 

spíše doplňkového charakteru. 
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Otázka č. 7- Když Vás pan I paní učitel(ka) učí novou sportovní hru, jaký je průběh 

'uky? vy . 

518 učíme se jednotlivé části hry, ažje umíme, hrajeme 

405 učíme se při hraní (pan učitel nám říká, co máme dělat) 

37 učíme se jednotlivé části hry, pak děláme něco jiného 

88 neučíme se, jen hrajeme (trénujeme si sami) 

Grafč. 7 

"Průběh výuky při učení nové sportovní hry" 

8% 

49% 

39% 

Diskuze k otázce č. 7: 

Při učení nové sportovní hry upřednostňují učitelé postup, ve kterém nejdříve vysvětlí 

žákům jednotlivé části hry. Druhým nejčastějším způsobem je, že se děti učí při hraní dané 

sportovní hry. Celkem 37 žáků odpovědělo, že se v hodinách tělesné výchovy nejdříve učí 

jednotlivé části hry a pak se věnují jiným činnostem. Poslední, nejméně efektivní způsob 

výuky je ten, že žáci trénují sportovní hru sami. Takto odpovědělo 88 dotazovaných. 
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....... 

Otázka č. 8-

575 

256 

460 

248 

153 

V tělesné výchově jsi hodnocen za (můžeš označit více odpovědí)? 

individuální výkony (běh na 60m, gymnastické cviky ... ) 

za herní činnosti ve sportovních hrách (driblink, vedení 

míče, střelba ... ) 

aktivitu v hodině 

celkový herní projev při sportovních hrách 

nejsem hodnocen za nic I nevím, za co mě učitel hodnotí 

Grafč. 8 

"V tělesné výchově jsi hodnocen za jaké činnosti?" 

9% 

Diskuze k otázc e č. 8: 

Podle po dílu odpovědí jsou děti v hodinách tělesné výchovy nejčastěji hodnoceny za 

kony a dále za aktivitu v hodině. Shodně 15% žáků se domnívá, že jsou 

erní činnosti ve sportovních hrách a pak za celkový herní projev. Nejméně 

zaznamenali u odpovědi "nejsem hodnocen za nic I nevím, za co mě učitel 

individuální vý 

hodnoceny za h 

odpovědí jsme 

hodnotí". 
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Otázka č. 9 - Kdybys byl Ty učitelem tělesné výchovy, v hodinách by bylo více? 

563 sportovních her 

185 kondičních cvičení (posilování, vytrvalost. .. ) 

98 individuálních sportů 

291 nikdy bych nechtěl být učitelem tělesné výchovy 

Grafč. 9 

"Kdybys byl učitelem tělesné výchovy, v hodinách by 
bylo více?" 

49% 

16% 

Diskuze k otázce č. 9: 

DC) 

od) 

Pokud by žáci měli možnost rozhodovat o obsahu hodin tělesné výchovy, zařadili by 

více sportovních her. 16% dotázaných žáků by v hodinách uvítalo navýšení kondičních 

cvičení. Více individuálních sportů by ocenilo pouze 9% dětí. Výzkum ukázal že 26% žáků se 

nikdy nechce stát učitelem tělesné výchovy. 
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Otázka č. 10- Děláš nějaký sport "závodně"? 

301 

134 

536 

96 

Grafč.10 

Diskuze k otázce č. 10: 

ano, kolektivní sport (sportovní hru- fotbal, hokej, florbal. .. ) 

ano, individuální sport (atletika, gymnastika, plavám') 

sportuji, ale ne závodně 

nesportuji 

"Sportuješ?" 

9% 

liiil b) 

o c) 

od) 

Vyhodnocení této otázky ukázalo, že většina dotázaných dětí sportuje. Kolektivnúnu 

sportování se věnuje 28% žáků. K individuálnúnu sportu tíhne 13% dětí a 50% provozuje 

sport, ale ne na závodní úrovni. Zbylých 9% se sportu nevěnuje vůbec. 
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Otázka č. ll- Jaké je tvé pohlaví? 

žena 

muž 

Grafč.ll 

"Pohlavr· 

44% 

o a) 

liill b) 

Diskuze k otázce č. ll: 

Výzkumu se zúčastnilo celkem 979 žáků základních škol. Z tohoto počtu bylo 426 

dívek a 553 chlapců. 
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7. Interpretace dat a závěry výzkumu 

Školní rok 2007/2008 znamenal změnu základního vzdělávání. Učitelé základních škol 

v České republice začali vyučovat podle svého, nově vytvořeného školního vzdělávacího 

programu. Tento dokument je pro současnou práci pedagogů závazný. Každá základní škola 

měla možnost vytvořit školní vzdělávací program, který pro ni bude tzv. "šitý na míru", to 

znamená, bude ideální k podmínkám, jakými škola v současné době pro výuku disponuje. 

Z pohledu tělesné výchovy by měly být nové školní programy přínosné. Učitelé mohli 

do svých "osnov" zařadit takové sportovní a pohybové činnosti, na které má škola vybavení, 

prostory a zázemí. Další faktor, který by mohl ovlivnit výuku sportovních her na základních 

školách je vztah pedagogů ke sportovním hrám. 

Pokusme se tedy odpovědět na základní výzkumnou otázku, "Změnila se výuka 

sportovních her na 2. stupni základních škol po zavedení školních vzdělávacích programů? " 

Vzhledem k tomu, že už 36% dotazovaných učitelů pracuje podle nového školního 

programu a dalších 32% pedagogů se domnívá, že se ve výuce sportovních her nic nezmění, 

nenastane tedy ve výuce žádná změna. Je nutné zdůraznit, že sportovní hry mají v současnosti 

v hodinách tělesné výchovy primární postavení, které vyplývá z vyhodnocení otázky číslo 13, 

která byla součástí učitelského dotazru'ku. Celkově 62% pedagogů uvedlo, že sportovním 

hrám věnují více prostoru, ale na úkor jiných aktivit. Ovšem i u druhé strany vzdělávacího 

procesu - žáků, vedou v žebříčku oblíbenosti sportovní hry. Není se tedy čemu divit a 

myslíme si, že tento stav je pozitivní. 

Jak už jsme uvedli (viz. výše), v dnešních hodinách tělesné výchovy jasně dominují 

sportovní hry. 

V další části se budeme věnovat rozšiřujícím výzkumným otázkám. Odpovíme 

nejdříve na otázku zda se "zvýšily hodinové dotace tělesné výchovy po zavedení změn?" 

Výzkum odhalil, že na většině základních škol je dvouhodinová týdenní dotace pro předmět 

tělesná výchova. Pouze u základních škol s rozšířenou výukou tělesné výchovy je tato 

hodinová dotace zvýšena na 5 hodin. Z těchto informací můžeme tedy usoudit, že počet hodin 

vymezených pro tělesnou výchovu se nezměnil ani po zavedení nových školních programů. 

Další rozšiřující otázka na kterou se pokusíme odpovědět zní: " Jaké jsou podmínky 

pro sportovní hry na základních školách v okrese Třebíč?" Kvalita výuky tělesné výchovy 

potažmo sportovních her je přímo úměrná s materiálním vybavením, vnitřními a vnějšími 

prostory určenými k výuce. Výsledky šetření prokázaly, že 74% základních škol má pro 
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výuku tělesné výchovy kvalitní a používané materiální vybaveru. V)ruka ve vnitřních 

prostorách převážně probíhá v tělocvičně, která má rozměry alespoň jako hřiště na volejbal. 

Vnější prostory určené k výuce tělesné výchovy mají školy rozdílné. Avšak pouze jeden učitel 

uvedl, že jeho výuka probíhá v parku nebo v jiném veřejném prostranství. Doufáme, že se 

dotyčný pedagog pouze spletl. Pokud ne, měla by dotyčná základru škola vytvořit vhodné 

prostory pro výuku tělesné výchovy například výstavbou hřiště, je-li to ve finančruch 

možnostech školy. Z odpovědí dotazovaných pedagogů můžeme dojít k závěru, že výuka 

tělesné výchovy a sportovruch her je realizována na většině základruch škol ve standardruch a 

v některých školách dokonce v nadstandardruch podmínkách. 

Pokusme se odpovědět na poslední rozšiřující otázku ,Jaký je přístup žáků ke 

sportovním hrám?" Získaná data striktně postavila sportovru hry do pozice nejoblíbenějších 

činností žáků v hodinách tělesné výchovy. Domruváme se, že je to způsobeno obecnou 

charakteristikou sportovních her a činnostmi které zahrnují. Při hraní hry prožívají žáci různé 

emoce, spolupracují se spolužáky a mají možnost seberealizace. Sportovní hry podporují 

přiměřené zvyšování fyzické kondice a upevňují zdraví. Pokud tedy zhodnotíme postoj žáků 

ke sportovrum hrám, musíme konstatovat, že k nim mají velmi vřelý vztah. Pozitivní bylo 

zjištěru že se sportování věnuje 91% dotazovaných žáků. 

Pro přehlednost si dovolíme uvést výsledky stejného výzkumu realizovaného na 

základruch školách v Plzni v roce 2007. Učitelé taktéž preferují ve výuce sportovru hry před 

jinými činnostmi a mezi žáky 2. stupně patří sportovru hry k nejoblíbenějším činnostem. 

Podmínky pro výuku sportovruch her jsou dobré. Většina dotázaných učitelů (53%) uvádí, že 

se se změnou vzdělávacího systému v předmětu tělesná výchova nic nezměru. Navíc pouhá 

pětina dotázaných vidí ve změně systému přínos pro vzdělávání mládeže. (Šrámek, 2007) 

7.1 Přijetí nebo zamítnutí hypotézy 

Zavederu nových školních vzdělávacích programů umožnilo učitelům základllich škol 

zařadit do osnov učivo, které bude vycházet z možností jednotlivých škol, jejich zaměřeru a 

bude zcela v kompetenci učitelů tělesné výchovy. 

Vzhledem k výsledkům výzkumu musíme konstatovat zamítnutí hypotézy, že nové 

změny kladně ovlivili výuku sportovních her v hodinách tělesné výchovy. Tento závěr jsme 

vyvodili ze skutečnosti, že 81% dotázaných učitelů nevidí přínos v nově zavedených změnách 
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v základním vzdělávání. K podobným výsledkům došel také Šrámek (2007), který uvádí 53% 

učitelů se stejným názorem. 

\ 
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8. Závěr 

Nové vzděl<Wací programy pro základní školy v České republice vešly v platnost 

v minulém školním roce 2007/2008. Školní vzdělávací program se tak stal závazným 

dokumentem z hlediska vzdělávání žáků. Na jejich tvorbě se podíleli a pracovali jednotliví 

učitelé, kteří tak vytvořili nové osnovy, na základě nichž by si žáci měli v průběhu studia na 

základní škole osvojit důležité schopnosti a dovednosti, které budou potřebovat 

k osobnostnímu rozvoji v dalších životních etapách. 

Cílem této práce bylo zkoumat, jak se změna v základním vzdělávání projevila ve 

výuce sportovních her v hodinách tělesné výchovy na vybraných základních školách v okrese 

Třebíč. Mezi další úkoly výzkumu patřilo zjistit postoj učitelů k nově zavedeným školním 

vzdělávacím programům a také vztah žáků ke sportovním hrám. 

Výzkum prokázal, že pedagogové zaujímají spíše negativní postoj a zavedení školních 

změn pro ně představuje spíše více zbytečné práce. Tento fakt nás nutí zamítnou stanovenou 

hypotézu. Naopak velmi pozitivní bylo zjištění, že sportovní hry patří jak u žáků tak i jejich 

učitelů k nejoblíbenějším činnostem v hodinách tělesné výchovy. Tomuto faktu přispívá i 

zjištění velmi dobré vybavenosti kabinetů a vnitřní i vnější podmínky pro výuku tělesné 

výchovy. 

Rok po zavedení školních vzdělávacích programů na základních školách nenastala 

rapidní změna ve výuce sportovních her v tělesné výchově. Nejspíše je to důsledek jen 

optické úpravy původních osnov, které byly přepracovány. Domníváme se, že změny ve 

výuce, ale mohou nastat a proto by bylo velmi přínosné kdyby stejné školy a učitelé byli 

podrobeni důkladnému šetření znovu např. po uplynutí 5-ti let. 
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Příloha A. - Dotazník pro učitele 



DOTAZJ\"'ÍK PRO UČITELE 

• Jaké je zaměřeni Vaši školy? 
ZŠ s rozšiřenou výukou c~ch jazyků 
ZŠ s rozšiřenou výukou tělesné výchovy 
ZŠ s rozšiřenou výukou uměleckých předmětů (VV, HV ... ) 
ZŠ s rozšiřenou výukou jiných předmětů · 
ZŠ bez rozšiřené výuky 

• Nabfzf Vaše škola mimoškolnf sportovní aktivity v oblasti sportovních her? 
Dano 
Dne 

• Zúčastňuje se Vaše škola sportovních akcí? . 
ano, zúčastňuje se individuálnfch i kolektivních sportovních odvětví 
ano, zúčastňuje se individuáhúch odvětví 
ano, zúčastňuje se kolektivních sportovních her 
ne, nezúčastňuje se 

• Vybavení Vašeho kabinetu tělesné výchovy je: 
kvalitní a používané 
kvalitní, ale část není používaná 
vybaven na výuku max. 4 sportovních her 
nedostatečně vybaven (pro výuku méně než 4 sportovních her) 

• Výuka ve vnitřních prostorách probíhá: 

§ v tělocvičně, která má rozměry alespoň hřiště na basketbal 
v tělocvičně, která má rozměry alespoň jako hřiště na volejbal 
v tělocvičně, která nemá rozměry ani hřiště na volejbal 
v místnosti, která není tělocvična 

• Vnější prostory Vaši školy jsou: 
multifunkční hřiště s umělým povrchem 
hřiště s přírodním povrchem nebo asfaltovým, určené pro sportovní aktivity 
okolí školy, není přímo uzpůsobeno hodinám tělesné výchovy a sportovním aktivitám 
park nebo jiné veřejné prostranství 

• Jaká je dotace hodin týdně tělesné výchovy v jednotlivých ročnících? 
2. a 3. řádek vyplňte v případě, že Vaše škola má rOznou dotaci hodin tělesné výchovy v paralelních 
ti'Idách 

6. ffida 1 1 7. ffida 1 1 8. ffida 9. ffida 

• Tělesná výchova ve Vašem úvazku zahrnuje: 
věili část úvazku 
menší část úvazku 
celý úvazek, ale mám i druhou aprobaci 
celý úvazek, mám jen aprobaci tělesná výchova 
jiná možnost 

1 



Příloha B. - Dotazník pro žáky 



DOTAZNÍK PRO ŽÁKY 

Ahoj, 

právě jsi do ruky dostal dotazník, který se týká výuky sportovních her na Tvé škole. Spolu 

s Tebou jej obdrželi žáci na 2. stupni základních škol v kraji Vysočina. Svůj dotazník vyplňují 

i paní a páni učitelé tělesné výchovy. 
..· 

Cílem tohoto dotazníku je zjistit, jak probíhá výuka sportovních her na základních 

školách a následně učinit takové kroky, aby tato výuka byla ještě efektivnější a pro Vás 

přínosnější a pestřejší. 

Jelikož se nejedná o vědomostní dotazník, prosím, vyplňuj podle pravdy, své úvahy a 

názorů. 

Přečti si tyto pokyny, aby i Tvůj dotazník byl plnohodnotný! 

• Kde není uvedeno jinak, udělej křížek do čtverečku před Tvou zvolenou odpovědí 

• V případě, že sis svou odpověd' rozmyslel, čtvereček "chybné" odpovědi celý vyplň a 

u "správné" udělej křížek 

• Po skončení dotazník nepřekládej a předej jej svému učiteli 

Děkuji Ti za spolupráci! 

Bc. Dušan Kučera 

student FTVS UK v Praze 



Příloha C. - Vyplněný učitelský dotazník 



DOTAZNÍKPRO UČITELE 

• Jaké je zaměření Vaši školy? 
ZŠ s rozšířenou výukou cizíqhjazyků 
ZŠ s rozšířenou výukou tělesné výchovy 
ZŠ s rozšířenou výukou uměleckých předmět9- (VV, HV ... ) 
ZŠ s rozšířenou výukou jiných předmětů · · 
ZŠ bez rozšířené výuky 

• Nabízf Vaše škola mimoškolní sportovní aktivity v oblasti sportovních her? 
[Zl ano 
Dne 

• Zúěastňuje se Vaše škola sportovních akcí? . 
ano, zúčastňuje se individuálních i kolektivních sportovních odvětví 
ano, zúčas1ňuje se individuálních odvětví 
ano, zúčastňuje se kolektivních sportovních her 
ne, nezúčastňuje se 

• Vybavení Vašeho kabinetu tělesné výchovy je: 
kvalitní a používané 
kvalitní, ale část nenf používaná 
vybaven na výuku max. 4 sportovnfch her 
nedostatečně vybaven (pro výuku méně než 4 sportovnich her) 

• Výuka ve vnitřních prostorách probihá: 
v tělocvičně, která má rozměry alespoň hřiště na basketbal 
v tělocvičně, která má rozměry alespoň jako hřiště na volejbal 
v tělocvičně, která nemá rozměry ani hřiště na volejbal 
v místno~ která není tělocvična 

• Vnější prostory Vaši §koly jsou: 
multifunkční hřiště s umělým povrchem 
hřiště s přfrodnfm povrchem nebo asfaltovým, určené pro sportovní aktivity 
okolí školy, není přímo uzpllsobeno hodinám tělesné výchovy a sportovním aktivitám 
park nebo jiné veřejné prostranství 

• Jaká je dotace hodin týdně tělesné výchovy v jednotlivých roěnfcfch? 
2. a 3. řádek vyplňte v pflpadě, že Vaše škola má rOznou dotaci hodin tělesné výchovy v paralelnfch 
tříd4ch 

6.třfda I ,L 
I 7. 1flda t--------11 z I 8. 1flda 

• Tělesná výchova ve Vašem úvazku zahrnuje: 
větM část úvazku 
menši část úvazku 
celý úvazek, ale mám i druhou aprobaci 
celý úvazek, mám jen aprobaci tělesná výchova 
jiná možnost 

1 

9. tffda 



Příloha D. -Vyplněný žákovský dotazník 



DOTAZNÍK PRO ŽÁKY 

Ahoj, 

právě jsi do ruky dostal dotazník, který se týká výuky sportovních her na Tvé škole. Spolu 

s Tebou jej obdrželi žáci na 2. stťlpni základních škol v kraji Vysočina. Svůj dotazník vyplňují 

i paní a páni učitelé tělesné výchovy. 
. 

Cílem tohoto dotazníku je zjistit, jak probíhá výuka sportovních her na základních 

školách a následně učinit takové kroky, aby tato výuka byla ještě efektivnější a pro Vás 

přínosnější a pestřejší. 

Jelikož se nejedná o vědomostní dotazm'k, prosím, vyplňuj podle pravdy, své úvahy a 

názorů. 

Přečti si tyto pokyny, aby i Tvůj dotazník byl plnohodnotný! 

• Kde není uvedeno jinak, udělej křížek do čtverečku před Tvou zvolenou odpovědí 

• V případě, že sis svou odpověd' rozmyslel, čtvereček "chybne" odpovědi celý vyplň a 

u "správné" udělej křížek 

• Po skončení dotazník nepřekládej a předej jej svému učiteli 

Děkuji Ti za spolupráci! 

Bc. Dušan Kučera 

student FTVS UK v Praze 



DOTAZNÍK PRO ŽÁKY 

• Na hodiny tělesné výchovy máš: 
pana učitele 
panf učitelku 
pokaždé někoho jiného 

• §K:~~5Tvých spolužáků se účastní spolu s Tebou h~din tělesné výchovy? 

16-20 . 
21-25 
nad25 

• V hodinách tělesné výchovy jsi: 
se svými spolužačkami, třeba i z jiné třídy ve stejném ročníku(= jen holky) 
se svými spolužáky, třeba i z jiné třídy ve stejném ročnfku (=jen kluci) 
dohromady se spolužáky i spolužačkami ze své třídy (= celá Tvoje třída) 
i se staršími nebo mladšími žáky a žákyněmi 

• Jaké aktivity Tě v hodinách tělesné výchovy baví nejvíc? 
individuálni sporty (atletika, gymnastika, plaváni...) 
sportovní hry (fotbal, hokej, florbal ... ) 
drobné hry (překážkové dráhy, soutěže ... ) 
nebavf mě nic 

• Má§ nějakou berní pomůcku (hokejku, mfě, rukavice •. ), kterou si nosí§ do hodin tělesné výchovy? 
ano, několik : · 
ano, jednu 
nemám, ale chtěl bych mft 
nemám a ani nechci 

• ZapB pořadí sportovních her, které při hodinách tělesné výchovy hrajete: 

(do P"lodnlho ••upce uveď ~~vnlluy, krere hmjore v hodináoh TV a n~>Ou uvo"""y v '=""U) 
'l. ~ fotbal 1 florbal 1\í'J"k-i{).l!v;. 

basketbal ringo r----+---q-~--------1 
3 >< házená ringet 

~~---------------------1 
volejbal frisbee 
softbal/baseball korlbal 1--+----------------------! 

L--L----------------~ 

• Kdy! Vás pan I paní uěitel(ka) uěf novou sportovní hru, jaký je prňběh výuky? 
učfme se jednotlivé části hry, až je umfme, hrajeme 
učíme se při hraní (pan učitel nám řfká, co máme dělat) 
učfme se jednotlivé části hry, pak děláÍne něco jiného 
neučíme se, jen hrajeme (trénujeme si sami) 

• V tělesné výchově jsi hodnocen za (mt\žeJ oznaěit více odpovědi): 
individuálni výkony (běh na 60m, gymnastické cviky ... ) 
za hernf činnosti ve sportovních hrách (driblink, vedeni mfče, střelba. .. ) 
aktivitu v hodině 
celkový hernf projev při sportovních hrách 
nejsem hodnocen za nic I nevím, za co mě učitel hodnotí 

• Kdybys byl Ty uěitelem tělesné výchovy, v hodinách by bylo více: 

rn 
sportovních her 
kondičních cvičeni (posilování. vytrvalost. .. ) 
individuálnich sportll 
nikdy bych nechtěl být učitelem tělesné výchovy 

• Dělá§ nějaký sport "závodně"? 
Ano, kolektivní sport (sportovní hru- fotbal, hokej, florbal ... ) 
Ano, individuálni sport (atletika, gymnastika, plavání) 
sportuji, ale ne závodně 
nesportuji 

• Jaké je tvé pohlaví? 
D žena 
~ muž 


