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ÚVOD 

Každému z nás vždy paní učitelky uměly určitě zpestřit 
hodiny tělesné výchovy různými úpravami sportovních her, 
protože to bylo, pro nás děti, vždy něco nového 
a netradičního. 

Proč ale některé hry nazýváme tradiční a j iné 
netradiční? Tradiční hry mají v České republice již své 
čestné místo v tělocvičnách, na hřištích nebo ve 
sportovních halách. Jsou známé, lidé znají alespoň 
základní pravidla. 

Netradiční hry jsou takové, které se v České republice 
začaly hrát po roce 1990. Do podvědomí lidí se některé již 
dostaly, jiné jsou „tajemstvím". 

Netradiční sportovní hry ještě nemají své stálé místo 
ve vzdělávacích programech pro 1. stupeň základních škol, 
ale některé z nich již našly své stálé místo 
v mimoškolních aktivitách dětí mladšího školního věku, at 
již v rámci kroužků na základních školách nebo v domech 
dětí a mládeže. 

A proč jsem zvolila toto téma? Díky tomu, že již 
5. rokem vedu kroužky netradičních sportovních her na 
základní škole v Praze 9, rozhodla jsem se zjistit, jak 
to vypadá s netradičními sportovními hrami pro děti 
mladšího školního věku i na jiných základních školách 
v Praze 9 v mimoškolních aktivitách dětí na 1. stupni nebo 
ve sportovních organizacích. 

Ve své diplomové práci bych se chtěla více seznámit 
s netradičními hrami (florbal, korfbal, softball, 
tee ball, baseball, frisbee ultimate, double disc court, 
ringo, ricochet, squash), které jsem již měla možnost 
hrát. 
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Z netradičních sportovních her se ve své diplomové 
práci zaměřím na tee ball nebo t-ball, v českém překladu 
na stativový softball, protože tento sport lze 
z pedagogického hlediska velmi dobře uplatnit 
v mimoškolních aktivitách dětí mladšího školního věku. 
Tuto hru lze hrát jak v tělocvičně, na hřišti, tak i na 
louce. Název tohoto sportu má několik obměn, ale všechny 
představují jednodušší variantu baseballu nebo softballu. 
Na začátku výuky těchto sportů stojí na 1. místě tee ball 
díky tomu, že dětem dělají velké problémy odpaly 
z nadhozů, ale u tee ballu tento problém odpadá, protože 
odpal je prováděn pomocí stativu. 

Mojí snahou je prostudovat vzdělávací programy pro 
základní školy, seznámit se s pravidly netradičních 
sportovních her pro mou další pedagogickou činnost. 

Pomocí Mérandovy pedagogické metody bych ráda 
vypracovala na 10 vyučovacích jednotek metodický model 
výuky tee ballu a tyto vyučovací jednotky vyzkoušela 
v praxi. Pro ověření mého metodického modelu výuky v praxi 
budu potřebovat 21 dětí. 

Budu moc ráda, když se dětem tento sport zalíbí 
a naleznou v tomto sportu či v jeho obměnách možnost 
aktivního odpočinku a odreagování. 
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1. PROBLÉM, CÍL A ÚKOLY DIPLOMOVÉ PRÁCE 
1.1 PROBLÉM DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Jsou na 1. stupni základni školy využívány netradiční 
sportovní hry v rámci volnočasových aktivit dětí mladšího 
školního věku nebo v nepovinné tělesné výchově? 

Jsou pro děti mladšího školního věku otevírány 
kroužky, kde jsou využívány netradiční sportovní hry? 

Jsou pro tento typ netradičních sportovních her na 
základních školách nebo ve školních sportovních klubech 
dostatečné prostorové a materiální podmínky? 

Mají žáci 1. stupně základních škol alespoň základní 
vědomosti o některých netradičních sportovních hrách? 

Využívají učitelé 1. stupně základních škol tyto 
sportovní hry v nepovinných hodinách tělesné výchovy nebo 
v mimoškolních aktivitách? 

Zapojují se děti mladšího školního věku do těchto 
netradičních sportovních her i ve své volnočasové náplni? 

1.2 CÍL DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Zmapovat využití netradičních sportovních her 
(skupinových - softballu, tee ballu, florbalu, ringa, 
korfbalu, baseballu, frisbee ultimatu a individuálních -
squashe, ricochetu, ringa, double disc courtu) na 1. 
stupni základních škol v mimoškolních aktivitách ve 
vybraném regionu Prahy 9, zjistit materiální a prostorové 
podmínky při využívání těchto netradičních sportovních her 
v rámci výuky nepovinné tělesné výchovy nebo volnočasových 
aktivit dětí mladšího školního věku. 
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Zjistit využíváni některých netradičních sportovních 
her v rámci volného času dětí mladšího školního věku. 

Zpracovat metodický model výuky jedné z netradičních 
sportovních her (tee ballu) a ověřit její účinnost 
v pedagogické praxi. 

1.3 ÚKOLY DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Prostudovat dostupnou literaturu zabývající se 

vzdělávacími programy tělesné výchovy na 1. stupni 

základní školy; obsahem, charakteristikou, pravidly 

a metodikou vybraných netradičních sportovních her. 

Zpracovat dotazníkovou metodu výzkumu pro učitele 

a žáky 1. stupně základní školy, zabývající se zjištěním 

stavu výuky netradičních sportovních her v rámci 

volitelných tělovýchovných předmětů na základních školách, 

v zařízeních pro děti a mládež zabývajících se pohybovými 

, aktivitami dětí ve volném čase, ve sportovních klubech 

apod. 

Navrhnout metodický model výuky vybrané netradiční 

sportovní hry a ověřit jej v praxi. 

Interpretovat výsledky výzkumu, řádně je diskutovat 

a vyvodit z nich závěry. 

Zhodnotit přínos diplomové práce pro pedagogické 

pracovníky a širší laickou veřejnost. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 
2.1 CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ NA 

1. STUPNI ZŠ 

Vzdělávací programy se opírají o Standard základního 
vzdělávání z roku 1995. „Dokument vyjadřuje představu 
0 společensky žádoucí podobě povinného základního 
vzdělávání - o cílech, které jsou v tomto vzdělávání 
sledovány, a o vzdělávacím obsahu, který je poskytován 
všem žákům v průběhu absolvování povinné školní docházky." 
„Standard je základním kritériem pro hodnocení 
rovnocennosti a srovnatelnosti vzdělání všech žáků 
základních škol." Z tohoto dokumentu vycházejí vzdělávací 
programy pro základní školu, národní školu, obecnou 
a občanskou školu a pro první čtyři roky víceletého 
gymnázia. (29) 

Školy, ve kterých jsem výzkum prováděla vycházejí ze 
vzdělávacích programů: Základní škola a Rámcového 
vzdělávacího programu. 

2.1.1 STANDARD ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

Standard základního vzdělávání je rozdělen na tři 
části: Vzdělávací cíle, Kmenové učivo pro základní 
vzdělávání a na Kmenové učivo základního vzdělávání na 1. 
stupni základní školy. Tělesná výchova a sport spadá do 
oblasti zdravého životního stylu. Cíle pro 1. stupeň 
základních škol jsou obecné a zaměřují se na „manipulaci 
s míčem, průpravné hry a miniformy sportovních her". Důraz 
je kladen na základní herní činnosti jednotlivce 
1 skupiny. Cíle pro 1. stupeň základních škol nejsou 
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zaměřeny na konkrétní sportovní hry. Z toho vyplývá, že 
tyto cíle dávají dostatečný prostor pro ostatní vzdělávací 
programy. (29) 

2.1.2 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

Vzdělávací program Základní škola vychází ze 
Standardu. Program je v tělesné výchově rozdělen na 1. -
2. ročník, 3. - 5. ročník a 6. - 9. ročník. Program 
v tělesné výchově pro 3. - 5. ročník doplňuje a rozvíjí 
poznatky a činnosti, které dítě získalo v 1. a 2. ročníku. 
Cíle tohoto programu „mají ústit do pozitivního vztahu 
žáka k pohybovým aktivitám". Poznatky v oboru sportovních 
her jsou zaměřeny na základní znalosti práce s míčem, 
přihrávky rukou, nohou a na zjednodušená pravidla 
minifotbalu, minibasketbalu, miniházené, ale přímo nejsou 
nezaměřeny na netradiční sportovní hry na 1. stupni 
základní školy. (39) 

2.1.3 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBECNÁ ŠKOLA 

Další program, který vychází ze Standardu základního 
vzdělávání je Vzdělávací program Obecná škola, ve kterém 
je 1. stupeň rozdělen do 3 cyklů - 1. a 2. ročník, 3. 
ročník, 4. a 5. ročník. 

Tento dokument se snaží potlačit ohraničení mezi 
jednotlivými předměty a dává přednost prolínání předmětů 
mezi sebou a navazování jednotlivých poznatků na sebe. 

V tělesné výchově doporučuje program „na 2 hodiny 
tělesné výchovy navázat pohybově rekreačním programem, 
který má prolínat celým denním režimem žáků a umožňovat 
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jim účinnou každodenní rekreaci o přestávkách mezi 
vyučováním". (38) 

Učební plán uvádí hodiny tělesné výchovy v procentech. 
Pro 3. - 5. ročník je závazné 8 - 11 % tělesné výchovy 
týdně. 

Vzdělávací program Obecná škola zdůrazňuje prožitek 
z pohybu a doporučuje nahradit klasifikaci v tělesné 
výchově slovním hodnocením, kterým může pedagog lépe 
vyjádřit pokroky a nedostatky dítěte. Program doporučuje 
také využití dalších učebních osnov schválených 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Učební 
osnovy, které se týkají tělesné výchovy, jsou v tomto 
programu nastíněny stručně. „Za rozhodující jsou zde 
považovány prostory, které má škola ve svém areálu 
k dispozici: hřiště, nezařízenou volnou plochu, účelově 
zařízené prostory, např. na chodbě, cvičebna, tělocvična 
apod." (40) Učební osnovy jsou zde rozděleny dle 
jednotlivých stanovišť. Dokument Obecná škola má přímo ve 
svém programu zapsány netradiční sportovní hry - frisbee 
ultimate, stolní tenis. Důraz je kladen na soutěživé hry 
s házením kroužků (= ringo), míčky. 

Vzdělávací program Obecná škola je asi nejvíce, ze 
všech vzdělávacích programů vycházejících ze Standardu 
základního vzdělávání otevřen netradičním sportovním hrám 
na 1. stupni základní školy. (38) 

2.1.4 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁRODNÍ ŠKOLA 

„Národní škola je projekt, který zajišťuje prostupnost 
do všech stávajících vzdělávacích programů používaných 
v základních školách. Ta je zajištěna závazností kmenového 
učiva, který je v souladu se Standardem základního 
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vzděláváni." (37) Vzdělávací program Národní škola vychází 
z pokrokových tradic našeho školství. „Název Národní škola 
nebyl vybrán náhodou. Vyjadřuje stejnou myšlenku, která 
stála u zrodu Národního muzea: „Národ sobě". Jsme 
přesvědčeni, že mezi českými učiteli se nachází takové 
množství tvůrčích osobností a taková síla myšlenek, že je 
jen otázkou nedlouhé doby, kdy se naše školy opět stanou 
chloubou národa." (37) 

Tento program doporučuje ve "výchovách" uplatňovat 
slovní hodnocení, které vede k lepšímu vyjádření toho, co 
žák umí a kde jsou jeho slabší stránky. 

V programu je tělesná výchova zastoupena dvěmi 
hodinami výuky týdně, přičemž se předpokládá, že některé 
prvky z tělesné výchovy budou uplatňovány v průběhu celého 
vyučovacího dne. 

Program tělesné výchovy je v tomto vzdělávacím 
programu rozdělen na 1. - 5. ročník., tedy na rozdíl od 
jiných vzdělávacích programů, kde je rozdělení předmětu na 

- 3 . a 4. -5., je ve vzdělávacím programu zahrnut celý 
první stupeň. 

Program doporučuje rozdělit vzdělávací obsah 
rovnoměrně a dle schopností dětí do celého prvního stupně. 

V kmenovém učivu nejsou zařazeny jednotlivé hry, ale 
důraz je kladen, tak jako v jiných vzdělávacích 
programech, na práci s míčem a základy sportovních her. 

Ve vzdělávacím programu není kladen důraz na 
netradiční sportovní hry, jako je tomu u vzdělávacího 
programu Obecné školy. (37) 
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2.1.5 RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

Nyni ale začínají všechny základní školy vypracovávat 
své vzdělávací programy, které budou jednotlivým školám 
vyhovovat s ohledem na individualitu dětí každé školy. 
Některé základní školy již mají vypracované své programy, 
jiné na nich pracují. Tyto vzdělávací programy vycházejí 
z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. 

„Vzdělávací obsah základního vzdělávání je v Rámcovém 
vzdělávacím programu Vzdělávací oblasti orientačně 
rozdělen do devíti vzdělávacích oblastí. Jednotlivé 
vzdělávací oblasti jsou tvořeny jedním vzdělávacím oborem 
nebo více obsahově blízkými vzdělávacími obory." Tělesná 
výchova patří do oblasti nazvané Člověk a zdraví. 
Předpokládá se, že se v tělesné výchově na 1. stupni 
základní školy budou na konci 3. a 5. ročníku konat 
očekávané výstupy, které budou „prakticky zaměřené, 
využitelné v běžném životě a ověřitelné". (27) Na konci 3. 
ročníku by se měly konat výstupy orientační (nezávazné) , 
na konci 5. ročníku závazné. 

Rámcový vzdělávací program klade důraz na hry s různým 
zaměřením, kde je možno využít i netradičního náčiní, a to 
vše dle materiálních a prostorových podmínek škol a zájmu 
žáků. Program klade důraz na manipulaci s míčem, pálkou, 
na herní činnost jak jednotlivce, tak i skupiny, utkání 
dle zjednodušených pravidel minisportů. 

19 



2.2 CHARAKTERISTIKA DĚTÍ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU 

Mladši školni věk je obdobi, kterým projde každý 
člověk, je to období, které začíná příchodem dítěte na 
základní školu na 1. stupeň a končí odchodem na 2. stupeň 
základní školy. 

Tělesný vývoj dítěte mladšího školního věku je 
zpomalen při růstu těla do výšky a naopak zrychlen při 
růstu objemu těla. Roční přírůstky výšky dětí v tomto věku 
jsou 5 - 6 cm. Roční přírůstky hmotnosti jsou 2 , 5 - 3 kg. 
U každého dítěte jsou značné individuální rozdíly. Na 
konci tohoto období se projevují rozdíly v tělesném vývoji 
chlapců a dívek. Se sociálním zlepšováním sociálních 
podmínek v rodinách dochází často k jednostrannému 
zatěžování dětí sezením, např. u počítače nebo televize. 
Nedostatek pohybu u dětí a neracionální výživa vedou 
k častým poruchám držení těla, ve stavbě nohou nebo 
k obezitě. 

V tomto období pokračuje rychlým tempem osifikace, ale 
stále ještě zůstává dost chrupavčité tkáně, proto jsou 
kosti stále měkké, pružné a vytvářejí tak předpoklady pro 
vznik deformací v oblasti páteře a nohou. 

Svalstvo dětí mladšího školního věku obsahuje méně 
hemoglobinu, bílkovin, tuků, anorganických látek a více 
vody než svalstvo dospělých. To má za důsledek menší 
výkonnost svalstva. 

V 6. a 7. roce dochází k intenzivnímu rozvoji svalstva 
rukou, rychleji se rozvíjejí velké svalové skupiny, proto 
se děti při učení psaní, kde je potřeba rozvinout jemnou 
motoriku rukou, rychle unaví. Děti v tomto věku mají velké 
předpoklady pro rozvoj dynamické síly a vytrvalosti. 
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Obsah srdce je relativně větší než u dospělého 
člověka. Stěny cév jsou pružné. Toto kladně ovlivňuje 
krevní oběh, na který působí rušivě různé vlivy prostředí, 
což se projevuje v nestálosti tepu a krevního tlaku. 

Začátkem tohoto období nastávají důležité změny ve 
stavbě mozku. Koncem 7. roku se ukončuje vývoj vrstev 
nervových buněk. Hmotností se mozek přiblíží k hmotnosti 
mozku dospělého člověka a jeho stavba se už skoro nezmění 
po celý zbytek života. Zráním centrální nervové soustavy 
je podmíněna i lateralizace ruky, zlepšení senzomotorické 
koordinace i manuální zručnosti. 

„V období mladšího školního věku se vytvářejí vhodné 
podmínky pro nacvičování, zdokonalování a upevňování 
pohybových dovedností a návyků. Pohyby se stávají 
rozmanitější, plynulejší a harmoničtější. Dítě se učí 
v tomto věku rozdělovat své síly, podřizovat pohyby 
určitému rytmu a vykonávat pohyby s menší ztrátou energie, 
rychleji a přesněji. Při rozvoji poznání je třeba počítat 
s tím, že děti si rychleji než abstraktní pojmy zapamatují 
konkrétní podněty a jevy, s nimiž mohou přijít do styku 
a o nichž si mohou vytvořit názorné představy. U dětí 
tohoto věku je rovněž dobře vyvinuta paměť na představy, 
které vznikají v průběhu silně emotivní činnosti." (25) 

Pro děti 1. stupně základní školy je také typická 
nestálá pozornost. Schopnost záměrné pozornosti je krátká. 
Pohybuje se okolo 15 minut, proto je nutné činnosti 
maximálně po 15 minutách střídat. (25) 
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2.3 CHARAKTERISTIKA NETRADIČNÍCH SPORTOVNÍCH HER 

Netradiční sportovní hry můžeme rozdělit na hry 
skupinové a hry individuální. 

Mezi hry individuální patří squash, ricochet, double 
disc court a v některých případech i ringo, baseball, 
softball a tee ball. 

Mezi skupinové neboli kolektivní hry pak florbal, 
korfbal, frisbee ultimate, baseball, softball, tee ball 
a ringo. 

Individuální hry proto, že je hrají dva nebo čtyři 
hráči. Při větším počtu hráčů jde o hru kolektivní. 

Baseball, softball, tee ball jsou syntézou 
kolektivního a individuálního sportu. V obranných 
činnostech jsou tyto sporty kolektivní, v útoku 
individuální. 

2.3.1 RICOCHET 
2.3.1.1 Historie a vývoj hry 

Sport vznikl v Kanadě na konci 20. století a rozšiřuje 
se postupně do celého světa. V České republice se tento 
sport rychle rozvíjí. 

2.3.1.2 Charakteristika hry 

Ricochet hrají dva hráči na speciálním uzavřeném 
hřišti určeném pro tuto hru. Hra se hraje raketami 
a speciálním míčkem na ricochet. Zápas se hraje na 3 
vítězné sety. Set vyhrává hráč, který při vlastním podání 
dosáhne 15 bodů s rozdílem 2 bodů, jinak se hraje dále 
dokud některý z hráčů nezíská náskok alespoň 2 bodů nebo 
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pokud jeden z hráčů nedosáhne 21 bodů. Podávat v dalšim 
setu začíná vítěz předchozího setu. Každý hráč se snaží 
hrát tak, aby svého soupeře donutil k chybě v rámci 
pravidel a tím získal bod. Vítězem utkání je hráč, který 
první vyhraje 3 sety. 

2.3.1.3 Vybaveni a hřiště 

Pro ricochet se požívají tři druhy - barvy míčků : 
červený pro začátečníky, fialový pro pokročilé a šedý pro 
závodní hru. 

Rakety jsou lehčí, nad rozdíl od squashových jsou 
kratší, ale mají větší hlavu. 

Kurt na ricochet je 8 m dlouhý, 5,5 m široký a 2,7 m 
vysoký. Zadní stěna kurtu je z tvrzeného skla. V přední 
stěně je zabudován zvukový signál, který je slyšet 
kdykoliv je míček zahrán do autu. Podlaha je vyrobena 
z javorových nebo bukových parket, proto je nutná obuv pro 
sálové sporty. 

2.3.1.4 Hra 

Ricochet se hraje bez ztrát. 
Na začátku se pomocí elektronického systému určí, kdo 

začne podávat. Podávající musí stát jednou nohou 
v podávacím poli, které je vymezené středovou, zadní, 
přední a podávači čarou. 

Míč musí směřovat do čelní stěny nad červenou čáru -
autovou zónu (dotkne-li se míček čelní stěny pod červenou 
čárou = v infračervené zóně, akustický signál oznámí míček 
mimo hru = aut) a pak odrazem do soupeřova pole. Po odrazu 
od čelní stěny se míč může dotknout stěny boční. Spoluhráč 
může zahrát míč i bez odrazu od země. 
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Podávajíc! má pouze jeden pokus na podání, pokud ho 
zkazí, získává bod a podání soupeř. Odehrávající může míč 
hrát pomocí čelní stěny přes boční stěnu nebo přes strop. 
Míček může jen jednou dopadnout na zem. 

Hráči jsou povinni uvolnit místo soupeři pro odehrání, 
pokud tak neučiní a hráč je nucen zadržet míč, je mu 
přiznán bod. 

2.3.1.5 Nejčastější chyby ve hře 

Při níže uvedených chybách, získává soupeř bod: 
• míček spadne 2 x na zem, dříve než ho hráč 

odehraj e; 
• míček zasáhne infračervenou zónu; 
• míček se dotkne čáry na zadní skleněné stěně nebo 

prostoru nad čarou; 
• míček se dotkne podlahy dříve než zasáhne čelní 

stěnu; 
• hráč míček odpálí, ale on se nedotkne přední 

stěny. (21) 

2.3.2 SQUASH 
2.3.2.1 Historie a vývoj hry 

Počátky této hry můžeme nalézt kolem roku 1830 ve 
školách středověké Anglie, kde se hrála úderová hra 
„lives". Míček se odehrával nejdříve házením rukou proti 
zdi, později se začaly užívat pálky. Na severoamerický 
kontinent se tento sport dostal v roce 1885. Výrazný 
rozvoj této hry nastal v 70. letech 20. století, kdy se 
tato hra pro volný čas rozšířila do Evropy, Austrálie 
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a Asie. Ve squashy nejdříve dominovali hráči Austrálie 
a Pákistánu, ale v současné době dominují Angličané, 
Skotové a Kanaďané. První kurt pro squash v České 
republice byl otevřen v roce 1988 v Praze. 

Světové soutěže jsou organizovány Světovou federací 
squashe (WSF) 

2.3.2.2 Charakteristika hry 

Squash hrají jen dva hráči v uzavřeném hřišti, 
s raketami míčkem určeným jen pro tuto hru. Zápas se hraje 
na 3 a 5 vítězných setů, dle volby organizátorů. Hráč, 
který získá devět bodů, set vyhrává, vyjma případu, kdy je 
poprvé skóre osm - oba, kdy přijímající zvolí před 
odehráním dalšího podání, zda bude hra pokračovat do 
devíti bodů (Set one) nebo do desíti bodů (Set two). Ve 
druhém případě hru vyhrává ten hráč, který získá ještě dva 
body. Hraje se na ztráty. Každý hráč se snaží hrát tak, 
aby svého soupeře donutil k chybě v rámci pravidel a tím 
získal bod nebo ztrátu. Vítězem hry je hráč, který zvítězí 
v daném počtu setů. 

2.3.2.3 Vybavení a hřiště 

Raketa na squash je o trochu větší a těžší než raketa 
na badminton, ale menší a lehčí než raketa na tenis. 
Maximální délka rakety je 686 mm, maximální šířka je 215 
mm a maximální hmotnost 225 g. 

Míč na squash má průměr 4 0 mm a hmotnost 24 g. Míčky 
se rozeznávají dle odskoku od země nebo zdi. Odraz (= 
odskok) míčku rozeznává hráč dle barevné tečky na míčku. 
Začínající hráči používají míčky s modrou nebo bílou 
tečkou, protože se míček dobře odráží a odskakuje. 
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Pokročili hráči použivaji míček se žlutou tečkou, který se 
málo odráži a odskakuje. 

Squashový kurt je 9,75 m dlouhý a 6,40 m široký. Zadni 
stěna kurtu je většinou průhledná. Na přední straně kurtu 
je spodní lišta, kterou když se hráč zasáhne, vydává jiný 
zvuk a je 48 cm vysoká. Pokud je tato lišta zasažena při 
hře, jedná se o aut. 

Nutná je obuv pro sálové sporty. 

2.3.2.4 Hra 

Body může získat pouze podávající hráč. Pokud úder 
vyhraje přijímající hráč, získává právo na podání, protože 
při hře se hraje na ztráty. Podávající hráč si poprvé může 
vybrat, zda bude podávat z levé nebo pravé strany. Pokud 
však podává vícekrát, musí strany střídat. Na podání má 
hráč pouze jeden pokus. Při podání hráč míč buď nadhodí 
z ruky nebo z rakety a po té ho odehraje. Podávající musí 
mít v okamžiku podání alespoň část jedné nohy v kontaktu 
s podlahou uvnitř pole (čtverce) podání tak, že se žádná 
část nohy nedotýká čáry pole podání. Podávající míč 
odpálí na přední stěnu mezi prostřední dělící čáru 
a vrchní autovou čáru. 

Na každé stěně je vyznačena maximální hranice, která 
nesmí být překročena. Jen na přední stěně je vyznačena 
zároveň i minimální hranice (autová čára). Na zadních 
a bočních čarách se míček nesmí dostat nad vrchní čáry 
popřípadě do vrchní sítě. 

Při hře se může míček odrazit několikrát od jakékoliv 
stěny, ale jeden z odrazů musí být od přední stěny. Od 
země je povolen jeden odraz. Odraz při překročení 
minimální a maximální hranice je klasifikován jako aut. 
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Při hře se hráči pravidelně střídají. Pokud při hře 
hráč nezasáhne míček, může učinit opakované pokusy o jeho 
zasažení. 

2.3.2.5 Nejčastější chyby ve hře 

Při níže uvedených chybách, získává hráč bod nebo 
podání : 

• hráč se dotkne míčkem stropu; 
• míček spadne 2 x na zem, dříve než ho hráč 

odehraje; 
• hráč zahraje míč do autu; 
• hráč míč odpálí, ale míček se nedotkne přední 

stěny; 
• hráč při podání vyšlápne ze čtverce pro podání; 
• podání nedopadlo do obdélníku pro podání. 
(21) 

2.3.3 RINGO 
2.3.3.1 Historie a vývoj hry 

„Ringo, jako rekreační sportovní hra vzniklo v Polsku. 
Za jeho vynálezce je označován kapitán reprezentačního 
družstva šermířů Wlodek Strzyszewski, který ringo původně 
využíval jako doplněk šermiřského tréninku. 

Na olympijských hrách v Mexiku předváděl Strzyszewski 
tuto hru přítomným novinářům a zde také vznikl název 
RINGO. První mistrovství Polska v ringu se uskutečnilo 
v roce 1973 a první turnaj v Československu se hrál v roce 
1982 v Českém Těšíně." (17) 
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2.3.3.2 Charakteristika hry 

Tato hra patří ve většině případů k hře individuální, 
kdy ji hrají buď jednotlivci nebo dvojice. Ke kolektivní 
hře se řadí tehdy, kdy hru hraje smíšená trojice (dva muzi 
a jedna žena nebo naopak). Ringo je hra, která rozvíjí 
snad všechny vlastnosti potřebné člověku v dnešním živote 
- postřeh, rychlost reakce, prostorovou orientaci, 
obratnost, fyzickou kondici, vůli. Účelem hry je umístit 
kroužek do hřiště soupeře. Svými vlastnostmi se jeví ringo 
jako výborný sport, a to především pro děti a mládež. 
Technika hry je málo náročná. Chytat a odhazovat kroužek 
se každý rychle naučí, takže je schopen téměř ihned hrát, 
soutěžit. Pro všechny je ringo prostředkem pro zvýšení 
všeobecné tělesné průpravy, fyzické. (16) 

2.3.3.3 Vybavení a hřiště 

Ringo se hraje měkkým gumovým kroužkem uvnitř dutým 
o vnějším průměru 17 cm a hmotnosti 165 g. 

Rozměry hřiště jsou stejné jako rozměry pro odbíjenou 
9 x 18 m, se sítí ve výšce 243 cm. Na takovémto hřišti 
hrají dvojice a trojice. Jednotlivci hrají na hřišti 
o rozměrech 8 x 18 m, se sítí ve výšce 243 m. Žáci 
mladšího školního věku hrají na hřišti o rozměrech 6 x 12 
m, se sítí ve výšce 200 cm. Žáci staršího školního věku 
hrají na hřišti o rozměrech 8 x 16 m, se sítí ve výšce 243 
cm. Ringo je možné hrát v tělocvičně, na hřišti nebo stačí 
rovná plocha, nejlépe travnatá, kde se dá postavit 
přenosné hřiště. 
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2.3.3.4 Hra 

Cilem hry je umístit kroužek do pole soupeře. 
Jednotlivci hrají s jedním kroužkem, dvojice a trojice 
hrají se dvěma kroužky současně. 

Postavení hráčů na hřišti je libovolné. Hra začina 
podáním jednoho z hráčů. U dvojic a trojic podávají obe 
strany současně na pokyn. Hráči se na podání střídají, 
každý z hráčů podává 3 x. 

Za každou soupeřovu chybu získává družstvo bod, 
nehraje se na ztráty. Zápasy se hrají do 15 bodů. Na 
rozdíl od jiných her, zde na výhru stačí rozdíl jednoho 
bodu. Pokud hráč hodí kroužek do autu nebo do sítě, 
získává bod soupeř. Když se srazí dva kroužky hozené 
z protilehlých stran hřiště, podání se opakuje. Pokud 
kroužek při hře jednotlivců tečuje síť, opakuje se podáni 
bez ztráty bodu. Pokud jeden z kroužků ve hře dvojic 
a trojic tečuje síť, hraje se pouze se zbývajícím 
kroužkem. 

Chytnout kroužek může hráč libovolnou rukou, odhodit 
však musí tou rukou, do které kroužek chytil, nesmi si ho 
přendávat do druhé ruky. Spoluhráči si mezi sebou 
nepřihrávají. Vypadne-li hráči kroužek z ruky, může ho 
opakovaně chytit nebo může být padající kroužek zachycen 
spoluhráčem. Kroužek není dovoleno při chytání navléknout 
na ruku. 

Při odhazování kroužku může hráč udělat jeden krok 
a nakročit, ale před došlápnutím na zem, je nutné kroužek 
odhodit. Kroužek se nesmi odhazovat ve výskoku. Kroužek se 
nesmí otáčet přes vodorovnou osu kroužku (dělat 
kotrmelce). Kroužek při hodu napodobuje let disku. (16) 
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2.3.4 FLORBAL 
2.3.4.1 Historie a vývoj hry 
2.3.4.1.1 Florbal ve Skandinávii 

Florbal sice vznikal v Severní Americe, ale 
organizovaně provozovat se začal ve skandinávských zemích, 
konkrétně ve Švédsku v sedmdesátých letech pod názvem 
innebandy. Ve Finsku vznikl o pár let později jako 
saalibandy. Tyto země jsou florbalovými velmocemi spolu se 
Švýcarskem, kde se tato hra nazývá unihockey. V roce 1986 
byla těmito zeměmi založena International Floorball 
Federation (IFF). První mistrovství světa se uskutečnilo 
v roce 1996 ve Švédsku. (20) Švédsko mj. udává směr pro 
vývoj pravidel, velice dobře funguje práce s mládeží, byly 
vydány metodiky tréninku. 

2.3.4.1.2 Florbal ve Švýcarsku 

Vlastní cestou se florbal ubíral ve Švýcarsku. Tam se 
sportu říká unihockey a dlouhou dobu bylo pro Švýcary 
charakteristické, že brankář hrál po vzoru hokeje 
s hokejkou. Díky velké členské základně a částečnému 
nedostatku velkých hal se ve Švýcarsku začal prosazovat 
florbal na dvou různých velikostech hřiště. Grossfeld 
velký florbal se hraje pouze na vrcholové úrovni 
v nejvyšších soutěžích, kleinfeld - malé hřiště se 
systémem 3 + 1 hraje převážná většina florbalistů ve 
výkonnostně nižších soutěžích. Dnes se řadí Švýcarsko 
vedle Skandinávců k nejvyspělejším florbalovým zemím. 
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2.3.4.1.3 Florbal v České republice 

Do České republiky se florbal dostával třemi různými 
cestami. Vůbec první setkání s florbalem v České republice 
se pravděpodobně událo díky výměnnému pobytu studentů VŠE 
v Praze se studenty helsinské univerzity KY v roce 1984. 
Na svém zájezdu do Čech Finové přivezli sadu florbalových 
hokejek a malá tělocvična na VŠE byla svědkem prvního 
historického zápasu mezi Finy a Čechy. Finští studenti 
v Čechách hokejky zanechali a vysokoškoláci kolem 
průkopníků českého florbalu Michala Bauera a Petra 
Chaloupky asi rok hrávali florbal až do té doby, než se 
jim některé hole podařilo zničit. U nás nebylo možné nové 
florbalové hokejky zakoupit, a tak následovala prodleva až 
do roku 1991, kdy se florbal opět objevil na scéně. 
Tentokrát díky cestovní kanceláři Excalibur a bratrům 
Vaculíkovým, kteří přivezli florbalové vybavení ze 
Švédska. Florbal se začal hrát díky této cestě tentokrát 
ve Střešovicích. V té době také oprášila hokejky skupinka 
kolem Michala Bauera a bývalí studenti VŠE opět začali 
hrát florbal. Třetí cesta florbalu do Čech je spojena 
s východočeskou Jaroměří, kam přivezli unihockey švýcarští 
Mettmenstetten Unicorns, kteří byli ve východních Čechách 
na předsezónním soustředění v roce 1992. 

Rozšíření florbalu za řeku Moravu zajistil Marcel 
Pudich, který spolupracoval v firmě VDG s prvními 
průkopníky florbalu v Čechách a přivezl z Prahy florbalové 
vybavení do Ostravy a díky jeho iniciativě byly uspořádány 
na severu Moravy první florbalové turnaje. Historickým 
mezníkem pro český florbal se však stal zájezd 
střešovických průkopníků florbalu do Maďarska, odkud se do 
Čech přivezly první opravdové florbalové mantinely. Díky 
tomu se mohly začít hrát turnaje a sport získával na 
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popularitě. Na těchto mantinelech také byly odehrány první 
oficiální turnaje, kvalifikace o 1. ligu a první ročník 
první florbalové ligy v roce 1994. Během několika dalších 
let se florbal rozšířil do všech dalších koutů Čech, velká 
florbalová centra vznikla kromě Prahy a Ostravy také 
v Liberci a v Brně. Florbalové soutěže se během šesti let 
rozrostly do úrovní pěti výkonnostních lig, vzniklo dvě 
stě nových oddílů a ligové soutěže za šest let 
organizovaného florbalu v Čechách hraje přes pět set 
družstev. 

Dalším důležitým krokem byla cesta florbalu do škol 
a tim se ve velké míře dostal florbal do povědomí mnoha 
dětí, vznikají školní týmy a školní ligy. Následně však 
také tlak na florbalovou metodiku a tak v roce 1997 vyšla 
první speciální publikace Základy florbalu. K největším 
akcím, které se ve florbalových Čechách udály bylo 
pořadatelství II. Mistrovství světa mužů v Praze a v Brně 
v roce 1998. V roce 2003 bylo v Praze uspořádáno 2. 
mistrovství světa juniorů, kde Česká republika získala 
bronzové medaile. (20) 

2.3.4.1.4 Florbal ve světě 

Florbal získává velkou popularitu v dalších zemích. 
Vliv blízkého Finska je velice vidět v pobaltských zemích 
Estonsku a Lotyšsku. Německo a Rakousko se snaží kopírovat 
blízké Švýcarsko, Dánsko se učí od Švédska a Norska. 
Polsko a Maďarsko od Čechů. Sport však zapouští kořeny 
i v jiných netradičních zemích. Na severu Evropy je slyšet 
o florbalu také z Nizozemska a Belgie a britských ostrovů. 
Nejnovějším teritoriem florbalu se však stává jih Evropy, 
a to zejména Slovinsko, které těží z velice dobré 
házenkářské tradice, ta dává sportu materiální zabezpečení 
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v podobě hal. Mimo Evropu dorazil florbal i za more. 
S úspěchem jej hrají v Austrálii, Japonsku, ale také 
v Singapuru a dá se očekávat, že díky tradici pozemního 
hokeje v dalších zemích Asie, se dostane i do jiných zemi. 
Florbalové asociace jsou založeny také v Argentině, kde je 
velice populární in-line hokej, a dále v Brazílii 
a Venezuele. Obtížnou situaci má sport v USA a Kanadě, kde 
popularitu mají tradiční sporty basketbalu, baseballu, 
hokeje a amerického fotbalu, takže se florbalu věnují 
spíše jen skupinky studentů. (23) 

2.3.4.2 Charakteristika hry 

Florbal hrají 2 družstva. V každém družstvu je pět 
hráčů a brankář. Střídání hráčů je možné provádět kdykoliv 
během utkání. Cílem hráčů je vstřelit gól do soupeřovi 
branky a zabránit soupeři získání míčku pod svou kontrolu. 

Hraje se hokejkami a míčkem určeným ke hře florbalu. 
Brankář nemá hokejku, chytá pouze tělem, avšak u hráčů je 
hraní nebo skórování tělem zakázáno. 

Zápas se hraje v časovém úseku 3 x 20 min, se dvěma 10 
minutovými přestávkami. Při jakémkoliv přerušení hry se 
čas zastavuje. Pokud utkání skončí nerozhodně, hraje se 
prodloužení, dokud jedno družstvo nevstřelí branku. Vítězí 
družstvo, které v časovém limitu nastřílí více branek. 

2.3.4.3 Vybavení a hřiště 

Hokejka je ze syntetického materiálu , s hmotností 
maximálně 380 g. Skládá se z hole a čepele. Hůl ani čepel 
nesmí být ostré. Zahnutí čepele nesmí být větší 30 cm. 
Zahnutí čepele se měří od spodního okraje v nejvyšším bodě 
čepele, když hokejka leží na rovném povrchu. 
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Mlček je vyroben ze syntetického materiálu a váži 23 
g. Míč je bílé barvy, kulatý s průměrem 72 mm. Míč má 26 
otvorů. 

Hřiště má rozměry 40 x 20 m (minimální povolená 
tolerance je 36 x 18 m a maximální povolená tolerance je 
44 x 22 m) a hrací plocha je ohraničena mantinely 50 cm 
vysokými. Mantinely jsou v rozleh zaobleny. Je možné hrát 
také „malý florbal", kdy má hrací plocha velikost 26 x 14 
m (rozměr hřiště na košíkovou) s tolerancí + / - 2 m na 
každé straně hřiště. Malý florbal se hraje bez brankáře. 

Branky jsou 160 cm široké a 115 cm vysoké. Kolem 
branky je malé a velké brankoviště. Ve velkém brankovišti 
může brankář použít jakoukoliv část těla k zastavení či 
přihrání míčku. Pokud se brankář dostane mimo velké 
brankoviště je považován za hráče. Při malém florbalu jsou 
branky 90 cm široké a 60 cm vysoké. 

Nutná je obuv pro sálové sporty. 

2.3.4.4 Hra 

Vhazování se provádí na začátku utkání a každé třetiny 
nebo při vstřelení branky na středovém bodě. Hru řídí dva 
rozhodčí. Hráči si nahrávají na jakoukoliv stranu 
i vzdálenost bez rozdílu na postavení protihráče. Při 
neúmyslném poškození či zničení míčku, neúmyslném posunutí 
branky, nebo při podobných situacích se vhazuje na 
středovém bodě nebo na nejbližším místě podle pozice míče 
Při přerušení. 

Když míč opustí hrací plochu nebo se dotkne stropu, 
rozehrává míč družstvo, které se neprovinilo, 1,5 m od 
mantinelu. 
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Volný úder provádí družstvo, které se neprovinilo 
v místě přestupku, ale nikdy ne ve vzdálenosti menší než 
3,5 m od malého brankoviště. 

Trestné střílení nařídí rozhodčí proti družstvu, které 
se provinilo přestupkem (např. když je gólová situace 
přerušena faulem bránícího družstva). Trestné stříleni se 
provádí ze středového bodu a všichni hráči musí být mimo 
hrací plochu. Hráč, který provádí trestné střílení musí 
být stále v pohybu směrem k brance, na kterou trestné 
střílení provádí. Počet úderů není omezen. Tečuje-li 
brankář míč, hráč provádějící trestné střílení se již 
znovu nesmí dotknout míče. 

2.3.4.5 Nejčastější chyby ve hře 

Při níže uvedených chybách, je hráč trestán 2 
minutami, které jsou zrušeny, pokud soupeř během 
dvouminutovém trestu skóruje (potrestaný hráč se vrací do 
hry) : 

• pokud hráč zasáhne, blokuje, zvedne nebo kopne 
soupeřovu hokejku; 

• pokud hráč hraje mič nad úrovní pasu; 
• pokud hráč provede nekontrolovatelný nápřah, 

došvih nebo zvedání hokejky přes soupeřovu hlavu 
• pokud hráč tlačí soupeře na branku nebo mantinel 
• pokud hráč přidrží nebo podrazí protihráče; 
• pokud hráč hraje míč rukou, paží nebo hlavou; 
• hraje-li družstvo s příliš mnoha hráči v poli; 
• zdržuje-li hráč hru. 
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Přestupky trestané 5 minutovým vyloučením, které 
nejsou zrušeny, pokud soupeř během trestu skóruje: 

. provádí-li hráč v poli násilné nebo nebezpečné 
údery hokejkou; 

• hákuje-li hráč hokejkou soupeřovo tělo; 
• hodí-li hráč hokejku nebo jakoukoliv část sve 

výstroje na hřiště ve snaze zasáhnout míč; 
. vrhne-li se hráč na soupeře nebo ho jinak násilně 

napadne; 
• pokud hráč narazí nebo porazí soupeře na mantinel 

či branku. 
(12) 

2.3.5 KORFBAL 
2.3.5.1 Historie a vývoj hry 
2-3.5.1.1 Korfbal v Nizozemí 

V roce 1902 se amsterdamský učitel Nico Broekhuysen 
nadchl pro hru, kterou viděl při své cestě po Švédsku. Šlo 
o "ringböll". Broekhuijsen chtěl hru hrát při svých 
hodinách tělocviku. Problém byl v tom, že společně cvičili 
chlapci i děvčata. Proto Broekhuijsen přetvořil hru tak, 
aby ji mohli hrát obě pohlaví současně. Toto byl počátek 
korfbalu. 

Jde o jedinou smíšenou kolektivní hru na světě. 
Smíšená proto, že v každém družstvu jsou čtyři chlapci 
a čtyři dívky. 

Název "korfbal" vznikl z holandských slov "korf" 
a "bal", které znamenají "koš" a "míč". V Holandsku již 
v roce 1902 vznikají první korfbalové kluby. Zatím jen 
v rámci škol. o rok později je založena Nizozemská 
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korfbalová federace. Korfbal se začal šířit. Nejprve do 
Belgie a Lucemburska a později do nizozemských kolonu. 
Korfbalový boom však nastal až po válce, kdy se tato 
míčová hra rozšířila i do Dánska a Anglie. Netrvalo dlouho 
a korfbal se začal hrát i za oceánem. Dnes se korfbal 
hraje ve více než padesáti zemích po celém světě. První 
mistrovství světa se uskutečnilo v roce 1978 v Holandsku. 
V roce 1993 byl korfbal přijat mezi olympijské sporty. 
(20) 

2.3.5.1.2 Korfbal v České republice 

Korfbal se v Čechách a na Moravě zrodil v roce 1988. 
V srpnu 1988 se do haly tehdejší Tatry Smíchov sjelo pár 
nadšenců, kteří uviděli v belgickém podání korfbal. 

V roce 1989 se utkaly o titul prvního mistra Smíchov 
(nejstarší klub v zemi) a Děčín (v prvopočátcích tohoto 
sportu u nás nejsilnější klub v zemi). Děčín vyhrál, ze 
Smíchova si vypůjčil dvě hráčky a takto posílen odjel jako 
historicky první český mistr do Nizozemí na finálový 
turnaj poháru mistrů. 

První zahraniční turnaj, na který vyrazil český tým, 
bylo studentské mistrovství Evropy v únoru roku 1989 
v nizozemském Haagu. V hale Houtrust tehdy v dresech se 
lvíčkem na prsou vyběhli mimo jiné Rudolf Mišurec, Drago 
Sukalovský, Zdeněk John, Vladimír Genči (bývalý hráč SK 
Smíchov) nebo Ivana Fuxová (dnes Ivana Ruten - první 
z českých dam, které se provdaly do Holandska). Studenti 
uspěli - neskončili poslední, když za sebou nechali 
v tabulce Angličany. V zápase s nimi vyhráli 1:0. 

První turnaj s názvem Maxikorfbal se odehrál v Srbsku 
v roce 1991 a ve finále tehdy hrály Brno a Smichov. 
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Kolin = korfbal. Bratři Kónigsmarkové a spol. přišli 
o něco později s korfbaleiti do Kolína, ale vše brzy 
dohnali. Kolín má dnes ve své výkladní skříni nejvíc 
pohárů, získal nejvíc titulů, vyhrál nejvíc turnajů. Kolín 
dosáhl také na největší klubový úspěch - 3. místo na 

Eurocupu ve Španělsku. 
První medailí byla bronzová medaile, kterou 

z juniorského mistrovství Evropy v belgických Antverpách 
přivezl v roce 1996 výběr trenéra Petra Klepetka. Po 
šestém místě na MS v Indii přišel bronz z Antverp, po nem 
čtvrté místo v Evropě mezi seniory z nedávného turnaje 
v portugalském Estorilu. 

Prvním prezidentem korfbalového svazu byl Rudolf 
Mišurec. V loňském roce ho vystřídal v křesle nejvyšším 
Milan Schwarz, shodou okolností první mezinárodní rozhodci 
v České republice. (20) 

2.3.5.2 Charakteristika hry 

Tuto hru hrají proti sobě 2 družstva. Každé družstvo 
má na své hrací ploše 4 hráče a 4 hráčky. Tito hráči jsou 
dále rozděleni na 2 hráče a 2 hráčky v každé zóně. Hřiště 
je rozděleno na část obrannou a útočnou. Žádný z hrácu se 
nesmí pohybovat s míčem. Pohyb bez míče je možný jen ve 
své části. 

Cílem hráčů je dostat míč pomocí souhry a přihrávek do 
soupeřova koše. 

Normální hrací doba pro hru v hale nebo tělocvičně je 
2 x 30 min s 10 min přestávkou. Hrací doba ve venkovním 
prostředí je 2 x 35 min s 10 min přestávkou. 

Vítězí družstvo, které má vyšší počet bodů za celé 
utkání. 
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2.3.5.3 Vybaveni a hřiště 

Halový korfbal se hraje na hřišti o rozměrech 40 x 20 
m. Hřiště pro venkovní účely má rozměry 60 x 30 m. Hriste 
je rozděleno na 2 stejné zóny (obranná, útočná) středovou 
čárou, která je rovnoběžná s konci hřiště. V obou těchto 
zónách hrají vždy 4 hráči z každého družstva. 

Stojan koše je v každé zóně umístěn na podélné ose 
hřiště ve vzdálenosti 1/6 délky hřiště od zadní části 
hrací plochy. 

Koš je umístěn na stojanu. Vrchní okraj koše musí být 
ve výšce 3,5 m nad hrací plochou. Koše jsou válcovité 
s vnitřním průměrem 39 - 41 cm. 

Míč by měl být vyroben z kůže nebo jiného schváleného 
materiálu,nesmí být hladký, aby jej hráči mohli uchopit. 
Obvod míče je 68 - 70,5 cm a musí být nahuštěn tak, aby 
z výšky 1,8m vyskočil na hrací ploše zpět do výšky 1,1 az 
1, 3 m. 

2.3.5.4 Hra 

Na začátku hry si určí domácí družstvo, na který koš 
bude střílet v prvním poločase. Poté se hráči postaví do 
obou zón. To samé udělá i družstvo soupeře. Hra začíná 
vhazováním domácího družstva. Vhazování se dále provádí na 
začátku 2. poločasu a po každém vhozeném koši. Vhazování 
provádí útočník z vlastní zóny z místa, které je blízko 
středu hřiště. 

Po vhození míče do útočné zóny na spoluhráče, začíná 
hra 4 útočníků a 4 obránců soupeře. Útočníci se snaží za 
Pomoci spolupráce vstřelit soupeři koš. Obránci mají za 
úkol odebrat povoleným způsobem útočníkům míč a v případě 
jeho získání nahrát na své spoluhráče v útočné zóně. 
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Za vstřelení koše si družstvo připíše 1 bod. Po 
vstřelení dvou košů, si hráči mění své zóny. 

Míč je v autu, jakmile se dotkne okrajové čáry hřiště 
nebo země, nějaké osoby či předmětu mimo hrací plochu. Míč 
je v autu, pokud se dotkne zařízení nebo objektu nad 
hřištěm. V případě míče v autu je nařízen volný hod proti 
straně, která se míče dotkla poslední. 

Volný hod se nařizuje proti družstvu, které se 
provinilo. Volný hod se rozehrává z nejbližšího místa, kde 
došlo k přestupku či autu. Hráči soupeře musí dodržovat 
vzdálenost nejméně 2,5 m od rozehrávajícího hráče. 

Rozskok je nařízen, když dva soupeři uchopí současně 
míč, míč se dotkne diváka nebo cizího předmětu na hrací 
ploše. Rozskok se provede tak, že rozhodčí vybere 2 hráče 
příslušné zóny stejného pohlaví a dle možnosti i stejné 
výšky. Tito hráči zaujmou postavení na každé straně 
rozhodčího, který mezi hráči vyhodí míč do výše. 

Rozhodčí nařizuje penaltu za nedovolené zmaření šance 
na skórování nebo za opakované nedovolené bránění hře 
útoku. Penalta se provádí z místa pro provedení trestného 
hodu, které je 2,5 m od stojanu koše. Hráč hází přímo do 
koše. 

Během hry je zakázáno: 
• běhat s míčem; 
• dotknout se míče nohou nebo udeřit míč pěstí; 
• předat míč spoluhráči (může se pouze přihrávat); 
• vyrážet nebo tahat míč ze soupeřových rukou, 

pokud má míč plně pod kontrolou; 
• strkat, držet nebo zadržovat soupeře; 
• bránit soupeře, který je již bráněn jiným hráčem 
• střílet z bráněné pozice; 
• vstřelit koš z obranné zóny a z volného hodu; 

40 



• pohybovat se stojanem koše; 
• hrát jakkoli nebezpečně. 
(21) 

2.3.6 FRISBEE 
2.3.6.1 Historie a vývoj hry 
2.3.6.1.1 Frisbee ve světě 

Původní nápad házet si talířky vznikl prý náhodně 
u studentů z Yale, kteří po snědení koláčů z nedaleké 
pekárny společnosti Frisbie, podávaných na cínových 
talířích, objevili jejich zvláštní letové vlastnosti.^ 

Koncem čtyřicátých let F. Morisson použil k výrobě 
podobných talířů plastické hmoty a nové sportovní náčiní 
bylo na světě. V roce 1965 byl létající talíř pod 
upraveným původním názvem FRISBEE patentován. V roce 1968 
byla založena mezinárodní asociace a v roce 1974 se 
uskutečnilo první mistrovství světa v různých 
disciplínách. 

2.3.6.1.2 Frisbee v České republice 

Do povědomí diváků u nás se frisbee dostalo pri 
příležitosti konání Československé spartakiády 1975. Autor 
spartakiádní skladby mladších žáků Pavel Belšan využil 
frisbee. V roce 1991 se plavci z vysokoškolského 
sportovního klubu ČVUT - FEL seznámili s frisbee. Jejich 
kolegové z Itálie přivezli do Prahy několik taliru 
a základní metodické materiály. Na Strahově jim a několika 
dalším zájemcům předvedli hru Ultimate. 
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Ve školním roce 1991 - 1992 zařadila katedra tělesné 
výchovy elektrotechnické fakulty ČVUT Frisbee do nabídky 
vyučovacích předmětů pod vedením Mgr. Jana Filandra. Pri 
vysokoškolském sportovním klubu ČVUT vzniká i první český 
oddíl Frisbee, který se v lednu 1992 se zúčastnil prvního 
I turnaje v zahraničí. V témž roce se v Praze uskutečnil 
mezinárodní turnaj v Ultimate za účasti dvanácti 
družstev. 

V roce 1993 byla založena Česká asociace frisbí (ČAF). 
Asociace začala pracovat na vzniku pravidelné národní 
soutěže. Nejlepších 15 hráčů odjelo sbírat první 
zkušenosti na Mistrovství Evropy do Holandského Arnhemu. 
V roce 1994 se reprezentační družstvo zúčastnilo MS v 
Anglii, kde na zasedání WFDF byla Česká asociace frisbee 
Přijata za plnohodnotného člena. V tomto roce se též 
uskutečnila první národní soutěž, která určila i mistra 
České republiky v Ultimate frisbee, kterým byl družstvo 
hráčů VSK ČVUT - FEL. 

V roce 1996 přidělilo ministerstvo školství ČAF grant 
na rozvoj Frisbee. Za získané prostředky byli nakoupeny 
kvalitní talíře, vypracovány metodické materiály a 
instruktážní video, které byli předány do několika desítek 
škol všech stupňů. 

V roce 1999 se uskutečnil i první ligový ročník 
V Diskgolfu a ČAF rozšířila svojí působnost na všechny 
sporty a disciplíny s létajícím talířem. V roce 1999 se 
následníkem ČAF stala Česká asociace létajícího disku 
(ČALD) . 

Rok 2001 byl ve znamení Mistrovství Evropy týmů 
V U l t l m ate frisbee - hře s létajícím diskem, které se 
konalo v první polovině měsíce července v hlavním městě 
Praze. Turnaje se zúčastnilo přes 50 družstev v divizi 
°Pen, Women, Mixed a Juniors. Česká republika se touto 

42 



akci velmi kladně prezentovala v zemích západní i východní 

Evropy. (14) 

2.3.6.2 Charakteristika hry 

Frisbee je sportovní odvětví, kde je jako sportovní 
náčiní využíván umělohmotný létací disk - frisbee. 

Soutěže s létacím diskem rozdělujeme na hry původní a 

aplikované. 
Mezi hry aplikované zařazujeme všechny sportovní hry, 

kde původní sportovní náčiní nahrazuje létající disk. Jsou 
to například disk golf, házená s diskem nebo disk 
softball. Drobnými úpravami pravidel dosáhneme možnosti 
hru realizovat. Hry a soutěže původní jsou ty, jejichž 
pravidla byla nově vytvořena. Jsou to: field events, 
discathon, guts, double disc court, freestyle a ultimate. 
Asociace létajícího disku sdružuje sedm soutěží. Všechny 
hry původní a navíc DISC GOLF. (10) 

2.3.6.2.1 ULTIMATE FRISBEE 
2.3.6.2.1.1 Charakteristika hry 

Frisbee ultimate je kolektivní týmová hra hrající se 

s diskem frisbee. Hrají proti sobě dvě družstva (o sedmi 
hráčích). Vítězí to družstvo, které má na konci hrací doby 
vyšší skóre. Celá délka hry trvá, dokud jeden z týmů 
nedosáhne nejméně 19 bodů s rozdílem nejméně o dva body 
nebo dokud některý tým nedosáhne 21 bodů. Dosáhne-li jeden 
tým 10 bodů, následuje 10 minutový poločas. Pokud to 
turnajový rozpis nebo jiné okolnosti vyžadují, může být 
hra kratší. 

Ve hře Frisbee ultimate neexistuje rozhodčí. Pravidla 
si hlídají sami hráči podle zásady fair play (spirit - of 
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- the - game), tj. pokud někdo překročí nějaké pravidlo, 
sám to nahlásí. Porušení pravidla může také nahlásit 
M M U S hrtCÛ, který jej přímo vidél. v.tšinou Po 

porušení pravidel nedojde k turnoveru, nehraje se na 
tresty a penalty - hra jednoduše pokračuje od poslední 
situace, která byla podle pravidel v pořádku. Hraní fair -

play je otázka cti. 

2.3.6.2.1.2 Vybaveni a hřiště 

Pro hru se použivaji disky oranžové barvy o váze 
přibližně 110 g. 

i „,mžrv 100 x 37 m. Na obou kratších Hrací plocha má rozměry iuu 
s t r a n á c h je tzv. koncová zóna o šířce 18 m. 

2.3.6.2.1.3 Hra 

, si navzájem přihrávají disk, Hráči jednoho družstva si 
. . , u .... Hiqk. HO protihráčovy zóny, kde jej 3ejich cílem je vhodit disK ao y 

j 'cfva rhvtit = skórovat, útočící musí člen útočícího družstva cnyrxu 
nrnhazuii se úlohy útok - obrana družstvo získává bod a prohazuji 

^ Pokud během přihrávek udělají (turnover) i strany. POKUQ xnťkne autu nebo země, lhostejno, útočníci chybu (disk se dotkne au 
, Q M útočníka), dochází opet k zda přičiněním obránce ci 

- < o nanDak. Pokud bránici hrac turnoveru, útočící tým braní a naopaJc. 
zachytí disk, může okamžitě útočit. (14) 
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2.3.6.2.2 DOUBLE DISC COURT 
2.3.6.2.2.1 Charakteristika hry 

Double disc court je hra, kterou hrají dvě družstva. 
Každé družstvo má dva hráče a jeden létající talíř. Úkolem 
družstva je bránit své území (hrací plochu) proti 
útočníkům. 

2.3.6.2.2.2 Hřiště a vybavení 

Hra se hraje ve dvou hracích plochách, které mají tvar 
čtverce o straně 13 m a jsou od sebe vzdáleny 17 m. 
Minimální vzdálenost je 5 m. Hru je možné hrát na 
jakémkoliv rovném povrchu. 

Pro oficiální hru se používají disky oranžové barvy 
o váze přibližně 110 g. 

2.3.6.2.2.3 Hra 

Nejdříve se pomocí losu vyberou 2 disky ke hře, pole. 
Jeden hráč z každého družstva má disk. Po podání, které se 
provádí z hrací plochy, se všichni na hřišti mohou 
pohybovat jak chtějí. 

Během hry se používají oba disky. Hráči se pokouší 
vhodit disk do území protihráčů tak, aby dopadl pod 
správným úhlem do území, nebo aby se oba disky dotkly 
jednoho či obou protihráčů současně. 

K zachycení disku může hráč použít jednu nebo obě ruce 
i Po tečování spoluhráčem. Disk chycený dvěma spoluhráči 
současně může být hozen kterýmkoli z těchto hráčů. Dotkne-
H se hráč nebo tým obou disků současně, nebo použije-li 
k takovému dotyku disk, který má právě v držení, došlo 
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k tzv. dvojitému dotyku, útočící tým si připíše dva body. 
Kdykoli se disk úplně zastaví v hrací ploše (za 
předpokladu, že dopadl pod povoleným úhlem), připíše se 
bod útočícímu družstvu. Soupeřův tým si připíše bod, 
kdykoliv se disk během hry dostane do kontaktu s hráčem 
a je upuštěn, hráč se dotkne svého vlastního hodu nebo 
hodu svého spoluhráče, hráč podá disk svému spoluhráči. 

Pokud odpadnou oba disky na zem a každému z týmů by 
měl být připsán bod, k připsání bodu nedojde a hra se 
opakuje. 

Dojde-li ve vzduchu ke kontaktu disků, připíše se bod 
soupeři toho týmu, jemuž disk dopadl do hrací plochy a tam 
se zastavil. Jestliže se hráč nebo tým dotkne jednoho či 
obou disků po jejich kontaktu a nechytí je, jeho soupeři 
si připíší bod za každý disk, který nebyl chycen, ať už 
dopadl uvnitř či mimo hrací plochu. 

S disky se nesmí hráči pohybovat. (13) 

2.3.7 BASEBALL 
2.3.7.1 Historie a vývoj hry 

Původní egyptské pojetí hry, staré asi 4000 let, 
spočívá v odpálení míčku pálkou a běhu po určené trase, 
než soupeř chytí míč. Během staletí hra získávala různé 
podoby v Evropě i na Blízkém východě, než se vyvinula do 
dnešní podoby, známé především ve Spojených státech. V 
roce 1839 generál Abner Doubleday pozval své vojáky z 
Cooperstownu do New Yorku k relaxační hře. Ta spočívala v 
odpálení míče pálkou a běhu přes několik met. V roce 1845 
založil Alexander Cartwring první klub, The New York 
Knickerbockers. První profesionální klub byl založen v 
roce 1871 a první národní a zároveň profesionální liga 
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vznikla v roce 1876. Konkurentem se stala v roce 1901 
Americká liga. O dva roky později se utkala dvě nejlepší 
mužstva z obou soutěží ve světové sérii. Moderní baseball 
vznikl úpravou pravidel, především vzdálenosti mezi 
pálkařem a nadhazovačem, v roce 1904. Sport, který hráli 
především muži, byl oficiálně zařazen mezi olympijské 

disciplíny v roce 1992. Světový pohár národních týmů se 
hraje od roku 1938, od roku 1974 pak každé dva roky. (23) 

2.3.7.2 Charakteristika hry 

V baseballu proti sobě hrají dvě družstva o 9 hráčích 
Družstva se střídají ve hře na pálce (v útoku) a v poli 
(v obraně). Cílem družstva na pálce je získat co nejvíce 
bodů, cílem družstva v poli je vyautovat co nejdříve 3 
hráče v poli. Baseball se hraje na 9 směn (každé družstvo 
je 9 x v poli a 9 x na pálce). Vítězí družstvo, které má 
po 9. směně více bodů. Je-li stav nerozhodný, nastavují s 
další směny až do rozhodnutí - neexistují remízy. 

2.3.7.3 Vybavení a hřiště 

Míč je tvrdý, kožený, o průměru 7 cm. 
Pálka je kovová nebo dřevěná o velikosti 1 m, 

s průměrem 7 cm. 
Polaři mají na ruce kožené rukavice. 
Všichni používají ochranné helmy. 
Mety jsou upevněny k zemi. 
Hřiště tvoří pravoúhlá výseč, ve které je čtverec 

tvořený metami o straně dlouhé 27,45 m. „Poloměr" hřiště 
od domácí mety k jeho oblouku bývá okolo 100 m. 
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2.3.7.4 Hra 

Hra začíná rozmístěním družstva v poli ( = polaři). 
Každý z nich má na ruce speciální rukavici (praváci levou 
rukavici, leváci pravou rukavici). Snahou polařů je 
zachytit odpaly družstva na pálce (= pálkařů) a pokud 
možno zabránit jejich postupu po metách - vyautovat 
pálkaře, který již v daný okamžik nemůže získat pro 
družstvo bod a může hrát až v další směně. Nadhazovač se 
snaží pálkaři ze vzdálenosti 18,44 m hodit míč a každý 
jeho nadhoz posoudí rozhodčí jako dobrý míč (= strike) 
nebo špatný míč (= ball) 

Hráči na pálce nastupují postupně v daném pořadí na 
domácí metu a snaží se odpálit míč nadhozeným soupeřovým 
nadhazovačem. Po podařeném odpalu se hráč pokouší postupně 
oběhnout mety (musí se dotknout) - 1., 2., 3. a domácí 
mety. Pokud pálkař proběhne domácí metou, získává pro 
družstvo bod. Většinou se ale pálkaři nepodaří oběhnout 
všechny mety naráz, postupuje postupně po jednotlivých 
metách. Pokud pálkař nedokáže odpálit 3 dobré nadhozy, je 
aut (= strike - out), naopak nadhodí-li nadhazovač 
pálkaři 4 špatné nadhozy, získá pálkař 1. metu zdarma (bez 
odpalu). 

Dobrý nadhoz je takový, který proletí nad domácí metou 
ve výšce mezi koleny a podpažím pálkaře nebo jakýkoliv 
nadhoz, který se pokusí pálkař odpálit. Jako dobrý nadhoz 
se počítá i nadhoz, který pálkař odpálí mimo pravoúhlou 
výseč hřiště (= foul - ball), pokud to nebyl 3. dobrý 
nadhoz. Po takovém odpalu je míč mimo hru, pálkař ani 
běžci nemohou postupovat a pálkař jde pálit znovu. 

Aut ve hře: 
• Pálkař je aut, pokud neodpálí 3 dobré nadhozy 

soupeřova nadhazovače (= strike - out). 
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• Odpal je chycen polarem ze vzduchu, aniž se míč 
před tím dotkl země. 

• Polař se dotkne míčem v ruce běžícího pálkaře. 
• Pálkař nestačí doběhnout na l.metu - polař 

zpracuje míč, zašlápne metu a pálkař nemá kam 
doběhnout. 

• Nucený aut - běžec je na 1. metě a pálkař svým 
během na 1. metu „nutí" běžce postoupit o metu 
dále (na metě může být vždy jen 1 pálkař), 
pokud polaři zpracují míč a zašlápnout 2. metu 
běžec nemá kam doběhnout a je aut. (23) 

2.3.8 SOFTBALL 
2.3.8.1 Historie a vývoj hry 

Softball vznikl na konci předminulého století jako 
doplněk baseballu mimo jeho hlavní sezónu. Liší se od něj 
pravidly, nadhozem a velikostí hřiště. Dnes je velice 
rozšířeným sportem. Ženy a muži mohou hrát, kromě 
nejvýznamnějších soutěží, v jednom týmu. V ženském podání 
se softball stal olympijskou disciplínou (Atlanta 1996). 
Mezinárodní softbalová federace (ISF) vznikla v roce 1952 
světové šampionáty se konají každé čtyři roky. 

V České republice se softbal hraje organizovaně od 
roku 1963. (20) 

2.3.8.2 Charakteristika hry 

Hru hrají 2 družstva. Každé družstvo má 9 hráčů. Zápa 
se hraje na 7 směn, každá směna se skládá ze 2 částí, 
v jedné části hraje družstvo na pálce, v druhé hraje 
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v poli. Skončí-li 3. směna nerozhodně, přidá se 1 nebo 
více směn. Vítězí družstvo, které po sečtení bodů ze všech 
směn, má více bodů. Bod získává pálkař pro družstvo, pokud 
správně proběhne všemi metami. 

2.3.8.3 Vybavení a hřiště 

Pálka má největší přípustnou délku 85 cm s průměrem 
maximálně 5,7 cm. 

Hmotnost koženého míčku 170 - 181 g, obvod 29,7 - 30,3 
cm 

Při soutěžních zápasech musí mít každý hráč rukavici, 
která má koš do šířky 13 cm. Chytač a 1. metař mohou 
používat speciální lapačku bez prstů. 

Chytač musí mít masku a v ženském a dorosteneckém 
družstvu ještě chránič trupu. 

Hřiště pro softbal je volná plocha ve tvaru pravoúhlé 
kruhové výseče. „Poloměr" hřiště od domácí mety k jeho 
oblouku bývá 68 m pro muže a 61 m pro ženy a ostatní 
kategorie. Vnitřní pole je čtverec omezený 1., 2., 3. 
a domácí metou o straně 18,3 m. 1., 2., 3. jsou čtverce 
o straně 38 cm. Domácí meta je pětiúhelník. Nadhazovací 
meta je obdélník61 x 15 cm, umístěna od vrcholu domácí 
mety ve vzdálenosti 14 m pro muže a dorostence, 12,3 m pro 
ženy a ostatní kategorie, pro žákyně do 12 let 10,7 m. 
Všechny mety musí být bezpečně připevněny. 

2.3.8.4 Hra 

Hra začíná rozmístěním družstva v poli ( = polaři). 
Každý z nich má dle „křížového pravidla vybírání rukavice" 
na ruce speciální rukavici (= dominantní rukou se hází 
míč, druhou rukou s navlečenou rukavicí se míč chytá). 
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Snahou polařů je zachytit odpaly družstva na pálce (= 
pálkařů) a pokud možno zabránit jejich postupu po metách 
vyautovat pálkaře, který již v daný okamžik nemůže ziskat 
pro družstvo bod a může hrát až v dalši směně. Nadhazovač 
se snaži pálkaři ze vzdálenosti 18,44 m hodit míč a každý 
jeho nadhoz posoudí rozhodčí jako dobrý míč (= strike) 
nebo špatný míč (= ball) 

Hráči na pálce nastupují postupně v daném pořadí na 
domácí metu a snaží se odpálit míč nadhozeným soupeřovým 
nadhazovačem. Po podařeném odpalu se hráč pokouší postupně 
oběhnout mety (musí se dotknout) - 1., 2., 3. a domácí 
mety. Pokud pálkaři proběhne domácí metou, získává pro 
družstvo bod. Většinou se ale pálkaři nepodaří oběhnout 
všechny mety naráz, postupuje postupně po jednotlivých 
metách. Pokud pálkař nedokáže odpálit 3 dobré nadhozy, je 
aut (= strike - out), naopak nadhodí-li nadhazovač 
pálkaři 4 špatné nadhozy, získá pálkař 1. metu zdarma (bez 
odpalu). 

Dobrý nadhoz je takový, který proletí nad domácí metou 
ve výšce mezi koleny a podpažím pálkaře nebo jakýkoliv 
nadhoz, který se pokusí pálkař odpálit. Jako dobrý nadhoz 
se počítá i nadhoz, který pálkař odpálí mimo pravoúhlou 
výseč hřiště (= foul - ball), pokud to nebyl 3. dobrý 
nadhoz. Po takovém odpalu je míč mimo hru, pálkař ani 
běžci nemohou postupovat a pálkař jde pálit znovu. Správný 
nadhoz musí být proveden spodním obloučkem. 

Aut ve hře : 
• Pálkař je aut, pokud neodpálí 3 dobré nadhozy 

soupeřova nadhazovače (= strike - out). 
• Odpal je chycen polařem ze vzduchu, aniž se míč 

před tím dotkl země. 
• Polař se dotkne míčem v ruce běžícího pálkaře. 
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• Pálkař nestačí doběhnout na 1. metu - polar 
zpracuje míč, zašlápne metu a pálkař se nemá 
kam vrátit. 

Nucený aut - běžec je na 1. metě a pálkař svým během 
na 1. metu „nutí" běžce postoupit o metu dále (na metě 
může být vždy jen 1 pálkař), pokud polaři zpracují míč 
a zašlápnou 2. metu, běžec se nemá kam vrátit a je aut. 
(21) 

2.3.9 TEE BALL 
2.3.9.1 Charakteristika hry 

Tee ball, T-ball nebo také stativový softbal je 
kolektivní pálkovači hra, kterou proti sobě hrají 2 
družstva o stejném počtu dětí - 9 členná. Mohou hrát 
družstva koedukovaná, dívčí nebo chlapecká. Tee ball díky 
zjednodušeným odpalům ze stativu bez nadhazovače mohou 
hrát děti od 5 let. 

Každý člen družstva musí hrát v každé směně. Družstva 
se několikrát střídají ve hře na pálce a v poli. 

Hraje družstvo na pálce = v útoku = pálkaři a družstvo 
v obraně = v poli = polaři. 

2.3.9.2 Vybavení a hřiště 

Ke hře se používají 4 mety, odpalovací stativ, míček, 
rukavice a pálka, někdy i helmy (viz. dále). 

3 ze 4 met mají čtvercový tvar o straně 38 cm. 4. 
domácí meta je 4 3 cm široký pětiúhelník. Mety jsou gumové 
nebo mohou být vyříznuté z koberce nebo neklouzavého 
materiálu. 
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Pálky pro děti 1. stupně jsou menší a lehčí. Rozměr se 
uvádí v palcích. Pálka pro pokročilé měří 32 palců, pálka 
pro děti 20 palců. 

Míč má obvod 27,9 cm. U malých dětí a začátečníků je 
míček měkký a polaři nemusejí používat helmy. Pokročilí 
hráči a děti ( průměrně od 8.roku) hrají s tvrdým míčkem. 
Při hraní s tvrdým míčkem musí polaři používat helmy, aby 
se předešlo případným úrazům. 

Rukavice jsou malé kožené. Leváci používají na chytání 
pravou rukavici, praváci levou. Do rukavice nebo-li 
lapačky se míček chytá tak, že dítě lapačku nastaví vždy 
kolmo k letícímu míčku, aby nedošlo k vylétnutí míčku 
z lapačky a k úrazu. Po dopadu míčku polař zakryje lapačku 
druhou rukou. 

Odpalovací stativ je umístěn před domácí metou, ale 
nesmí v poli překážet. Stativ je z umělé hmoty. Je tvořen 
ze 3 částí. Jeho podstava je tvořena pětiúhelníkem 
o rozměrech domácí mety. Uprostřed podstavy je šroubem 
připevněna gumová dutá tyč z měkkého materiálu o výšce 52 
cm a průměru 6 cm. Do této tyče se nasouvá poslední část 
stativu z pryže s průměrem 4 cm a nastavitelnou výškou. 
Výška stativu se nastavuje individuálně mezi pasem 
a kol eny hráčů. Výšku stativu nastaví rozhodčí — učitel 
dle nejmenšího hráče a po celý zápas je neměnná, pokud 
mezi výškou hráčů nejsou velké rozdíly. (O změnu výše 
stativu může požádat u pokročilejších hráčů hráč sám nebo 
si stativ může rovnou upravit, pokud rozhodčí dovolí.) 

Hřiště tvoří pravoúhlá kruhová výseč. Vzdálenost mezi 
metami, které tvoří čtverec, je 12 m. Vzdálenost od domácí 
mety k nadhazovací metě (2. meta) je 8 m. Mezi stativem 
a domácí metou (vzdálenost 1,3 m) je území chybných 
odpalů. Oficiální hřiště na tee ball je chráněno sítí. 
Pokud se ke hře tee ballu využívá volný prostor a dojde 
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k přehozu hřiště, běžci postoupí na metu, na kterou 
směřují, plus o jednu metu navíc. Hhra se poté zastaví 
a čeká se až se míček „dopraví" zpět. 

2.3.9.3 Hra 

Polaři se rozestaví k metám a do hřiště tak, aby jej 
pravidelně obsadili. Polař u domácí mety umisťuje míč na 
odpalovací stativ. 

Úkolem polařů je zachytit a zpracovat co nejrychleji 
odpal pálkařů. Po zachycení odpalu se polaři pokoušejí 
o zahrání autu. 

Aut znamená dočasné vyřazení hráče ze hry, kdy nemůže 
získat pro družstvo bod. 

Aut může být: 
a) Bez odpalu - když se pálkaři 3 x nepodaří dobrý 

odpal tzn., že odpaly nejsou provedeny do kruhové 
výseče nebo pálkař netrefil míček na stativu nebo ho 
trefil tak špatně, že odpal nedoletěl, nedopadl do 
výseče. 

b) Chycením odpalu ze vzduchu - chycení míče po odpalu 
dřív, než se míč dotkne země ( z „luftu"). 

c) Aut pálkaře na 1. metě - chycení míče a jeho 
přihrání na 1. metu a zašlápnutí mety dřív než na ni 
doběhne a zašlápne ji pálkař. Pálkař si zašlápnutím 
mety metu „přivlastňuje". Po postupném zašlápnutí 
všech met v daném pořadí 1., 2., 3. a domácí, 
získává družstvo bod. 

d) Aut tečováním - polař může vyautovat pálkaře při 
běhu mezi jednotlivými metami tak, že se ho s míčem 
v ruce dotkne. Míč musí mít v ruce nebo v rukavici 
(lapačce) pod kontrolou. 

54 



e) Nucený aut - aut na 2., 3. nebo domácí metě, kdy 
metu zašlápne s míčkem pod kontrolou dříve polař 
a pálkař se již nemá kam vrátit, protože na jedné 
metě může stát jen jeden pálkař, který mezi tím 
obsadil metu za ním. Pálkaři se nesmí při obíhání 
met předbíhat! 

f) Aut za předčasný výběh - protože v tee ballu chybí 
nadhazovač, není dovoleno kradení met tzn., že hráči 
mohou opustit metu až po kontaktu pálky s míčkem -
po odpalu. Pokud hráč opustí metu před odpalem je 
aut. 

Pálkaři se shromáždí na vymezeném místě. Hráči na 
pálce odpalují v přesně stanoveném pořadí. Jejich úkolem 
je odpálit co nejprudčeji a nejdále míč z odpalovacího 
stativu do hřiště a doběhnout postupně na 1., 2., 3. 
a domácí metu. Pokud odpal není dost dlouhý, mohou se 
zastavit na kterékoliv metě a pokračovat po dobrém odpalu 
dalšího pálkaře. Běžci mohou vyběhnout z met pouze při 
dobrých odpalech. Domácí meta se po zašlápnutí proběhne -
je průběžná, nezůstává se na ní stát, aby nedošlo ke 
zranění hráčů. 2. a 3. meta je též průběžná a běžci se na 
nich nemusí bezpodmínečně zastavit, protože 
z bezpečnostního hlediska jsou zakázány skluzy. Mety 
většinou nejsou napevno upevněny k zemi. Po proběhnutí 
metou se pálkař musí na metu vrátit, jinak riskuje, že je 
polaři vyautuji dotykem, nejsou-li chráněni kontaktem 
s metou. 

Poslední pálkař se musí pokusit oběhnout všechny mety 
najednou a získat bod. 

Hru začíná rozhodčí pokynem „HRA". Hraje se na 7, 
minimálně však na 4 směny nebo záleží na dohodě, např. je 
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možné směnu omezit časovým úsekem 20 min + dohrávka. 
V každé směně se hraje na 3 auty. V polovině směny se 
jedná o meziskóre = dílčí skóre. Po dohrávce každé směny 
jde o seriózní, přibližné výsledky zápasu. Po dohrávce se 
zapíší body a auty. Po spočítání a zapsání dojde k výměně 
„stran" - polaři se stanou pálkaři a naopak. (15, 35) 
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3. VÝZKUMNÁ CAST 
3.1 HYPOTÉZY 

Hl: 
Předpokládám, že na 50 % základních škol a sportovních 

zařízeni pro děti mladšího školního věku neexistují 
dostatečné prostorové a materiální podmínky pro výuku 
netradičních sportovních her. 

H2 : 
Předpokládám, že na 80 % základních škol a ve 

sportovních zařízení pro děti mladšího školního věku 
nevyučují pedagogové netradiční sportovní hry v rámci 
volnočasových aktivit. 

H3 : 
Předpokládám, že 70 % žáků 4. a 5. tříd základních 

škol má alespoň základní vědomosti o některých 
netradičních sportovních hrách, ať již ze sportovních 
kroužků na školách, domů dětí a mládeže nebo z různých 
sportovních zařízení. 

H4 : 
Předpokládám, že 30 % dětí mladšího školního věku 

provozuje některý z netradičních sportů ve své volnočasove 
náplni. 

H5 : 
Předpokládám, že alespoň 10 % dotázaných dětí mladšího 

školního věku hraje nebo zná pravidla a herní obsah tee 
ballu, softballu nebo baseballu ze své volnočasové 
náplně. 
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H6 : 
Předpokládám, že se po absolvováni výuky tee ballu 

u výzkumné skupiny, dle mnou navrhovaného metodického 
modelu, projeví zlepšení oproti skupině kontrolní, která 
tee ball pouze hraje a není na vzájemná utkání záměrně 
připravována. 

Rozdíl se projeví v jednotlivých výsledcích utkání 
i sledovaných herních činnostech. 
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3.2 VÝZKUMNÉ METODY A POSTUP DIPLOMOVÉ PRAČE 
3.2.1 VÝZKUMNÉ METODY DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Jednotlivé metody, které ve své práci využívám nelze 
navzájem oddělit, protože jsou vzájemně spjaty. Metody, 
které využívám, patří mezi metody empirické tzn. 
vycházející ze zkušenosti - reality, jsou spjaty s praxí 
a ověřují teorii. 

„Empirický a teoretický moment poznání tvoří jediný 
proces, jsou přítomny v každém vědeckém zkoumání. ... Ale 
samo teoretické myšlení musí pro svůj efektivní pohyb 
dostávat impulsy ze skutečnosti. To se děje empirickým 
zkoumáním konkrétních jevů výchovně vzdělávacího procesu, 
obvykle pomocí pozorování, experimentů, dotazníku, 
rozhovorů, rozborem produktů činnosti, obsahovou analýzou 
pedagogických dokumentů aj." (28) 

3.2.1.1 Metoda pozorování 

Metoda pozorování je jednou ze základních empirických 
metod. „Pozorování jako vědecká metoda je cílevědome, 
plánovité a soustavné vnímání výchovných jevů a procesu, 
které směřuje k odhalování podstatných souvislosti 
a vztahů sledované skutečnosti. Pozorování je koneckonců 
vždy pramenem poznání." (28) 

Metodu pozorování uplatňujeme v každodenní praxi. Mezi 
hlavní rysy empirické metody pozorování patři 
cílevědomost, systematičnost a plánovitost, objektivnost. 

• Cílevědomost 
Každé pozorování vede k vytyčenému cíly, který od 

počátku provází myšlenka. Někdy je nutné hlavni cil 
rozložit do menších dílčích cílů, které pak vedou k jasné 
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formulovanému hlavnímu cíly a tyto cíle jsou vzájemně 
spjaté. Každý pozorovatel si vybírá „materiál" pozorování 
díky stanovenému hlavnímu cíli, díky němuž může 
předpokládat i výsledek pozorování. 

• Systematičnost a plánovitost 
Každý pozorovatel by si měl vytvořit program 

pozorování a vše naplánovat tak, aby se postupovalo 
systematicky. V programu pozorování by měla být určena 
doba pozorování, prostředky i techniky shromažďování 
materiálu. Plánovitým pozorováni zachycujeme vývoj 
pozorovaných jevů. 

• Objektivnost 
Objektivnost předpokládá pravdivé a přesné vnímání 

jevů a vedení si objektivního záznamu, sledování 
přirozeného průběhu, do kterého pedagogický pracovník 
nezasahuje. Je nutné vědět, co chce pozorovatel přesně 
pozorovat. 

„Pozorování vede také k formulaci hypotéz, k jejich 
prověřování dalším pozorováním, k jejich zpřesňování 
a přeměně v teorii, která jevy vysvětluje." (28) 

Způsob pozorování můžeme rozdělit na přímé a nepřímé, 
zjevné a skryté, zúčastněné nebo nezúčastněné. 

"0 přímém pozorování hovoříme tehdy, jestliže sám 
výzkumný pracovník bezprostředně sleduje zkoumané jevy 
a procesy. Přitom je nutné řešit otázku vztahu 
pozorovatele k pozorovaným jevům. Z těchto hledisek může 
být pozorování zjevné nebo skryté, zúčastněné nebo 
nezúčastněné." (28) 

Dle délky trvání dělíme pozorování na dlouhodobé 
a krátkodobé. 
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3.2.1.2 Metoda experimentální 

„... Podstata experimentu spočívá v tom, že se 
cílevědomě vnášejí změny do průběhu běžných procesů 
v souhlase s úkoly výzkumu a jeho hypotézou. ... Pro 
pedagogický experiment je tedy příznačné, že badatel 
aktivně zasahuje do vzniku a průběhu studovaných jevů 
s cílem ověřit si hypotézy nejen o existujících jevech, 
ale i o těch, které je třeba nově vytvořit ke zdokonalení 
výchovně vzdělávacího procesu v souhlase s novými 
společenskými potřebami. Poznávání podstatných souvislostí 
a vlastností pedagogických jevů na základě 
experimentálních zkoumání a ověřování nosnosti jejich 
teoretických předpokladů i závěrů poskytuje zároveň 
možnosti tyto jevy ovládat, zdokonalovat nebo i vytvářet 
jevy a zkušenosti nové." (28) 

Experiment „je založen na srovnávání experimentální 
a kontrolní skupiny nebo skupin. Vyjadřuje se změnou, 
k níž došlo v důsledku experimentálních podmínek 
v experimentální skupině ve srovnávání se skupinou 
kontrolní. Tento experiment, nazývaný srovnávací, se 
v praxi uplatňuje v různých variantách. Zjišťuje se přitom 
(většinou pomocí statistických procedur), zda se 
experimentální a kontrolní skupiny liší." (28) 

Badatel si své skupiny může vytvořit sám nebo pracovat 
s již hotovými - třídními kolektivy. Pokud si svou skupinu 
může vytvořit sám, vybírá si dle náhodného výběru, ve 
kterém jsou skupiny rozřazeny do kontrolní nebo 
experimentální, ale skupiny nejsou srovnatelné. Nebo si 
může skupiny rozřadit dle daných parametrů k výzkumu. 
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3.2.1.3 Metoda dotazníková 

„Je to metoda, která shromažďováni dat zakládá na 
dotazování osob; charakterizuje se tím, že je určena pro 
hromadné získávání údajů." (28) 

„Přesná formulace konkrétního cíle a úkolů dotazníku 
ve vztahu ke zvolenému problému jsou základní podmínkou 
účelného koncipování dotazníku." (28) 

Je nutné v dotazníku formulovat otázky jasně 
a konkrétně tak, aby je respondent pochopil a mohl na ne 
jasně odpovídat. Otázky by měly být stylisticky promyšlené 
a gramaticky správné. 

Otázky mohou být otevřené, uzavřené nebo polouzavřené. 
Otázky otevřené (= nestrukturované) neurčují obsah 
odpovědi, respondent si sám volí délku a obsah. Otázky 
uzavřené (strukturované) nabízejí odpovědi mezi dvěma nebo 
více odpověďmi. U uzavřených škálových otázek si 
respondent vybírá z nabízených a přesně formulovaných 
odpovědí. Polouzavřené otázky dávají respondentovi možnost 
ze dvou odpovědí, přičemž ještě dávají prostor odpověď 
rozvést. 

Zvláštní technikou je klást otázky do tzv. trychtýre 
od obecných otázek ke konkrétním. „Je to soubor otázek, 
směřující k jednomu námětu." (28) 

K dotazníku se připojuje stručné vysvětlení, ktere 
respondenty informuje o cílech a úkolech dotazníku. 
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3.2.1.4 Obsahová analýza pedagogických dokumentů 

Cílem obsahové analýzy pedagogických dokumentů je 
zkoumání a následná interpretace pedagogických dokumentu. 
Obecnou interpretaci pro všechny pedagogické dokumenty 
nelze jednotně určit, záleží na cílu výzkumu a hypotézách. 

Je nutné předem určit fakta, která budou zapotřebí 
interpretovat. Mezi přední oficiální dokumenty patří 
vzdělávací programy každé školy. 

3.2.1.5 Měření v pedagogických výzkumech 

Měření je součástí pedagogických výzkumů, „... 
přestavuje důležitý poznávací proces, který zvyšuje míru 
přesnosti našeho poznání." (28) 

Měření „prohlubuji a zpřesňují rozbor získaného 
materiálu, umožňují dospět k objektivnějším závěrům. 
V pedagogických výzkumech se používá různých technik 
měření. Jsou to mezi jiným ústní a písemné zkoušky, testy, 
škálování, techniky získávání sociometrických dat aj." 
(28) 

3.1.6 SCIENTOMETRICKÁ METODA 

„Scientometrie je měření stavu, vlastností a trendů 
vývoje určité vědecké disciplíny nebo určité části vědecké 
produkce." (28) 
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3.2.2 POSTUP DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Nejprve jsem prostudovala dostupnou literaturu 
o sportovních hrách a pokusila jsem se vymezit netradiční 
sportovní hry. Na základě vymezení netradičních 
sportovních her jsem sestavila 2 dotazníky ke zjištění 
znalostí o netradičních sportovních hrách, materiálních 
a prostorových podmínkách na jednotlivých školách a zájmu 
o nové poznatky o netradičních sportovních hrách. 

1. dotazník byl určen učitelům učících na 1. stupni 
základních škol tělesnou výchovu a 2. dotazník byl určen 
žákům základních škol ze 4. a 5. tříd. 

Po prostudování internetových stránek jednotlivých 
škol Prahy 9 jsem základní školy obešla a požádala vedení 
jednotlivých škol, zda by bylo možné provést můj výzkum 
k diplomové práci na jejich škole. Na všech školách jsem 
byla ochotně přijata vedením školy a bylo mi přislíbeno 
vyplnění a vrácení dotazníků. Svůj průzkum na školách jsem 
prováděla v lednu a únoru 2 005. 

Prostudovala jsem také internetové stránky 
jednotlivých sportovních organizacích, ale zjistila jsem, 
že jediná organizace zabývající se netradičními 
sportovními hrami je Dům dětí a mládeže , kde je otevřen 
jediný kroužek netradičních sportovních her, a to florbal. 

Vypracovala jsem pomocí Mérandovy pedagogické metody 
metodický model výuky zaměřený na tee ball. Na jedné ze 
základních škol jsem se domluvila, zda bych mohla svůj 
metodický model výuky vyzkoušet v praxi. 

Svůj metodický model výuky tee ballu jsem vyzkoušela 
v praxi v březnu 2005. Měla jsem k dispozici velkou 
tělocvičnu, vybavení na tee ball a 21 dětí z 5.třídy. Děti 
byly ukázněné, chtěly se tee ball naučit a hlavně 
s o u t ě ž i t . 4 děti měly základní poznatky o softballu. 20 
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děti se učilo základům tee ballu dle vypracovaného 
metodického modelu. 1 dítě mi pomáhalo zapisovat, počítat, 
sledovat čas. Po celou dobu „zkoušení" metodického modelu 
nenastal žádný problém s dětmi a na štěstí ani žádný úraz. 

Všechny získané informace z dotazníků i z metodického 
modelu zpracovávám a vytvářím závěry v Analýze a 
interpretaci výsledků výzkumu, v Diskusi a v Závěru. 
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3.3 NÁVRH METODICKÉHO MODELU VÝUKY TEE BALLU 

Návrh metodického modelu výuky vychází z Mérandovy 
pedagogické metody sportovní přípravy žáků. Děti se 
setkají v 10 vyučovacích jednotkách se 6 nácviky 
tee ballu a 4 utkáními. (3) 

Skupina 20 žáků bude rozdělena na 1 skupinu výzkumnou 
a 1 skupinu kontrolní. V každé skupině bude 10 žáků. Obě 
skupiny budou ve všech hodinách přítomny s tím rozdílem, 
že skupina výzkumná bude postupovat podle schématu nácviku 
a skupina kontrolní bude po celou dobu hrát tee ball. 

1. utkání bude věnována vyučovací jednotka 1,5 hod, 
kdy se žáci budou seznamovat s pravidly hry, ostatním 

I vyučovacím jednotkám 45 min. 

Stručné schéma nácviku 
1. Utkání 

1. Nácvik 
2. Nácvik 

2. Utkání 
3. Nácvik 
4. Nácvik 

3. Utkání 
5. Nácvik 
6. Nácvik 

4. Utkání 
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3.3.1 1. utkáni 
cil: Seznámeni s netradiční sportovní hrou tee ball 
pomůcky: vybavení na tee ball (rukavice, mety, pálka, 

stativ, míče) 

Cas I Obsah Im etodické poznámky rganizační 
oznámky 

8' Úvodní hs lácvik nástupu: 
část - U Ilásící:„Třído, končit, ve 
nástup c ivojřad nastoupit! " 

I Ilásící:"Vyrovnat, vpravo 
i hleď !" 
Hlásící: krok vpřed: „Paní 
učitelko,xy,hlásí,že třída 
ab je nastoupena k hodině 
Tv, v počtu ... . " 
1 Vyučující: „Děkuji, zařaď 
se." • 

Vyučující: „Třído, nazdar" 
Třída: „Zdar" 
Vyučující: „Pohov !" 

~ YŘřk - I Na honěnou, s míčkem na 
tee ball v ruce. Kdo honí má 
míček, míček v ruce. Po 
dotyku míčem jiného hráče, 

J míč předá - NEHODÍ ! 
1 5 průpravná • Sed skřižmo - důraz na Každý cvik 5x I 

část - rovná záda: opakovat. 
rozcvička - kroužení hlavou - jen Důraz na 

půlkruh vpředu, pak správné 
vzadu; držení těla. 

- úklony hlavy - vpravo, 1 

67 



vlevo, vpřed, vzad -
pomalu; 

- upažit - kroužení 
zápěstím, předloktím, 
celou paží; 

- roztahování a krčení prstů 
z upažení do předpažení, 
vzpažení, z&pažení; 

• Stoj : 
ruce v Jbok a kroužení 

trupem; 
vzpažit do výponu -
„česání jablíček"; 

- ruce ve vzpažení - úklony 
vpravo a vlevo; 

I- kroužení kotníkem, 
kolenem, celou nohou na 
obě strany, pravou 
i levou nohou; 

[- kmitání nataženou nohou 
vpřed a vzad tak, abychom 
se nohou nedotkli 
podlahy; 

I- pokrčení kolene 
a přitažení kolene oběma 

rukama k břichu; 

- poklus na místě - rovná 
záda, kolena co nejvýše 

- opření rukama o zeď, 
protahování lýtkového 
svalu; 

Hl avní - seznámení s pravidly [Při hře je 
I nutné 
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část -
zápas 

15' Závěrečná 
část -
nástup 

tee ballu 
- seznámení s pomůckami na 

tee ball; 
- příprava hřiště; 
- 3 směny - výměna družstev 

po 3 autech; 
- po každé směně spočítání 

bodů, výměna družstev; 
- pravidla průběžně 

připomínat i při zápase -
zastavení zápasu, aby si 
děti uvědomily chybu; 

- při zápase zápis správných 
a chybných odpalů jak u 
výzkumné, tak i u 
kontrolní skupiny a počty 
přihrávek. 

Shrnutí a zhodnocení 
1. utkání; 

vysvětlení chyb; 
seznámení s další hodinou -
motivace; 

sklizeni pomůcek. 

soustředit se 
na přesnost 
na úkor 
rychlosti 
hodu! 
(Velmi zbrklé 
- silové hody 
bývají často 
nepřesné !) 
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3-3.2 l. nácvik 

cíl: Seznámení s pálkováním 
pomůcky: vybavení na tee ball, tee ballové nebo tenisové 

míčky na rozcvičku 

Obsah Metodické poznámky 

Úvodní 
část 
nástup 

2 stejně početná 
Souboj družstva. Hráči se drží 
hadů (24) |v zástupu nebo vytvoří 

řetěz. 1. hráč je hlava 
hada, 5. hráč je ocas. Na 
povel vybíhají obě 
družstva a hadí hlava se 
snaží chytit soupeřův 
hadí ocas. Po chycení 
posledního článku 
družstva nebo rozpojení 
družstva, přechází „ocas" 
k protivníkovi 
a stává se hlavou. 
Vyhrává družstvo, které 
získá více členů 
v určeném čase. 

Průpravná 
část -
rozcvička 

Rozcvička s tee ballovým i ixâ uy uvxk 
míčkem (nebo i jiným): opakovat 5 x, 

• Sed zkřižmo -
důraz na rovná 
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zada : 

Hlavní 
část -
Pálkování 

- kroužení hlavou - jen 
půlkruh vpředu, 
vzadu; 

- upažit, míček do ruky 
dlaní 
vzhůru,stisknutí 
a povolení míče; 

- předpažit, spojit ruce, 
míček mezi dlaněmi a 
opakovaně tlačit a 
povolovat stisk 
dlaní; 

• Stoj : 
- vzpažit s míčkem 

a kroužit trupem; 
- ruce ve vzpažení 

s míčkem - úklony 
vpravo a vlevo; 

kroužení kotníkem, 
kolenem, celou nohou 
na obě strany, 
pravou 
i levou nohou; 

Důraz na 
natažené ruce 

• Správný úchop 
pálky: 

Pálkař uchopí pálku 
tak, že jedna ruka drží 
pálku nadhmatem u 
rozšířené patky pálky, 
druhá ruka drží pálku 
podhmatem těsně nad 

Nutné dbát: 
- nedržet pálku 

křečovitě 
sevřenou; 

- nedržet pálku 
obráceným 
úchopem; 

- nestát moc 
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\ druhou 
\ I rukou. 
J W A malých 

Y i Z N n dětí, 
— k t e r é ne-

di sponu j í 
Ky/ silovými 
Y ^ r r x ^ - ^ schop-

^ ^ nos tmi je 
doporučováno „zkrátit 
úchop". Pálka se drží 
blíž k rozšířené části 

blízko nebo 
daleko od 
stativu; 

sledovat míč 
očima; 

nemít naoiaté 

- neodhazovat 
pálku; 

-ruce s pálkou 
j sou 
natažené; 

postavení 
bokem do 

pálky tj. dále od patky 
pálky, při zachování 
stejných principů úchopu, 
viz. výše. Ale nedosahuje 
se tak silných a dalekých 
odpalů, ale zpřesní se 
úspěšný odpal míče do 

vyseče přímo 
určuje směr 
odpalu 
(regulace 

odpalu) 
I • Správný nápřah 

pálkou: 
Pálkař se postaví ve 

vymezeném prostoru čelem 
ke stativu, bokem do 
výseče v mírném stoji 
rozkročném, kolena mírně 
pokrčená a naměří si 
vzdálenost od stativu 
tak, že natáhne ruce 
s pálkou a 1 / 3 od konce 
pálky se dotýká míčku, 
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• 

Cvičný zápas 5 dětí na 

který je položený na 
stativ. 

• správný odpal 
míčku: 

Při švihu by měla být 
pálka pokud možno 
přibližně rovnoběžně se 
zemí. Je třeba docílit co 
nejrychlejšího švihu 
pálkou, což je možné 
dosáhnout hlavně 
napjatými pažemi a mírným 
záklonem v ramenou. 

• Správné odložení 
pálky: 

Pálku je nutné 
odložit po správném 
odpalu 2 - 3 m od domácí 
mety ve směru běhu k 1. 
metě. Pálka se nesmí 
odhodit, aby nedošlo 
k úrazu nebo poškození 
tělocvičny. 

Při špatném odložení 
pálky je hráč aut. 

- nácvik úchopu pálky 
a odpal ze stativu; 

- nácvik odkládání pálky 
- odpaly ze stativu -

každý 5 pokusů. 
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děti. 
5' Závěrečná 

část -
nástup 

Zakončení a shrnutí 
hodiny; 

uklizení pomůcek; 
seznámení s další hodinou 
- motivace. 
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3.3.3 2. nácvik 

cil: Seznámení s různými druhy přihrávek 
pomůcky: medicinbal, volejbalové míče, gymnastické míč 

vybavení na tee ball 

La S Obsah Metodické poznámky Organizační "1 
poznámky 

3 Tfrvodní 1 
část -

c ' 

nástup 
O píra - Boj 2 hřiště, 2 družstva - I o mezi hřiště ohraničené 

medicinbal čárami je položen 
(24) medicinbal. Každý hráč 

v družstvu má míč s jehož 
pomocí se snaží přemístit 
medicinbal na určené 
'místo („za čáru soupeře") 1 

íP 
- kutálením, hodem. J 

0 Průpravná S gymnastickými míči: - Rovná záda, 
část - I - sed a pohupování na váha těla 
rozcvička XjTN míči uprostřed 
(33) (seznámení míče, nohy 

1 s míčem) ; mírně 
roztažené, 
špičky 

. x ) LàL chodidel 
a kolen míří 

- sed, 1 ruku upažit ven. 

a kroužit zápěstím, 
předloktím, celou paží 
+ na obě strany 1 — 1 
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a výměna rukou 
(2. rukou přidržovat 
míč) ; 

- sed, ruce na míči, 
úklony a kroužení 
hlavou; 

- sed, kroužení rameny; 
- sed, ruce spojené 

v týlu, otáčení trupem 
vpravo a vlevo; 

- sed, ruce na míči, 
zatížení nohou špičky 
- paty; 

- sed, upažit poníž 
dlaněmi vzhůru, 
zvedání střídavě 
nohou; 

sed, ruce na míči, 
přednožit nohu a krou-
žit kotníkem, kolenem 
(+ výměna nohou); 
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- leh na zem, nohy polo-
žit 

1 A /} na 
míč, 

< ̂ J r u c e 

němi 
na zem - zvednout 
pánev, střídavě zvedat 
pravou a levou nohu; 

16' Hlavní - při hodu výkrok opačnou Nutné dbát: 
část - nohou než je ruka - nechytat míč 
přihrávky s míčem ve směru hodu do dlaně, 

a napjatou paží při protože se 
odhodu míče ve směru odrazí ven -
cíle; jen do 

- přihrávka spodním hodem košíčku 
jednoruč na krátkou rukavice, 
vzdálenost (6 m). snadno tak 

- Přihrávky po zemi do uzavře míč 
rukavice v rukavici; 
s přikleknutím na zem. - při házení 
Praváci přiklekávají držet míč 
na pravé koleno, kolmo pouze 
ve směru chytaného v prstech; 
míče a otevírá lapačku - při 
na levé ruce, která je přihrávkách 
položena na zemi a spodním 
čeká na „nakutálení" hodem, pozor 
míče. na zvednuté 

- Chytání míčku do zápěstí při 
rukavice - ze odhodu, míč 
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vzduchu. Je nutné I pak létá I 
stát pod vysokým vysoko nad 
míčem a vytvořit si hlavu 
tak přímku „oko- chytajícího 
rukavice-míč". žáka; 

- přihrávky ve dvojicích - při chytání 
na krátkou vzdálenost - důraz na 
(6 m) - počet práci 
správných příhozů za 2. ruky. 
minutu; snaha o 
směrování přihrávek 
na hruď; 

- odpaly ze stativu - 5 
pokusů. 

~ zápas Cvičný zápas 5 dětí na 5 
dětí. J Závěrečná Zakončení a shrnutí ] 

část - hodiny; 
nástup seznámení s další hodinou 

- motivace; 
uklizení pomůcek. J 
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3-3.4 2. utkání 

cíl: Upevňování pravidel při hře 
pomůcky: do dvojice míč na volejbal - basketbal, vybavení 

na tee ball 

Metodické poznámky 

Hráči = atomy se rozestaví 
v poli a pohybují se. Na 
signál - písknutí a řečení 
čísla se co nejrychleji 
spojí s ostatními atomy 
v požadovanou skupinku. 
Přebytečné atomy jsou 
vyřazeny. 
- stoj spatný, úklony hlavy 

vpravo a vlevo; 
- stoj rozkročný, vzpažit 

s míčem, úklony vpravo 
a vlevo, ruce musí být 
stále natažené; 

- stoj rozkročný, vzpažit 
s míčem, zvolna 
vodorovný předklon 
a zpět do vzpřímení; 

- stoj rozkročný, upažit 
(v jedné ruce míč) -
míč nad hlavou - chytit 
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oběma rukama - mič 
v druhé ruce, opačná 
ruka upažit a zase 
zpět ; 

- stoj rozkročný, hluboký 
předklon, míč v obou 
rukách - otočit trup 
vlevo a kmitnutí rukou 
vlevo - vrátit zpět -
otočit trup vpravo 
kmitnutí rukou vpravo -
vrátit zpět; 

- sed roznožný, míč ve 
vzpažení - předklon, míč 
co nejdále v předu na 
zemi; 

- sed snožný, míč ve 
vzpažení - leh vznesmo, 
míč ve vzpažení, sed 
a hluboký předklon, míč 
ve vzpažení; 

- cvičení ve dvojicích: žáci 
vedle sebe ve stoji 
rozkročném ve 
vzdálenosti jednoho 
kroku, žák vpravo míč ve 
vzpažení - úklonem vlevo 
předá žákovi vlevo míč, 
žák vlevo úklonem vpravo 
míč převezme 
a zpět; 

- cvičení ve dvojicích: žáci 

80 



leží proti sobě na břiše, 
podpor na předloktí, hod 
míčem; 

akončení a shrnutí hodiny; 
opakování a vysvětlení 
chyb; 

eznámení s další hodinou -
motivace; 

klizení pomůcek. 

- 3 směny, výměna družstev 
po 3 autech; 

- příprava hřiště; 
- před zápasem shrnout 

nejdůležitější pravidla + 
pravidla opakovat i při 
zápase - zastavení 
zápasu, aby si děti 
uvědomily chybu; 

- při zápase zápis správných 
a chybných odpalů a počty 
přihrávek jak u výzkumné, 
tak i u kontrolní 
skupiny; 

- uvolnění - hra na 
hadrového panáka -
dvojice, jeden ze dvojice 
si lehne, druhý mu 
postupně proklepává 
zápěstí, předloktí, celou 
ruku, kotník, koleno, 
celou nohu. 
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3.3.5 3.nácvik 

cíl: Osvojování přihrávek a odpalů 
pomůcky: vybavení pro tee ball, tyče 

Ča; 3 I Obsah 

Úvodní 
část -
nástup 

I Metodické poznámky I Organizační 
poznámky 

5' Hra - Rozdělení skupiny na 2 Je možné 
Červení a stejné části, které stojí startovat 
bílí (24) proti sobě v určené z různých 

vzdálenosti. Jedno družstvo poloh. 
je pojmenováno jako 
„červení", druhé družstvo 
jako „bílí". Červení 
chytají bílé a naopak. Na 
pokyn „červení" vybíhají 
'obě družstva. Červení honí 
bílé, kteří se snaží utéct 
za vymezenou čáru. Pokud je 
bílý chycen, stává se 
červeným a naopak. 

J87 r Průpravná I 
část -
rozcvička 
(8) 

S tyčemi : 
- stoj spatný - tyč nad 

hlavu rovně - hmit vzad 
- tyč do ťl 
předpaženi; v Ac^l 

) ř l 
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stoj spatný - tyč nad 
hlavu rovně - skrčit 
vzpažmo - tyč za hlavou 

vzpazeni - u 
rovný Jíl 
předklon -
hluboký 
ohnutý předklon; 

- stoj spatný - tyč ve 
vzpažení - úklony 
stranou; 

- sed roznožný - tyč 
v předpažení - hluboký 
ohnutý předklon -
položit tyč před tělo 
rovně - kutálet vpřed; 

- poskoky - protřepání 
celého těla. 

Rozdělení skupiny na 2 
části (přihrávky x odpaly) 
- míč v pohybu - přihrávky 

ve dvojicích, 
trojicích; 

- hod na cíl; 
- sbírání ležícího míče 

(v pohybu vždy do 
rukavice, stojícího 
míče vždy holou rukou); 

Hlavní 

odpaly a 
přihrávky 
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- přihrávky ve dvojicích na 
krátkou vzdálenost 
(6 m)- počet správných 
přihrávek / min; snaha 
o směrování přihrávek 
na hruď; 

- odpaly ze stativu - 5 
pokusů. 

8' - zápas Cvičný zápas 5 dětí na 5 
dětí. 

5' Závěrečná 
část -
nástup 

Zakončení a shrnutí hodiny; 
seznámení s další hodinou -
motivace; 

sklizení pomůcek. 

I 
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3.3.6 4. nácvik 

cíl: Upevňování příhozů a odpalů 
pomůcky: lavičky, vybavení na tee ball 

[či s I Obsah 1 Metodické poznámky I Organizační "— 

t'T i—; poznámky 
Úvodní 
část -

rT' 
nástup 

o Hra - I Rozděleni skupiny na 2 
Souboj stejné části, které 
skokanů stojí proti sobě na 
(24) kratších stranách 

volejbalového hřiště. 
Hráči se přemísťují 
na signál poskoky 
jednonož na opačný 
konec hřiště. Při 

'míjení se snaží 
napadnutím (tělem či 
rameny) vychýlit 
soupeře z rovnováhy. 
Kdo je vychýlen 
z rovnováhy přechází 
k soupeři. Vítězné je 
to družstvo, které 
získá více hráčů. 

(1 3růpravná ř Ja lavičkách: 1 )ůraz na správné 
č :ást - - vzpor klečmo oporem; d ržení těla. 
r ozcvička 
( 8) ÍI 

h 
•ST \T---s-5W. DÊÎ * 
rf*—» - L J 
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vzpor klečmo 
o lavičku čelně -
postupně kruhy 
pažemi; 
vzpor klečmo 
o lavičku čelně -
otočit trup vpravo 
upažit; 

dolů zevnitř 
zapažit nahoru 
zevnitř, dlaně 
vzhůru; 

sed skrčmo na 
lavičce čelně -
přednožit; 

stoj na lavičce 
bočně - seskok d 
stoje rozkročného 

Hlavní Rozdělení skupiny na 2 
část: části (přihrávky x 
Přihrávky odpaly). 
a odpaly - míč v pohybu: 

přihrávky ve 

přihrávky na 
dlouhou 
vzdálenost -
snaha mířit nad 
spoluhráčův pas 
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I R dvojicích na - přihrávky na~ 
dlouhou vzdálenost krátkou 
(12 m); vzdálenost -

- hod na cíl ze vzdá- snaha mířit na 
lenosti 2, 4, 6 m; hruď spoluhráče. 

- přihrávky ve 
dvojicích na 
krátkou vzdálenost 
(6 m) - počet 
správných přihrávek 
/ min; 

- odpaly ze stativu -
5 pokusů. 

- zápas Cvičný zápas 5 x 5 
dětí. 

^ J Závěrečná Zakončení a shrnutí 
část - hodiny; 
nástup seznámení s další 

hodinou - motivace; 
uklizení pomůcek. 
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3.3.7 3. utkáni 

cil: Upevňování a prohlubování pravidel při hře 
pomůcky: švihadla, vybavení na tee ball 

Ča s I Obsah I Metodické poznámky I Organizační 

"i ' poznámky 
3 I Úvodní 

část -
nástup 

6 ' Hra - Na I Vytvoření dvojic. Jeden 
honěnou ve ze dvojice se otočí. 
dvoj icích Dvojice se chytí za 

lokty. Honící dvojice 
má v ruce míč na tee 
ball, který předává 
dotykem míče o 
protihráče. Pohyb 
dvojice je dovolen 
jakkoliv, ale dvojice 
se nesmí rozpojit. 

10' Průpravná Se švihadly Délka švihadla -
část - - stoj cvičenec si 
rozcvička spatný stoupne na střed 
(8) (W un švihadla, drží 

hrudní \A \\)/ konce švihadla 
záklon (// y v obou rukách, 
- konce by měly 
upažit vzad - zpět; c iosahovat 

- podřep spatný - ř podpaží. 
švihadlo složené na 
čtvrtinu za tělem do 
zapažení; I 
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únožmo 
levou 

dolů 
úklon vlevo 
(vyměnit) ; 

poskok se 
skrčením 
přednožmo W \j 
levé, (j • 
bérec dolů <1 
- švihadlo 
před prsy rovně 
(vyměnit); 

- sed roznožný -
složené švihadlo na 
čtvrtiny na 
lopatkách rovně -
ruce do vzpažení -
úklon; 

- sed - mírný ohnutý 
předklon - vztyčit 
chodidla - složené 
švihadlo opřít 
o chodidla; 

přeskoky snožmo; 
přeskoky snožmo 
s meziskokem; 

přeskoky přednožný 
levou, pravou; 
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- 3 směny, výměna po 3 
autech; 

- příprava hřiště; 
- před zápasem shrnout 

nejdůležitější 
pravidla + pravidla 
opakovat i při 
zápase - zastavení 
zápasu, aby si děti 
uvědomily chybu; 

při zápase zápis 
správných a chybných 
odpalů a přihrávek 
jak u výzkumně, tak 
i u kontrolní 
skupiny; 

uvolnění - hra na 
hadrového panáka -
dvojice, jeden ze 
dvojice si lehne, 
druhý mu postupně 
proklepává zápěstí, 
předloktí, celou 
ruku, kotník, 
koleno, celou nohu. 

Zakončení a shrnutí 
hodiny; 

opakování a vysvětlení 
chyb; 

klizení pomůcek; 
aznámení s další 
hodinou - motivace. 
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3.3.8 5. nácvik 

cil: Procvičení a upevnění běhu mezi metami, vybíhání 
zastavování na metách 

pomůcky: 5 tenisových míčků, vybavení na tee ball 

5' 

Úvodní 
část -
nástup 
Hra -
Seber 
triko, 
Matěji ! 
(24) 

8' Průpravná 
část -
rozcvička 
(8) 

Metodické poznámky 

Rozdělení skupiny na 
stejné část, které proti 
sobě leží ve dvojicích na 
kratších stranách 
volejbalového hřiště. 
Uprostřed každé dvojice 
leží tenisový míček. Na 
signál dvojice vybíhají, 
snaží se sebrat tenisový 
míček a utéci s ním na svou 
stranu hřiště do 
vyhrazeného bezpečného 
území. Pokud se to hráči 
podaří dřív než je 
protihráčem chycen, získává 
bod. V opačném případě 
získává bod protihráč. 
S žebřinami : 
- stoj spatný zády 

k žebřině - upažit vzad 
a uchopit příčku 
nadhmatem - podřep; 
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stoj spatný zády 
k žebřině - upažit vzad 
a uchopit příčku 
nadhmatem - podřep 
přednožmo; 

stoj spatný čelem 
k žebřinám - rovný 
předklon - vzpažit vzad 
a uchopit příčku 
nadhmatem - kroužit 

úklon stoj na pravé 
vlevo -
vzpažit ' 
(výměna); T 

k žebřině 
skrčit 
přednožmo 
povyš ; 

nácvik běhu mezi metami; 
vybíhání z met: po odpalu 
míče, mety se nekradou; 

zastavování na metách -
všechny mety jsou 
průběžné = bez skluzů, 
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5' 
zapas 

Závěrečná 
část -
nástup 

protože mety nejsou 
pevně přidělány; 

- přihrávky ve dvojicích na 
krátkou vzdálenost 
(6 m)- počet správných 
přihrávek / min; 

- odpaly ze stativu - 5 
pokusů. 

Cvičný zápas - 5 x 5 dětí. 
Zakončení a shrnutí hodiny; 
zopakování a vysvětlení 

chyb ; 
seznámení s další hodinou -
motivace; 

sklizení pomůcek. 
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3.3.9 6. nácvik 

cíl: Upevnění a procvičení všech získaných poznatků 
z tee ballu 

pomůcky: 8 míčů, činky, vybavení na tee ball 

Čas I Obsah 

3 ' I Úvodní 
část -
nástup 

Metodické poznámky Organizační 
poznámky 

Hra - Na 
veverky 
a kuny 
(24) 

Průpravná 
část -
rozcvička 
( 8 ) 

Skupina rozdělena na 2 
stejná družstva - kuny 
a veverky. Veverky si nosí 
do určeného prostoru -
hnízda oříšky - míče. Snaží 
se nasbírat zásoby na zimu, 
ale hnízda se zmocnily kuny 
a ty veverkám vyhazují 
zásoby. Po uplynutí časového 
limitu vyhrává to družstvo, 
které má méně zásob na svém 
území. 
S činkami: 
- stoj spatný - 1 činka 

v obou rukách - předpažit 
- vzpažit do výponu; 

- stoj spatný - vzpažit -
kruhy vpřed a vzad; 

- podřep únožný levou -
skrčit upažmo, činky na 
ramena - upažit (výměna); 

2 x 2 m m 
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Hlavní 

přihrávky 
a odpaly 

ÍCvičný zápas 5x 5 dětí. 

Zakončeni a shrnutí hodiny 
zopakování a vysvětlení 
chyb; 

seznámení s další hodinou -
motivace; 

sklizení pomůcek. 

přednožit 
povýš 
levou -
upažit 
(výměna); 

- klek sedmo -
pokrčit 
upažmo 
vzad -
pokrčit 
upažmo; 

- stoj spatný - ruce v bok -
činky leží zkřížené 
vpravo stranou - přeskoky 
činek snožmo vlevo 
a vpravo; 

- přihrávky a odpaly ve 
trojicích, čtveřicích; 

- přihrávky ve dvojicích na 
krátkou vzdálenost (6 m) 
- počet správných 
přihrávek / min; 

- odpaly ze stativu -
5 pokusů. 
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3.3.10 4. utkáni 

cíl: Zdokonalení a upevnění pravidel tee ball 
pomůcky: volejbalový míč, pomůcky na tee ball 

Obsah Metodické poznámky Organizační 
poznámky 

Úvodní 

Všichni 

Cvičení ve dvojicích: 
stoj spatný 
zády k sobě -

ft 
upažit vzad, / ©í 
uchopit se za \ ]7T 
ruce - bočné TTj 

kruhy vzad, )(( 
vpřed; 

stoj rozkročný zády 
k sobě - vzpažit 
zevnitř vzad, uchopit 
se vzájemně za ruce -
podřep únožný levou -
úklon vlevo (výměna); 
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stoj rozkročný proti 
sobě - předpažit, opřít 
dlaně vzájemně o sebe -
jeden z dvojice klik 
(výměna); 

stoj rozkročný čelem 
k sobě - rovný předklon 
- vzpažit, ruce položit 
vzájemně na ramena -
otočit trup vlevo, 
vpravo; 

dřep zády k sobě -
skrčit zapažmo 
a zaklesnout se 
vzájemně za lokty 
vztyk; 

15' Hlavní 
část -
zápas 

3 směny; 
příprava hřiště; 
při zápase zápis 
správných a chybných 
odpalů a přihrávek; 

97 



- uvolnění - hadrový panák. 
10' Závěrečná 

část -
nástup 

Zakončení s shrnutí 10 
vyučovacích jednotek; 

zopakování a vysvětlení 
nejčastěji opakovaných 
chyb ; 

sklizení pomůcek. 
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3.4 ANALÝZA A INTERPRETACE VÝSLEDKU VÝZKUMU 
3.4.1 ČÁST DOTAZNÍKOVÁ 

Ve svém výzkumu jsem pracovala se školami v regionu 
Prahy 9. Nejdříve nastal problém určit Prahu 9, protože 
Praha 9 se rozdělila na další „podprahy" jako je např. 
Černý Most - Praha 14, Horní Počernice - Praha 20 nebo 
Letňany - Praha 18. 

K rozřešení problému mi ochotně pomohla pracovnice 
odboru Školství v Praze 9, která mi počet škol potvrdila 
razítkem. Uvedené školy přikládám v příloze. 

Školy, na kterých jsem svůj výzkum prováděla jsem si 
vyhledala na internetových stránkách. Prohlédla jsem si 
internetové stránky jednotlivých škol. 

Na všech základních školách jsem jednala s vedením 
školy - buď s ředitelkou školy nebo její zástupkyní. Na 
všech základních školách mi ochotně vyšly vstříc a předaly 
mé dotazníky učitelům učících na 1. stupni tělesnou 
výchovu a dětem ve 4. a 5. ročnících. 

Předpokládala jsem, že se mi nevrátí všechny 
dotazníky, ale 80 % se určitě vrátí. Můj předpoklad nebyl 
Přehnaný, vrátilo se 87,9 % všech dotazníků. 

Sestavila jsem 2 typy dotazníků. Jeden pro učitele 
učící na 1. stupni základních škol tělesnou výchovu 
a druhý pro žáky 4. a 5. tříd. Pracovníci z DDM 
Přizpůsobili své odpovědi věku dětí 1. stupně ZŠ. 
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3.4.1.1 Výsledky výzkumu u dospělých 

Dotazník pro učitele obsahuje 16 otázek. Snažila jsem 
se zformulovat otázky jasně a konkrétně tak, aby typy 
odpovědí byly uzavřené (ano x ne nebo přehled možných 
odpovědí), otevřené (volná odpověď), polozavřené (ano x ne 
x doplnění odpovědi). Všechny otázky se týkají vztahu 
učitele k netradičním sportovním hrám. Otázky mohu 
rozdělit na ty, které se týkají osobního vztahu 
jednotlivého učitele k netradičním sportovním hrám a na 
otázky materiálního a technického zázemí jednotlivých 
základních škol. 

Ve vyhodnocování otázek jsem využila grafů výsečových 
z důvodu lepší orientace v procentuálním vyjádření. 

Na první dotazník odpovědělo 40 pedagogů. 

Dotazník pro pedagogy učící na 1. stupni základních 
škol tělesnou výchovu: 
a) Pohlaví: 

• muž 
• žena 

škol Z dotazníků vyplývá, íe na 1. stupni základních 
vyučuje tělesnou výchovu 95 » žen a pouze 5 » muzu. 
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b) Věk dotazovaných: 
• do 30 let 
• 3 0 - 3 5 let 
• 3 6 - 4 5 let 
• 4 6 - 5 5 let 
• 56 a více let 

20% 

42% 

• do 30 let 
• 30 - 35 let 
36 - 45 let 

• 46 - 55 let 
• 56 a více let 

Ze všech 4 0 dotázaných pedagogů jich je 42 % ve věku 
36 - 45 let a 8 % pedagogů je ve věku 30 - 35 let. 40 % 
pedagogů je ve věku od 4 6 let. Věk pedagogů do 30 let 
představuje v grafu 10 %. 

c) Pedagog vyučuje: 
• na 1. stupni ZŠ 
• na 2.stupni ZŠ, ale na 1. stupni vyučuje Tv 
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95 % dotázaných pedagogů vyučuje tělesnou výchovu 
i všechny ostatní předměty na 1. stupni. Jen 5 % pedagogů 
vyučuje na 2. stupni ZŠ a na 1. stupni vyučuje tělesnou 
výchovu. 

1. Naše škola je zaměřená na: 
• sport 
• jazyky 
• matematiku 
• počítače 
• bez zaměření 
• jiné zaměření (SPU, hudební) 

Z dotazníků vyplývá, že jsem svůj průzkum prováděla na 
11 základních školách. Ve skutečnosti bylo základních škol 
Pouze 6. V této otázce došlo u jednotlivých pedagogů 
zaměnění pojmu zaměření školy a zaměření tříd. Zaměření 
školy se často měnilo a různě zaměřené třídy ve školách 
jsou pozůstatkem hledání „správného" zaměření. Dotazníky 
uvádějí, že nejméně škol - 4 % je zaměřeno na matematiku. 
5 % škol je zaměřeno na hudební výchovu, 9 % škol je 
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zaměřeno na specifické poruchy učení a počítače, 15 % škol 
je zaměřeno na jazyky. 23 % škol je zaměřeno na sport, 
a to na kopanou a lehkou atletiku. 35% dotázaných škol je 
bez zaměření. Ve skutečnosti je 1 základní škola zaměřena 
na počítače, 2 základní školy jsou zaměřeny na sport, 
1 základní škola je zaměřena na poruchy učení 2 základní 
školy jsou bez zaměření. 

2. Na naší základní škole se vyučuje podle: 
• Vzdělávacího programu Základní škola 
• Vzdělávacího programu Národní škola 
• Vzdělávacího programu Obecná škola 
• Vzdělávacího programu 

83 % dotázaných základních škol vyučuje dle 
Vzdělávacího programu Základní škola. Pouze 17 % škol má 
s^ůj vlastní vzdělávací program vytvořený podle Rámcového 
vZdělávacího programu. Vlastní vzdělávací program nese 
^jmenování - „Šance pro všechny, vždy a ve všem". 
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3. Z netradičních sportovních her znám: 
• florbal 
• korfbal 
• tee ball 
• softball 
• baseball 
• ricochet 
• squash 
• frisbee ultimate 
• double disc court 
• ringo 
• j iné 

Netradiční sport, hry 

4% 
-2% 

17% 

18% 

• florbal 

akorfbal 

• tee ball 

• softball 

•baseball 

•frisbee ultimate 

•double disc court 

• ricochet 

• squash 

• ringo 

• jiné 

Mezi nečastější netradiční sportovní hry, které jsou 
v Povědomí pedagogů dotazovaných základních škol, patří 
florbal a squash s 20 dále pak baseball s 18 % 
a s o f t b a l l se 17 S. Jen 1 % dotázaných zná 
^Uble disc court a 2 % znají tee ball. 4 % dotázaných zná 
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korfbal. Na stejné pozici v povědomí pedagogů jsou 
umístěny netradiční sportovní hry ricochet a frisbee 
s 5 %. 8 % pedagogů zná ringo. 

4. - 5. Na ZŠ vyučuji netradičním sportovním hrám 
v mimoškolních aktivitách nebo v nepovinné Tv: 

• ano (uveďte název netradiční sportovní hry) 
• ne 

85 % dotázaných pedagogů nevyučuje netradičním 
sportovním hrám v mimoškolních aktivitách nebo v nepovinné 
Tv- Pouze 15 % pedagogů vyučuje netradičním sportovním 
hrám v mimoškolních aktivitách, a to na všech dotazovaných 
kolách je otevřen kroužek florbalu, na 1 základní škole 
^ otevřen kroužek ringa a kroužek tee ballu. 

6- Naše materiální podmínky pro netradiční sportovní hry: 
" máme vlastní: 

• kroužek na ringo 
• hokejky na florbal 
• vybavení pro brankáře na florbal 

• branky na florbal 
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• rakety na squash, ricochet 
• stojany na korfbal 
• talíř na frisbee, double disc court 
•pálku na tee ball, softball, baseball 
• rukavice na tee ball, softball, baseball 
• stativ na tee ball 
•míčky na tee ball, softball, baseball 

děti si musí nosit (doplňovat část): 
nemáme materiální podmínky 

Vybaveni na tee ball, softball, 
basketball 

38% 

• rukavice na 
tee ball, 
softball, 
baseball 

•pálka na tee 
ball, 
softball, 
baseball 

•stativ na tee 
ball 

• míček na tee 
ball, 
softball, 
baseball 

Vybavení na tee ball, softball nebo baseball vlastní 
školy v procentuálním zastoupením takto: 38 % škol vlastní 
na uvedené sporty míček, 31 % škol vlastní pálku. Rukavice 
vlastní 23 %. Jen 8 % škol vlastní stativ na tee ball. 
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Vybaven i na f l o r b a l 

39%, 

3hokejky na 
florbal 

S vybaveni pro 
bankáře na 
florbal 

•branky na 
florbal 

22% 

Základní školy vlastní 
22 % škol vlastní vybavení 
vlastní branky na florbal. 

ve 39 % hokejky na florbal. 
pro brankáře a 39 % škol 

Vybaveni škol 

32% 

26% 

• disk na frisbee 
ultimate, double 
disc court 

• kroužek na ringo 

• pomůcky na florbal 

I rakety na ricochet, 
squash 

• stojany na korfbal 

• pomůcky na tee 
ball, softball, 
baseball 

• děti si musí nosit 
(doplňovat hokejky 
na florbal) 

• nejsou 
mat. podmínky 
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Z průzkumu vyplývá, že vybavení na florbal vlastní 
32% škol a 26 % škol vlastní kroužek na ringo. Po 
průměrovém spočítání vlastní celkem 16 % škol vybavení na 
tee ball, softball, basketball a disk na frisbee ultimate 
a double disc court. 5 % škol uvádí, že si děti musí nos i t 
ke hře hokejky na florbal a dalších 5 % škol nemá 
materiální podmínky na uvedené netradiční sportovní hry. 
Na žádné z uvedených škol nenajdeme stojany na korfbal 
nebo rakety na ricochet a squash. Do dotazníků měli 
pedagogové zapsat počet jednotlivého vybavení uvedených 
netradičních sportovních her. Toto množství nebylo možno 
spočítat, protože se vybavení v jednotlivých školách velmi 
lišilo u jednotlivých pedagogů. 

7. Netradiční sportovní hry můžeme hrát: 
• ve vlastní tělocvičně 
• na vlastním hřišti 
• ve vlastní hale 
• nemáme svůj vlastní hrací prostor, a tak 

chodíme do (máme v pronájmu) 

• jinde 

Prostorové podmínky 
o% 

•tělocvicna 
•hřiště 
• hala 
•pronájem 
•jinde 
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42 % škol vyučuje tělesnou výchovu na vlastním hřišt: 
41 i škol vyučuje tělesnou výchovu ve vlastní tělocvičně 
Žádná ze škol nechodí na tělesnou výchovu do haly ani na 
jiné místo. 17 % škol si pro výuku tělesné výchovy 
pronajímá tělocvičnu. 

8. V jakých třídách (ročnících) využíváte netradiční 
sportovní hry v nepovinné Tv nebo v mimoškolních 
činnostech? 

43 % škol využívá netradičních sportovních her 
v nepovinné Tv nebo v mimoškolních činnostech, a to 
od 2. do 5. ročníku a 57 % škol nevyužívá netradičních 
sportovních her ve volnočasové náplni dětí. 

9. - 10. Pořádá Vaše škola na 1. stupni ZŠ soutěže 
v netradičních sportovních hrách ? Pokud ano, tak 
v jakých? 

Volnočasová náplň 

57% 

43% 
• ne 
• ano 

• ano 
• ne 
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Pořádání soutěží 

57 % škol nepořádá soutěže v netradičních sportovních 
hrách. 43 % škol pořádá soutěže v těchto hrách, a to ve 
florbalu. 

11. - 12. Účastní se Vaše škola nějakých soutěží v ne-

tradičních sportovních hrách? Pokud ano, tak v jakých ? 

• ano 

• ne 

Účast na soutěžích 

71 % dotázaných škol se účastní soutěžích 

netradičních sportovních hrách, a to ve florbalu. 

% škol se soutěží neúčastní. 
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13. Nové poznatky o netradičních sportovních hrách 
získávám z: 

- internetových stránek (pokud možno uveďte 
jakých) 

- časopisů 
- učitelských novin 
- jiného zdroje: 

Nové poznatky 
7% ^ ^ ^ ^ ^ 13% 

• internetové 
/ \ / ^ X stránky 

1 
•časopisy 

1 J •učitelské 
\ J noviny 

• děti 
67% L 1 

Nové poznatky o netradičních sportovních hrách 
získávají pedagogové ze 67 % z časopisů, 13 % získává 
poznatky z učitelských novin a internetových stránek 

• i \ a 7% pedagogů získává nové (nebylo uvedeno z jakých) a /* peu<*y y 
Poznatky od dětí. 

• _Tr< *áci o netradiční sportovní hry 14. Jak velký zájem jeví zaci 
ve Vaší výuce, škole? 

• velký 
• průměrný 
• malý 
• žádný 
• jiná odpověď 
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Zájem ž á k ů 

8% 

2 

•bez odpovědi 

37% 

• malý 
• žádný 

• velký 
• průměrný 

20% 

37 % pedagogů uvádí, že děti jeví o netradiční 
sportovní hry ve výuce velký zájem, 20 % uvádí, že zájem 
dětí je průměrný a 8 % uvádí, že zájem je malý nebo žádný. 
27 % pedagogů neodpovědělo na danou otázku. 

15. - 16. Měl(a) byste zájem absolvovat doškolení 
v problematice netradičních sportovních her ? Pokud ano, 
tak v jakých ? 

• ano 
• ne 

Školení pedagogů 

• ne 
• ano 
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72 % dotázaných pedagogů nemá zájem o doškolování 
v netradičních sportovních hrách a jen 28 % pedagogů má 
zájem o doškolování v různých netradičních sportovních 
hrách. 

3.4.1.2 Výsledky výzkumu u dětí 

Dotazník pro děti 4. a 5. tříd 1. stupně základních 
škol obsahuje 10 otázek. V dotazníku najdeme otázky, na 
které je možné odpovědět uzavřeně (ano x ne nebo přehled 
možných odpovědí), otevřeně (volná odpověď), polozavřeně 
(ano x ne x doplnění odpovědi). Všechny otázky se týkají 
vztahu dítěte k netradičním sportovním hrám. Otázky mohu 
rozdělit na ty, které se týkají osobního vtahu dítěte 
k netradičním sportovním hrám a na vnímání netradičních 
sportovních her z pohledu žáka ke škole. 

Ve vyhodnocování otázek jsem využila převážně grafů 
výsečových z důvodu lepší orientace v procentuálním 
vyjádření. 

Na druhý dotazník odpovědělo 365 žáků ze 4. a 5. tříd 
základních škol. 

a) Pohlaví: 
• dívka 
• chlapec 
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Dotazník vyplnilo 48 % dívek a 52 % chlapců 
ze 4. a 5. tříd základních škol Prahy 9. 

b) Rok narození: 
• 1992 
• 1993 
• 1994 
• 1995 
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Dotazník vyplnilo 0,39 % dětí narozených v roce 1991, 
1 % dětí narozených v roce 1992. Nejvíce dětí - 58 %, 
které vyplnily dotazník, se narodilo v roce 1993, 
34 % dětí v roce 1994 a 7 % dětí v roce 1995. 

1. Třída se zaměřením na: 
• jazyky 
• bez zaměření 
• matematiku 
• počítače 
• sport (uvést jaký) 
• jiné zaměření: 

Zaměření tříd 
11% 0% 

66% 

• j azyky 
•bez zaměření 
• matematika 
• počítače 
• sport 
• jiné SPU 
• jiné HV 

66 % dotázaných tříd nemá žádné zaměření, 17 % tříd je 
zaměřeno na specifické poruchy žáků, 11 % tříd je zaměřeno 
na hudební výchovu a 6 % na výpočetní techniku. Žádná 
z dotázaných tříd není zaměřena na jazyky, matematiku nebo 

spor t . 

2. 2 netradičních sportovních her znám 
časopisu, internetu, ... : 
• florbal 

- z televize, 
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• korfbal 
• tee ball 
• softball 
• baseball 
• frisbee ultimate 
• double disc court 
• squash 
• ricochet 
• ringo 
• jiné 

1/3% 

15% 

Znalost her 

0% 

27% 

10% 

•0, 9% 
4% 

21% 

•florbal 

• korfbal 

•tee ball 

•softball 

•baseball 

•frisbee 
ultimate 

•double disc 
court 

•squash 

•ricochet 

• ringo 
• jiné 

27 % dotázaných dětí zná florbal, 21 % dotázaných dětí 
zná baseball, 15 % dětí zná ringo, 14 % squash, 10 % dětí 
zná s o f t b a l l , 7 % frisbee ultimate, 4 % dětí zná 
tee ball, 1,3 % ricochet. Nejméně dětí zná korfbal - jen 
0,9 % a double disc court - jen 0,4 %. Žádné z dotázaných 
dětí neuvedlo znalost jiného netradičního sportu. 
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Pravidla, zvládnutí základních herních činností tj. 
dovednostní úroveň netradičních sportovních her: 

Znám (prosím o zaškrtnutí) 

• f l o rba l 
• korfbal 
• tee ball 
• softball 
• baseball 
• frisbee ultimate 
• double disc court 
• squash 
• ricochet 
• ringo 
• jiné (vypiš jaké) 

Znalost pravidel 
• florbal 

O korfbal 

10% 0% • tee ball 

a. «ricochet 

I «double disc 
f court 
Io Dsquash 

• jiné 

• ringo 

•frisbee ultimate 

•baseball 

•softball 
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29 % dotázaných děti zná pravidla, zvládá základní 
herní činnosti florbalu, 27 % zná pravidla, zvládá herní 
činnosti squashe, 14 % dětí zná pravidla, zvládá herní 
činnosti baseballu, 10 % ringa, 7 % frisbee ultimate, 
6 % dotázaných zná pravidla, zvládá herní činnosti 
tee ballu, 4 % softballu, 2 % dětí ricochetu, 
1 % dotázaných dětí zná pravidla, zvládá základní herní 
činnosti korfbalu. Žádné z dotázaných dětí nezná pravidla 
double disc courtu. 

4. Z netradičních sportovních her aktivně hraji: 
• florbal 
• korfbal 
• tee ball 
• softball 
• baseball 
• frisbee ultimate 
• double disc court 
• squash 
• ricochet 
• ringo 
• jiné (vypiš jaké) 
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Aktivni hra 

o% 
16% 

2% o 

56% 

• florbal 
•korfbal 
• tee ball 
•softball 
•baseball 
• frisbee 
ultimate 

•double disc 
court 

• squash 
• ricochet 
• ringo 
• jiné 

Nejvíce dětí - 56 % hraje aktivně florbal, 16 % dětí 
hraje ringo, 9 % squash, 8 % dotázaných dětí hraje 
baseball, 5 % frisbee ultimate, 3% softball, 2 % tee ball 
a 1 % ricochet. Žádné z dotázaných dětí nehraje double 
disc court nebo korfbal. 

5. Netradiční sportovní hry hraji jsem hrál(a) : 
• v mimoškolních činnostech (v rámci kroužků) škol 

• v DDM 
• prázdninách 
• jinde (vypiš kde) : 
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Misto získání znalostí 

5% 0% 

63 % dotázaných hraje netradiční sportovní hry 
o prázdninách, 23 % dětí v rámci kroužků ve škole, 
9 % dotázaných dětí se s netradičními sporty seznámilo 
v domech dětí a mládeže, 5 % dětí v jiných sportovních 
zařízeních. 

6. Účastním se soutěží v netradičních sportovních hrách? 

• ne 
• ano (uveď v jakých) 

Účast na soutěžích 

• ano 
• ne 
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93 % dotázaných dětí se neúčastní soutěžích 
v netradičních sportovních hrách. Jen 7 % dotázaných dětí 
se účastní soutěžích v squashy, florbaul, frisbee ultimatu 
a baseballu. 

7. - 8. Netradiční sportovní hry bych chtěl(a) hrát 
v rámci mimoškolní tělesné výchovy (kroužků). Pokud 
ano, tak jaké: 

• ano 
• ne 

69 % dotázaných dětí nemá zájem o hraní netradičních 
sportovních her v rámci mimoškolní tělesné výchovy a jen 
31 % dotázaných dětí má zájem o hraní ringa, 
double disc courtu, florbalu, squashe, baseballu, 
ricochetu, frisbee ultimate. 

9. Pozoruji, že netradiční sportovní hry se neobjevují 
v mimoškolních činnostech tzv. kroužcích ve škole 
z důvodu: 

• neznalosti učitele (učitelky) 
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• malého zájmu žáků 
• prostorových podmínek 
• jiný důvod: 

Důvod, proč ne 

• neznalost 
uč. 

• malý zájem 

• materální 
podm. 

• neznalost 
žáků 

•prostor 

54 % dotázaný dětí pozoruje, že se netradiční 
sportovní hry neobjevují v mimoškolních činnostech 
z důvodu neznalosti těchto her učitelem. 28 % dotázaných 
dětí se domnívá, že je to z důvodu malého zájmu dětí, 
10 % dotázaných dětí si myslí, že nejsou dostatečné 
materiální podmínky, 6 % myslí, že je to pro nedostatečné 
prostorové podmínky. 2 % dotázaných dětí si myslí, že je 
to z důvodu neznalosti žáků. 

10. V případě, že by na škole existoval kroužek 
netradičních sportovních her, chtěl(a) bych jej 
navštěvovat - doplň který: 

Dotázané děti mají zájem navštěvovat kroužek florbalu, 
squashe, baseballu, softballu, ringa, ricochetu. 
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3.4.2 ČÁST METODICKÁ 

Svůj metodický model výuky tee ballu, který jsem 
vypracovala dle Mérandovy pedagogické metody jsem 
vyzkoušela na jedné základní škole na Praze 9. V této 
škole mají jak hřiště, tak i 2 tělocvičny. Protože jsem 
svůj metodický model zkoušela v březnu, vybrala jsem si 
k tomuto účelu „velkou" tělocvičnu. Pracovala jsem s 21 
dětmi z 5. třídy. Děti byly náhodně rozděleny na dvě 
skupiny, výzkumnou a kontrolní. 1 dítě mi pomáhalo 
zapisovat data. Po celou dobu zkoušení mého metodického 
modelu byl se mnou ještě v tělocvičně mimo dětí 
pedagogický dozor. Tato škola vlastní vybavení 
na tee ball. 

Po celou dobu zkoušení mého modelu byly přítomny 
všechny děti. 

Ve výzkumné skupině bylo 10 dětí, 4 chlapci a 6 dívek. 
2 děti měly základní poznatky o softballu. Děti z výzkumné 
skupiny byly postupně v jednotlivých nácvicích testovány -
počty přihrávek ve dvojicích na krátkou vzdálenost (6 m) 
za 1 minutu a počty správných odpalů ze stativu 
z 5 možných: 

Děti výzkumné skupiny byly v dobrých a špatných 
přihrávkách testovány při 6 nácvicích. 

"Z 15 
I 10 O a 

Přihrávky 1. a 2. nácviku 
• dobré l.nácv. 
• špatné 2.nácv. 
0 dobré 2.nácv. 
• špatné 2.nácv. 

Fanda + 
Michal 

Olga + 
Markéta 

Bára + 
Katka 

Martin + 
Oleg 

Aneta + 
Michala 
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Dobré přihrávky v i . a 2. nácviku se u jednotlivých 
dvojic zvyšovaly, až na Martina s Olegem, kteří měli lepší 
výsledky při 1.nácviku než při 2. Nejviditelnější zlepšení 
dosáhla dvojice Olina a Markéta, a to 3,4 x si více dobře 
přihrály v 2. nácviku než v 1. Nejvíce správných přihrávek 
měl Fanda s Michalem, a to jak při 1., tak i při 
2. nácviku a to 25 a 27 přihrávek. Olina s Markétou si 
přihrály 7 x a 24 x, Bára s Katkou 9 x a 12 x, Martin 
s Olegem 13 x a 10 x, Aneta s Michalou 11 x a 15 x. 

Přihrávky 3. a 4. nácviku • dobré 3. nácv. 
• špatné 3.nácv. 
H dobré 4.nácv. 
• špatné 4. nácv. 

Fanda + 
Michal 

Olga + 
Markéta 

Martin + Aneta + 
Oleg Michala 

Dobré přihrávky ve 3. a 4. nácviku se počtem 
přibližují. Již zde není takový rozdíl jako u přihrávek 
v 1. a 2. nácviku. Špatné přihrávky se zvýšily ve 
4. nácviku u Fandy s Michalem a u Markéty s Olgou. 
U ostatních dvojic došlo k poklesu špatných přihrávek při 
4. nácviku. Nejvíce si správně přihrál jak ve 3., tak i ve 
4. nácviku Fanda s Michalem - 27 x a 30 x, Olga s Markétou 
23 x a 25 x, Aneta s Michalou 14 x a 20 x a Martin 
s Olegem 10 x a 20 x. 
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Přihrávky 5. a 6. nácviku 
• dobré 5.nácv. 
• špatné 5.nácv. 
• dobré 6.nácv. 
• špatné 6.nácv. 

Fanda + 
Michal 

Olga + 
Markéta 

Bára + Martin + Aneta + 
Katka Oleg Michala 

V 5 a 6. nácviku je vidět velké zlepšení. Špatné 
přihrávky byly minimalizovány, počet dobrých přihrávek za 
minutu se zvětšil. 

Fanda s Michalem si přihráli v 5. a pak v 6. nácviku 
29 x a 37 x, Bára s Katkou 27 x a 28 x, Olga s Markétou 
26 x a 25 x, Aneta s Michalou 26 x a 23 x, Martin s Olegem 
21 x a 26 x. 

• 1. nácvik 
B2. nácvik 
• 3. nácvik 
0 4 . nácvik 
• 5. nácvik 
0 6. nácvik 

Fanda Bára Michal Katka Martin Markéta Aneta Michala Oleg 
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Děti z výzkumné skupiny byly při všech nácvicích 
testovány ohledně počtu správných odpalů ze stativu. Každé 
dítě mělo při každém nácviku 5 pokusů. Nejvíce správných 
odpalů se podařilo jako 1. Anetě, jako 2. Fandovi. 
Nejvyrovnanější počty odpalů při každém nácviku měla Katka 
a Olga. Olina byla zároveň i nejslabši - měla ze všech 
nácviků nejméně správných odpalů. 2. nejslabši byla Bára. 
U všech zúčastněných je vidět rozdíl mezi odpaly 
v 1. a ve 4. nácviku - došlo k zlepšení. 

Celkem odpálil Fanda 24 x ze stativu, Bára 15 x, 
Michal 26 x, Katka 22 x, Olga 14 x, Martin 22 x, Markéta 
23 x, Aneta 27 x, Michala 18 x a Oleg 23 x. 

Dále chci porovnat rozdíl mezi skupinou výzkumnou a 
kontrolní. Porovnávám dobré a špatné odpaly, počty 
přihrávek v 1.zápase 2. směny a body. Počet autů je 
neměnný. 2. směnu jsem zvolila z toho důvodu, že děti jsou 
již rozehrané. 

Před 1. zápasem došlo k losování, která skupina bude 
začínat. 1. a 3. zápas začínala skupina kontrolní a 2. a 
4. zápas skupina výzkumná, z důvodu spravedlnosti. 

P o r o v n á n i s k u p i n v 1. z á p a s e 2. s m ě n y 

2 0 
O :>právný 

o d p a l 
18 • š p a t n ý 

o d p a l 
1 6 O p o č e t 

p ř i h r á v e k 
14 • b o d y 

12 • a u t y 
10 

8 

0 
2 

4 
6 

k o n t r o l . 
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V 1. zápase 2. směny měla kontrolní skupina stejný 
počet správných i chybných odpalů ze stativu - 7 a méně 
přihrávek než skupina výzkumná. Skupina výzkumná 6 x 
správně a 5 x špatně odpálila ze stativu. Výzkumná skupina 
si přihrála 18 x, kontrolní 15 x. Počet bodů byl stejný 
tzn., že výzkumná i kontrolní skupina získala 3 body. 

P o r o v n á n i skupin v e 4. zápase 2. směny 

výz kum. 

• správný 
odpal 

• špatný 
odpal 

• počet 
přihrávek • body 

kontrol. 

Ve 4. zápase 2. směny je viditelný pokrok a rozdíl 
mezi skupinou výzkumnou a kontrolní. 

Výzkumná skupina si přihrála 35 x, kontrolní 25 x. 
Výzkumná skupina 21 x správně a 5 x špatně odpálila ze 
stativu, kontrolní skupina odpálila 15 x správně a 3 x 
špatně. Výzkumná skupina získala 15 bodů, kontrolní 
skupina 13 bodů. 
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Porovnáni v ý z k u m n é skupiny v e 2.směně 

40 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

0 

C3 správný 
odpal 

• špatný odpal 

• p o č e t 
p ř i h r á v e k 

El body 

• auty 

1.zápas 4.zápas 

Pokrok u skupiny výzkumné v 1. a 4. zápase je 
výrazný. Hráči mají více bodů, správných odpalů a zvýšil 
se i počet přihrávek. Hráči výzkumné skupiny získali 
1. zápase 2. směny 3 body, ve 4. zápase 2. směny 15 bodů. 
Výzkumná skupina odpálila v 1. zápase 2. směny 6 x správně 
a 5 x špatně, ve 4. zápase 2. směny odpálila výzkumná 
skupina 21 x správně a 5 x špatně. V 1. zápase 2. směny si 
hráči přihráli 17 x, ve 4. zápase 2. směny 35 x. 

Porovnáni kontrolní skupiny ve 2. sméně 

• správný odpal 
• Spatný odpal 
• počet přihrávek]| 
• body 
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I u skupiny kontrolní je znatelný pokrok ve 4. zápase 
na rozdíl od 1. Došlo ke zvýšení počtu přihrávek i bodů, 
zmenšil se počet špatných odpalů a zvětšil se počet 
dobrých odpalů. 

Hráči si v 1. zápase 2. směny přihráli 15 x, 
ve 4. zápase 2. směny 25 x. Hráči odpálili 
v 1. zápase 2. směny 7 x správně a 7 x špatně. 
Ve 4. zápase 2. směny odpálili 15 x správně a 3 x špatně. 
Výzkumná skupina získala ve 1. zápase 2. směny 3 body, 
ve 4. zápase 2. směny 12 bodů. 

Odpaly 
•správný - kontrol, 
•špatný - kontrol, 
•správný výzkum, 
•špatný výzkum. 

100 

90 

80 

13 70 -n o & 60 +-
•3 50 f-
rt 
g 40 u O M 30 a 

20 

10 

0 1.směna|2.směna 
1.zápas 

m, 

1.směna | 2.směna 
2.zápas 

I 
I 

1.směna | 2.směna 
3.zápas 

1.směna|2.směna 
4.zápas 

nat-rné, že výzkumná skupina Z osmi sledovaných smen je patrné, 
c * *rh více správných odpalů nez kontrolní provedla v 6 směnách vice 
- v* v 6 směnách bylo špatných odpalu skupina, a take v b sm»«» 

- x r\c*7 u kontrolní skupiny, u výzkumné skupina mene nez u Jconr 
• nHnálila správně v 1. zápase na 80 % Výzkumná skupma odpaina sP 

a 55%, v 2. zápase na 64 % a 88 », ve 3. zapase 
na 100 % a 71 * a ve 4. zápase na 94 » a 81 ». 

129 



Kontrolní skupina odpálila správně v 1. zápase 
na 67 % a 50 %, ve 2. zápase na 60 % a 75 %, ve 3. zápase 
na 79 % a 75 % a ve 4. zápase na 73 % a 83 %. 

Počet bodů 
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1.směna | 2.směna 
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N ->> 
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E 3 JÍ N & 
> 

O M •P 
C O M 

1.směna 2.směna 
4. zápas 

skupiny 

Počet získaných bodů v jednotlivých směnách se 
postupně zvyšoval. V 1. zápase získaly skupiny 7 bodů. 
Ve 2. a 3. zápase byla lepší skupina kontrolní než 
výzkumná. 

Skupina výzkumná v 2. zápase získala 5 bodů a skupina 
kontrolní 10 bodů. 

Ve 3. zápase získala skupina výzkumná 14 bodů, skupina 
kontrolní 16 bodů. 

Ve 4 zápase získala výzkumná skupina 27 bodů 
a kontrolní skupina 20 bodů. 

Celkově získala skupina výzkumná 53 bodů a skupina 
kontrolní 53 bodů. 
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4 DISKUSE 

Do této diplomové práce se ochotně zapojily všechny 
základní školy Prahy 9 a Dům dětí a mládeže Prahy 9, který 
jako jediná organizace nabízí kroužek netradičních 
sportovních her pro děti mladšího školního věku. 

Ve vztahu k jednotlivým cílům se vrátím k výsledkům 
dotazníků. Při zjišťování materiálních podmínek pro hraní 
netradičních sportovních her v zařízeních pro děti 
mladšího školního věku v Praze 9 odpovídali jednotliví 
dotázaní pedagogičtí pracovníci různě. Může to znamenat, 
že učitelé se nezajímají o nové sportovní hry pro děti 
mladšího školního věku a nebo si myslí, že je důležitější, 
aby se děti naučily základní dovednosti v gymnastice, 
atletice ve sportovních hrách, a to jim stačí. Ale kde se 
mají seznámit děti s netradičními sportovními hrami, když 
ne ve školách ! Společnosti SaBaT a SPECTRUM nabízí pro 
děti 4. a 5. tříd základních škol půldenní seznámení 
s tee ballem, v jehož rámci si děti vyzkouší odpaly a hody 
míčků, naučí se základní pravidla hry a pod vedením 
trenérů si zahrají zápas. Zúčastněná základní škola obdrží 
stativ, pálku, rukavici, mety a míček na tee ball. Tyto 
organizace pravidelně oslovují základní školy. Z průzkumu 
vyplývá, že na školách mají nejvíce materiální podmínky na 
hraní florbalu 32 % dotázaných škol, ringa 26 % dotázaných 
škol, frisbee ultimatu i double disc courtu 16 % 
a pálkovačich her 16 %. Je to z toho důvodu, že tyto 
sporty mohou hrát koedukované skupiny a je možno je hrát 
při tělesné výchově. Tyto sporty , mimo florbalu, můžeme 
hrát na hřišti nebo v tělocvičně. Děti se s nimi seznamují 
o prázdninách na prázdninových táborech - 63 % dětí nebo 
v kroužcích - 23 % dotázaných dětí. Florbal znají děti 
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z televize. Florbal slaví úspěchy i na mezinárodní scéně -
v roce 2004 získala mužská reprezentace na Mistrovství 
světa stříbrnou medaili. 

Učitelé by se měli více zajímat o netradiční sportovní 
hry a o jejich zapojení do výuky nebo do volnočasové 
náplně dětí mladšího školního věku. Také by měli 
navštěvovat různá školení, studovat odbornou literaturu, 
neméně důležité jsou konzultace s kolegy a rady od nich. 

Prostorové podmínky pro hraní netradičních sportovních 
her jsou vynikající - 43 % dotázaných organizací využívá 
hřiště, 41 % má k dispozici tělocvičnu a 17 % dotázaných 
institucí si tělocvičnu pronajímá. 

Z vyplněných dotazníků dále vyplývá, že nejvíce děti 
4. a 5. tříd hraje florbal a ringo. Florbal hraje 56 % 
dotázaných dětí a ringo 16 % dotázaných dětí. 

Při zpracovávání metodického modelu výuky pro 
netradiční pálkovači hru tee ball jsem se mimo jiné 
zaměřovala na obměny her v úvodních částech a na obměny 
pomůcek při rozcvičkách, aby i tato část mohla být nejen 
pro pedagogické pracovníky, ale i pro laickou veřejnost, 
která pracuje s dětmi. 

Při ověřování metodického modelu výuky jsem nejvíce 
bojovala s časovými úseky jednotlivých částí. Největší 
problém s časem byl u jednotlivých zápasů. Při každém 
zápasu byla rozehrána 3. směna, ale nikdy nedošlo k jejímu 
dokončení, proto jsem ve své analýze výsledků výzkumu 
každý zápas ukončila 2. směnou. Uvědomila jsem si, 
že u dětí mladšího školního věku je důležitější, aby 
věděly, co se má v dané situaci hrát než přesné hody nebo 
chytání míčků tzn., že je důležitější, aby děti zvládly 
taktiku hry (pravidla) a jejich technická přesnost se vždy 
časem zlepší. Rychlý průnik do pravidel hry zvyšuje i její 
emotivní cítění a sportovní uplatnění dětí. Starší děti, 
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které maji již taktiku hry „v krvi" se pak více soustředí 
na detaily technických provedení a rychleji tak docílí 
kompletního sportovního umění v pálkovacích hrách 
s vnitřním uspokojením ze hry jako takové, čímž se získá 
jejich rychlý aktivní pozitivní přístup ke hře 
i k systematickému tréninku, což je cílem každého sportu -
co nejrychleji a nejefektivněji podchytit mladou mládež. 

Kontrolní i výzkumná skupina se postupně zlepšovala. 
Při jednotlivých zápasech zůstal počet přihrávek 
v jednotlivých směnách relativně podobný. Velký rozdíl 
však nastal v bodech. Počty vyhraných bodů v 1. zápase 
2. směny a ve 4. zápase 2. směny se mnohonásobně zvýšily -
u výzkumné skupiny 5x a u kontrolní skupiny 4x. Obě 
skupiny získaly v 1. zápase v 2. směně 
3 body, ale ve 4. zápase 2. směně získala výzkumná skupina 
15 bodů a kontrolní 12. 

Uvádím výsledky z 1. a 4. zápasu ze 2. směny, protože 
již byly děti rozehrané. 

Ve vztahu správných a špatných odpalů v 1. zápase 
2. směny byla výzkumná skupina lepší než kontrolní. 
Výzkumná skupina v 1. zápase 2. směny správně odpálila 
6 x, kontrolní 7 x. Výzkumná skupina 5 x odpálila špatně, 
kontrolní skupina 7 x odpálila špatně. 

Ve 4. zápase 2. směny byla kontrolní skupina lepší než 
výzkumná, avšak skupině výzkumné se podařilo ve 4. zápase 
2. směny o 1,4 x víckrát odpálit ať již ve správných 
odpalech nebo v celkovém počtu odpalů (správných 
i chybných). Výzkumná skupina ve 4. zápase 2. směny ' 
odpálila správně 21 x a 5 x špatně, kontrolní skupina 
odpálila 15 x správně a 3 x špatně ze stativu. 

V počtu přihrávek byla lepší skupina výzkumná, a to 
jak v 1. zápase 2. směny, tak i ve 4. zápase 2. směny. 
Výzkumná skupina si v 1. zápase 2. směny přihrála 18 x, 
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kontrolní skupina 15 x. Výzkumná skupina si ve 4. zápase 
2. směny přihrála 35 x, kontrolní skupina 25 x. 

Obě skupiny - jak kontrolní tak i výzkumná získaly ze 
všech zápasů stejný počet bodů. Obě skupiny získaly 
53 bodů. 

Dětem se výuka vedená dle metodického modelu výuky 
líbila. 
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5. ZAVER 

Za cíl své diplomové práce jsem si stanovila zmapovat 
využití netradičních sportovních her (skupinových -
softballu, tee ballu, florbalu, ringa, korfbalu, 
baseballu, frisbee ultimatu a individuálních - squashe, 
ricochetu, ringa a double disc courtu) na 1. stupni 
základních škol v mimoškolních aktivitách ve vybraném 
regionu Prahy 9, zjistit materiální a prostorové podmínky 
při využívání těchto netradičních sportovních her v rámci 
výuky nepovinné tělesné výchovy nebo volnočasových aktivit 
dětí mladšího školního věku. 

Zjistit využívání některých netradičních sportovních 
her v rámci volného času dětí mladšího školního věku. 

Zpracovat metodický model výuky jedné z netradičních 
sportovních her (tee ballu) a ověřit její účinnost 
v pedagogické praxi. 

V Praze 9 jsem realizovala výzkum využívání 
netradičních sportovních her v Tv a ve volnočasové náplni 
dětí mladšího školního věku. Z toho, co jsem zjistila mohu 
říci, že všechny zmiňované netradiční sportovní hry stále 
ještě nepronikly do volnočasové náplně dětí mladšího 
školního věku, ale na druhou stranu některé z nich své 
místo pomalu nacházejí. Nejvíce je pro děti známý florbal. 

Pro zmapování využití netradičních sportovních her na 
1. stupni základních škol v mimoškolních aktivitách ve 
vybraném regionu Prahy 9 jsem zpracovala 2 dotazníky - pro 
učitele učící Tv na 1. stupni ZŠ a pracovníky zabývající 
se netradičními sportovními hrami v rámci volného času 
dětí a pro děti 4. a 5. tříd základních škol. Z rozdaných 
dotazníků se mi jich 87,9 % vrátilo. 

Věřím, že se ekonomická situace jednotlivých 
základních škol zlepší a postupně bude přibývat materiál 
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pro hráni netradičních sportovních her. Zároveň musím 
podotknout, že hraní netradičních sportovních her nezávisí 
jen na materiálních podmínkách, ale i na podmínkách 
prostorových, které mají jednotlivé instituce dobré, a na 
znalosti a zájmu jednotlivých pedagogických pracovníků. 

Po zpracování metodického modelu výuky tee ballu, jsem 
jej ověřila v praxi. Při ověřování metodického modelu 
tee ballu s výzkumnou skupinou probíhala zároveň výuka 
s kontrolní skupinou, která na rozdíl od výzkumné po celou 
dobu hrála tee ball. 

Z cílů mé diplomové práce mi vyplynuly úkoly, které 
jsem zpracováním teoretické a praktické části splnila. 

Ráda bych shrnula své předpoklady a porovnala je se 
získanými informacemi z uskutečněného výzkumu: 

Hl: Předpokládám, že na 50 % základních škol 
a sportovních zařízení pro děti mladšího školního věku 
neexistují dostatečné prostorové a materiální podmínky pro 
výuku netradičních sportovních her. 

Ze 7 dotazovaných institucí, má 5 základních škol 
k dispozici hřiště i tělocvičnu, 2 instituce si 
pronajímají tělocvičnu tzn., že 100 % dotázaných zařízení 
má prostorové podmínky k hraní netradičních sportovních 
her. 
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75% Materiální podmínky 

1% zastoupení 
•předpoklad 

Ne všechny z dotázaných institucí vlastní na 50 % 
vybavení na hraní netradičních sportovních her. 63 % 
dotázaných institucí vlastní vybavení na ringo a 75 % na 
florbal. Ale žádná z dotázaných institucí nevlastní 
vybavení na korfbal, squash nebo ricochet. 38 % vlastní 
vybavení na pálkovači hry a frisbee (frisbee ultimate 
a double disc dourt), 13 % nemá materiální podmínky nebo 
si děti musí nosit florbalové hokejky. 

Hypotéza se mi potvrdila jen z části. 
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H2: Předpokládám, že na 80 % základních škol a v« 
sportovních zařízení pro děti mladšího školního věku 
nevyučují pedagogové netradiční sportovní hry v ráme 
volnočasových aktivit. 

Můj předpoklad byl mylný, protože na 57 % dotázaných 
institucí nevyučují pedagogové netradiční sportovní hry 
v rámci volnočasových aktivit. 

Hypotéza se mi nepotvrdila. 

H3: Předpokládám, že 70 % žáků 4. a 5. tříd základních 
škol má alespoň základní vědomosti o některých 
netradičních sportovních hrách, ať již ze sportovních 
kroužků na školách, domů dětí a mládeže nebo z různých 
sportovních zařízení. 

138 



Základní vědomosti o netrad. sport, 
hrách 

.-i? & s jr jr Jf t? 
> « / v * ^ y 

Jb 5> 
,V X>v * 

Žáci 4. a 5. tříd znají na 100 % florbal a na 77 % 
baseball. V ostatních dotázaných sportech byl můj 
předpoklad mylný. Možná je to tím, že děti sice většinu 
netradičních sportovních her znají od vidění, ale neznají 
název sportu. 

Hypotéza se mi potvrdila u dvou sportů. 

H4: Předpokládám, že 30 % dětí mladšího školního věku 
provozuje některý z netradičních sportů ve své volnočasové 
náplni. 
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Aktivní volnočasová náplň dětí 
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% zastoupení 
předpoklad 

Dotázané děti ze 4. a 5.tříd hrají nejčastěji ve své 
volnočasové náplni florbal - a to 25,5 % dotázaných. 

Hypotéza se mi nepotvrdila. 

H5: Předpokládám, že alespoň 10 % dotázaných dětí 
mladšího školního věku hraje nebo zná pravidla a herní 
obsah tee ballu, softballu nebo baseballu ze své 
volnočasové náplně. 
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Z n a l o s t p á l k o v a c i c h h e r 
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Můj předpoklad byl potvrzen u 2 ze 3 pálkovacich her. 
Děti uvádějí, že 23 % dotázaných zná pravidla nebo aktivně 
hraje baseball a 10,41 % dotázaných tee ball. 

Hypotéza se mi potvrdila. 

H6: Předpokládám, že se po absolvování výuky tee ballu 
u výzkumné skupiny, dle mnou navrhovaného metodického 
modelu, projeví zlepšení oproti skupině kontrolní, která 
tee ball pouze hraje a není na vzájemná utkání záměrně 
připravována. 

Rozdíl se projeví v jednotlivých výsledcích utkání 
i sledovaných herních činnostech. 
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Porovnání skupin v 1. zápase 2. směny 
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SLSIM 

•správný odpal 

•špatný odpal 

•počet 
přihrávek 

• body 

• auty 

kontrol. výzkum. 

V 1. zápase 2. směny měly obě skupiny podobné výsledky. 
Výzkumná skupina správně odpálila 6 x a kontrolní 7 x. 
Výzkumná skupina špatně odpálila 5 x, kontrolní 7 x. Během 
hry si výzkumná skupina 18 x během přihrála a kontrolní 
skupina 15 x. Počet bodů je u obou skupin stejný. 

Porovnáni skupin ve 4. zápase 2. směny 

• správný 
odpal 

• špatný 
odpal 

• počet 
přihrávek 
body 

Ve 4. zápase 2. směny je výrazný rozdíl mezi skupinou 
kontrolní a výzkumnou. 
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Výzkumná skupina odpálila správně 21 x a 5 x špatně. 
Kontrolní skupina odpálila 15 x správně a 3 x špatně. 
Během hry si výzkumná skupina přihrála 35 x a získala 
15 bodů, kontrolní skupina si přihrála 25 x a získala 
12 bodů. 

Hypotéza se mi potvrdila. 

Realizací výzkumu, zpracováním metodického modelu 
výuky tee ballu a jeho ověřením v praxi jsem splnila 
stanovené cíle a z nich vyplynuvší úkoly. 

Domnívám se, že tato diplomová práce bude přínosem 
i pro ostatní pedagogické pracovníky, kteří v ní najdou 
historii a pravidla vybraných netradičních sportovních her 
i zpracovanou metodiku tee ballu dle Mérandovy pedagogické 
metody. 
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6. SUMMARY 

The title of my thesis is „Extraordinary sports within 
out-of school activities of younger pupilage children 

This diploma thesis introduces a historical evolution 
and rules of extraordinary sports like ricochet, squash, 
floorball, frisbee ultimate, double disc court, baseball, 
softball, tee ball, korfball, ringo. 

My thesis is focused on tee ball in detail. In terms 
of this sport a methodical model of training for pupils of 
the 4th and the 5th classes in ten training units is 
formed. Pupils were tested at checking of this methodical 
model in practise. Methodical model of training contains 
elaboration of a warm-up with different apparatus and 
body-builders and different motion plays. 

Since extraordinary sports in Prague 9 are concerned, 
two questionnaires have been drawn up - one for physical 
education teachers of the first grade or for supervisors 
of out-of school activities focused on extraordinary 
sports for younger pupilage children, and the second 
questionnaire for children of the 4th and the 5th classes 
of the basic school. 

Testing pupils and regarding results of the 
questionnaires I can say floorball and ringo are 
extraordinary sports being played most. Schools dispose of 
sufficient space conditions for playing of extraordinary 
sports. Particular schools are best equipped for floor-
ball and ringo sports. 

Methodical model of tee ball training appears to be 
suitable for particular pupils age. 
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8. PŘÍLOHY 
8.1 PRŮVODNÍ DOPIS 
Dobrý den, 

jmenuji se Hana Štěpánková a jsem studentkou 
Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Posledním rokem 
studuji obor Učitelství pro 1. stupeň základní školy. Jako 
téma pro svou závěrečnou diplomovou práci jsem zvolila si 
„Netradiční sportovní hry v mimoškolních aktivitách dětí 
mladšího školního věku". 

Za netradiční sportovní hry považuji takové, které se 
rozšířily po roce 1990. 

Ve své práci bych chtěla zmapovat hry, které děti již 
někdy hrály nebo je znají z časopisů, televize. 

Také bych chtěla shrnout jaké netradiční hry znají 
a využívají učitelé na 1. stupni základních škol 
v mimoškolní tělesné výchově. 

Ve své práci se zaměřuji na tee ball, což je 
jednodušší varianta softballu nebo baseballu pro děti od 
3. třídy základní školy. 

Ráda bych provedla svůj výzkum, pokud to bude možné, 
i na Vaší škole. 

Děkuj i 

Hana Štěpánková 

V Praze, 11.1.2005 
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8.2 DOTAZNÍK PRO UČITELE 1. STUPNĚ ZŠ 
Název školy: 
a) Pohlaví: muž žena 
b) Věk: do 30 let 30 - 35 let 36 - 45 let 

46 - 55 let 56 a více let 

c) Učím: - na 1. stupni ZŠ 
- na 2. stupni ZŠ, ale na 1. stupni vyučuji Tv 
- v DDM, sportovním klubu, 

1. Naše škola je zaměřena na: 
- sport (uvést jaký) 
- jazyky - bez zaměření 
- matematiku - počítače 
- jiné zaměření: 

2. Na naší škole se vyučuje podle: 
- Vzdělávacího programu Základní škola 
- Vzdělávacího programu Národní škola 
- Vzdělávacího programu Obecná škola 
- vzdělávacího programu 

3. Z netradičních sportovních her znám: 
- florbal - ricochet 
- korfbal - double disc court 
- softball - squash 
- tee ball " ringo 
- frisbee ultimate - baseball 
- jiné 

4. Na naší ZŠ vyučuji netradičním sportovním hrám 
v mimoškol-ních aktivitách nebo v nepovinné tv: 

ano - ne 
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5. Pokud ano, uveďte název netradiční sportovní hry, 
kterou vyučujete: 

6. Naše materiální podmínky pro netradiční sportovní hrv: 
-máme vlastní : 

•kroužek na ringo p o č e t : 

•hokejky na florbal počet: 
•vybavení pro brankáře na florbal počet: 
•branky na florbal počet* 
•rakety na squash, ricochet počet: 
•stojany na korfbal počet-
• talíř na frisbee ultimate, double disc court 

počet : 
•pálku na tee ball, softball, baseball počet: 
•rukavice na tee ball, softball, baseball počet: 
•stativ na tee ball počet: 
•míčky na tee ball, softball, baseball počet: 

- děti si musí nosit (doplňovat část): 
- nemáme materiální podmínky 

7. Netradiční sportovní hry můžeme hrát: 
- ve vlastní tělocvičně 
- na vlastním hřišti 
- ve vlastní hale 
- máme v pronájmu: 

8. V jakých třídách (ročnících) využíváte netradiční 
sportovní hry v nepovinné Tv nebo mimoškolních 
činnostech? 
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9. Pořádá Vaše škola na 1.stupni ZŠ soutěže v netradičních 
sportovních hrách? 
ano - ne 

10. Pokud ano, tak v jakých ? 

11. Účastní se Vaše škola nějakých soutěži v netradičních 
sportovních hrách? 
ano - ne 

12. Pokud ano, tak v jakých ? 

13. Nové poznatky o netradičních sportovních hrách 
získávám z: 

- internetových stránek (pokud možno uveďte jakých) 

- časopisů 
- učitelských novin 
- jiného zdroje: 

14. jak velký zájem jeví žáci o netradiční sportovní hry 
ve Vaší výuce, škole? 

15. Měl (a) byste zájem absolvovat doškoleni v problemati ̂ ^ 
netradičních sportovních her? 

ano - ne 

16. Pokud ano, tak v jakých ? 

Děkuji za vyplnění dotazníku Hana Štěpánková 

150 



8.3 DOTAZNÍK PRO DĚTI 4. A 5. TŘÍD 1. STUPNĚ ZŠ 
Název školy: t ř i d a. 

a) Pohlaví: dívka chlapec 

b) Rok narození: 1992 1993 1994 1995 

1. Třída se zaměřením na: 
- sport (uveď jaký) 
- jazyky 
- matematiku 
- jiné zaměření (vypiš jaké] 

- bez zaměření 
- počítače 

2. Z netradičních sportovních her znám - z televizpf 
časopisu, internetu, ... : 

- florbal 
- korfbal 
- softball 
- tee ball 
- frisbee ultimate 
- jiné (vypiš jaké) 

- ricochet 
- double disc court 
- squash 
- ringo 
- baseball 

3. Pravidla, zvládnutí základních herních činností tj 
dovednostni úroveň netradičních sportovních her: 

Znám (prosím o zaškrtnutí) 
- florbal 
- korfbal 
- softball 
- tee ball 
- frisbee ultimate 
- jiné (vypiš jaké) 

- ricochet 
- double disc court 
- squash 
- ringo 
- baseball 
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4- Z netradičních sportovních her aktivně hrai i : 
florbal - ricochet 

- double disc court 
- squash 
- ringo 
- baseball 

korfbal 
softball 
tee ball 
frisbee ultimate 
jiné (vypiš jaké) 

5. Netradiční sportovní hry hraji jsem hrál(a): 
- v mimoškolních činnostech (v rámci kroužků) školy 
- v DDM 
- o prázdninách 

6. Účastním se soutěži v netradičních sportovních hrách? 
- ne 
- ano (uveď v jakých) 

7. Netradiční sportovní hry bych chtěl(a) hrát v rámci 
mimoškolní tělesné výchovy (kroužků): 

ano - ne 

8. Kterým netradičním sportovním hrám bych se chtěl(a) 
věnovat aktivně (prosím o vypsání): 

9. Pozoruji, že se netradiční sportovní hry neobipvn-jí 
v mimoškolních činnostech tzv. kroužcích ve škole 
z důvodu : 

- neznalosti učitele(učitelky) 
- malého zájmu žáků 
- prostorových podmínek 
- jiný důvod: 
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10. V případě, že by na škole existoval kroužek 
netradičních sportovních her, chtěl(a) bych jej 
navštěvovat - doplň který: 

Děkuji za vyplnění Hana Štěpánková 
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8.4 HŘIŠTĚ A DOPLŇKY PRO HRU 
8.4.1 RICOCHET 
8.4.1.1 Hřiště 

podávači čára 
(31) 

8.4.1.2 Míček 
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8 . 4 . 5 K O R F B A L 

8 . 4 . 5 . 1 H ř i š t ě 

o '•u 
00 3 

TO 
podávači území 

čára pro podání 
tin board 

horní omezovači čáry 

(31) 

8.4.2.2 Raketa a míček 
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8 . 4 . 3 RINGO 

8 . 4 . 3 . 1 H ř i š t ě 

(31) 

8.4.3.2 Hrací kroužek 



8 . 4 . 5 KORFBAL 

8 . 4 . 5 . 1 H ř i š t ě 

(32) 

8.4.4.2 Pomůcky na florbal 

branka 
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8 . 4 . 5 KORFBAL 

8 . 4 . 5 . 1 H ř i š t ě 

O 1 1 O 
10 m , 2,5 m . 

« f 1 

60 m 
r — 
(31) 

8.4.5.2 Hrací stojan 
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8.4.6 FRISBEE 
8.4.6.1 létaci disk 

(14) 
8.4.6.2 Frisbee ultimate 
8.4.6.2.1 Hřiště 

(31) 

64 m 18 m 

8.4.6.3 Double dise court 
8.4.6.3.1 Hřiště 

hrací 
plocha 

17 m hrací 
plocha hrací 

plocha 
hrací 
plocha 

B 13 m 
(31) 
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8.4.7 Tee ball, softball, baseball 
8.4.7.1 Hřiště na baseball 

(32) 

8.4.7.2 Hřiště na softball 

' i 
nadhazovacf meta 

domácí meta 

(32) 
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8.4.7.3 Hřiště na tee ball 



8 . 4 . 7 . 5 R u k a v i c e 



8.4.7.6 Pálka 

8.5 ODPAL MÍČKU 

(10) 
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8.6 ZAŠLÁPNUTÍ METY 

8.7 SEZNAM DETI 
Výzkumná skupina 
Fanda 
Bára 
Michal 
Katka 
Olina 
Martin 
Markéta 
Aneta 
Michala 
Oleg 

Kontrolni skupina 
Kája P. 
Ondra 
Marek 
Honza 
Péťa 
Kačka K. 
Kája K. 
Ellen 
Terezka 
Iva 
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00 

00 

Region Prahy 9 
Název školy adresa obec kontakt 

1. Soukromá ZŠ Univerzum Českolipská 373 Prosek 
283061581 
www.zsuniverzum.praha.indos.cz 

2. ZŠ Litvínovská 500 Prosek 286 88 141 www.litvinovska500.cz 

3. ZŠ Litvínovská 600 Prosek 
286 88 4219 
www.zslitvinovska6.cz 

4. ZŠ Novoborská 371 Prosek 
286 88 3537 
novoborská.hyperlink.cz 

5. ZŠ Na Balabence Sokolovská 800 Libeň 284 82 2881 balabenka.czweb.org 

6. ZŠ Špitálská 789 Vysočany 
283 89 1449 
mujweb.cz/skolstvi/zs-spitalska 

Dům dětí a mládeže Praha 9 Měšická 720 Prosek 286 88 4456 www.ddmpraha9.cz 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 9 
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI 

ODBOR ŠKOLSTVÍ A KULTURY 
Sokolovská 324/14 

http://www.zsuniverzum.praha.indos.cz
http://www.litvinovska500.cz
http://www.zslitvinovska6.cz
http://www.ddmpraha9.cz

