
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

Fakulta tělesné výchovy a sportu

DIPLOMOVÁ PRÁCE

2011 Klára Grabcová



UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

Fakulta tělesné výchovy a sportu

Využití netradičních sportovních her v hodinách tělesné výchovy 

v rámci školních vzdělávacích programů na gymnáziích

DIPLOMOVÁ PRÁCE

Vedoucí diplomové práce:    Zpracovala:

Doc. PhDr. Vladimír Süss, Ph.D. Klára Grabcová



Abstrakt

Název práce:

Využití netradičních sportovních her v hodinách tělesné výchovy v rámci školních

vzdělávacích programů na gymnáziích

Cíle práce:

- zjistit, do jaké míry učitelé TV využívají netradiční SH ve výuce TV na gymnáziích        

- zjistit, jaké je materiální zabezpečení gymnázií pro vybrané netradiční SH

- zkoumat znalost těchto netradičních SH jak žáků, tak učitelů

- zjistit oblíbenost jednotlivých netradičních SH a postoj samotných žáků k těmto hrám

- potvrzení nebo vyvrácení daných hypotéz

Metody:

Dotazníkové šetření s využitím anket pro učitele tělesné výchovy a jejich žáky

Výsledky:

- 84% učitelů využívá netradiční sportovní hry ve výuce TV

- většina (84%) gymnázií je vybavena pro vybrané netradiční SH, ale ne pro všechny

- mezi nejoblíbenější a nejzařazovanější vybrané netradiční SH patří ringo a frisbee,

  dále lakros a nejméně známou i zařazovanou netradiční SH je korfbal a tchoukball

- nový školský vzdělávací systém ovlivnil výuky SH tak, že 84% učitelů netradiční SH 

   hry ve výuce využívá

- 95% žáků má zájem seznámit se s netradičními SH a chce je hrát v hodinách TV

Klíčová slova:

Rámcový vzdělávací program, Školní vzdělávací program, vzdělávací kurikulum,

tělesná výchova, sportovní hry, střední vzdělávání



Abstract

Title:

The usage of nontraditional sport games in Physical education (P.E.) lessons in terms of school 

educational programmes at secondary schools

     

Purposes (of work):

- to find out, to what extent the teachers of P.E. apply nontraditional sport games at P.E. 

   lessons at secondary schools

- to find out what is the secondary school´s material equipment for chosen   

   nontraditional sport games

- to study the knowledge of these nontraditional sport games among the pupils, so

   among the teachers

- to find out the popularity of every single nontraditional sport game and the pupil´s 

   attitude to these games

- a confirmation or negation of given hypothesis

Methods:

Questionnaire and public inquiry for P.E. teachers and their pupils

Results:

- teachers apply nontraditional sport games in P.E. lessons quite often  (84%)

- most of the secondary schools (84%) are fully equipped for examined nontraditional

  sport games, but not for all of them

- among the most favourite and most applied nontraditional sport games belong ringo

  and frisbee, followed by lacrosse ending by korfbal and tchoukball – the two least 

  known games

- the new school education system has affected P.E. in significant way – now the 84%

  of all P.E. teachers apply nontraditional sport games in P.E. lessons

- according to questionnaire, the 95% of pupils would like to get in touch with 

  nontraditional sport games and would like to play them in P.E. lessons

Keywords:
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