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1. Teoretická část

1.1 Úvod

Ve školním roce 2007/2008 došlo k radikální změně ve vzdělávacím systému.

Muselo. Dochází ke změnám ve společnosti, rozšiřují se možnosti trávení volného času, 

mění se podmínky ve školách, apod. České vzdělávání potřebuje modernizaci 

a přizpůsobení se potřebám života člověka 21. století. Udržet žákovu pozornost je v této 

době velmi náročné. Učitel musí zaujmout, přijít s něčím novým a to nám nabízí právě 

změna ve vzdělávacím systému.

Už se nevytváří jednotné osnovy pro všechny školy, ale vytváří se Rámcové 

vzdělávací programy (RVP). Školy si vytváří vlastní Školní vzdělávací programy

(ŠVP), které sice musí vyhovovat závazným výstupům RVP, ale učitelé mohou zařadit 

do svých „osnov“ aktivity, na které má škola vybavení nebo tyto aktivity zapadají 

do koncepce školy. Je jen na učitelích, jakým způsobem si tyto obecné výstupy vyloží 

a jakou cestou na ně budou žáky „připravovat“. To je zásadní rozdíl od minulých let, 

kdy učivo pro určitý ročník bylo striktně dáno. Nový systém by měl přinést změnu. 

A to je mým cílem. Zjistit, jak se tato změna objevila ve výuce sportovních her. 

Zda učitelé využívají při výuce sportovních her i výuku netradičních sportovních her, 

zda mají vybavení a znalosti.

Předmět tělesná výchova je součástí vzdělávací oblasti nazvané Člověk a zdraví

společně s předmětem Výchova ke zdraví (Jeřábek, Krčková, Hučínová, 2007). Výchova 

ke zdraví by se měla zabývat více teoretickými otázkami zdraví, mezi něž patří zdravý 

způsob života, předcházení nemocem a další. Oproti tomu tělesná výchova by měla 

zajišťovat praktickou část vzdělávací oblasti - ovlivňování a rozvoj pohybových 

schopností a dovedností mládeže. Ale nejen to.

V tělesné výchově by se měly objevit prvky radosti, zklamání, spolupráce, ale 

i soutěžení a rivality. K sociální interakci dochází všude kolem nás, ale právě v tělesné 

výchově je můžeme rozvíjet, usměrňovat a pracovat s nimi. Proto by se nikdy nemělo 

zapomínat i na psychický rozvoj žáka. Pro rozvoj psychické a fyzické stránky jedince 

jsou nejvhodnější hry pohybové, konkrétně sportovní. Žáci se vcítí do rolí, plní úkoly, 

mají úlohu ve družstvu, jsou zodpovědní, jejich rozhodnutí ovlivní průběh utkání, 
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úspěch způsobí radost, chyba zase zklamání celého družstva. Stejně jako v životě. Proto 

jsou sportovní hry důležitou součástí vzdělání. 

S příchodem nového školského systému se učitelům naskytla možnost začlenit 

sportovní hry do výuky v širším měřítku. Předpokládáme, že toho využijí a zařadí 

do svých učebních plánů i netradiční sportovní hry, které se dříve ve výuce 

neobjevovaly. 

1.2 Školská reforma a systém vzdělávacích programů

Zdokonalování školství a vzdělávání se také stalo předmětem teorie školských 

reforem a inovací, které se rozvíjí jak v Evropě, tak v USA, Austrálii a jinde. Přispěl 

k ní zejména kanadský odborník Michael Fullan (University of Toronto), jehož práce 

se u nás málo využívají. (Průcha, 2001) Fullan v řadě svých prací vysvětluje, proč 

se inovace vzdělávání a reformy školství šíří pomalu, obtížně a mnohdy končí fiaskem. 

Jako hlavní příčinu označuje, že realizace změn ve vzdělávání je mnohem složitější, než 

se běžně uznává: „Změna vzdělávání vyžaduje nejen finanční kapacity, ale také 

motivaci a angažovanost všech subjektů, které v realizaci změny působí, tj. pracovníků 

školské administrativy, školského managementu, učitelů a rodičů. Tento nezbytný 

předpoklad je zároveň těžko dosažitelný, neboť nelze donutit lidi, aby mysleli a chovali 

se zcela jinak, než skutečně myslí a chovají se“ (Fullan, 1991, s. 126).

Je nutné poznamenat, že reforma školství není výmyslem českého ministerstva 

školství, které by chtělo na její realizaci dát stranou určité množství peněz. Reforma 

českého školství probíhá v celoevropském kontextu vývoje moderní pedagogiky 

a vzdělávacích systémů jednotlivých evropských i mimoevropských států.

(Zeman, 2006)

I Košák (2006) uvádí, že většina zemí Evropské Unie (EU) mění své vzdělávací 

systémy, a to na základě doporučení a trendů v ostatních zemích EU. Reformy jsou 

ovlivněny tradicemi jednotlivých zemí a tím, jak jednotlivé země měnily 

a reformovaly své systémy v minulosti. Zásadní změny v systémech nastaly 

v postkomunistických zemích, Španělsku a Portugalsku. Jiná situace je v Británii 

a Nizozemí.
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Průběh reformy nebyl jednoduchý, což potvrzují i slova jedné z bývalých ministryň

školství za Stranu Zelených Dany Kuchtové: „Já myslím, že největší problém českého 

školství je to, že byla sice nastartována reforma českého školství, ale česká veřejnost 

vlastně neví, proč ta reforma probíhá a neví přesně, v čem ta reforma spočívá.“ 

(Radiofórum, ČRo 1 – Radiožurnál, 28. 6. 2006)

K 1. lednu 2005 vstoupil v platnost nový zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Stanovuje zásady a cíle 

vzdělávání, systém vzdělávacích programů, jimiž se má cílů dosahovat (Struktury 

systému vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě 2008).

Pro každý obor vzdělávání se vydávají RVP. Vymezují povinný obsah, rozsah 

a podmínky vzdělávání; jsou závazné pro tvorbu ŠVP, hodnocení výsledků 

vzdělávání dětí a žáků, tvorbu a posuzování učebnic a učebních textů 

(zákon 561/2004 Sb., §3, odst. 2). 

Dle zákona 561/2004 Sb., §5, odst. 1, „školní vzdělávací program pro 

vzdělávání, pro nějž je podle § 3 odst. 2 vydán rámcový vzdělávací program, musí být 

v souladu s tímto rámcovým vzdělávacím programem; obsah vzdělávání může být ve

školním vzdělávacím programu uspořádán do předmětů nebo jiných ucelených částí 

učiva (například modulů).“

1.2.1 Historie vzniku Rámcového vzdělávacího programu

Vláda České republiky dne 7. dubna 1999 schválila hlavní cíle vzdělávací 

politiky. Přijaté cíle se staly východiskem „Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací 

soustavy v České republice“ zveřejněné Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

(MŠMT) dne 13. května 1999. Zavázali se k vytvoření vládního dokumentu tzv. Bílé 

knihy, která obsahuje záměry a doporučení k rozvoji školství a která se podílí na 

utváření národní vzdělanosti. Konečná podoba Národního programu rozvoje vzdělávání 

byla schválena na zasedání vlády České republiky dne 7. února 2001.

(Kotásek, a kol., 2001)

Na základě Bílé knihy a školského zákona se do vzdělávací soustavy zavádí 

nový systém kurikulárních dokumentů pro vzdělávání žáků od 3 do 19 let. Kurikulární 

dokumenty jsou vytvářeny na dvou úrovních – státní a školní. Státní úroveň představují 

Národní program vzdělávání (NPV) a RVP. NPV formuluje požadavky na vzdělávání, 
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které jsou platné v počátečním vzdělávání jako celku. RVP stanovují závazné rámce 

vzdělávání pro jeho jednotlivé etapy (pro předškolní, základní a střední vzdělávání). 

Školní úroveň představují ŠVP, podle nichž se uskutečňuje vzdělávání na jednotlivých 

školách. Tvorba i schvalování RVP probíhá postupně podle stupně vzdělávání.

K dispozici jsou tedy tyto RVP: RVP pro předškolní vzdělávání, RVP pro základní 

vzdělávání, RVP pro střední všeobecné vzdělávání, RVP pro střední odborné 

vzdělávání (Jeřábek, Krčková, Hučínová, 2007).

V této práci se budu dále věnovat jen RVP pro střední všeobecné vzdělávání, 

tedy gymnáziím. Podle MŠMT došlo dne 24.7.2007 ke schválení RVP pro gymnázia. 

Nejpozději od 1.9.2009 začaly školy učit podle svých ŠVP, a to v prvních ročnících

čtyřletých gymnázií a tomu odpovídajících ročnících víceletých gymnázií.

1.2.2 Nově vzniklé pojmy

Díky změnám, které se ve školství objevily, vznikla řada nových pojmů 

a termínů. Mezi významné pojmy patří kurikulum tělesné výchovy. Tento pojem 

vyjadřuje obsah vzdělání ve vzdělávacím oboru Tělesná výchova. Tělesná výchova je 

součástí vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, který zahrnuje vedle Tělesné výchovy také 

obor Výchova ke zdraví. (Jeřábek, Krčková, Hučínová, 2007)

Klíčové kompetence. Podle Jeřábka, Krčkové a Hučínové (2007, s. 8) představují 

„soubor vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot, které jsou důležité pro 

osobní rozvoj jedince, jeho aktivní zapojení do společnosti a budoucí uplatnění 

v životě“. Klíčové kompetence pro RVP pro gymnázia jsou zpracovány jednotlivě,

ale ve skutečnosti se prolínají a doplňují.

Na čtyřletých gymnáziích a na vyšším stupni víceletých gymnázií by si žák měl osvojit:

• kompetenci k učení

• kompetenci k řešení problémů

• kompetenci komunikativní

• kompetenci sociální a personální

• kompetenci občanskou

• kompetenci k podnikavosti 

(Jeřábek, Krčková, Hučínová, 2007)
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Každý žák po ukončení středního vzdělání by měl být vybaven souborem 

klíčových kompetencí, které jsou pro něj dosažitelné. Tato „výbava“ by měla žákům 

pomoci při dalším vzdělávání, při osobním rozvoji, při uplatnění v životě, při hledání 

práce apod. Hausenblas a kol. (2008, s. 6) uvádí, že žák gymnázia by měl dosáhnout

těchto zmíněných dovedností: „odhadovat důsledky vlastního jednání, účinně 

se zapojovat do diskuze, obhajovat svůj názor a vhodně argumentovat“.

Průřezová témata. Vstupují do vzdělávání jako skutečná témata, která zahrnují 

aktuální problémy současného světa a prolínají se celým obsahem vzdělávání. Tato 

témata tvoří povinnou součást základního i středního vzdělávání a mají především 

ovlivňovat postoje, hodnotový systém a jednání žáků. Promítají se nejen svým 

výchovným zaměřením, ale i obsahem do vzdělávacích oblastí (oborů) a pomáhají 

doplňovat či propojovat, co si žáci během studia osvojili. Pojetí a funkce průřezových 

témat příznivě ovlivňují i proces utváření a rozvíjení klíčových kompetencí.

(Jeřábek, Krčková, Hučínová, 2007)

Na čtyřletých gymnáziích a na vyšším stupni víceletých gymnázií jsou vymezena tato 

témata:

• Osobnostní a sociální výchova

• Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

• Multikulturní výchova

• Environmentální výchova

• Mediální výchova 

(Jeřábek, Krčková, Hučínová, 2007)

Vzdělávací oblasti. Jsou nové okruhy, které jsou tvořeny obsahově blízkými 

vzdělávacími obory. Teprve na úrovni ŠVP vznikají vyučovací předměty. Ty si škola 

stanovuje sama na základě vzdělávacích oborů. Což dovoluje propojení témat z různých 

oborů nebo dokonce integraci oborů do jednoho předmětu.

(Jeřábek, Krčková, Hučínová, 2007)
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Vzdělávací obsah na čtyřletých gymnáziích a na vyšším stupni víceletých gymnázií 

je v RVP pro gymnázia rozdělen do osmi vzdělávacích oblastí:

• Jazyk a jazyková komunikace

• Matematika a její aplikace

• Člověk a příroda

• Člověk a společnost

• Člověk a svět práce

• Umění a kultura

• Člověk a zdraví

• Informatika a informační a komunikační technologie

(Jeřábek, Krčková, Hučínová, 2007)

Každá vzdělávací oblast obsahuje charakteristiku vzdělávací oblasti, cílové 

zaměření vzdělávací oblasti a vzdělávací obsah (Jeřábek, Krčková, Hučínová, 2007).

1.3 Tělesná výchova a sport v evropském školství

Jakékoliv vzdělávání je v této době pro život důležité. Nastala doba globalizace 

vzdělávání, kdy se využívají poznatky z jiných zemí a snaží se o společné způsoby 

uvažování. Už od dob antiky člověka zajímalo vzdělávání ostatních národů 

(Fialová, 2010). Ale rozdílný historický vývoj a změny, které provází jednotlivé země, 

se pak musí objevit v pojetí tělesné výchovy.

Navzdory globalizaci i národních pojetí školní tělesné výchovy neexistuje shoda 

v chápání názvu, významu i osnovách školní tělesné výchovy. I název předmětu školní 

tělesná výchova je různě definován. V některých zemích jako Itálie, Španělsko, Česká 

republika aj. je anglický pojem „physical education“ (tělesná výchova) překládán 

doslovně. Naopak ve Švédsku „idrott i hälsa“ (sport a zdraví) a v Německu 

„Sportunterricht“ (sportovní vyučování). (Naul, 2003)

Již na počátku 19. století se prosadily a dále po Evropě šířily tři koncepce tělesné 

výchovy: německý nářaďový tělocvik, Lingova gymnastika a anglický systém sportů 

a her (Naul, 2003). Z gymnastických koncepcí především turnerství ovlivnilo počátky 

evropské, ale i americké tělesné výchovy. V průběhu 19. století se tradiční Lingova 
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gymnastika a německé turnerství obohatilo národními prvky, u nás např. Sokolem. 

Prvky německého gymnastického systému se zachovaly i přes moderní dobu až dodnes. 

(Vlček, Janík, 2010)

Na počátku 20. století došlo ke změně v koncepci tělesné výchovy ve většině 

evropských zemí. Došlo ke změně pojetí výchovy a vzdělání vlivem politických změn.

Gymnastické systémy byly nahrazeny sportovně rekreační koncepcí, která ovlivňuje 

přístupy k tělesné výchově v Evropě i dnes. V období „studené války“ došlo 

k tzv. „sportifikaci“, kdy se sport stal součástí osnov školní tělesné výchovy.

I anglický systém her a sportů se v meziválečném období stal součástí povinné školní 

TV. Posilovali myšlenky soutěžení a zaměřili se na vyhledávání sportovních talentů.

(Naul, 2003)

Ve 20. století se opakovaně objevovala otázka, jak zvýšit neuspokojivou 

zdatnost populace, a to vždy v souvislosti s válečnými konflikty. Koncem osmdesátých 

let se školní TV více zaměřila na zájmy, prožitek z pohybu, sportovní orientaci žáků, 

tělesné sebepojetí a hlavně vytváření pozitivního postoje k pohybové aktivitě.

(Vlček, Janík, 2010)

Koncem 20. a začátkem 21. století se v Evropě redukuje počet hodin TV, 

zhoršuje se zdravotní stav populace, a to vše jen nedostatečnou pohybovou aktivitou. 

Vliv moderního životního stylu, stále vyspělejší technologie, nových vztahů mezi rodiči 

a dětmi má negativní důsledky ve vývoji školní TV. Frömel (2001) charakterizuje toto 

období za krizové a transformační a uvádí, že situace se v současné době nemění, 

což potvrzuje školská reforma. (Vlček, Janík, 2010)

Hummel (2000, s. 10) chápe současnou situaci školního sportu jako „ambivalentní, 

která v podstatě znamená velká rizika, ale také velké šance“. Současná generace

pedagogů TV má šanci, ale i povinnost vytvořit základy nové etapy rozvoje tělesné 

výchovy a sportu dětí a mládeže (Frömel, 2001).

V České republice odstartovaly debaty o nutných změnách v naší školské 

soustavě díky politickým a společenským změnám po sametové revoluci v roce 1989. 

Vlček a Janík (2010) srovnávají školskou reformu a tvorbu kurikula tělesné výchovy 

v Německu, USA a u nás. Všechny tři sledované země se shodují v pojetí TV, kdy 

se odklání od jednostranné orientace na výkon a začínají upřednostňovat prožitek, 

seberealizaci žáků a vlastní uspokojení. Americké a německé dokumenty se zaměřují 

více na emoční rozvoj, volní vlastnosti a pečlivě zpracovávají oblast her. České pojetí 
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se zaměřuje mnohem více na  rozvoj a udržování zdraví, které je řazeno jednoznačně 

na první místo.   

1.4 Střední vzdělávání

Středoškolským vzděláním prochází převážná část populace a řada zde svá 

studia nekončí. Je důležité, aby si žáci vytvořili základy pro celoživotní učení 

a uplatnění se ve společnosti. 

Střední školy navštěvují žáci ve věkovém rozmezí od 15 do 19 let. Cílem 

středního vzdělávání je rozvíjet vědomosti, dovednosti a hodnoty získané ve vzdělávání 

základním. Střední vzdělávání vytváří předpoklady pro plnohodnotný život osobní, 

občanský i profesní, pro navazující vzdělávání, samostatné získávání informací a pro 

celoživotní učení. (Struktury systému vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání

dospělých v Evropě, 2008)

Vališová, Kasíková a kol. (2007, s. 91) rozděluje střední školy na gymnázia, 

střední odborné školy a střední odborné učiliště. Gymnázia jsou „všeobecně vzdělávací 

vnitřně diferenciované školy připravující především pro vysokoškolské studium“.

Existují gymnázia osmiletá, šestiletá a čtyřletá. Studium je zakončeno maturitní 

zkouškou. Střední odborné školy se zaměřují na odborné činnosti1. Jsou zakončeny také 

maturitní zkouškou. Střední odborná učiliště připravují pro výkon dělnických povolání. 

Obvykle tříleté studium zakončené závěrečnou zkouškou, popřípadě čtyřleté studium 

zakončené maturitní zkouškou.

Struktury systémů vzdělávání a profesní přípravy v Evropě (2009/10) uvádí, 

že na 1069 středních školách studovalo v roce 2008/09 v denním studiu 507 tisíc žáků. 

Na jednu třídu připadalo 24,4 žáků.

Ve struktuře středního vzdělávání došlo po roce 1989 k jedné 

z nejvýznamnějších změn v české školské soustavě. Poměr absolventů oborů 

maturitních a nematuritních, který činil před rokem 1989 zhruba 40:60, se už v roce 

1997 obrátil. Za rok 2006/07 činil asi 70:30 ve prospěch maturitních oborů. Zastoupení 

odborného vzdělání zůstává na středoškolské úrovni i nadále mimořádně vysoké: 

                                                
1 Odborné činnosti - technicko-hospodářské, ekonomické, pedagogické, zdravotnické, 

sociálně-právní, správní
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získává ho asi 80 % středoškolské populace. Velká část absolventů odborných oborů 

s maturitní zkouškou je úspěšně přijata na vysokou školu. (Struktury systémů 

vzdělávání a profesní přípravy v Evropě, 2009/10)

1.5 Tělesná výchova ve vzdělávacím programu středních škol

Tělesná výchova se stále zaměřuje na rozvoj tělesné zdatnosti a pohybových 

schopností. Žáci by měli získat poznatky nejen jak provádět pohyb, ale především proč, 

kdy, s jakým zaměřením a účinkem. Tento vzdělávací obor by měl být spojen i 

s prožitkem, který přináší uspokojení a radost z pohybu. Důležitá je motivující 

atmosféra, respektování individuálních možností a podpora vztahu k pohybu a zdraví.

Dochází ke změnám v pojetí a v cílech tělesné výchovy. Je třeba dbát na to, aby 

se podpora zdraví prolínala celým vzděláváním i režimem školy. Podle Jeřábka, 

Krčkové a Hučínové (2007) by absolvent gymnázia měl být připraven sledovat, 

hodnotit a v daných možnostech řešit situace související se zdravím a bezpečností 

i v rámci své budoucí rodiny, pracoviště, obce atd.

Tělesná výchova ve směrnicích MŠMT ČR je charakterizována takto: „Tělesná 

výchova je v učebních plánech základních a středních škol zařazována v minimálním 

rozsahu dvou vyučovacích hodin v týdnu. Posílení dotace předmětu je v pravomoci 

ředitele. Vzhledem ke zdravotnímu a relaxačnímu významu pohybových aktivit 

je vhodné o rozšíření výuky TV usilovat na všech školách, které k tomu mají vhodné 

podmínky“ (Fialová, 2010, s. 74).

Rýdl (2003) poukazuje na zdravotní potíže a pohybové poruchy u školní 

mládeže všech věkových kategorií, které jsou způsobeny nedostatkem pohybu. Vrba 

(2006) toto tvrzení upřesňuje: „41% dětí a mládeže trpí v důsledku sedavého způsobu 

života a nedostatečné pohybové aktivity nějakým typem zdravotního oslabení“. V této 

situaci dvě hodiny povinné tělesné výchovy týdně pro mladý organismus rozhodně 

nestačí. Vašíčková a Frömel (2009) uvádí čas strávený sezením ve školních dnech 

v průměru za den větší než 360 minut, zatímco o víkendu klesá na průměrných 

160 minut za den.
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Odborníci považují za optimální zajistit pro veškerou mládež 8 - 10 hodin 

intenzívní pohybové aktivity týdně. V roce 1990 chtělo MŠMT rozšiřovat povinnou 

tělesnou výchovu na základních a středních školách na 3 hodiny týdně, ale z finančních 

i jiných důvodů se nic nerealizovalo. Při úsporných opatřeních byl rovněž zrušen systém 

sportovních kroužků a sportovních her, který využívalo v roce 1990 380 000 žáků. 

(Vrba, 2006)

Kromě povinné tělesné výchovy může škola nabídnout volitelné předměty 

s pohybovým obsahem. To je určeno pro všechny zájemce a hlavně pro studenty, kteří 

potřebují více pohybu a neuplatní se ve sportovních klubech. Volitelné předměty mohou 

mít buď obecný název nebo konkrétní název aktivity, která je obsahem výuky 

(např. aerobik, volejbal, tenis, tance, apod.). Většinou se zařazují činnosti podle 

podmínek školy a hlavně zájmu žáků. Podle osnov Tělesné výchovy (1996) by 

ve volitelných předmětech mělo dojít k rozvoji specifických dovedností a k naplňování 

zájmů žáků v pohybových aktivitách navazujících na povinnou tělesnou výchovu. 

(MŠMT ČR, 1996)

Tělesná výchova ve starších učebních osnovách 

Osnovy předmětu Tělesná výchova byly členěny do tématických celků, které 

nemusely odpovídat ročníkům. Všem žákům byl nabídnut standard vzdělávání, tedy 

učivo základní. Učivo rozšiřující bylo nezávazné. Bylo v kompetenci učitele zařazení 

rozšiřujícího učiva nebo vypuštění některého tématu základního učiva. Pro střední školy 

od 2. ročníku bylo určeno výběrové učivo. Studenti se mohli specializovat na jedno 

sportovní odvětví v rozsahu až 20 vyučovacích hodin (při třech hodinách za týden). 

A poslední speciální učivo, které se vyskytovalo ve zdravotní TV, mělo zmírňovat 

zdravotní oslabení. (Fialová, 2010)   

1.5.1 Sportovní hry v současných osnovách středních škol po zavedení RVP

Tělesná výchova obsahuje v RVP pro gymnázia tři oblasti činností, které mají 

stanovené očekávané výstupy: činnosti ovlivňující zdraví, činnosti ovlivňující úroveň 

pohybových dovedností a činnosti podporující pohybové učení. Pro každou oblast 

činností je stanoveno doporučené učivo. Sportovní hry jsou zařazeny do oblasti činností 

ovlivňující úroveň pohybových dovedností. 
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Jeřábkův, Krčkové, Hučínové RVP pro gymnázia (2007) stanovuje 

ve sportovních hrách osvojení herních systémů, kombinací a herních činností 

jednotlivce v podmínkách utkání. Podle podmínek školy a zájmu žáků doporučuje 

alespoň dvě vybrané sportovní hry. Dále tedy nestanovuje, které hry, ani jejich 

množství. To už záleží jen na učitelích. V učebních osnovách Tělesné výchovy (1996) 

uvádí, že při nevhodných prostorových podmínkách je možné zařadit pouze základní 

herní dovednosti z doporučených her (basketbal, házená, volejbal, fotbal) a soustředit 

se na jiné sportovní hry. 

Kdežto Jeřábkův Vzdělávací program Základní škola (1998) v případě dobrého 

sportovního zázemí doporučuje kromě nejpopulárnějších her jako je fotbal, házená, 

basketbal a volejbal, i menší sportovní hry - softball, korfbal, ringo, florbal, tenis, lakros 

aj. (Šrámek, 2007).

Na základě rozhovorů z výzkumu Psotta a Draxler (2006) můžeme uvést, 

že učitelé doporučují v tělesné výchově v prvních dvou ročnících gymnázia zařazovat

větší počet SH, ve 3. a 4. ročníku se specifikovat jen na jednu až dvě SH, které jsou 

oblíbené ve třídě.

1.6 Pohybové a sportovní hry

Pro objasnění těchto pojmů budeme zpočátku vycházet ze Stibitze (1982), na 

kterého navazoval v dalších pracích Dobrý (1988). Už Stibitz poukazuje na mnoho 

názorů a vysvětlení, jak pohybové hry chápat. Oproti shodujícím charakteristikám 

sportovních her. Proto tyto pojmy nevysvětluje, ale jen odlišuje. Pohybové hry 

charakterizuje Argaj (2001) jako „pravidly upravenou soutěživou činnost soupeřících 

stran, ve které převažuje pohybová činnost hráčů“ (Süss, 2007, s. 57). Při bližším 

vysvětlení pohybových her použijeme vztah ke sportovním hrám, které vychází ze 

soupeření dvou stran v „boji o společný předmět“. K zastáncům tohoto pojetí patří 

Tomajko (1997, 2000), Süss, (2006) a Táborský (2004, 2006).

Sportovní hry jsou vyhraněnou skupinou sportovních odvětví. Čím se sportovní 

hry liší? Prvním podstatným rozdílem je, že se utkávají vždy pouze dva soupeři 

(jednotlivci, dvojice nebo vícečlenná družstva). Ve sportovních hrách protivníci soupeří 

o společný předmět. Ten je téměř vždy jen jeden (míč, opeřený míček, disk, kruh), 
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ve výjimečných případech však mohou být ve hře současně společné předměty dva 

(double disc court a ringo). (Táborský, 2005)

Základním způsobem realizace všech sportovních her jsou utkání. Bez jejich 

pravidelného pořádání či zařazování do výuky postrádá didaktický proces 

ve sportovních hrách smysl. (Velenský a kol., 2005)

Srovnáme-li definice a pojetí sportovních a pohybových her, ukáže se nám hlavní 

rozdíl – existence či neexistence oficiální organizace zajišťující soutěže a pravidla pro 

danou pohybovou činnost. Pohybové hry jsou tedy nadřazeným pojmem sportovním 

hrám a z hlediska taxonomie můžeme jejich vztah vyjádřit pomocí obrázku č. 1.

(Süss, 2007, s. 59)

Obrázek č. 1:  Vztah pohybových a sportovních her (Süss, 2007, s. 59).

Brown (1995, s. 7) vyjadřuje vysokou popularitu SH u většiny školní mládeže 

známým citátem, který byl použit v souvislosti s výchovnými problémy při realizaci 

sportovních činností na amerických školách. Ten charakterizuje sportovní aktivity 

včetně SH jako „posvátnou krávu a Achillovu patu“ mnoha vyučovacích programů 

ve školní TV (Psotta, Velenský, 2001). Také Psotta a Draxler (2006) uvádějí, že pro 

středoškolskou populaci mužů představují sportovní hry dominantní pohybovou aktivitu

jak z hlediska zájmu, tak zapojení v neorganizované a organizované formě ve volném 

čase. Kdežto pro českou středoškolskou populaci žen je zájem o sportovní hry poněkud 

nižší. Ale i přesto jsou sportovní hry u středoškolských žen čtvrtou nejčastěji 

                                     Pohybové hry

  Sportovní hry
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prováděnou aktivitou.. V současné době už existují důkazy, že provádění sportovních 

her na školách vede k takovému fyziologickému zatížení organismu, které se považuje 

za účinné z hlediska udržení či rozvoje kardiorespirační zdatnosti

(Frömel, Novosad, Svozil, 1999).

1.6.1 Definice pojmu sportovní hra

Sportovní hra (SH) byla definována Stibitzem (1982, s. 10) a upřesněna Dobrým 

(1988, s. 11) jako „současná soutěživá činnost dvou soupeřících stran, které se snaží 

prokázat převahu lepším ovládáním společného předmětu boje (míče apod.), za neustále 

se měnící herní situace, která vyžaduje okamžitou reakci na akci soupeře“. Jediným 

rozhodujícím sportovním měřítkem je konečný výsledek utkání. Utkání se řídí pravidly 

platnými mezinárodně, nebo alespoň celostátně a existuje mezinárodní či nejméně 

celostátní instituce, která řídí průběh soutěží. I když to přímo z definice nevyplývá, 

sportovní hry jsou úzce spjaty s řízeným sportovním tréninkem a soutěžemi pořádanými 

danou institucí. (Süss, 2005)

1.6.2 Základní typy sportovních her a jejich příklady

Proč a podle čeho třídit sportovní hry (SH)? „Jakékoliv třídění čehokoli má 

význam tehdy, přinese-li to nějaký užitek, prospěje-li to něčemu, pomůže-li to“

(Stibitz, 1982, s. 12).

První třídění, které se ukazuje jako důležité vzhledem k praxi, je počet hráčů 

participujících na výkonu v utkání. Z tohoto hlediska se sportovní hry rozlišují 

na individuální a týmové (Stibitz, 1958; Dobrý, 1988; Táborský 2006 a další). Do druhé 

kategorie patří většina známých sportovních her, kde jsou dva a více spoluhráčů. 

Süss (2006) uvádí, že třídění dle Táborského (2004, 2006) je nevhodné. Vychází 

z různých kritérií, kdy pro naši práci je nevhodné kriterium - způsob ovládání 

společného předmětu. Objevuje se nedostatek při zařazení jedné mojí vybrané sportovní 

hry, a to lakrosu. Jelikož lakrosovou holí se míč chytá i hází, nemůže dojít 

k jednotnému zařazení.
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Podle Stibitze (1982) a jeho jedinečné klasifikace podle herního úkolu a děje 

utkání lze třídit SH následně: sportovní hry brankové, sportovní hry síťové a odrážením 

o stěnu a sportovní hry pálkovací. To dále detailně zpracoval Hughes a Barlett (2002), 

pro které je důležitý přímý kontakt mezi protihráči v boji o společný předmět. Podle 

toho rozlišují SH invazní a neinvazní. V kategorii invazních SH dochází k přímému 

střetu protihráčů v boji o míč oproti neinvazním SH.

V této práci použiji dělení dle Táborského (2004, s. 11 - 12), a to spojením 

tří hledisek: herní úkoly při ovládání společného předmětu, způsob získávání bodů 

a způsob, jakým je vymezeno trvání utkání. Podle toho rozděluje SH do tří skupin:

• sportovní hry brankového typu:

Hrací plocha je pro obě strany společná, obvykle obdélníkového tvaru. Hráči 

se pohybují po celém hřišti a bojují o předmět hry současně. Při útoku dopravením 

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

apod.) lze získávat body. Cílem snažení je tedy ve stanoveném čase dopravit předmět 

hry vícekrát do branky soupeře a tím získat větší počet bodů rozhodujících o vítězství.

Utkání je limitováno převážně časem, výjimečně ziskem určeného počtu bodů.

Brankovými hrami lze rozvíjet smysl pro kolektiv, potlačení individualizmu, 

bojovnost, snahu o spolupráci. Hráči se učí ukázněnosti a podřízení se rozhodčím.

Příklady brankových her

Branky: florbal, fotbal, házená, hokejbal, lední hokej, pozemní hokej, vodní pólo

Koš: basketbal, korfbal, nettball,

Cílová zóna: americký fotbal2, frisbee, rugby

Pozn. U tchoukballu se využívá odrážedla.

• sportovní hry hrané přes síť nebo odrazem o stěnu:

Hrací plocha je rozdělena na dvě stejné poloviny rozdělené sítí nebo jiným 

způsobem a nebo na jedné až všech čtyřech stranách ohraničena odrážecími stěnami.

                                                
2 V americkém fotbalu se dosáhne bodu donesením míče za koncovou čáru nebo vstřelením 

branky kopnutím.
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Hráči jsou při hře odděleni, míč si nemůžou brát, ale počet zásahů je omezen pravidly. 

Úkolem je získat stanovený počet bodů dříve než soupeř. Body se dosahují i chybou 

soupeře. Výhodou je, že nemůže dojít k nerozhodnému výsledku. Krásné, někdy 

bohužel i smutné, je, že do poslední chvíle není rozhodnuto a hráči mohou kdykoliv 

otočit utkání. Utkání není omezeno časově, tudíž nelze předvídat dobu trvání. 

Příklady her hraných přes síť nebo odrazem o stěnu

Přes síť: nohejbal, plážový volejbal, ringo, stolní tenis, tenis, volejbal

Odrazem: pelota, ricochet, rocketbal, squash 

• sportovní hry pálkovací:

Hrací plocha je různých tvarů. Počet hráčů není shodný, družstvo v obraně hraje 

vždy úplné, zatímco útočníci nastupují do hry postupně. Cílem útočníků je získat body, 

obránci se snaží zabránit přeběhům a co nejrychleji vyřadit stanovený počet soupeřů. 

Utkání není omezeno časem ani body, ale počtem vyřazených hráčů. 

Přínosem pro hráče je výchova k plánování a promýšlení situací předem, což je 

specifické pro pálkovací sportovní hry. 

Příklady pálkovacích sportovních her

baseball, softball, kriket

Stibitz (1982) toto třídění pojmenoval podle charakteristiky. Jinými slovy podle 

herního výkonu a děje hry, které se řídí základními pravidly, jinak také podle typu hry.

1.6.3 Netradiční sportovní hry

Proč označení „netradiční sportovní hry“. Táborský (2004) označuje tyto hry 

jako známé a neznámé. Stibitz (1982, s. 5) přesněji pojmenoval jejich výuku „Informace 

o sportovních hrách, nezařazených do osnov všeobecně vzdělávací školy“, která je 

důležitým doplňkem výuky o sportovních hrách.

V dnešní době může učitel tvorbou vzdělávacího programu významně ovlivnit, 

které sportovní hry zařadí do výuky, jak je bude hodnotit a co od studentů očekává. 
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Už nemusí zařazovat jen základní sportovní hry jako volejbal, basketbal, házenou 

a fotbal. Vzniká prostor pro inovace ve školním vzdělávání a tedy i pro sportovní hry. Je 

v silách učitelů vložit do této práce veškeré znalosti, zkušenosti a hlavně tvořivost. 

V televizi se čím dál častěji objevují „šoty“ ze zahraničních sportů nebo ukázky 

turnajů z mistrovství světa. Každý tělovýchovný odborník by měl mít znalosti dalších 

méně rozšířených her a předávat tyto poznatky i studentům. Rozšiřuje tím zájmové 

i emociální formy cvičení, možnost uplatnění v nejrůznějších podmínkách 

a u nejrůznějšího složení skupin a jednotlivců.  

Pro moji práci jsme vybrali tyto méně známé sportovní hry:

Ultimate Frisbee

sportovní hra brankového typu ze Severní Ameriky

V roce 1940 pekařská firma „Frisbie Pie Company“ prodávala koláče 

na kulatých plechových táckách, se kterými házeli a volali „frisbie“. Plachtění podnosů 

vedlo Freda Morrissona k výrobě podobných hraček pro děti. K jejich výrobě použil 

plastickou hmotu a disk postupně vylepšoval. Teprve v roce 1965 byl létající talíř

patentován pod názvem Frisbee. Od roku 1968 je založena Mezinárodní asociace 

frisbee a o něco později v roce 1974 se v USA konalo první mistrovství světa

(Kučera, 2001). V současné době si frisbee oblíbilo několik miliónů lidí a stalo 

se nejrozšířenějším sportem na amerických univerzitách.. Kolář (2004) uvádí, že podle 

statistik se jich na americkém kontinentě prodá ročně víc než příslušenství 

pro basketball, baseball a americký fotbal dohromady. V České republice se začalo 

frisbee postupně rozšiřovat po roce 1991. (Kolář, 2004)

Nejen sportovní výkony jsou pro sportovce zajímavé. Cvičení s tímto náčiním

rozvíjí koordinační schopnosti, prostorovou orientaci, trénink odhadu vzdálenosti, 

rytmus pohybu, obratnost a emoce. Hřiště je obdélníkového tvaru s vyznačenými 

zónovými čárami a koncovou zónou. (Kučera, 2004)

Ultimate hrají dva týmy o sedmi hráčích a patří mezi bezkontaktní hry. Cílem 

hry je pomocí přihrávek bez kroků dosáhnout bodů chycením disku v koncové zóně. 

(Kolář, 2004) Patří mezi nenáročné SH, kdy stačí mít u sebe létající talíř a člověk 

si může zahrát v přírodě nebo v tělocvičně.



- 24 -

Základní taktika

Útočníci se snaží dostat disk pomocí přihrávek do soupeřovi zóny a tam jej 

chytit. Důležité je uvolňování hráčů, vytváření prostoru pro odehrání a příjem 

přihrávky. Hráči, kteří neútočí, musí bránit. Dobrá obrana a rychlý pohyb při zisku 

disku vede k úspěšnému výkonu. Při hře venku mohou hráči využívat i povětrnostních 

podmínek. Při větru se snaží obránci hlídat spodní polovinu útočníka, aby ho donutili 

k vysokému odhodu. (Kolář, 2004)

Cílem hry je chytit disk v soupeřově zóně. Rozestavení hráčů v „lajně“ (v jedné 

čáře) je základ úspěchu. Také vytvořením rychlého protiútoku můžeme soupeře 

překvapit a získat bod. (Kolář, 2004)

Korfbal

sportovní hra brankového typu z Nizozemí

V roce 1902 amsterdamský učitel Nico Broekhuijsen poznal ve Švédsku 

míčovou hrou „ringböll“, kde hráli společně muži i ženy. V Holandsku se v té době 

rozšířilo koedukované vyučování a nastala situace, kdy se museli začít řešit společné 

hodiny TV chlapců a děvčat. To inspirovalo Broekhuijsena a vytvořil novou SH pro 

smíšená družstva. Upravil pravidla tak, aby podporoval kolektivní způsob hry a byla 

zajištěna rovnoprávnost mezi chlapci a děvčaty. Omezil fyzický kontakt tak, že hráč 

s míčem je „chráněn“. Název hry korfbal vznikl z holandského slova „korf“, označující 

koš. Od té doby právě Nizozemí udává tón všemu, co se v tomto sportu odehraje.

(Kačer, 2001)

V roce 1903 vznikla Nizozemská korfbalová asociace KNKV 3 a v roce 1938 

obdržela čestný titul „královská“. Zpočátku se korfbal hrál pouze venku a až po patnácti 

letech od svého vzniku se začaly organizovat turnaje a zápasy v tělocvičnách. Halový 

korfbal podobný dnešnímu se hraje až od roku 1952. V roce 1988 se v hale v Praze 

na Smíchově konala exhibice několika hráčů a hráček, což vedlo až k dnešnímu 

rozmachu korfbalu v České republice. (Kolář, 2004)

Vzhledem k tomu, že je to jedna z mála sportovních her, kde soutěže hrají 

smíšená družstva mužů i žen dohromady, hra se brzy stala velmi populární. V roce 1955 

bylo v Holandsku na 30 tisíc registrovaných hráčů a hráček. Návštěvy na utkáních 

                                                
3 KNKV - Koninklijk Nederlandse Kortbalverbond
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dosáhly až 15 tisíc diváků. V Českém korfbalovém svazu (ČKS) bylo v roce 2004 

zaregistrováno 1938 osob (z toho 959 žaček, dorostenek a žen). (Táborský, 2004)

Hráč s míčem se nesmí uvolňovat ani kroky, ani driblinkem. Driblink a obrátky 

jsou na místě povoleny. Střílet na koš se smí pouze z útočné zóny, a to jen 

z nebráněného postavení. Střelba je považována za bráněnou pokud je bránící 

hráč mezi útočícím soupeřem a vlastním košem, čelem k bráněnému soupeři na dosah 

paže a pokouší se střelu útočníka zdvižením paží blokovat. Toto ustanovení nutí hráče 

k neustálému pohybu a umožňuje uplatnění menších hráčů v obraně. (Táborský, 2004)

Korfbal je ideální náplní tělesné výchovy na všech úrovních a typech škol. 

Základy si člověk osvojí během krátké doby, vždyť téměř každý dokáže chytnout

a nahrát míč, rozběhnout se nebo vyskočit. Pro školní TV je přínosné, že bez velkých 

nároků na vybavení je možné zapojit maximum žáků. (Brychnáčová, 2011)

Základní taktika

Hlavním úkolem útočníků je získat míč, nejlépe vstoupit mezi své útočníky 

a míč, rychle se uvolnit a skórovat. Další možností skórování je přihrávka míče 

spoluhráči a na domluvený signál (např. tleskání) zpětná přihrávka od spoluhráče, ten se 

mezitím uvolní do vhodné střelecké pozice. Když není hráč bráněn, může vystřelit na 

koš hned. Výhodné je mít pod košem stále stejného hráče kvůli doskokům při 

nepřesných střelách. (Kolář, 2004)

Lakros

(angl. Lacrosse)

sportovní hra brankového typu ze Severní Ameriky

Lakros vznikl z původní hry irokézských Indiánů „baggataway“4, o níž se 

dochovaly zprávy z 15. století. Baggataway byla součástí náboženských obřadů. Název 

hry „Lacrosse“ vznikl díky náčiní, které francouzským kolonistům připomínalo 

biskupské berly (la crosse). V r. 1856 vznikl Montreal Lacrosse Club a následující rok 

se uskutečnilo první utkání 7 bělochů proti 5 Indiánům, což v této době zůstalo pak 

normálním způsobem hry. Lacrosse je dnes kanadskou národní sportovní hrou. 

(Stibitz, 1982)

                                                
4 baggataway – v překladu „malý bratr války“ (Stibitz, 1982, s. 110)
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V roce 1867 byla vytvořena národní „Lacrosse Association“, která přijala úpravu 

pravidel od Dr.W.G.Beera za oficiální. Dr.W.G.Beer byl nazývaný „otcem lakrosu“,

a to díky ukázkovým hrám s indiánskými týmy v Anglii, Irsku a Francii. V roce 1904 

a 1908 byl lakros už na olympiádě v St. Luis a v Londýně a vítězem se stala Kanada. 

Doplňkově se zařadil i v roce 1928 (Amsterdam) a 1932 (Los Angeles), kde zvítězili 

hráči USA. (Stibitz, 1982)

Postupně se z původního indiánského lakrosu vyvinulo několik variant této hry: 

mužský lakros (angl. field lacrosse) a jeho kanadská varianta boxlakros (angl. box 

lacrosse případně indoor lacrosse), ženský lakros (angl. women's lacrosse), dále 

vyloženě česká varianta „český lakros“ a nejmladší, bezkontaktní verze hry, interkros.

Všechny varianty mají společný cíl - dopravit malý míček do soupeřovy branky hájené 

brankářem. Hráči mohou míček nosit, nahrávat si ho mezi sebou a chytat ho za pomoci 

„kapsy“ na konci lakrosové hole. (Česká lakrosová unie, 2011)

Jednotlivé varianty se liší velikostí hrací plochy, počtem hráčů, velikostí branek 

a hlavně povolenými způsoby bránění soupeře. U interkrosu nesmí podle pravidel dojít 

k fyzickému kontaktu hráčů ani holí. U kanadskému box lakrosu se zase naplno hraje do 

těla, podobně jako v ledním hokeji. (Česká lakrosová unie, 2011)

Field lakros, ženský lakros, box lakros (nebo také halový lakros) a interkros mají 

své mezinárodní soutěže. Mistrovství světa v ženském a obou typech mužského lakrosu 

se koná pravidelně každé čtyři roky. Naše reprezentace se mistrovství účastní od roku 

1993 (ženy) a 1994 (muži). Když se nehraje mistrovství světa, tak se už od roku 1995 

koná mistrovství Evropy. Interkrosové mistrovství světa se hraje každý rok, a to od roku 

1999. U nás se hrají všechny zmíněné varianty lakrosu. Nejdéle, tedy od konce 

šedesátých let, se u nás hraje český lakros. Kdežto mužský lakros, ženský lakros i 

interkros se u nás začaly hrát ve druhé polovině osmdesátých let. (Česká lakrosová unie, 

2011)
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Ringo

sportovní hra síťového typu z Polska

Ringo je poměrně mladá hra, kterou si mladí lidé velmi rychle oblíbili. Vznikla

v sedmdesátých letech v Polsku jako doplňkový sport šermířského tréninku. Díky tomu 

ringo skvěle rozvíjí postřeh, rychlost reakce, prostorovou orientaci, schopnost rychlé 

změny pohybu, obratnost, vytrvalost a celkovou tělesnou zdatnost. (Kolář, 2004)

Díky minimálním nárokům na materiální vybavení, jednoduchým pravidlům, 

nenáročnosti pohybových dovedností a techniky zaujímá ringo výhodnou pozici

ve sportovních hrách. Stačí krátký nácvik a hned je možné přistoupit k vlastní hře 

či utkání, které přináší napětí a vyžaduje spolupráci. (Kolář, 2004)

O vytvoření pravidel se zasloužil Wlodzimier Strzyzewski. A pod jeho vedením 

byla v roce 1993 v polském městě Modlin založena International Ringo Federation

(IRF). Zakládajících svazů bylo celkem pět a mezi nimi též zástupci Česka. 

(Táborský, 2004)

Tchoukball

sportovní hra ze Švýcarska

O vznik tchoukballu se zasloužil ženevský lékař Hermann Brandt. Podnětem pro 

vytvoření nové sportovní kolektivní hry byl vzrůstající počet zranění a agrese vůči 

soupeři. Upravil pravidla tak, aby nedocházelo k vzájemnému napadení soupeřů 

a podporovalo se kooperativní jednání. Za objevení principů této nové sportovní 

kolektivní hry obdržel v roce 1970 od Federation International d´Education Physique

(FIEP) Thulinovu cenu. Tchoukball je SH, která využívá prvky házené, volejbalu 

a baskické peloty. Název vznikl spojením dvou slov – „ball“ a citoslovce „tchouk“5. Hra 

zaujala veřejnost natolik, že v roce 1971 vznikla Švýcarská federace tchoukballu a brzy 

vznikla další včetně Fédération International de Tchoukball (F.I.T.B.). Tchoukball se 

stává oblíbený ve Švýcarsku, Velké Británii, Brazílii, na Taiwanu a v dalších zemích.

(Kolář, 2004)

                                                
5 „tchouk“ je citoslovce vyjadřující zvuk nárazu prudce hozeného míče na odrazovou konstrukci 

používanou ke hře (Kolář, 2004, s. 107).



- 28 -

Hřiště je obdélníkového tvaru zakončeného základní čárou na obou stranách. 

Hlavním cílem družstva je po maximálně třech přihrávkách vystřelit na „branku“ 

(pružné odrážedlo) z výhodné pozice tak, aby odražený míč nezachytil soupeř a míč 

dopadl na hrací plochu vně „zakázané zóny“. Zakázaná zóna je před „brankami“ a až 

za její hranicí lze chytat odražený míč. Ve školách se využívá malých trampolínek, 

které se dají zvednout na jedné straně. Držení míče je možné nejvýše tři minuty a 

povoleny jsou tři kroky. Driblink je zakázán. (Táborský, 2004)

Základní taktika

Začátečníkům je důležité vysvětlit, aby se snažili střílet na síť tak, aby míč 

dopadl do obránci nekrytého prostoru hřiště mimo zakázanou zónu. Střelby vedené 

čelně na konstrukci nejsou účinné. Hráči se snaží co nejvíce přiblížit k odrazové síti, 

aby se dostali i s míčem do těsné blízkosti odrážedla a mohli do poslední chvíle zatajit 

směr střelby. Rychlé přihrávky podél základních čar znamenají pro obránce obtížné 

přesouvání se podél hranic zóny. Často tak dojde k uvolnění prostoru pro dopad míče. 

Přesun působících obránců proto musí být rychlý a je výsledkem jejich sladěného 

pohybu. Další hráči obrany jsou připraveni na zpracování míče z delší vzdálenosti 

v místech předpokládaného směru odrazu. U začátečníků se objevuje nejčastěji chyba 

nakupení hráčů kolem zakázané zóny. Každý má právo na svoji hru, a proto by měl být 

vždy prostor pro vedení útoku a pro pohyb obrany kolem zóny. (Kolář, 2004)

1.6.4 Netradiční sportovní hry u nás a ve světě

Jak už jsme uvedli základy dnešních moderních sportovních her lze nalézt 

v dávné historii. Ale samozřejmě se najdou i téměř ze současnosti, tj. nově vznikající 

(např. využitím frisbee – létajících talířů).

Názvy řady her jsou převzaty z angličtiny, ale i převzaté do angličtiny dávají 

vznik zvláštním názvům. I u českých názvů tomu není jinak. Stibitz (1982) poukazuje 

na vhodné hledisko k překládání názvů, a to ovládání společného předmětu boje, tedy 

co se s míčem dělá. Tak vznikla kopaná, odbíjená, košíková, apod. Při převzetí 

z angličtiny se názvy počešťují úpravou pravopisu např. hokej, tenis. Proč už se neříká

košíková, ale basketbal. Jednak z důvodů mezinárodního hlediska, aby se sportovci lépe 

dorozuměli ve světě, také kvůli názvosloví náčiní a celkově je pak vše jednodušší. 
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Dokud se u nás některé z cizích her „nepěstují“, neměli bychom názvy měnit, ale 

zanechat je v originále. Naopak, je-li rozšíření možné, bylo by vhodné domyslet název

než bude pozdě, jako u nohejbalu. Stibitz (1982) píše o „frisbee“, kdy není stále jasné, 

zda je to létající talíř, či disk, nebo snad „letoun“?

Znalost řady sportovních her méně rozšířených v cizině nebo u nás může přinést 

úspěch jak pro naši tělovýchovu, tak pro učitele, kteří si je dokáží obměnit 

a přizpůsobit do různých poměrů a situací.

Rychtecký a kol. (2008) doporučuje učitelům TV vyučovat v současné době 

vznikající nové sporty a pohybové aktivity buď v hodinách nebo v mimoškolních 

aktivitách. I Beyer (2008) uvádí, že žákům by mělo být umožněno vybrat 

si z pohybových činností na základě vlastních zájmů a preferencí. Dále uvádí jednu 

z možností, jak vylepšit kvalitní program TV, je poskytnout žákům dostatečnou nabídku 

pohybových aktivit. To by mělo být impulsem pro vštěpování vlastních motivací. 

V Nizozemí není korfbal netradiční hrou, naopak. Vznikl tam a stává se pomalu 

„národní sportovní hrou“. Jen v roce 1980 dosáhl počet registrovaných hráčů 

v Holandsku 100 tisíc a po fotbale se stal korfbal druhým nejpopulárnějším sportem. 

Mezinárodní federace v holandském Bunniku sdružuje víc než 40 členských federací.

Mezi zajímavé členy této federace patří Papua – Nová Guinea, Sutinám, Aruba, Taiwan 

a další. V Austrálii se korfbal dostal dokonce do školských osnov na základních školách 

jako povinný předmět. (Kačer, 2001)

Ve škole není hlavním úkolem zajišťovat zdraví žáků a kondici, ale škola má

v Nizozemí poskytnout především pohybovou rekreaci. Přesněji hodiny tělesné

výchovy nabízejí dětem především příležitost pro pohybovou rekreaci. 

(Crum, Stegman, 2005)

I u nás se doporučuje korfbal zařazovat do hodin tělesné výchovy. Brychnáčová 

(2011) uvádí, že korfbal je vhodnou a oblíbenou hrou a jmenuje ho sportem tisíciletí. 

Hlavně možnost koedukovaných družstev je pro tělesnou výchovu přínosem 

a novinkou.

V ČR se tchoukball zatím neobjevuje ve sportovních oddílech. Ale studenti 

tělesné výchovy se s ním setkávají při studiu s rostoucí intenzitou. Bláha (2004) uvádí, 

že se už tchoukball objevuje v některých programech základních i středních škol

a oceňuje snahu učitelů tchoukball do výuky TV zařadit.
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2. Cíle a úkoly výzkumu

Cílem práce bylo zjistit, zda učitelé tělesné výchovy využívají netradiční 

sportovní hry ve výuce tělesné výchovy na gymnáziích po zavedení školních 

vzdělávacích programů a získat informace o postoji učitelů k RVP.

3. Výzkumné otázky a hypotézy

3.1 Základní výzkumná otázka

Nastala změna ve výuce sportovních her po zavedení rámcového vzdělávacího 

programu, konkrétně rozšířilo se spektrum sportovních her ve výuce na gymnáziích?

3.2 Rozšiřující výzkumná otázka

Jaký je postoj samotných žáků k vyučovaným sportovním hrám a které SH jsou u 

žáků nejvíce oblíbené?

Jaká je vybavenost gymnázií pro vybrané netradiční sportovní hry?

Jaké jsou znalosti těchto netradičních sportovních her jak u žáků, tak u učitelů?

3.3 Hypotézy

H 1 Nový školský vzdělávací systém pozitivně ovlivní výuku SH tak, že 80% 

učitelů začlení alespoň jednu z vybraných netradičních SH do výuky.

H 2 80% žáků ze všech dotazovaných škol bude mít zájem o netradiční SH.

3.3.1 Zdůvodnění hypotéz

Jak už bylo řečeno, s příchodem nového školského systému mají učitelé větší 

volnost ve výběru učiva, s kterou roste zodpovědnost za výsledky vzdělávání. Otevírá 

se jim prostor, co zařadit do svých učebních plánů, a tak obohatit znalosti a zkušenosti 

svých studentů. Předpokládám, že toho využijí a zařadí do výuky kromě základních 
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sportovních her i sportovní hry netradiční. I Beyer (2008) doporučuje k vylepšení 

programu tělesné výchovy dostatečnou nabídku pohybových aktivit.

Oblíbenost netradičních sportovních her předpokládám z důvodů velké oblíbenosti 

samotných sportovních her, jak uvádí Kučera (2008) ve své práci. Objevení něčeho 

nového, co k nám přichází ze světa a z médií, je pro mladé lidi velmi přitažlivé. Také 

možnosti různých modifikací, využití různých podmínek, prostředí a hlavně uplatnění 

znalostí ve volném čase je velkou výhodou netradičních sportovních her. 
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4. Metodologie výzkumu

4.1 Sledovaný soubor

Výzkum byl zaměřen na dvě skupiny respondentů, a to na učitele tělesné 

výchovy a jejich žáky navštěvující gymnázia po celé České republice ve školním roce 

2009/2010. Byla oslovena gymnázia v Klatovech, Prostějově, Českém Krumlově, 

Mostě a 15 gymnázií v Praze, dohromady tedy 19 gymnázií v České republice.

Výzkumu se nakonec zúčastnilo 343 žáků studujících na gymnáziu a 19 učitelů tělesné 

výchovy. 

4.2 Metody výzkumu

Výzkum byl proveden formou anket pro studenty navštěvující ve školním roce 

2009/2010 gymnázia a učitele, učící na stejných školách. Volila jsem převážně otázky 

s uzavřenými odpověďmi, kde si respondent vybírá mezi dvěma či více alternativami, 

polootevřené, kde volí jednu z nabízených variant, ale má možnost volit i vlastní 

alternativy, zařazena byla i otázka otevřená, kde respondent odpovídá dle vlastního 

úsudku. Zařadila jsem jen jednu otevřenou otázku. I Flemr (2009) nedoporučuje 

zařazovat pro mládež příliš vypisovací položky, které jsou náročné na čas a přemýšlení, 

mají nízkou reliabilitu a nízkou „odpovídací morálku“ ze strany respondentů.

Ve dvou otázkách musí žáci ohodnotit jednotlivé SH „známkami“ od 1 do 10. 

Vyhodnocení odpovědí žáků jsem udělala pomocí váženého průměru, který uvádí 

i Hendl (2009, s. 100) ve svých metodách zobrazení kvantitativních dat. Doporučuje ho, 

když máme několik průměrů spočítaných z různých podmnožin dat a známe příslušné 

počty měření (viz. vzorec). To je případ dvou otázek v anketě pro žáky.

w……….vybrané sportovní hry

x………..známky od 1 do 10
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Jürimäe a Jürimäe (2001) doporučují pro zjišťování pohybové aktivity dětí 

ve školním věku u více než 100 účastníků použití dotazníků. Při využití dotazníků, které 

jsou založené na odpovědích samotných respondentů, mají jejich výpovědi ale

i výsledky subjektivní charakter. V mé práci jsme zvolili ankety, jelikož bychom chtěli 

porovnat výsledky mého výzkumu s předešlými prácemi Šrámka (2007), Mácy (2009) 

a Kučery (2008).

Zvolili jsme anonymní ankety, abychom získali co nejpravdivější 

a nejobjektivnější odpovědi. Při vytváření anket jsme se inspirovali Šrámkem (2007), 

ale otázky jsme přizpůsobili svému výzkumu. Před vlastním sběrem dat jsme pořadí 

a typy otázek nechali zkontrolovat odborníkem a zrealizovali jsme předvýzkum 

s patnáctičlennou skupinou žáků a jejich učitelem k ověření srozumitelnosti anket.

4.2.1 Anketa6 pro učitele tělesné výchovy

Anketní formulář pro učitele tělesné výchovy (příloha B) je tvořen stručným 

úvodem a 14-ti otázkami s uzavřenými, popř. polouzavřenými odpověďmi. Zařazení 

otázek odůvodňujeme takto:

• Jakého zaměření je Vaše škola?

a)  gymnázium se sportovním zaměřením

b)  jazykové gymnázium

c)  všeobecné gymnázium

d)  jiná možnost………………………

Získáme informace o zaměření školy.

• Už pracujete podle nového vzdělávacího programu?

a)  ano

b)  ne

                                                
6 Anketa – 1. výzkum mínění jistého širšího okruhu osob nebo celé veřejnosti k vyjasnění určité 

otázky (Klimeš, 1994, s. 26)
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Zjistíme, zda už pracují podle nového vzdělávacího programu a mají už praxi s RVP 

a zda už si vytváří vlastní osnovy podle koncepce školy.

• Jak dlouhá je Vaše praxe výuky tělesné výchovy na střední škole?

a)  do 5 let

b)  6 - 10 let

c)  11 - 20 let

d)  nad 20 let

Jaké jsou zkušenosti učitele s výukou tělesné výchovy na střední škole.

• Tělesnou výchovu:

a)  mám jako druhou aprobaci

b)  mám jako jedinou aprobaci

c)  mám na větší část úvazku

d)  mám na menší část úvazku

Kolik času mají na tělesnou výchovu v zaměstnání. Zda mají čas na přípravy,

zdokonalování a prohlubování znalostí a novinek v tělesné výchově.

• Nabízí Vaše škola mimoškolní sportovní aktivity založené na sportovních hrách 

(dále jen SH)?

a)  ano

b)  ne

Zda mají žáci k dispozici ve svém volném čase v rámci školy různé kroužky sportovních 

her, které by rozvíjely jejich schopnosti a zájmy o sportovní hry.
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• Jaký je Váš vztah ke SH?

a)  velmi kladný, sám jsem hrál/a

b)  kladný

c)  neutrální, SH mi nevadí

d)  nevyhledávám je

Zjistíme význam SH  v životě učitele, a tím daný  vliv na výuku SH.

• Netradiční SH (korfbal, frisbee, ringo, lakros, tchoukbal):

a)  mi nic neříkají

b)  využívám je ve výuce

c)  už jsem se s nimi setkal/a

Zjistíme znalosti vybraných SH, zda už se s nimi učitel setkal.

• Důvodem, proč do výuky nezařazujete netradiční SH:

a)  nemáme vybavení

b)  neznalost netradičních her

c)  nezájem studentů

d)  zařazuji je do výuky

e)  jiná možnost……………………..

Čím je ovlivněno nezařazení vybraných SH do výuky.

• Je vybavení Vaší školy připraveno na netradiční SH?

a)  ano na všechny

b)  ano, ale ne na všechny

c)  alespoň na jednu ano

d)  ne ani na jednu  

Otázka zaměřená na vybavení a možnosti školy pro vybrané SH, a tím ovlivnění výuky 

těchto SH.
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• Máme toto vybavení:

a)  koš na korfbal

b)  míč na korfbal

c)  kroužek na ringo

d)  odrážedla nebo nakloněné trampolínky

e)  lakrosové hole

f)  disk na frisbee

g)  nemáme nic

h)  jiná možnost: vypište…………........

Podobně jako předchozí otázka je i tato zaměřena na možnosti a vybavení školy, ale 

dochází zde k upřesnění. Jaké náčiní a pomůcky k vybraným SH má učitel k dispozici.

Ve výzkumu je tato otázka důležitým údajem, jelikož náčiní a pomůcky limitují učební 

plány každého učitele. 

• Vzhledem ke změnám  současných osnov se věnujete SH:

a)  více než jiným aktivitám

b)  snažím se dodržovat osnovy, když máme čas věnujeme se SH

c)  snažím se dodržovat osnovy, když máme čas věnujeme se jiným aktivitám

d)  méně  

Zda učitel rozvíjí výuku SH v současných osnovách a využívá tím nového vzdělávacího 

systému.

• Označte SH, které jsou součástí Vašeho učebního plánu:

  lakros

  basketbal

  volejbal

  florbal

  ringo

  fotbal

  softbal/baseball

  frisbee

  tchoukball

  korfbal

Otázka s možností označení více odpovědí. Touto otázkou získáváme přehled o SH, 

které učitelé preferují a zařazují do své výuky.
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• Změnilo se postavení SH ve Vašich hodinách tělesné výchovy po zavedení 

nového vzdělávacího systému?

a)  ano, zvýšil se počet vyučovaných hodin SH

b)  ano, výuka SH se prohloubila 

c)  nic se nezměnilo

Vliv nového vzdělávacího systému na současnou výuku SH na gymnázií. 

• Změna vzdělávacího systému v ČR působí:

a)  jako přínos pro vzdělávání mládeže

b)  více práce pro učitele

c)  více zbytečné práce pro učitele

d)  nezpůsobuje žádnou změnu

Co pro učitele znamená nový vzdělávací systém v ČR. Patří k nejdůležitějším otázkám 

ankety, jelikož právě učitelé jsou ti, kteří změnu nejvíce pociťují.

4.2.2 Anketa pro žáky gymnázií

Anketní formulář pro žáky (příloha C) je tvořen stručným úvodem, základními 

informacemi o vyplnění a 10- ti otázkami s uzavřenými, polozavřenými i otevřenými 

odpověďmi. Výzkumem chceme zjistit přehled o hodinách tělesné výchovy z pohledu 

žáka.

Anketa pro žáky je důležitou součástí výzkumu, jelikož  pohled žáků na hodiny 

tělesné výchovy, vztah ke sportovním hrám a především postoj a znalosti o netradičních

sportovních hrách jsou podstatou výzkumu. 



- 38 -

4.3 Organizace výzkumu

Výzkum probíhal na území celé České republiky, převážně zaměřený na Prahu. 

Toto území bylo vybráno díky praxím na středních školách, které jsme absolvovali jako 

studenti FTVS v říjnu roku 2009/2010. Anketní formuláře pro žáky 

i učitele jsme spolu s pokyny pro mé spolužáky (příloha A) vložili do desek a předali do 

vlastních rukou. Pro vybrané spolužáky, kteří měli praxi na příslušných středních 

školách (gymnázií), jsme odevzdali počet desek podle množství vyučovaných tříd. 

Desky tedy obsahovaly pro jednu třídu:

•  30 anketních formulářů pro žáky

•  1 anketní formulář pro učitele

•  pokyny pro spolužáky k vyplnění

4.3.1 Předání a výběr anket  

Desky s pokyny a anketami byly doneseny přes mé spolužáky nebo mnou 

osobně. Předala jsem celkem 21 desek, z toho 21 krát anketu pro učitele a 630 krát

anketu pro žáky.

Hlavní předností osobního předání a výběru je časová a finanční nenáročnost, 

ale také vyšší návratnost. Desky byly vybrány ihned po ukončení praxe, přesto pro 

pozdější návrat byl stanoven termín 31.ledna 2010.



- 39 -

5. Výsledky výzkumu

5.1 Návratnost anket

Ke stanovenému dni, tedy 31. ledna 2010, bylo vráceno 19 desek od 16

gymnázií, což představuje návratnost 84%. Celkem se vrátilo 19 vyplněných anket pro 

učitele a  343 anket pro žáky.

5.2 Data ze sebraných anket

5.2.1 Vyhodnocení anket pro učitele

V této kapitola bychom chtěli shrnout odpovědi z anketního formuláře pro 

učitele. Přehled dat z odevzdaných anket je k dispozici v tabulce č. 1 (příloha D).

Všechny získané informace jsme zpracovali do tabulek a vytvořili z nich grafy pro větší 

přehlednost.

• Jakého zaměření je Vaše škola?

1 gymnázium se sportovním zaměřením

jazykové gymnázium

všeobecné gymnázium

jiná možnost: reálné gymnázium – zaměření přírodní vědy, gymnázium 

s esteticko výchovným zaměřením

2

13

3
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Graf č. 1

5% 11%

68%

16%

gymnázium se sportovním
zaměřením
jazykové gymnázium

všeobecné gymnázium

jiná možnost

• Už pracujete podle nového vzdělávacího programu?

15 ano

ne4

Graf č. 2

79%

21%

ano ne

• Jak dlouhá je Vaše praxe výuky tělesné výchovy na střední škole?

8 do 5 let

6 -10 let

11 – 20 let

nad 20 let

1

1

9

   Graf č. 1 – Zaměření školy

   Graf č. 2 – Práce se vzdělávacím programem
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Graf č. 3

42%

5%5%

48% do 5 let 6 - 10 let

11 - 20 let nad 20 let

• Tělesnou výchovu:

10 mám jako druhou aprobaci

mám jako jedinou aprobaci

mám na větší část úvazku

mám na menší část úvazku

4

7

1

Graf č. 4

45%

18%

32%

5%

mám jako druhou aprobaci

mám jako jedinou aprobaci

mám na větší část úvazku

mám na menší část úvazku

• Nabízí Vaše škola mimoškolní sportovní aktivity založené na sportovních hrách 

(dále jen SH)?

13 ano

ne6

Graf č. 3 – Délka praxe výuky TV na střední škole

Graf č. 4 – Zkušenost s výukou TV
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Graf č. 5

68%

32%

ano ne

• Jaký je Váš vztah ke SH?

12 velmi kladný, sám jsem hrál/a

kladný

neutrální, SH mi nevadí

nevyhledávám je

5

2

0

Graf č. 6

63%

26%

11% 0%

velmi kladný, sám jsem hrál/a

kladný

neutrální, SH mi nevadí

nevyhledávám je

• Netradiční SH (korfbal, frisbee, ringo, lakros, tchoukball):

0 mi nic neříkají

využívám je ve výuce

už jsem se s nimi setkal/a

16

3

Graf č. 5 – Nabídka mimoškolních aktivit

   Graf č. 6 – Vztah ke SH
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Graf č. 7

0%

84%

16%

mi nic neříkají

využívám je ve výuce

už jsem se s nimi setkal/a

• Důvodem, proč do výuky nezařazujete netradiční SH:

3 nemáme vybavení

neznalost netradičních SH

nezájem studentů

zařazuji je do výuky

jiná možnost: nechce se mi

0

0

15

1

Graf č. 8

16%
0%0%

79%

5%

nemáme vybavení

neznalost netradičních SH

nezájem studentů

zařazuji je do výuky

jiná možnost

Graf č. 7 – Netradiční SH

Graf č. 8 – Důvody nezařazování netradiční SH
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• Je vybavení Vaší školy připraveno na netradiční SH?

1 ano na všechny

ano, ale ne na všechny

alespoň na jednu ano

ne ani na jednu  

16

2

0

Graf č. 9

5%

84%

11% 0%

ano na všechny

ano, ale ne na všechny

alespoň na jednu ano

ne ani na jednu

• Máme toto vybavení:

4 koš na korfbal

míč na korfbal

kroužek na ringo

odrážedla nebo nakloněné trampolínky

  8 lakrosové hole

disk na frisbee

nemáme nic

jiná možnost – vypište: interkrosové hole

3 19

19   0

10   1

Graf č. 9 – Vybavení škol na netradiční SH  
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Graf č. 10

6% 5%

29%

16%
13%

29%

0%

2%

koš na korfbal

míč na korfbal

kroužek na ringo

odrážedla nebo nakloněné
trampolínky
lakrosové hole

disk na frisbee

nemáme nic

jiná možnost

• Vzhledem ke změnám současných osnov se věnujete SH:

11 více než jiným aktivitám

snažím se dodržovat osnovy, když máme čas věnujeme se SH

snažím se dodržovat osnovy, když máme čas věnujeme se jiným aktivitám

méně  

7

1

0

Graf č. 11

58%

37%

5% 0%

více než jiným aktivitám

snažím se dodržovat osnovy,
když máme čas věnujeme se
SH
snažím se dodržovat osnovy,
když máme čas věnujeme se
jiným aktivitám

méně

Graf č. 10 – Vybavení škol

Graf č. 11 – Změny ve výuce SH
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• Označte SH, které jsou součástí Vašeho učebního plánu:

9 lakros

  basketbal

  volejbal

  florbal

  ringo

16   fotbal

  softbal/baseball

  frisbee

  tchoukball

  korfbal

19 16

19 13

17 2

15 3

Graf č. 12

7%
15%

15%

13%12%

12%

12%

10% 2%2%

lakros

basketbal

volejbal

florbal

ringo

fotbal

softbal/baseball

frisbee

tchoukball

korfbal

• Změnilo se postavení SH ve Vašich hodinách tělesné výchovy po zavedení 

nového vzdělávacího systému?

0 ano, zvýšil se počet vyučovaných hodin SH

ano, výuka SH se prohloubila 

nic se nezměnilo

8

11

Graf č. 12 – Sportovní hry v učebním plánu 
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Graf č. 13

0%

42%

58%

ano, zvýšil se počet
vyučovaných hodin SH

ano, výuka SH se prohloubila 

nic se nezměnilo

• Změna vzdělávacího systému v ČR působí:

1 jako přínos pro vzdělávání mládeže

více práce pro učitele

více zbytečné práce pro učitele

nezpůsobuje žádnou změnu

4

3

11

Graf č. 14

5%

21%

16%
58%

jako přínos pro vzdělávání
mládeže

více práce pro učitele

více zbytečné práce pro učitele

nezpůsobuje žádnou změnu

Graf č. 13 – Postavení SH v hodinách TV

Graf č. 14 – Význam změn vzdělávacího systému v ČR
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5.2.2 Vyhodnocení anket pro žáky

V této kapitole shrnuji odpovědi z anketního formuláře pro žáky. Hodnoty 

uvedené u možností odpovědí jsou součty ze všech ročníků dohromady. I tady jsem 

vytvořila pro větší přehlednost grafy s procentuálním zastoupením jednotlivých 

odpovědí. Výpočty váženého průměru u otázky oblíbenosti jednotlivých SH jsou 

zobrazeny v tabulce č. 2 (příloha G). U druhé otázky, která se týká nejčastěji 

zařazovaných SH, je vážený průměr vypočítán podrobně v tabulce č. 3 (příloha H).

• Kolik se Vás aktivně účastní na hodinách tělesné výchovy?

42 do 10

11 – 15

16 - 20

21 – 25

26 - 30

121

127

42

11

• Jaké aktivity v hodinách tělesné výchovy preferuješ?

81 individuální sporty ( atletika, gymnastika, plavání, lyžování,..)

sportovní hry ( fotbal, florbal, volejbal, softbal,..)

drobné hry (překážkové hry, soutěže,..)

je mi to jedno

222

36

25

Graf č. 15

12%

35%
38%

12% 3% do 10

11 - 15

16 - 20

21 - 25

26 - 30

Graf č. 15 – Aktivní účast na hodinách TV
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Graf č. 16

22%

61%

10%
7%

individuální sporty

sportovní hry

drobné hry

je mi to jedno

• Oznámkuj od 1 do10 podle oblíbenosti, kterou sportovní hru máš nejraději7:

4,452 florbal

fotbal

volejbal

softbal/baseball

frisbee

5,047 basketbal

korfbal

tchoukball 

ringo

lakros

5,085 8,437

3, 927 8,609
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7 Výsledky jsou vážené průměry všech hodnot, které žáci zvolili. Čím nižší vážený průměr i 

procento, tím oblíbenější SH. Výpočty váženého průměru jednotlivých SH u této otázky jsou zobrazeny 

v příloze G.

   Graf č. 16 – Oblíbené aktivity v hodinách TV

Graf č. 17 – Oblíbenost jednotlivých SH.



- 50 -

• Zapiš pořadí sportovních her od 1 do 10, které hrajete nejčastěji 1 až 10 nejméně 

často8:
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  basketbal

  volejbal

  florbal
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5,915   fotbal

  softbal/baseball

  frisbee

  tchoukball

  korfbal
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6,429 9,184
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• Kde si se seznámil s netradičními sportovními hrami (ringo, frisbee, tchoukball, 

lakros, korfbal)?

118 v hodinách tělesné výchovy od pana/paní učitele/učitelky

v hodinách tělesné výchovy s praktikantkou

mimo školu

nikdy jsem o tom neslyšel

jiná možnost, napiš kde: tábory, kurzy od školy, hodina biologie, kamarádi, 

televize

24

134

67

20

                                                
8 Výsledky jsou vážené průměry všech hodnot, které žáci zvolili. Čím nižší vážený průměr i 

procento, tím zařazovanější SH. Výpočty váženého průměru jednotlivých SH u této otázky jsou 

zobrazeny v příloze H.

Graf č. 18 – Nejčastěji zařazované SH ve výuce.
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Graf č. 19
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• Měl/a bys zájem se seznámit a zahrát si v hodinách některou netradiční sportovní 

hru?

327   ano

  ne16

Graf č. 20

95%
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ano ne

   Graf č. 19 – Místo seznámení s netradičními SH

  Graf č. 20 – Zájem o netradiční SH
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V případě, že ano: 

Zaškrtni, kterou ze sportovních her by sis zahrál/a nejraději: (můžeš označit více 

odpovědí)

V případě, že ne – pokračuj na další otázku!

124   korfbal

  ringo

  softbal/baseball

175   frisbee

  tchoukball

  lakros

150 167

146 128

Graf č. 21
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• Co se ti na sportovních hrách nejvíce líbí?
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Graf č. 21 – Zájem o jednotlivé netradiční SH



- 53 -

Graf č. 22
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• Hraješ nějakou sportovní hru závodně? V případě, že ano – napiš kterou!

24   ano: fotbal, softball, plážový volejbal, tenis, basketbal, volejbal, stolní tenis, 

          florbal, házená

  ne

319
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93%
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Graf č. 22 – Důvody oblíbenosti SH

   Graf č. 23 – Závodně hrané SH
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• Kdybys byl Ty učitelem tělesné výchovy, co bys v hodinách změnil? Vypiš!

45 neměnit nic

seznámit se s netradičními SH

obměňovat výuku, větší motivace od učitelů

větší aktivita všech žáků

hrát nové sportovní hry

zařadit posilování do programu výuky

méně gymnastiky

účast v „meziškolních“ turnajích
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      Graf č. 24 – Změny v hodinách TV od žáků



- 55 -

6. Analýza dat

6.1 Analýza anket pro učitele

6.1.1 Charakteristika školy

Výzkum této práce byl zaměřen na střední všeobecné vzdělávání, tedy 

gymnázia. Z dotazovaných gymnázií bylo 68% bez zaměření, 16% zvolilo jinou 

možnost, což byla gymnázia se zaměřením na přírodní vědy a gymnázium s esteticko

výchovným zaměřením, 11% tvořilo jazyková gymnázia a nejméně 5% bylo zastoupeno 

gymnáziem se sportovním zaměřením (graf č. 1). Většina z vybraných gymnázií nabízí 

žákům mimoškolní sportovní aktivity založené na SH. Tento závěr je viditelný na grafu 

č. 5, kdy 68% nabízí mimoškolní sportovní aktivity a 32% je nenabízí. Zjištění, že

68% gymnázií sportovní aktivity v oblasti SH mimo školu nabízí, není až tak 

pozitivním výsledkem. Každá škola by měla nabízet jakékoliv mimoškolní aktivity pro 

své žáky a rozvíjet tak jejich schopnosti a zájmy a hlavně zvýšit možnost pohybové 

aktivity. Proto doufám, že školy nabízejí alespoň mimoškolní aktivity zaměřené 

na jinou oblast než SH a vedou žáky k aktivnímu prožití volného času. To jsme ale v mé 

práci nezkoumali.

6.1.2 Materiální zabezpečení školy

Má hlavní podíl na kvalitě výuky tělesné výchovy a samozřejmě i zařazení 

netradičních SH je na vybavení závislé. I Flemr (2009) uvádí, že u nově vznikajících 

sportů je otázka zjišťování materiálního vybavení velmi vhodná, navíc když je 

zkoumána dynamická mladá populace.

Zjištění materiálního vybavení pro výuku netradičních SH přineslo kladné 

výsledky viditelné na grafu č. 9. 84% dotazovaných učitelů odpovědělo, že mají 

vybavení na netradiční SH, ale ne na všechny, 11% alespoň na jednu, 5% na všechny 

a nikdo nezaškrtl, že by neměl vybavení ani na jednu netradiční SH. Pro podrobnější 

zjištění vybavení kabinetu TV byla vytvořena další otázka, která je zobrazena v grafu 

č. 10. Zjistili jsme, že učitelé mají k dispozici nejčastěji kroužky na ringo a disky 
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na frisbee, což vyjadřuje 29% v grafu. Dále 16% zaujímají odrážedla nebo nakloněné 

trampolínky, 13% lakrosové hole, 6% koš na korfbal, 5% míč na korfbal, 2% zvolili 

jinou možnost, což byly interkrosové hole. Pozitivním zjištěním bylo, že ani jedno 

gymnázium neuvedlo, že by nemělo ve svém kabinetu žádnou pomůcku k vybraným 

netradičním SH.

6.1.3 Postoj učitelů tělesné výchovy ke SH a k netradičním SH

Postoj učitelů k vyučovanému předmětu má vliv na výuku, a proto jsme

se na něj zaměřili v tomto výzkumu. Do ankety jsme zařadili otázku vztahu učitelů 

ke SH, kdy 63% učitelů má kladný vztah ke SH a sami SH hráli, 26% mají jen kladný 

vztah, 11% mají neutrální vztah a SH jim nevadí a 0% je nevyhledává (graf č. 6). 

Co se týče netradičních SH, tak 84% učitelů využívá netradiční SH ve výuce, 

16% se s nimi už setkalo a nenašel se nikdo, komu by nic neříkaly (graf č. 7). Otázkou 

však zůstává, které netradiční SH zařazují a v případě nezařazení netradičních SH

do výuky, zjistit důvody. Na to nám odpovídají další otázky, zobrazené v grafu 

č. 12 a grafu č. 8. 79% z dotazovaných zařazuje netradiční SH do výuky, 16% nemá 

vybavení, 5% nechce netradiční SH zařazovat a nikdo nezvolil neznalost netradičních 

SH a nezájem studentů (graf č. 8).

Z vybraných netradičních SH je součástí učebního plánu nejčastěji ringo s 12%, 

frisbee s 10%, lakros se 7% a poslední korfbal a tchoukball s 2% (graf č. 12).

6.1.4 Postoj učitelů ke změně vzdělávacího systému v České republice

Na základě výsledků v našem výzkumu mohu říci, že učitelé TV nepociťují 

velké změny po zavedení nového vzdělávacího systému (graf č. 14). U 58% 

dotazovaných změna vzdělávacího systému nezpůsobuje žádnou změnu, u 21%

způsobuje více práce pro učitele, u 16% více zbytečné práce pro učitele a pouze 

5% učitelů považuje změnu vzdělávacího systému jako přínos pro vzdělávání mládeže. 

Postoj učitelů ke změnám není ovlivněn praxí výuky tělesné výchovy na střední škole 

ani jejich aprobací.
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Učitelé mohou SH věnovat více času, zvýšit dotaci hodin, to vše jim nový 

program dovoluje. Z grafu č. 13 je ale patrné, že většina učitelů toho nevyužila. Pro 

58% učitelů se v postavení SH v hodinách nic nezměnilo. Pozitivní je výsledek, že

alespoň 42% učitelů výuku SH prohloubilo. Bohužel nikdo z učitelů nezvýšil počet 

vyučovaných hodin SH. Oproti tomu graf č. 11 přináší jiné, pozitivnější výsledky.

Touto otázkou jsme chtěli zjistit, zda se na základě změn v osnovách věnují SH více.

Vyšlo nám, že 58% se SH věnuje více než jiným aktivitám, 37% se snaží dodržovat 

osnovy, ale když mají čas věnují se SH a 5% se snaží dodržovat osnovy, ale když mají 

čas věnují se jiným aktivitám. Nikdo nezvolil možnost, že by se SH věnoval méně než 

ostatním pohybovým aktivitám (graf č. 11).

Otázka, zda už učitelé pracují podle nového vzdělávacího systému, měla přinést 

jednoznačné výsledky. Jak už bylo uvedeno, od 1.9.2009 začaly školy učit podle 

vlastních ŠVP. Každý učitel na gymnáziu by měl pracovat podle nového vzdělávacího 

programu. Je ale možné, že někteří dotazovaní učitelé neučili v prvních ročnících 

čtyřletých gymnázií a tomu odpovídajících ročnících víceletých gymnázií. Z toho 

důvodu nám vznikly tyto výsledky: 79% pracuje podle nového vzdělávacího systému 

oproti zbývajícím 21%, kteří podle nového vzdělávacího systému nepracují.

6.2 Analýza anket pro žáky

6.2.1 Organizace výuky tělesné výchovy na gymnáziích

Počet žáků je jedním z hlavních faktorů, který ovlivňuje průběh výuky. Má vliv 

na téma i organizaci. V anketě byly zvoleny různé odpovědi na počet aktivně cvičících 

žáků v hodinách TV. Nejčastěji byl zvolen počet 16 až 20 a 11 až 15 aktivně cvičících 

žáků. Pouhé 3% dotazovaných žáků cvičí s více než 25 spolužáky (graf č. 15). Výsledek 

je pozitivním zjištěním, jelikož učitel má větší prostor pro rozvoj individuálních 

schopností, může se skupinou lépe pracovat a praktikovat různé typy SH. Právě 

nejčastěji zvolené možnosti jsou ideální pro výuku SH.
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6.2.2 Postoj žáků ke SH a k vybraným netradičním SH

Znovu se potvrdilo tvrzení, že SH patří k oblíbené sportovní činnosti. 61% 

z dotazovaných žáků preferuje v hodinách právě SH, 22% by zařazovalo více 

individuálních sportů, 10% různé drobné hry a 7% je jedno co budou v hodinách dělat 

(graf č. 16). Žáci mají na SH nejvíce rádi spolupráci 49%, napětí 21%, proměnlivost 

17%, využití vnitřních i vnějších podmínek 12% a pouhé 1% zodpovědnost (graf č. 22).

Pouhých 7% žáků hraje některou ze SH závodně. Vypsán byl fotbal, softball, plážový 

volejbal, tenis, basketbal, volejbal, stolní tenis, florbal a házená (graf č. 23).

Nejčastěji se žáci seznámili s netradičními SH mimo školu, což vyjadřuje 

výsledek 36%. Dalším nejčastějším výsledkem 33% je seznámení v hodinách TV 

od učitelů. 18% žáků o netradičních SH nikdy neslyšelo, 7% žáků se s nimi setkalo 

v hodinách TV s praktikantkou a 6% zvolilo jinou možnost. Dalšími možnostmi byly 

tábory, kurzy od školy, hodiny biologie, kamarádi a televize (graf č. 19). 

Pro výzkum je důležitým zjištěním, že 95% žáků má zájem o netradičními SH 

a chce si je zahrát v hodinách TV (graf č. 20). Žáci by si nejraději zahráli frisbee, dále 

tchoukball, ringo, softbal nebo baseball, lakros a na posledním místě korfbal (graf č.21).

Ve dvou otázkách zobrazených v grafu č. 17 a 18 má procentuální vyjádření 

opačnou hodnotu. Čím méně procent SH má, tím je v grafu č. 17 oblíbenější a v grafu 

č. 18 častěji zařazovaná do výuky. Nejoblíbenější SH je volejbal, dále florbal těsně 

s frisbee, lakrosem, softbalem/baseballem, následuje basketbal, ringo a fotbal s velmi 

malými rozdíly a s velkým odstupem korfbal a tchoukball (graf č. 17). Do výuky 

se nejvíce zařazuje volejbal s 5%, následuje basketbal se 7%, florbal s 8%, lakros s 9%, 

fotbal, frisbee, softbal/baseball a ringo s 10% a poslední korfbal s 15% a tchoukball 

s 16% (graf č. 18).

6.2.3 Co by žáci změnili v hodinách TV

Otázka „Co by žáci v hodinách změnili, kdyby byli učitelem“ přináší kladný 

výsledek pro moji práci i pro činnost učitelů TV na vybraných gymnázií. Žáci vypsali

několik svých názorů na základě vlastního posouzení (graf č. 24). Nejvíce žáků 33% by 

mělo zájem poznat a vyzkoušet netradiční SH a k tomu 9% by mělo zájem o nové SH, 

které ještě nebyly zařazeny do výuky. Pro učitele je pozitivní, že 27% žáků by 
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v hodinách TV nic neměnilo. Oproti tomu 11% požadují větší motivaci od učitelů 

a častější obměnu výuky. I Weiss (2000) píše o důležitosti neustálé motivace pro 

vytvoření návyků na pohybově aktivní životní styl. 12% žáků není spokojeno s aktivitou 

svých spolužáků, požadují aktivnější přístup k výuce, 4% by chtělo do hodin zařadit 

více posilování, 3% méně gymnastiky a pouhé 1% má zájem o účast v turnajích mezi 

školami.
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7. Diskuze a závěry výzkumu

Sportovní hry patřily vždy k oblíbené pohybové činnosti. Výsledky mé práce 

znovu potvrzují, že učitelé sportovní hry v hodinách TV preferují před jinou pohybovou 

činností, na základě změn v osnovách se SH věnují více (graf č. 11). Je to dáno hlavně 

kladným vztahem ke SH a dřívější aktivní činností v oblasti SH. Výzkum nám také 

potvrdil, že kromě základních SH zařazují učitelé do výuky i netradiční SH a to většina 

dotazovaných učitelů (graf č. 8 a č. 9) . Vybavení kabinetů TV není sice kompletní, ale

určitě nebrání využívat alespoň některé z vybraných netradičních SH ve výuce. Učitelé 

mají k dispozici náčiní a záleží už jen na nich, zda tyto netradiční SH zařadí. Největší 

prostor je věnován frisbee a ringu, což odpovídá i nejčastěji přístupnému vybavení 

ve školách. Nejméně pro žáky známými i učiteli zařazovanými je korfbal a tchoukball. 

Zařazení těchto SH vyžaduje znalost pravidel a vybavení, které jsou v naší společnosti 

neobvyklé. Z výzkumu je ale patrné, že důvod nezařazování tchoukballu není ovlivněn 

vybavením (graf č. 10), a přesto ho učitelé do výuky TV nezařazují.

Výše uvedené je odpovědí pro mojí základní výzkumnou otázku: „Nastala 

změna ve výuce sportovních her po zavedení rámcového vzdělávacího programu, 

konkrétně rozšířilo se spektrum sportovních her ve výuce na gymnáziích?“

A co odpovědi na rozšiřující výzkumné otázky: „Jaký je postoj samotných žáků

k vyučovaným sportovním hrám a které SH jsou u žáků nejvíce oblíbené?“, „Jaké jsou 

znalosti těchto netradičních sportovních her jak u žáků, tak u učitelů?“. 

Nejoblíbenější SH u žáků byl zvolen volejbal, dále frisbee a florbal na stejné 

úrovni, softbal/baseball, lakros, ringo a basketbal také rovnocenně a s velkým odstupem

však skončil korfbal a tchoukball (graf č. 19). Umístění korfbalu a tchoukballu na 

posledních místech způsobila neznalost těchto SH většiny žáků. Nebyla u nich 

hodnocena oblíbenost. Z důvodů neznalosti jim žáci přiřazovali nejčastěji známku 10.

Ostatní vybrané netradiční SH již byly u žáků známy. 

Poslední rozšiřující otázkou: „Jaká je vybavenost gymnázií pro vybrané 

netradiční sportovní hry?“. Převážná většina učitelů má vybavení na netradiční SH, ale 

ne na všechny. Neobjevuje se ale gymnázium, které by nemělo vybavení ani na jednu 

vybranou netradiční SH. Nejčastěji jsou k dispozici kroužky na ringo a disky na frisbee, 

dále odrážedla nebo nakloněné trampolínky, lakrosové hole, koš na korfbal a míč na 

korfbal. U jednoho gymnázia byly zvoleny navíc interkrosové hole. Nejen vybavení 
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kabinetu TV má vliv na zařazení netradičních SH do výuky. Jak vyplývá z výzkumu 

záleží na učitelích, jejich znalostech a přístupu k dané SH. Ne málo učitelů má 

k dispozici odrážedla nebo nakloněné trampolínky, a přesto je tchoukball pro většinu

žáků neznámou SH.

7.1 Změny po zavedení nového školského systému

Z výsledků, které nám výzkum přinesl je patrný negativní přístup učitelů

ke změnám ve školském systému. Nový vzdělávací program pro ně žádnou změnu ani 

přínos nezpůsobuje. Možnosti tvorby vlastního ŠVP, vlastních předmětů a možnost učit 

podle vlastních osnov jsou přeci lákavé. Přesto učitelé považují tyto změny 

za zbytečnou práci navíc. U většiny dotázaných zůstala výuka SH stejná bez změn nebo 

došlo k jejímu prohloubení. A pouhých 5% považuje změnu vzdělávacího systému jako 

přínos pro vzdělávání mládeže.

Kromě kritiky ze strany učitelů se reforma střetává i s malým zájmem veřejnosti.

Výzkum provedený Sociologickým ústavem Akademie věd přinesl výsledky

srovnatelné s mojí prací. Až 59 procent respondentů je spokojeno s podobou základního 

a středního školství, viz. příloha F (graf č. 25), a téměř polovina lidí 36% si myslí, že 

změny ve školství nejsou nutné, viz. příloha G (graf č. 26). 

Už Šrámek (2007) zkoumal ve své práci, jaké změny přinese nový školský systém. 

Více než polovina (53%) dotazovaných učitelů odpověděla, že žádné změny 

nenastanou. Pesimistický postoj k novému vzdělávacímu systému se potvrdil i v dalších

pracích Mácy (2009) a Kučery (2008).

České kurikulární dokumenty popisující TV se vyznačují svojí stručností. Válková 

a Kalous (1999) uvádí, že z českých vzdělávacích projektů není jasná koncepce 

jednotlivých předmětů právě díky stručnosti dokumentů. I Vlček a Janík (2010, s. 158) 

na základě srovnání amerických, německých a českých dokumentů mají kritické 

připomínky ke zpracování kurikulárních dokumentů. „Naše dokumenty postrádají 

přehledné zpracování podle jasně patrné a vymezené koncepce.“ Také preferují 

realističtěji pojaté cíle a skutečnou pomoc německých autorů RVP, na rozdíl od našich, 

kteří jen úkolují učitele. 
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Vlček a Janík (2010, s. 159) hodnotí současnou situaci ve školství jako přechodové 

období, které musíme brát jako „příležitost, jak vtisknout některé dimenze 

„tělocvikářského vidění světa“ do samotných dokumentů ŠVP“.

Z dotazníkového šetření Janíka a kol. (2010) se ukázalo, že služebně nejmladší 

učitelé jsou nejvíce spokojeni se současným stavem školství a gymnaziálního 

vzdělávání. S rostoucí délkou praxe spokojenost učitelů postupně klesá. Z celkových 

výsledků tohoto výzkumu je patrné, že reforma není na gymnáziích většinově 

akceptována. To znamená, že učitelé v reformě nevidí přínos a ani s ní nesouhlasí 

(30%). Skupina 14% reformu akceptuje a 55% má vůči reformě ambivalentní vztah. 

(Vlček a Janík, 2010)

7.2 Přijetí nebo zamítnutí hypotézy

Po zavedení nového školského systému se očekávalo, že se učitelé svým 

aktivním přístupem postarají o rozšíření výuky SH. Na základě oblíbenosti SH jsme 

i my očekávali, že se výuka SH rozšíří a učitelé nabídnou žákům různé netradiční SH.

Na základě výsledků ankety mohu konstatovat, že hypotéza H1 „Nový školský 

vzdělávací systém pozitivně ovlivní výuku SH tak, že 80% učitelů začlení alespoň jednu 

z vybraných netradičních SH do výuky“ se potvrdila (graf č. 7, č. 8). Nový školský 

vzdělávací systém pozitivně ovlivnil výuku SH tak, že 84% učitelů netradiční SH hry 

ve výuce využívá, což se potvrdilo i v další otázce, kdy jsme zjišťovali možné důvody

nezařazování netradičních SH. Bylo znovu potvrzeno, že 79% z dotazovaných zařazuje 

netradiční SH a nemá žádné důvody, aby je nezařazovalo.

Další hypotézou H2 bylo, že „80% žáků ze všech dotazovaných škol bude mít 

zájem o netradiční sportovní hry“. Výsledek, že 95% žáků má zájem seznámit 

se s netradičními SH a chce je hrát v hodinách TV (graf č. 20), znovu potvrzuje 

správnost hypotézy H2.
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8. Závěr

Na základě kurikulárních změn gymnaziálního vzdělávání v České republice 

jsme vytvořili tuto diplomovou práci s cílem zjistit, zda změny pozitivně ovlivnily 

výuku SH a změnil se přístup učitelů. Vycházeli jsme z poznatků, že tvorba ŠVP nutí 

učitele o své práci přemýšlet, společně se zamýšlet nad smyslem práce v učitelském 

kolektivu a plánovat co, kdy a v jakých souvislostech do výuky zařadí, aby výuka žáků 

byla efektivní a smysluplná. Očekávali jsme, že obmění pojetí programu sportovních 

her na gymnáziích a ovlivní výuku SH, seznámí žáky se současnými trendy, poznatky 

a zkušenostmi s netradičními SH. Výzkum naše hypotézy potvrdil. Učitelům nebrání

vybavení ani neznalost netradičních SH. Netradiční SH jsou do výuky zařazovány 

většinou učitelů. Je zajímavé, že přesto učitelé považují změny za zbytečné a pro ně 

samotné se nic nezměnilo.

V dnešní době je TV ještě důležitější než kdy jindy. Negativní trendy jako 

obezita a inaktivita je u mládeže běžná. Jen změna pojetí TV nepomůže. Musí se změnit 

celý školní systém a s ním i společnost. Reforma nabízí prostor pro tvořivý přístup 

učitelů. Neměli bychom se jako učitelé snažit splňovat stanovené cíle tělesné výchovy 

a projít všechna sportovní odvětví. Stejně to ve dvou vyučovacích hodinách týdně 

nemůžeme stihnout. Ale ukažme žákům aktivity, o které mají zájem, baví je a motivují 

pro budoucí celoživotní pohybovou činnost. Zjištění, že SH jsou oblíbenou činností 

v hodinách TV se znovu potvrdilo. Ukázalo se, že žáci mají zájem o nové věci, které 

neznají. Chtějí poznat netradiční SH, chtějí aktivnější přístup učitelů, obměňovat výuku 

a chtějí se spolužáky spolupracovat. Existuje řada faktů, že TV ovlivňuje postoje žáků 

ke sportovní činnostem po celý život. Proto by výuka TV měla být pro žáky motivací, 

radostí pro další aktivity a přínosem do života. 

Změny byly zavedeny na gymnáziích v září 2009 a výzkum byl realizován 

o měsíc později. Učitelé neměli ještě dostatečný čas na podrobné seznámení s novým 

vzdělávacím programem. Domnívám se, že po delší době si sami učitelé najdou to 

pozitivní, co může obohatit naše vzdělávání. Věřím, že učitelé budou tvořiví a budou 

ke své práci přistupovat zodpovědně. Doporučila bych další důkladné šetření znovu

po uplynutí delší doby, kdy fungování RVP už bude mít svůj zaběhnutý systém.  
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