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Úvod 

Téma diplomové práce jsem si vybrala na základě svého zájmu o tuto problematiku. 

K dobrodruţně orientovaným hrám mám velmi kladný vztah. Tyto hry, respektive jejich 

náplň, provozuji ve svém volném čase. Souvisejícím článkem k vytvoření této 

diplomové práce, byla pedagogická praxe na 2. stupni Základní školy Jana Václava 

Sticha – Punta a Mateřské školy Ţehušice. V rámci pedagogické praxe jsem do výuky 

začleňovala převáţně dobrodruţně orientované hry. Po následných konzultacích 

s tamním pedagogem se tyto vyučovací jednotky staly odrazovým můstkem mé 

diplomové práce. 

V následujících kapitolách se zabývám problematikou ţáků v období středního školního 

věku z hlediska tělesného, pohybového, psychického a psychomotorického vývoje. 

Z obecného hlediska charakterizuji hru, dobrodruţnou výchovu a samotné dobrodruţně 

orientované hry. 

V závěrečné teoretické části zmiňuji potřebná nářadí a náčiní v tělocvičnách při výuce 

dobrodruţně orientovaných her a objasňuji význam motivace v hodinách tělesné 

výchovy. 

Do své práce jsem zahrnula cíleně mířené anketní otázky, které poukazují na vyuţití 

dobrodruţně orientovaných her na 2. stupni ZŠ.  

V závěru práce otevírám diskuzi, ověřuji hypotézy a vytyčuji závěry, navrhuji jak 

změnit současný stav k lepšímu. 
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1 Problém a cíle práce 

Hlavním úkolem dnešní tělesné výchovy není jen zvyšování, zdokonalování a 

zkvalitňování pohybových dovedností a schopností. Pohybová aktivita má ovlivňovat i 

sociální a morální stránku osobnosti člověka. V mé diplomové práci se budu zabývat 

jedním z prostředků rozvoje sociálně – emočních dovedností tělesné výchovy, a to 

dobrodruţně orientovanými hrami. 

Cíl práce 

Hlavním cílem této práce je zmapovat současný stav vyuţití dobrodruţně orientovaných 

her v hodinách TV v tělocvičně. Zjistit jakou mírou vyuţívají učitelé dobrodruţně 

orientované hry ve své výuce, postoje ţáků na dobrodruţně orientované hry, kladný a 

záporný vliv dobrodruţně orientovaných her na ţáky 2. stupně ZŠ.  

Dílčí cíle 

 uvést do současné problematiky dnešní tělesné výchovy na 2. stupni ZŠ 

v tělocvičnách 

 objasnit vývoj jednotlivých sloţek osobnosti ţáka ve středním školním věku 

 objasnit motorické činnosti, jejichţ cílem je radost z pohybu 

 vysvětlit pojem „HRA“ a stručně seznámit s jejím pojetím 

 stručně seznámit s dobrodruţnou výchovou 

 prezentovat dobrodruţně orientované hry 

 seznámit se standardním nářadím a náčiním v tělocvičnách na 2. stupni ZŠ 

 objasnit význam motivace při výchově dobrodruţstvím 

Ve výzkumné části zjistit: 

 v jaké míře zařazují učitelé dobrodruţně orientované hry na 2. stupni ZŠ 
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 kvalitu a moţnosti vybavení tělocvičen pro výuku dobrodruţně orientovaných 

her 

 postoje ţáků při výuce dobrodruţně orientovaných her 

 klady a zápory DOH na osobnost ţáka 2. stupně ZŠ 
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2 Teoretická část  

2.1. Uvedení do problematiky 

2.1.1. Současná situace 

V dnešní době převládá konzumní způsob ţivota. Díky tomuto způsobu ţivota si děti 

nevytvářejí pozitivní vztah k pohybovým činnostem. Na základě toho dochází              

ke zvyšování počtu oslabených jedinců, pohybově i zdravotně. Tato skutečnost je 

typická pro školní věk 2. stupně základní školy. 

Z těchto poznatků je jasné, ţe je na učiteli, jakým způsobem své ţáky ovlivní natolik, 

aby se konzumnímu způsobu ţivota maximálně vyhýbali. Bohuţel je řada učitelů 

tělesné výchovy, kteří vyučovací jednotku povaţují za oddechovou záleţitost. Hodiny 

tohoto typu bývají stereotypní, nudné, únavné, neaktivní, a hlavně nezáţitkové. 

Učitel si musí uvědomit, ţe i dnešní děti jsou otevřené novým přístupům, ale je 

nezbytné je zaujmout a motivovat k dané pohybové činnosti.  

Východiskem stereotypním pohybových činností můţe být dobrodruţná výchova, která 

u dětí vzbuzuje veliký zájem. 
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2.2. Střední školní věk 

Střední školní věk je mezistupněm mezi prepubescencí a adolescencí, tedy mezi 

dětstvím a dospíváním. Určení tohoto vývojového období je nenáročné z hlediska relace 

ke školskému systému. Alternujícím datováním středního školního věku je určení 

periody z hlediska průběhu hormonálních změn. (Vilímová, 2002) 

Do středního školního věku spadá věková kategorie od 10(11) aţ 14(15)roky. Jedná se  

o tzv. pubescenci. Střední školní věk je klasifikován na fázi prepuberty a fázi vlastní 

puberty. (Machová, 2005) 

Pubescence je význačným obdobím velkých růstových, fyziologických a psychických 

změn. Hlavním profilem pubescence je dozrávání reprodukčních orgánů a jejich 

následná aktivita. Celá perioda je doprovázena endokrinní aktivitou v doprovodu 

činnosti pohlavních orgánů, hypofýzy, štítné ţlázy a nadledvinek. Svoji funkci stupňují 

některé ţlázy s vnitřní sekrecí, exokrinní ţlázy, a to potní a mazové ţlázy, glandulae 

sudoriferae a glandulae sebaceae. (Rychtecký, 2000) 

2.2.1. Somatický vývoj ve středním školním věku 

 Tělesný vývoj středního školního věku je urychlený a je doprovázen přeměnami 

proporcionality, tzv. druhou proměnou postavy a obdobím druhé vytáhlosti.                

Na zvětšování výšky ve stádiu pubescentní akcelerace se individuální části těla 

nepodílejí stejnoměrně. Dolní končetiny rostou rychleji neţ trup. Dolní končetiny tak 

zabírají polovinu celkové tělesné výšky a hlava zaujímá asi tak jednu osminu. Současně 

se zvětšováním výšky se zvětšují šířkové rozměry kostry. Růst do výšky a šířky           

se střídá.  

Počátek růstových změn je tedy v dolních končetinách, kdy se jejich délka rychle 

zvětšuje. Po dolních končetinách se následně rozšiřuje délka horních končetin.              

Za několik měsíců se zvětšuje šířka ramen, hrudníku a pánve. Další růstovou změnou je 

pak prodlouţení trupu. Toto přetvoření je završeno zvětšující se hloubkou hrudníku.  

V období pubescentní akcelerace se ztenčuje vrstva podkoţního tuku. Navýšení tělesné 

hmotnosti je zapříčiněno narůstáním kostry a svalstva. Svaly nejvíce narůstají přibliţně 

o rok a půl později neţ kostra. (Machová, 2005) 
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Prudký somatický růst poţaduje četný přísun potravy a její vyváţenost v jednotlivých 

komponentech. Rychlý vývoj skeletu indikuje zvýšenou potřebu vápníku, fosforu, 

hořčíku a vitamínů A a D. Pro správný vývin tkání potřebuje tělo v tomto období 

dostatečné mnoţství proteinů a lipidů. Jako hlavní zdroje energie jsou povaţovány 

sacharidy. (Machová, 2005) 

2.2.2. Pohybový vývoj ve středním školním věku 

Pro pohybový pubescentní vývoj je příznačná pohybová neúhlednost, sníţení tělesné 

výkonnosti a lehká unavitelnost. 

Nesouměrnost pohybového chování můţe mít dva důvody. Prvním důvodem je rychlý 

růst kostry a svalů, který není sledován nervovou činností v důsledku pomalejšího 

tempa vývoje její regulující funkce. Tak se můţe dočasně narušovat pohybová 

koordinace. Druhým důvodem je psychická újma. Pubescenti věnují zvýšenou 

pozornost svému zevnějšku a vnějším projevům chování. Pod vlivem takového 

kritického pozorování se děti středního školního věku stávají nejistými v pohybových 

schopnostech a dovednostech, které byly jiţ předtím správně osvojeny. Dochází         

tak k dočasnému narušení pohybové koordinace. (Machová, 2005) 

Rozdíly v pohybových a rychlostních schopnostech jsou u dívek a chlapců odlišné.      

U chlapců zaznamenáváme ve vývoji celé etapy pozitivní akceleraci. Dívky svoji 

výkonnost mírně zvyšují, ale během celého období se tendence zpomalí a kulminuje jiţ 

v 15 letech. (Rychtecký, 2000) 

2.2.3. Psychický vývoj ve středním školním věku 

Období pubescence je charakteristickou etapou vystihující pocity neklidu, rozporností, 

přecitlivělostí, značnou labilitou nálad a impulsívností. Tyto všechny výkyvy jsou 

obrazem neočekávaných hormonálních změn ve vztahu s pubertálním vývojem. Tato 

deskripce pubescentního období má negativní dopad na školní práci. Relevantní roli 

hrají tyto výkyvy převáţně u chlapců, u nichţ puberta nastupuje o dva roky déle neţ     

u dívek.  Negativní pocity jsou v tomto období zdolávány neposlušností, vzpíráním se a 

vyjádřením nesouladu. (Matějček, 1998) 

 Popsané stavy lze jednoduše charakterizovat jako tzv. období druhého vzdoru.  
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Emociální situace dítěte středního školního věku je podřízena sociálním činitelům.     

Při vzniklé kontradikci mezi respektovanou hodnotou a odchylnou skutečností dochází 

k neuspokojování potřeb ve sféře nadúrovňových citů a ke stavu bezvýchodnosti.     

Tím dojde k osobnostní krizi a špatnému sociálnímu přizpůsobení, maladaptaci. 

(Machová, 2005) 

Sociální vývoj je usměrňován zapojením do kolektivu třídy, skupiny, mimoškolních 

organizací či zájmových činností. Nepříznivý vliv na sociální situaci má nedostatek 

zájmu a nuda. Typické jsou dělené skupiny dle pohlaví, které se v podstatě od sebe 

diferencují uţ v dřívějším věku. Ve skupině se dítě seznamuje se soutěţením, 

podřízením se pravidlům, vyvinutím iniciativy. Během této etapy se vyvíjí mravní 

cítění. (Kubička, 1959) 
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2.3. Psychomotorika 

Pojem psychomotorika je kompozitem slov psyché a motorika, duševních a tělesných 

procesů. 

„Výraz psychomotorika má tedy poukazovat na těsné spojení a souvislost psychického a 

motorického prožívání.“ (Hermová, 1994, s. 7, 9) 

Psychomotorika je takový projev motorické činnosti, jejíţ hlavním smyslem je proţitek 

z lokomoce. Směřuje k objevování nejen svého těla, ale i k okolnímu světu či přímo 

proţitkům z motorické činnosti. 

Psychomotorika je vzdělávání lokomocí. Její charakter je promyšlený, připravený 

s nádechem nápaditosti a zábavnosti. (Blahutková, 2003) 

Do psychomotorických činností řadíme jednoduché hry, jednoduché cvičení s náčiním 

nebo nářadím nebo cvičení s hudebním doprovodem. Vyuţitím netradičních pomůcek 

se psychomotorické činnosti stávají atraktivnější. Jako netradiční pomůcky lze vyuţít 

kolíčky, novinové papíry, kelímky, PET láhve, prostěradla, vlasové gumičky, 

nafukovací balónky, víčka, a jiné potřeby.  

Psychomotorika má stejnoměrný vliv na člověka po stránce psychické, fyzické a 

sociální. 

Zjednodušeně je psychomotorika souhrnem motorických činností člověka. „Je to 

motorická akce vyplývající z oblasti psychických procesů (vnímání, myšlení, paměť, 

představa) nebo psychických stavů (nálada, celkové ladění člověka). Člověk by se měl 

díky psychomotorice naučit vcítit se do pohybu, hudby, měl by relaxovat, uvolnit se a 

přijmout své tělo takové, jaké je.“ (Blahutková, 2005). 

Záměrem psychomotoriky je utvořit v individuu bio-psycho-spirituální vyrovnanost, 

jejíţ efekty se projeví ve fyzické a psychické síle a správném fungování organismu. 

(Blahutková, 2005)   

2.3.1. Psychomotorický vývoj ve středním školním věku 

  Psychomotorický rozvoj ve středním školním věku přechází do  závěrečného stádia. 

Logická paměť zde předstihuje paměť mechanickou. Analytické a syntetické 



15 

 

schopnosti, schopnost abstrakce a logického uvaţování jsou téměř dokonalé, málo lišící 

se od uvaţování dospělých. U pubescentů je psychika stále ovlivněna pubertálním 

vývojem. (Machová, 2005) 

V období středního školního věku dochází k automatizaci pohybů při psaní, takţe se 

upevňuje vlastní osobitý rukopis. Hrubá motorika se rozšiřuje při pohybových 

skupinových hrách. 

Určitá psychická omezenost dítěte v tomto období můţe vyvolávat pocity méněcennosti 

při srovnávání jejich dovedností se zdravými jedinci. 

2.3.2. Psychomotorické hry 

Psychomotorické hry zahrnují četné eventuality hravého nácviku lokomoce a vnímání, 

které tak rozvíjejí ústrojí sluchová, zraková a hmatová. Pedagogický záměr 

psychomotorické hry je přispění k motorickému, emociálnímu, poznávacímu, 

sociálnímu osobnostnímu růstu individua. (Hermová, 1994) 

Psychomotorické hry se mohou hrát kdekoliv a kdykoliv. Tyto hry nejsou omezené 

věkem, prostředím ani pomůckami. Důleţitým aspektem při uskutečňování 

psychomotorických her je dodrţování bezpečnosti jedinců. Psychomotorické hry můţe 

vést jakýkoliv pedagog bez absolvování specifického školení.  

Psychomotorické hry se nejvíce uplatňují u dětí méně nadaných či zdravotně 

oslabených jedinců. (Blahutková, 2005) 
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2.4. Hra 

Hra je jakákoliv motorická činnost, která individuum nějakým způsobem obohacuje a 

vnitřně uspokojuje. Jejím posláním je vzdělávat a vychovávat. Je nástrojem 

motorického, tělesného a intelektuálního rozvoje, výchovy k sebeovládání                     

či k pospolitosti.  

Hra přináší největší potěšení u dětí v období předškolního a mladšího školního věku. 

Svým charakterem umoţňuje kontakt mezi dítětem, vlastním nitrem a okolním světem.  

„Poskytuje dítěti možnost k sebevyjádření, k odreagování a korekci patogenní citové 

dynamiky hravým ztvárněním a řešením naléhavých současných problémů, 

k porozumění vlastním prožitkům a jejich projevení přirozeným a přitom bezpečným 

způsobem.“ (Říčan, 1997, s. 368) 

Hra umoţňuje vyvíjet aktivnost, samostatnost, sebevědomí.  

2.4.1. Druhy her 

Hry klasifikujeme na pohybové a klidové. Pohybové hry jsou sportovní, běhací, 

štafetové, apod. Klidové hry jsou společenské, stolní, seznamovací, vzdělávací, 

relaxační a jiné.  

Hry rozdělujeme podle daných specifik, a to: 

 prostředím (na hřišti, v tělocvičně, na louce, v lese, ve vodě, aj.) 

 strukturou (rušné, relaxační, seznamovací, dramatické, smyslové) 

 počtem hráčů (individuální, ve dvojicích, ve trojicích, skupinově, hromadně) 

 zaměřením hry (akustické, optické nebo hmatové vnímání, běhací) 

 pomůckami (míčové, s tradičními nebo netradičními pomůckami) 

 Z hlediska literatury je dělení her u jednotlivých autorů odlišné. 
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Tabulka 1 – Klasifikace her podle vybraných autorů 

Jan Neumann (1998) Marie Blahutková (1995) Sabine 

Hermová 

(1994) 

Poznávací hry Seznamovací 

hry 

Rušné (zahřívací) 

hry 

Psychostimulaci Hry na 

tělesné 

schéma 

Výchovné hry Zahřívací a 

kontaktní hry 

Senzomotorická 

cvičení a hry 

Seznamovací 

hry  

Hry na 

rovnováhu 

Vzdělávací hry Hrátky a 

zábavné 

soutěţení 

Hry posilující 

paměť 

Překáţkové 

dráhy 

Hry na 

prostorovou 

orientaci 

Léčebné hry Hry na důvěru Hry 

s nenáročným 

materiálem 

Hry na 

vzájemný 

kontakt 

Hry na 

optické 

vnímání 

Instrukční hry Iniciativní a 

týmové hry 

Hry posilující 

orientaci na 

vlastním těle 

 Hry na 

akustické 

vnímání 

Propagační hry Hry na rozvoj 

komunikace a 

spolupráce 

Hry na 

uvědomění si 

vlastního těla a 

nácvik napětí a 

uvolnění 

 Hry na 

hmatové 

vnímání 

Sociálně 

angaţované hry 

Hry a cvičení 

v přírodě 

Hry 

s netradičním 

nářadím a 

náčiním 

  

Ekohry Hry pro reflexi 

a závěrečné 

hodnocení 

Hudebně 

pohybové hry 

  

Závěrečné hry a 

rituály 

 Relaxační 

cvičení 
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2.4.2. Didaktické zásady her 

Didaktické zásady jsou obecné normy, jejichţ dodrţování vede k dosaţení stanoveného 

didaktického cíle při respektování tělesného a duševního vývoje ţáků. Při respektování 

zásad procesů vyučování dochází k dosaţení maximální efektivnosti a účinnosti           

ve výuce. 

Didaktické zásady se týkají činnosti učitele, vyučování, i činnosti ţáka, učení, výběru a 

zpracování obsahu výuky, růstu a psychických zvláštností duševního vývoje ţáků, 

vyučovacích metod, prostředků i organizačních forem výuky. (Altmann, 1975) 

K didaktickým zásadám v tělesné výchově patří zásada uvědomělosti, názornosti, 

soustavnosti a postupnosti, přiměřenosti, trvalosti, vědeckosti, individuálního přístupu, 

výchovného působení, cykličnosti, všestrannosti. Ve výuce tělesné výchovy se můţeme 

setkat i se zásadou komplexního rozvoje ţáka, zpětné vazby. (Altmann, 1975; 

Rychtecký 2000) 

Při zásadě uvědomělosti se učitel snaţí, aby ţáka pro učení získal a aby ţák přijal cíle 

výuky za své. Tento úkol je nesnadný, pokud na ţáka působí některé negativní faktory, 

např. změny povahy v pubertě, demotivující rodinné prostředí či postoj celé společnosti 

ke vzdělání. 

Zásada názornosti patří k nejstarším didaktickým zásadám. Zásada vychází z toho,      

ţe ţáci jiţ mají o určité problematice jisté představy, které je třeba vědecky uchopit,  

aby ţáci problém pochopili. Názor můţe být zrakový, sluchový, čichový, chuťový, 

hmatový či pohybový. 

Didaktická zásada soustavnosti a postupnosti je nazývána téţ zásada systematičnosti. 

Vyjadřuje poţadavky, aby na sebe vyučovací celky logicky navazovaly,                      

aby se probíralo učivo od jednodušší k sloţitější látce, aby se zvyšovaly nároky na ţáky, 

aby byla probírána základní témata určité vědní disciplíny a aby vyučování a hodnocení 

bylo soustavné a průběţné. 

Zásada přiměřenosti vyţaduje, aby cíle, proces i prostředky vzdělávání byly přiměřené. 

Například se jedná o přiměřenost k věku vzdělávaných (nelze klást stejné nároky na děti 
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předškolního a školního věku), vůči jazykové vybavenosti (nelze učit ţáky angličtinu  

na pokročilé úrovni, kdyţ nezvládli ještě úroveň základní).  

Zásada trvalosti je velmi podstatnou didaktickou zásadou vycházející s prostého faktu, 

ţe lidský mozek velmi rychle zapomíná. Naplnění této zásady je spojeno se dvěma 

procesy - expozicí a bojem proti zapomínání. Expozice je předkládání nových poznatků, 

získávání poţadovaných dovedností, apod. Expozice by měla zajistit dokonalé 

pochopení učiva. Boj proti zapomínání se pak realizuje opakováním jiţ naučeného 

učiva. Dle tzv. křivky zapomínání je vhodné nové poznatky opakovat častěji a tato 

frekvence můţe být postupně sniţována. 

Při zásadě vědeckosti se učitel musí během své pedagogické praxe vyrovnávat nejen     

s novými poznatky věd, tak s nejnovějšími trendy v rámci učitelské profese. 

Zásada individuálního přístupu je zaloţena především na poznatcích z psychologie 

osobnosti. Vychází z toho, ţe kaţdý ţák je individualita a je nutné k němu takto 

přistupovat. Např. většina ţáků stačí tempu hodiny, avšak dva ţáci jsou pomalejší, proto 

je na ně třeba brát ohled. Naopak ţáku vysoce inteligentnímu je moţno zadat sloţitější 

či časově náročnější úkoly. Individuální péči o ţáky je někdy moţné zvládnout               

i s pomocí samotných ţáků, např. kdyţ ţák lepší v matematice pomáhá spoluţákovi       

s horším prospěchem. 

Zásada komplexního rozvoje ţáka vybízí učitele, aby v rámci výuky rozvíjel všechny 

základní komponenty osobnosti ţáka. Z hlediska struktury osobnosti se jedná o oblasti 

poznávací, afektivní a psychomotorické. Z hlediska struktury lidské inteligence se jedná 

o sedm typů inteligence: jazykovou, matematicko-logickou, vizuální/prostorovou, 

hudební, interpersonální, intrapersonální a tělesnou/fyzickou. Z hlediska pedagogické 

jednoty sloţek výchovy se jedná o výchovu rozumovou, mravní, estetickou, pracovní a 

tělesnou. 

Zásada emocionálnosti vychází v podstatě z faktu, ţe ani učitel, ani ţáci nejsou stroje. 

Navzájem se ovlivňují v emocionální sféře. Je prokázáno, ţe vyučování probíhá lépe     

v pozitivní atmosféře a proto by se měl učitel snaţit o její navození. Učitel navíc          

ve vztahu k ţákům nepředstavuje pouze zdroj znalostí, ale také důvěrníka a rádce.      
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Ve škole a třídě by tak měla panovat dobrá nálada a ideálním stavem je situace, kdy se 

ţák do školy těší. 

Na základě zpětné vazby učitel získá informace o postupu ţáka k vytčenému učebnímu 

cíli, jaká je kvalita výuky a její výsledky. Diagnostikuje chyby, které jsou přirozenou 

částí procesu učení, vysvětlí, kde se chyba stala a eventuálně znovu provede výklad 

nepochopeného učiva. 

Hlavním cílem didaktického procesu je herní způsobilost ţáků v tradičních sportech, 

sportovních hrách a dobrodruţně orientovaných hrách. Dílčí cíle jsou hlavně výchovné, 

vzdělávací a zdravotní.  

 

„Při sestavování a přípravě na vyučovací hodinu musí učitel promyslit obsah didaktické 

hry, její místo ve struktuře hodiny a metodiku jejího provedení, do níž patří cíl, 

materiály a pomůcky pro hru, doba trvání, organizace žáků, seznámení s pravidly, závěr 

hry a vyhodnocení. Učitel musí promyslit, které vědomosti, dovednosti a návyky se 

v průběhu hry budou formovat. Musí si promyslit výchovné cíle, které budou při hře 

sledovat“ (Kárová, V. 1998, s. 12). 

 

2.5. Dobrodružná výchova 

2.5.1. Historie dobrodruţné výchovy 

První zmínky o dobrodruţné výchově pochází z období Platóna či Aristotela, tedy ještě 

před naším letopočtem. Platónova filosofie byla zaloţená na podstupování takových 

rizik, které si vyţadovaly opuštění tzv. komfortní zóny (komfortní oblast je oblastí,   

kde můţeme reagovat naučenými a ověřenými postupy). Nutil jedince, aby dokázali 

mnohem více, neţ na co jsou připraveni, tedy neustále zvyšoval nároky na jejich 

osobnost. Aristoteles zase akcentoval na nezbytnost vlastního proţitku. Tak se totiţ 

nejlépe získají zkušenosti potřebné pro ţivot. 

Další osobností, která se zmiňuje o dobrodruţné výchově, byl Jean – Jacques Rousseau 

(1712-1778), John Dewey (1859-1952), Kurt Hahn (1886-1974), Sigmund Freud (1856-
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1939), Abraham Maslow (1908-1970), Carl Ransdom Rogers (1902-1987), Colin 

Mortlock (1936) 

Jean – Jacques Rousseau vyznával vzdělávání prostřednictvím proţitků a empirií 

v přírodě. V tomto prostředí lze pohybovými aktivitami dosáhnout zdravého těla 

z hlediska psychického i fyzického. Vzdělávání je totiţ zaloţeno na kooperaci myšlení a 

pohybu. Rousseau poukazoval na to, ţe děti potřebují nejen samotný pohyb, ale i 

rozvíjející hru v okolním prostředí.   

Na vzdělávání směřující k utváření obsáhlých souvislostí a k velkému pohybovému 

vývoji upozorňuje John Dewey. Dobrodruţnou výchovu charakterizuje kooperací, 

spoluprací, nutností proţitků a zkušeností, experimentováním či reflexí. 

Školu opřenou o Platónovy myšlenky zaloţil Kurt Hahn. Dobrodruţství je 

prostředníkem a jeho smyslem i hlavním cílem je vychovávat. Jednalo se o výchovu, 

která měla rozvíjet všestrannost osobnosti rozvojem odvahy, soucitu, odhodlanosti, 

morální síly, sebedůvěry i sociálních dovedností. 

Sigmund Freud tvrdil, ţe dobrodruţná výchova můţe přispět k vyrovnávání nároků 

subsystémů, a to id, ego a superego. 

Maslowowa teorie konstatuje, ţe výchovou dobrodruţstvím lze přispět k procesu sebe-

aktualizace i lidskému růstu. Lidské přednosti a limity lze rozpoznat při překonávání 

překáţek, výzev, apod. (Hanuš, Chytilová,2009)  

2.5.2. Pojetí dobrodruţné výchovy podle Colina Mortlocka (1936) 

Colin Mortlock je zakladatelem a prvním předsedou Národní asociace outdoorových 

záţitkových aktivit. V současné době je předsedou Adventure & Environmental 

Awareness Group. Jeho knihy vznikaly zejména na outdoorových kurzech, školeních, 

školách v přírodě, apod. Colin Mortlock je mezinárodně uznávaným vedoucím 

outdoorových center. Důkazem je to, ţe v roce 1971 byl jmenován ředitelem Centre   

for Outdoor Education, Charlotte Mason College, Ambleside, v Lake District. 

Colin Mortlock přednáší na mezinárodních konferencích o dobrodruţství a hodnotách. 
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Jeho kniha z roku 1984 The Adventure Alternative pojednává o různých moţnostech 

záţitků. 

Koncepce dobrodruţné výchovy podle Mortlocka je dělena na 4 stupně. 

4 stupně dobrodružné výchovy 

I.  stupeň HRA 

II.  stupeň DOBRUDRUŢSTVÍ 

III.  stupeň HRANIČNÍ DOBRODRUŢSTVÍ 

IV.  stupeň NEHODA, NEŠTĚSTÍ 

 

V I. stupni pracuje nebo si hraje jedinec pod hranicemi svých moţností. Ve II. stupni 

kontroluje jedinec situaci, vyuţívá své schopnosti a zkušenosti k řešení problémů         

či překonávání nástrah. Často v této sféře probíhá učení se novým dovednostem. Ve III. 

stupni má jedinec jiţ stresové pocity, objevuje se u něj strach z výšky či ze samotného 

pádu. Pociťuje, ţe můţe situaci zvládnout, pokud půjde přes hranici svých moţností. 

Zvyšující se náročnost úkolu ho uspokojuje. Ve IV. stupni dochází k tomu, ţe přehnané 

nároky nesou s sebou následky. V této skupině dochází k různým postiţením tělesným 

či psychickým. (Mortlock, 1984) 
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2.6. Dobrodružně orientované hry 

Dobrodruţně orientované hry (DOH) jsou takové pohybové činnosti, které jsou 

zaloţeny na dobrodruţství, napětí a riziku. Dobrodruţně orientované hry, jinak 

nazývaná výchova dobrodruţstvím, dávají moţnost samotného učení a růstu lidské 

schopnosti. Vzdělávání prostřednictvím dobrodruţných her je zaměřeno na rozvoj 

znalostí o daném jedinci, kolektivu, přírodě i světu. 

Dobrodruţně orientované hry jsou typické svým pochybným, nepředvídatelným 

koncem nebo nejasnými sociálními procesy ve skupinách. Vzdělávání dobrodruţstvím 

můţe být prostředkem pro zvládání náročných situací v budoucím ţivotě, ba dokonce 

samotnou přípravou na ţivot. 

Dobrodruţně orientované hry mají vliv hlavně na emociální a psychickou stránku 

osobnosti. Ovlivňují tak pocity a postoje jedinců, stupňují jejich sebedůvěru a 

sebehodnocení. Tyto hry obohacují jedince o nové záţitky, proţitky, nabírají nové 

zkušenosti. Zlepšují psychomotoriku, tělesnou schopnost a tělesnou kondici individua.   

Dobrodruţně orientované hry v tělocvičnách se odehrávají v tzv. umělém 

dobrodruţném prostředí. Pohybové aktivity a hry jsou tvořeny neobvyklým 

uspořádáním nářadí a náčiní, jejichţ cílem jsou elementy vystihující dobrodruţství.  

„Hraní má v poměru k běhu života a k jeho neklidné dynamice, temné problematičnosti 

a k neustále štvoucímu odkazu na budoucnost charakter uklidněné „přítomnosti“ a 

soběstačnému smyslu – podobá se „oáze“ dosaženého štěstí v pustině našeho ostatního 

pachtění za štěstím a tantalovského hledání.“ (E.Fink)  

Dobrodruţně orientovaná hra by měla být ve výuce jednou z nenahraditelných částí 

tělesné výchovy. Výchovou dobrodruţstvím navozujeme situace, příběhy, děje, role,    

ve kterých se individuum nebo skupina rozvíjí vědomostně, dovednostně a zkušenostně.  

2.6.1. Charakter dobrodruţně orientované hry 

Profil dobrodruţně orientované hry popisuje činnost z hlediska rozpracovanosti a 

závaznosti pravidel. Podle toho dělíme dobrodruţně orientované hry: 

 s úplnými, dokonale zpracovanými a hlavně závaznými pravidly, 
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 málo strukturované (část pravidel; návrh pravidel; popis hráčů - rolí; vymezení 

časového horizontu, aj.), 

 nestrukturované (libreto; popis 1 hráče – role, či všech hráčů bez pravidel) 

2.6.2. Forma dobrodruţně orientované hry 

Forma dobrodruţně orientované hry adekvátně popisuje podstatné a speciální znaky, 

hlavní formy a rysy hry. Vysvětluje účast hráčů či skupiny během samotné hry.      

Podle toho členíme dobrodruţně orientované hry na iniciativní hry, simulační hry, 

inscenační hry, dramatické hry. (Hanuš, 2007) 

Iniciativní hra je v podstatě úkol, fyzický či psychický, který má jedinec nebo skupina 

splnit. Iniciativní hra je zaloţena na otázce. Skupina hráčů musí zvolit takovou strategii, 

aby svým společným úsilím dostala odpověď, tedy aby byl úkol splněn. 

Modelová hra vyuţívá předstíraného prostředí a atmosféry k začlenění hráče do určité 

role. Této hry se vyuţívá především k protrénování specifických dovedností                  

či schopností, které vedou k řešení daných situací v běţném ţivotě.  

V inscenační hře se hráč staví do situace, kdy je sám sobě soupeřem. Jde o průběh 

vlastního řešení a dopad na daného hráče. Hráč tak rozvíjí vlastní identitu a uvědomuje 

si své hranice a moţnosti.  

Dramatická hra je zaloţena na interpersonálním kontaktu. Dochází v ní ke komunikaci a 

setkávání hráčů, spoluhráčů či týmů v nejrůznějších situacích, které se vzájemně 

ovlivňují. Vytvářejí tak děj, který je ovlivňován jednotlivými hráči různou mírou. 

(Hanuš, 2007) 

2.6.3. Popis dobrodruţně orientované hry 

Dobrodruţně orientované hry lze vylíčit libretem, motivací, pravidly nebo metodickými 

poznámkami.  

Libreto je myšlenka orientující hru na určitou sféru a jejím cílem je vytvořit danou 

atmosféru hry. Aktivní přístup hráčů ve hře je výsledkem úspěšné motivace. Hráč je   

tak podněcován k výkonu. Nezbytnou součástí bezpečného provedení dobrodruţně 
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orientovaných her jsou přesná pravidla her, která by měla vyjadřovat strukturu, popis 

děje, úkoly, zadání a jejich obsah, podmínky činností hráčů, časové rozmezí hry, 

instrukce pro řešení konfliktů, úkoly rozhodčích, rozsah a zvláštnosti prostředí. 

Metodické poznámky jsou zaznamenané a doporučené zkušenosti z průběhu her. 

(Hanuš, 2007) 

2.6.4. Kritéria dobrodruţně orientovaných her 

 název hry 

Název hry by měl být motivující k výkonu a v první řadě by měl hned hráče zaujmout. 

 autor nebo pramen 

Zdrojem námětu hry můţe být film, kniha, skutečný příběh, myšlenka, hypotéza. 

 fyzická zátěţ 

Fyzická zátěţ upozorňuje na velikost fyzického nasazení hráčů, kterého dosáhnou       

při hře.  

 psychická zátěţ 

Psychická zátěţ upozorňuje na velikost psychického nasazení hráčů, kterého dosáhnou 

při hře. 

 čas na přípravu 

Je čas, který je potřebný k vlastní přípravě hry.  

 čas na hru 

Je čas vyjadřující dobu potřebnou k vlastní realizaci hry při dodrţení pravidel.  

 počet hráčů 

Počet hráčů vymezuje, pro kolik hráčů je hra vhodná. 

 věková kategorie 
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Věková kategorie upozorňuje, pro kterou věkovou skupinu je hra určena. 

 prostředí 

Popis kaţdé hry poukazuje na předpokládané místo pro realizaci vlastní hry. 

 materiál 

Materiál je přesný seznam věcí, které jsou potřebné k vlastní realizaci hry. 

Tabulka 2 - Formulář dobrodružně orientovaných her (Hanuš, 2007) 

Název: Fyzická zátěţ: 

1 (ţádná), 2 (malá), 3 

(střední), 4 (velká), 5 

(vyčerpávající) 

Psychická zátěţ: 

1 (ţádná), 2 (malá), 3 

(střední), 4 (velká), 5 

(vyčerpávající)  

 

Čas na přípravu: Instrukce na přípravu: 

Autor: Čas na hru: 

Materiál: Počet hráčů: 

 Instrukce na hru: 

 

Cíl: 

Charakteristika: Prostředí: 

Popis hry: (libreto, pravidla, doporučení, motivace) 

Tvořivost v úpravě hry ovšem není omezena. Pravidla by neměla omezovat naši fantazii 

a tvořivost. Iniciativa je zaloţena na výběru pomůcek a nářadí, vybavení, volby jiného 
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přesunu, jiného ohraničení hrací plochy, náhlou změnou rolí, vymýšlením nového 

příběhu, děje, změnou cílů.  (Neumann, 1998) 

 

2.7. Nářadí a náčiní 

Nářadí a náčiní jsou školní potřeby, které vyuţíváme při pohybových činnostech. 

Těmito tělocvičnými prostředky můţeme zvyšovat tělesnou námahu a zlepšovat 

tělesnou obratnost ţáků. (Pávek, 1963) 

Mezi typické tělocvičné nářadí patří lavičky, ţebříky, ribstole, lana na šplh, tyče na 

šplh, kruhy, ţíněnky, bradla, kladina, hrazda, bedna, kůň, koza, trampolínka a můstek. 

V zahraničí, ale i u nás patří k tělocvičnému nářadí také sítě jako náhraţky provazových 

ţebříků. Sítě mohou nahradit i ocelová lana pro balancování, chůzi i přejíţdění po laně. 

Provazové ţebříky jsou často spojovány s malými lezeckými stěnami, šplhadly a 

dvouhrazdím. Existují odlišné šplhací věţe s ţebříky, kladinkami a prkny. Tyto věţe 

mohou být doplněny různými dřevěnými součástkami. Spojením těchto sloţek se 

mohou vytvářet jakékoliv překáţky. (Neumann, 1998) 

V současné době se vyuţívají ve výuce tělesné výchovy molitanové hranoly nahrazující 

tělocvičnou dřevěnou bednu.   

Při výuce pouţíváme i různé druhy náčiní. Jakkoliv vyuţitelné jsou gymnastické tyče, 

které zavedl do tělocvičné praxe Ernst Wielhelm Bernhard Eiselen. Jako běţné 

tělocvičné náčiní se dnes pouţívají švihadla, medicinbaly, velké míče, plastové kuţele, 

overbally, gumičky, lana, podloţky, molitanové míče, apod. 

Pro výuku dobrodruţně orientovaných her je potřeba standardní nářadí a náčiní,      

která jsou uvedena v 2, 3 a 4 odstavci této kapitoly. 
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2.8. Motivace 

„Chceš-li postavit loď, nedělej to tak, že svoláš chlapy, aby sehnali dřevo a začali 

stavět, ale dej jim, aby sami zatoužili po širém, nekonečném moři.“ (Antoine de Saint – 

Exupéry) 

Motivace je významnou a nezastupitelnou sloţkou ve vzdělávání dobrodruţstvím. 

Motivace je pojem odvozený z lat. motivus. Jedná se o podobu slov moveo a movere, 

v překladu hýbám a pohybovat. Motivace tím vyjadřuje hybné síly chování a konání. 

Jednoduše je motivace cílené chování. (Hanuš, 2009) 

Motivace je dána molekulární a molární sloţkou motivace. Tyto sloţky participují       

na schopnosti být motivován. Motivace není závislá na míře podnětů vzbuzující činnost, 

ale hlavně na biologické jednotce jedince, který je na případné motivování vybaven.     

O biologických předpokladech sděluje přímo molekulární část motivace. Ovlivňuje jí 

genetická informace jedince, dědičnost, nastavení hladiny testosteronu, kortizolu, 

endorfinových genů, distribucí buněk, imunitního systému, dominance hemisfér. 

Molární část motivace je zaloţena na samotném ovlivňování ţáků pedagogem 

v závislosti na prostředí. Molární část motivace je členěna na zevní a niterní motivaci. 

Zevní molární motivace je dána jednáním, které vyvolává okolí a niterná molární 

motivace je dána jednáním, které vyvolává a spouští sám jedinec. Niterná molární 

motivace je efektivnější. (Hanuš, 2009) 

Motivace je základním předpokladem efektivního učení v dobrodruţné výchově.    

Svým dynamismem určující směr se ubírají energetické zdroje ţáka. Motivaci indukují 

motivy, potřeby a incentivy, které usměrňují ţákovo jednání a dávají mu energii. 

Motivace je motorem konání. Motiv nepůsobí vţdy jenom jeden, je jich celá řada,   

které se vzájemně ovlivňují. Jeden motiv je iniciátorem, který vede k zaměření a výběru 

příslušného chování a jednání. Incentivy jsou usměrňovány okolním prostředím, školou, 

rodinou, společností. Ve školní tělesné výchově jsou incentivy ovlivňovány učitelem. 

(Rychtecký, 1998) 

Motivy úzce souvisejí se strukturou potřeb organismu.  
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Obrázek 1 - Maslowova hierarchie lidských potřeb 

7. Potřeby seberealizace  

6. Estetické potřeby  

5. Poznávací potřeby  

4. Potřeby uznání  

3. Potřeby sounáležitosti a lásky 

2. Potřeby bezpečí  

1. Fyziologické potřeby  

Obrázek 1 poukazuje na to, ţe neţ               

se potřeby, které jsou zařazeny v horní pasáţi 

Maslowovy hierarchie, stanou podstatným 

zdrojem motivace, musí být minimálně 

uspokojeny potřeby v dolní části hierarchie. (Hanuš, 2009) 

Motivace v tělesné výchově je členěna na vnitřní motivační dispozice ţáka a vnější 

motivační popudy. Mezi vnitřní dispozice patří potřeby pohybu a odpočinku, úspěchu a 

určitého výkonu, slávy, popularity, opakování a změny činnosti, soutěţení. K vnějším 

motivačním popudům je řazena interakce mezi učitelem a ţákem, styl učitelova vedení, 

struktura vyučovací jednotky a motivační klima. (Kodým, 1982). 

Obrázek 2 - Základ motivační struktury ve sportu (Jansa, 2007) 
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„V širším pojetí zahrnujeme pod pojem motivační klima celou řadu vnějších faktorů 

(faktorů prostředí), které ovlivňují motivaci i chování ve formě incentivů nebo jiných 

stimulů. Ovzduší ve třídě je jednou z nejdůležitějších proměnných tvořící spojení mezi 

strukturou třídy, stylem učitelova vedení na straně jedné a psychickými stavy žáků       

na straně druhé. Základním předpokladem pro vytvoření žádoucího ovzduší ve třídě je, 

aby učitelé byli schopni toto ovzduší diagnostikovat.“ (Kodým, 1982, s. 85) 

Pro pedagogickou praxi se motivace dělí na 3 teorie vycházející ze soudobé 

psychologie. Behaviorální teorie je zaloţena na snaze dosáhnutí příjemných důsledků 

chování, či se nepříjemným důsledkům alespoň umět vyhnout. Důleţitým motivačním 

faktorem je ukotvení vnější odměnou. Humanistická teorie zdůrazňuje, ţe pedagog musí 

vytvořit takové charakteristické prostředí umoţňující růst autonomie ţáka. Kognitivní 

teorie se nejvíce reprezentovala v 90.letech. „Klade důraz na význam poznávacích 

(kognitivních) procesů pro chování člověka. Vychází z předpokladu, že člověk je 

především zpracovatelem informací – což je logickým výsledkem shromáždění nutných 

poznatků a výsledného rozhodnutí člověka.“(Lokšová, Lokša, 1999, str.11)  

Tabulka 3 - Obecná pravidla pro pedagogickou praxi (Hanuš, 2009) 

Obecná pravidla  

1. Pokud chcete motivovat, musíte být sami motivováni. 

2. Úspěch motivuje. 

3. Motivace má dvě etapy: vytyčení cíle a poukázání, jakým způsobem cíle dosáhnout. 

4. Uznání motivuje. 

5. Motivace je nikdy nekončící procedura. 

6. Vlastní aktivita motivuje. 

7. Kaţdý progres musí být zřetelný. 

8. Výzva k akci motivuje jen tehdy, je-li vidina vítězství. 

9. Ztotoţnění se skupinou motivuje. 
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Ve výuce tělesné výchovy se nejvíce pouţívá motivace soupeření. Soutěţní atmosféra 

můţe mít pozitivní či negativní dopad na ţáka. Méně pohybově nadaní ţáci jsou v jisté 

nevýhodě oproti zkušenějším, šikovnějším jedincům. Díky „omezenosti“ takového ţáka 

můţe vzniknout negativní postoj k veškerým pohybovým aktivitám.   

Pozitivní dopad na ţáka má ve výuce úspěch. Školní úspěch je počátkem pro zvýšení 

sebevědomí. Jakmile jedinec dosáhne kladného výsledku, jeho zájem se o výuku 

zvyšuje. Stupňující se zálibou a zdary dochází ke zvýšení sebevědomí ţáka. Tento další 

postup je krokem k následujícím úspěchům, ke kterým je ţák sám sebou motivován. 

(Sitná, 2009)  

Příčinnou negativních vlivů je opakující se neúspěch doprovázený psychosociálními 

účinky. Ţák postupně ztrácí veškerý zájem o pohyb, sniţuje tak i své sebevědomí        

aţ do samotného absolutního nezájmu. Ţák si v podstatě zamezuje vytvořit vztah 

k pohybové činnosti, naopak se aktivitám vyhýbá, dokonce je ani sám nevyhledává. 

(Sitná, 2009) 

„Učitel má posilovat sebevědomí žáků při každé vyučovací hodině. Důležitým faktorem 

tohoto druhu motivace je stálý pozitivní kontakt s žáky, orientace na dobré výsledky,   

na úspěch, neustálá podpora žáků.“ (Sitná, 2009, s. 22) 

Posilování sebevědomí probíhá hlavně formou pochvaly a podpory. Učitel by měl 

průběţně ţákovi poskytnout zpětnou vazbu a tím zvýšit jeho zájem o lepší výkon. 

Zaţije-li ţák neúspěch, nabízí učitel svoji pomoc a navrhuje vhodné kroky k zlepšení 

daného výkonu – zabraňuje tak případnému nezájmu a demotivaci. (Sitná, 2009)  

Prostředky motivace umoţňují aktivovat ţáky na příslušnou pohybovou činnost. 

S ohledem na prostředí a charakter výuky se vyuţívá film, videozáznam, rozhlasová 

hra, kniha, fotografie, legenda, myšlenka, hudba, přednáška, lektor, scénka, hra, vlastní 

zapojení.  

Při výuce dobrodruţně orientovaných her je motivace nejdůleţitější sloţkou. Jde           

o tzv. motivační metodu, která usměrňuje zájem ţáka o učení a pozitivně ovlivňuje jeho 

vztah k motorické činnosti. Metoda motivační má 4 motivy, a to motiv vnější incentivy, 
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odměny a trestu, soutěţní pobídky a vnitřních motivů. Při utváření optimální motivace 

lze u pedagoga rozlišit 3 rozdílné přístupy. (Mojţíšek, 1975) 

 

V individuálním přístupu pedagog vychází z hlavních biologických a sociálně 

determinovaných potřeb kaţdého specifického ţáka. Učitel musí ţáky nějakou dobu 

vyučovat, znát jejich potřeby, aspirace a moţnosti. Restrikce se opírá o organizaci 

vyučovacího procesu, stupeň jeho diferenciace a počtem ţáků ve třídě. Pedagog vyuţívá 

individuálního přístupu v ojedinělých případech nebo ve fázích nácviku.   

Typologický přístup je zaloţen na motivační a hodnotové homogenitě třídy. Vyznačuje 

se motivy a hodnotami typické ţákům daného věku nebo pohlaví. 

Topologický přístup je sloţeninou individuálního a typologického přístupu. „Jeho 

podstata tkví v tom, že učební program, jeho skladba, cíle, hodnoty a učitelem užité 

incentivy, mají potenciální možnosti uspokojovat více sociálně i biologicky 

determinovaných potřeb, zájmů a hodnot žáků.“ Topologický přístup umoţňuje 

odkrývat speciální znaky v motivační struktuře jednotlivých ţáků. Ţáci mají moţnost 

nalézt v tělesné výchově cíle, které mají pro ně osobní význam. Jejich činnost je          

ve výuce tak značně podněcována. (Rychtecký, 2000) 
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3 Praktická část 

3.1. Hypotézy  

Na základě prozkoumané literatury, získaných dosavadních zkušeností a znalostí jsem 

stanovila tyto hypotézy. 

Hypotéza č. 1: 

Předpokládám, ţe pedagogové nezařazují dostatečně DOH do výuky TV.  

 

Hypotéza č. 2: 

Předpokládám, ţe vybavení tělocvičen jsou dostatečně zajištěny pro výuku DOH.  

 

Hypotéza č. 3: 

Předpokládám, ţe se ţáci při výuce dobrodruţně orientovaných her aktivněji zapojují  

do výuky.  

 

Hypotéza č. 4: 

Předpokládám, ţe dobrodruţně orientované hry jsou pro ţáky atraktivnější neţ tradiční 

sporty a sportovní hry. 
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3.2. Úkoly práce 

Úkol č. 1  

Z odpovědí na anketní otázky 1, 4, 6, 8 vytvořit tabulky a grafy. Na základě těchto 

údajů zjistím, jak často učitelé zařazují dobrodruţně orientované hry do výuky. Zjistím, 

jaké mají zkušenosti s touto výukou, jaká je jejich znalost v oboru a snaha dozvědět se 

nové poznatky z oblasti dobrodruţné výchovy.  

 

Úkol č. 2 

Z odpovědí na anketní otázky 3, 4, 5 a 7 vytvořit tabulky a grafy. Na základě těchto dat 

zjistím, zda školy mají dostatečně k dispozici pomůcky pro výuku dobrodruţně 

orientovaných her. U otázky číslo 3 by měly vyjít takové hodnoty, které spolu 

s výsledkem porovnání otázek 4 a 5 budou potvrzovat nebo vyvracet mou hypotézu.  

 

Úkol č. 3 

Z odpovědí na anketní otázky 2, 9, 10, 11, 12 vytvořit tabulky a grafy. Díky získaným 

údajům zjistím přímo i nepřímo, jakou mírou se ţáci zapojují do výuky. Zjistím, je-li 

výuka pro ţáky atraktivní, a zda se díky tomu učí pohybovým dovednostem rychleji, 

neţ u tradičních sportů a sportovních her.  
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3.3. Výzkumná část 

3.3.1. Metody výzkumu a postup práce 

Pro výzkum jsem pouţila metodu dotazníkového šetření. Jde o rozšířenou empirickou 

metodu sociálního výzkumu, anketu. 

Anketa (z franc. enquete [ankét], průzkum, šetření) je arbitrární explorace úsudků 

dotazem, především u malé skupiny respondentů nesplňující statistická měřítka. 

Smysl ankety je zejména v různorodých odpovědích, které se uveřejňují v plném znění 

a umoţňují kvalitativní zkoumání. Rezultáty nelze ale pokládat za reprezentativní. 

Jakékoli kvantitativní zpracování včetně vyjadřování v procentech je proto velmi 

obtíţné. Anketa formuluje jen názory dotázaných. Ty nelze zobecňovat, protoţe výběr 

respondentů je zaměřen na známé osobnosti, odborníky, které autor ankety sám vybírá. 

Ankety se účastní i lidé, kteří se sami přihlásí nebo se náhodou vyskytnou na místě,   

kde jim redaktor anketní otázky poloţil. 

Pokud jde o odborně prováděné průzkumy mínění veřejnosti nebo nějaké skupiny,  

které umoţňují statistické zpracování a zobecňování, potom vyţadují daleko větší počet 

respondentů, stovky aţ tisíce. Vyţadují pečlivý výběr respondentů, které vykazují 

obdobné charakteristiky (věk, pohlaví, vzdělání, postavení) jako celek zkoumané 

skupiny. (< http://cs.wikipedia.org/wiki/Anketa >) 

Anketu jsem vytvořila s pomocí programu MS Word. Při konzultacích s mým vedoucím 

práce jsem vytvořila 12 anketních otázek. V anketě jsem pouţila otázky uzavřené. 

Otázky byly definovány stručně, jasně a krátce, z důvodu sníţení potřebného času 

k jejich vyplnění. (viz. Příloha č. 1) 

Učitele tělesné výchovy jsem oslovila průvodním e-mailem, ve kterém jsem je stručně 

seznámila s mým úmyslem. K e-mailu jsem přiloţila přílohu v podobě MS Wordu 

s anketními otázkami.   

Anketu jsem odeslala na 75 e-mailových adres. Na všechny adresy byla moje zpráva 

úspěšně doručena. Návratnost dotazníku byla 29%, tedy 31 z 75.  Zpracování dat 

probíhalo v počítači v aplikaci MS Office, a to MS Word, MS Exel.   

http://cs.wikipedia.org/wiki/Anketa


36 

 

3.3.2. Výsledky výzkumu 

Výzkumný vzorek 

Výzkum jsem vykonávala tak, ţe jsem vyplněné anketní otázky postupně zpracovávala 

a zaznamenávala jednotlivé údaje potřebné pro výzkum. 

Graf 1 – Návratnost dotazníku 

 

Graf 2 - odeslané a přijaté e-maily v procentech 
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3.3.3. Splnění úkolů práce 

Úkol č. 1 

Zjistit, v jaké míře zařazují učitelé dobrodruţně orientované hry na 2. stupni ZŠ. 

Vyhodnocení úkolu č. 1: 

Otázka č. 1: Zařazujete do výuky TV dobrodruţně orientované hry? 

Tabulka 4 - výsledky otázky č. 1 

Zařazujete do výuky TV dobrodružně orientované hry? 

ANO NE 

22 9 

 

Graf 3- výsledky otázky č. 1 

 

Z 31 oslovených pedagogů mi na otázku č. 1: „Zařazujete do výuky TV dobrodružně 

orientované hry?“, odpovědělo 22krát kladně a 9krát záporně. Aniţ bych v anketě 

měla doplňující otázku, z jakého důvodu dobrodruţně orientované hry nezařazují do své 

výuky, 4 učitelé mi svoji odpověď zdůvodnili. Zápornou odpověď opodstatňují 

převáţně nevyhovujícími podmínkami a prostředím tělocvičny, negativním vztahem    

či dokonce úplnou averzí k dobrodruţně orientovaným hrám.  
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Otázka č. 4: Jaké znáte dobrodruţně orientované hry? 

Tabulka 5 - výsledky otázky č. 4 

Jaké znáte dobrodružně orientované hry? 

Název hry Počet odpovědí 

Seznamovací hry 5 

Kontaktní hry 20 

Zábavné soutěţení 19 

Hry na rozvoj důvěry 5 

Hry na vnímání 7 

Iniciativní hry 14 

Týmové hry 31 

Hry na rozvoj komunikace a spolupráce 17 

Ekohry 2 

Překáţkové dráhy 31 

Problémově orientované hry 5 

Hry pro reflexi 9 

 

Otázku č. 4: „Jaké znáte dobrodružně orientované hry?“ jsem vytvořila za pomocí 

literatury (Neumann, 1998), kde autor dobrodruţně orientované hry rozděluje              

do několika sfér. Tato anketní otázka byla uzavřená. Na základě získaných odpovědí 

jsem zjistila, ţe pedagogové nejvíce znají, z nabízených eventualit, týmové hry a 

překáţkové dráhy. Tyto dvě skupiny byly poznamenány u všech pedagogů,              

kteří se ankety zúčastnili. 20 učitelů zaznamenalo, ţe znají kontaktní hry a pouhých 5 

učitelů zná seznamovací hry. Tyto odpovědi byly pro mě překvapením. Předpokládala 
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jsem, ţe všichni pedagogové budou mít znalosti i o těchto skupinách her.                  

Z 12 nabízených skupin byly všechny alespoň jednou označeny. Nejmenší počet 

odpovědí získala skupina s Ekohry, která zagitovala jen 2 označení.     

 

Graf 4 - výsledky otázky č. 4 
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Otázka č. 6: Kolikrát měsíčně zapojujete dobrodruţně orientované hry do výuky 

v rámci jedné třídy? 

Tabulka 6 - výsledky otázky č. 6 

Kolikrát měsíčně zapojujete DOH do výuky TV v rámci jedné třídy? 

Počet Počet odpovědí 

1krát 10 

2krát 10 

3krát 2 

4krát 0 

Nezařazuji 9 

 

Graf 5 – výsledky otázky č. 6 

 

V otázce č. 6: „Kolikrát měsíčně zapojujete dobrodružně orientované hry do výuky 

TV v rámci jedné třídy“ jsem zjistila, ţe standardně vyuţívají tento styl výuky 1krát a 

2 krát do měsíce v rámci jedné třídy. Předpokládala jsem nejvíce odpovědí „1krát“        

z důvodu, ţe učitel tělesné výchovy má minimálně 2 vyučovací jednotky týdně, tedy 8 

vyučovacích hodin v měsíci v rámci jedné třídy. Pokud se jedná o školu s rozšířenou 
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výukou TV, předpokládala jsem vyšší počet vyuţití DOH. Nepředpokládala jsem však, 

ţe DOH nebudou hlavní náplní vyučovací jednotky.  

9 odpovědí označilo, ţe dobrodruţně orientované hry nevyučují, tedy ţe je vyuţívají 

0krát. Jedná o stejné pedagogy, kteří v první otázce zodpověděli záporně,                  

tedy ţe nezařazují dobrodruţně orientované hry do své výuky. 

 

Otázka č. 8: Zajímáte se aktivně o dobrodruţně orientované hry? 

Tabulka 7 - výsledky otázky č. 8 

 

Graf 6 - výsledky otázky č. 8 

 

V případě otázky č. 8 je počet kladných odpovědí nízký. Z 31 odpovědí se 23 vyjádřilo 

záporně a pouhých 8 odpovědí kladně.  Stejně jako u otázky č. 1 jsem dostala doplňující 

dodatek k záporné odpovědi. Pedagogové se v tomto případě o DOH aktivně nezajímají 

z důvodu časových indispozic nebo osobního nezájmu v tomto směru vyučování. 

Prioritou v jejich výukách jsou tradiční sportovní hry, a to fotbal či volejbal. 

Zajímáte se aktivně o dobrodružně orientované hry? 

ANO NE 

8 23 
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Úkol č. 2 

Zjistit kvalitu a moţnosti vybavení tělocvičen pro výuku dobrodruţně orientovaných 

her. 

Vyhodnocení úkolu č. 2 

Otázka č. 3: Umoţňují Vám pomůcky ve škole v dostatečné míře realizovat všechny 

dobrodruţně orientované hry, které byste chtěli do výuky zapojovat? 

Tabulka 8 - výsledky otázky č. 3 

Umožňují Vám pomůcky ve škole v dostatečné míře realizovat DOH, které byste 

chtěli do výuky zapojovat? 

Odpovědi Počet odpovědí 

ANO – zcela umoţňují 2 

Dostatečně umoţňují 18 

Nedostatečně umoţňují 2 

Ne zcela umoţňují 9 

 

 



43 

 

Graf 7 - výsledky otázky č. 3 

 

Odpovědi na otázku č. 3: „Umožňují Vám pomůcky ve škole v dostatečné míře 

realizovat všechny DOH, které byste chtěli do výuky zapojovat?“ povaţuji             

za podstatnou. Tuto anketní otázku jsem doplnila o příslušné náčiní a nářadí potřebné 

k výuce těchto her, které povaţuji za běţně se nacházející v tělocvičně.  Předpokládala 

jsem, ţe všechny základní školy disponují pomůckami pro zařazení dobrodruţně 

orientovaných her. Z tabulky č. 8 je jasné, ţe 18 pedagogů uvedlo dostatečné umoţnění 

realizace výuky DOH díky pomůckám v tělocvičně. Jako u předešlých anketních otázek 

se v tabulce opět objevuje počet 9 pedagogů, kteří uvedli zápornou odpověď,             

zde „ne zcela umoţňují“. Pouhé 2 odpovědi „ano – zcela umoţňují“ znamenají,           

ţe pouhé 2 školy z 31 naprosto disponují pomůckami pro výuku dobrodruţně 

orientovaných her.  

 

 

 

 

 

 



44 

 

Otázka č. 4: Jaké znáte dobrodruţně orientované hry?  

Tabulka 9 - výsledky otázky č. 4 

Jaké znáte dobrodružně orientované hry? 

Název hry Počet odpovědí 

Seznamovací hry 5 

Kontaktní hry 20 

Zábavné soutěţení 19 

Hry na rozvoj důvěry 5 

Hry na vnímání 7 

Iniciativní hry 14 

Týmové hry 31 

Hry na rozvoj komunikace a spolupráce 17 

Ekohry 2 

Překáţkové dráhy 31 

Problémově orientované hry 5 

Hry pro reflexi 9 

Otázku č. 4: „Jaké znáte dobrodružně orientované hry?“ jsem vytvořila za pomocí 

literatury (Neumann, 1998), kde autor dobrodruţně orientované hry rozděluje              

do několika sfér. Tato anketní otázka byla uzavřená. Na základě získaných odpovědí 

jsem zjistila, ţe pedagogové nejvíce znají, z nabízených eventualit, týmové hry a 

překáţkové dráhy. Tyto dvě skupiny byly poznamenány u všech pedagogů,              

kteří se ankety zúčastnili. 20 učitelů zaznamenalo, ţe znají kontaktní hry a pouhých 5 

učitelů zná seznamovací hry. Tyto odpovědi byly pro mě překvapením. Předpokládala 

jsem, ţe všichni pedagogové budou mít znalosti i o těchto skupinách her.                  
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Z 12 nabízených skupin byly všechny alespoň jednou označeny. Nejmenší počet 

odpovědí získala skupina s Ekohry, která zagitovala jen 2 označení.     

Graf 8 - výsledky otázky č. 4 
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Otázka č.5.: Jaké dobrodruţně orientované hry zapojujete do Vašich hodin TV? 

Jaké DOH zapojujete do Vašich hodin TV? 

Typy her Počet odpovědí 

Seznamovací hry 0 

Kontaktní hry 13 

Zábavné soutěţení 21 

Hry na rozvoj důvěry 6 

Hry na vnímání 0 

Iniciativní hry 7 

Týmové hry 23 

Hry na rozvoj komunikace a spolupráce 2 

Ekohry 0 

Překáţkové hry 23 

Problémově orientované hry 8 

Hry pro reflexi 0 
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Graf 9 - výsledky otázky č. 5 

 

V otázce č. 5: „Jaké DOH zapojujete do Vašich hodin TV?“ bylo moţných 12 

odpovědí, které se shodují s odpovědmi v otázce č. 4. Tyto otázky, 4 a 5, spolu úzce 

souvisí. Z 12 moţných odpovědí pedagogové volili nejvíce „týmové hry a překáţkové 

hry.“ Po oblíbených týmových a překáţkových hrách učitelé pouţívají v hodinách, 

hierarchicky uspořádané, zábavná soutěţení, kontaktní hry, problémově orientované 

hry, iniciativní hry, hry na rozvoj důvěry a hry na rozvoj komunikace a spolupráce.    

Ve svých hodinách vůbec nezařazují seznamovací hry, Ekohry a hry pro reflexi. 9 

učitelů mi v této anketní otáce neoznačilo ţádnou moţnost. 



48 

 

Otázka č. 7: V jaké části hodiny obvykle realizujete dobrdruţně orientované hry? 

Tabulka 10 – výsledky otázky č. 7 

V jaké části hodiny obvykle realizujete dobrodružně orientované hry? 

Část hodiny Počet odpovědí 

Úvodní část 3 

Průpravná část 14 

Hlavní část 5 

Závěrečná část 0 

 

Graf 10 – výsledky otázky č. 7 

 

Výsledky otázky č. 7: „V jaké části hodiny obvykle realizujete dobrodružně 

orientované hry?“ poukazují na to, ţe učitelé tyto hry realizují převáţně v průpravné 

části hodiny. 16% učitelů provozuje dobrodruţně orientované hry v hlavní části hodiny. 

Ţádný učitel neuvedl všechny moţnosti. 9 pedagogů se vůbec k otázce nevyjádřilo. 
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Úkol č. 3 a úkol č. 4 

Zjistit postoje ţáků při výuce dobrodruţně orientovaných her a v této souvislosti zjistit 

klady a zápory dobrodruţně orientovaných her na osobnost ţáka 2. stupně ZŠ. 

Vyhodnocení úkolu č. 3 a č. 4 

Otázka č. 2: Hodnotíte dobrodruţně orientované hry v hodinách TV jako přínosné? 

Tabulka 11 - výsledky otázky č. 2 

Hodnotíte DOH v hodinách TV jako přínosné? 

Známka Počet odpovědí 

1 – zcela přínosná 2 

2 – velmi přínosná 10 

3 - přínosná  10 

4 – nepřínosná 0 

5 – zcela nepřínosná 9 

 

Graf 11 - výsledky otázky č. 2 
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Otázka č. 2: „Hodnotíte DOH v hodinách TV jako přínosné?“ je zaloţena               

na subjektivním postoji učitele. Pouze 2 učitelé, 7% dotazovaných, si myslí,                 

ţe dobrodruţně orientované hry jsou zcela přínosné v jejich výuce. Hodnocení známkou 

2 a 3 si vybralo celkem 20 pedagogů, 32% hlasovalo pro velmi přínosný a 32%             

pro přínosný. 0%, tedy ţádný pedagog neoznačil 4, nepřínosný. 9 učitelů je pro zcela 

nepřínosnou odpověď.  

Výsledek této anketní otázky povaţuji za úspěšný. 71% učitelů povaţuje výuku 

dobrodruţně orientovaných her za přínosnou. Tyto výsledky vypovídají o uţitečnosti 

dobrodruţně orientovaných her ve výuce TV. 

Otázka č. 9: S jakou mírou aktivity se ţáci zapojují do výuky dobrodruţně 

orientovaných her ve srovnání s výukou tradičních sportů a sportovních her? 

Tabulka 12 - výsledky otázky č. 9 

S jakou mírou aktivity se žáci zapojují do výuky DOH ve srovnání s výukou 

tradičních sportů a SH? 

Míra zapojení Počet odpovědí 

Stejná 9 

Větší 9 

Menší 4 

Nevím, DOH nevyučuji  9 
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Graf 12 - výsledky otázky č. 9 

 

Z výsledků tabulky č. 9: „S jakou mírou aktivity se žáci zapojují do výuky DOH    

ve srovnání s výukou tradičních sportů a sportovních her?“ jsem vyhodnotila u 18 

učitelů domněnky, ţe míra zapojení ţáků v jejich výuce dobrodruţně orientovaných her 

je stejná či větší. 4 pedagogové si myslí, ţe se jejich ţáci zapojují do výuky 

dobrodruţně orientovaných her méně. 9 učitelů tvrdí, ţe tento způsob výuky 

neprovozují.   
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Otázka č. 10: Učí se ţáci rychleji pohybových dovedností u dobrodruţně 

orientovaných her neţ u tradičních sportů a sportovních her? 

Tabulka 13 - výsledky otázky č. 10 

Učí se žáci rychleji pohybových schopností u DOH než u tradičních sportů a 

sportovních her? 

Rychlost učení Počet odpovědí 

Rychleji 9 

Stejně 9 

Delší dobu 4 

Nevím, DOH nevyučuji 9 

 

Graf 13 - výsledky otázky č. 10 

 

Na základě subjektivních postojů pedagogů jsem získala odpovědi na otázku č. 10: „Učí 

se žáci rychleji pohybových dovedností u dobrodružně orientovaných her            

než u tradičních sportů a sportovních her?“. Podle 9 odpovědí se ţáci učí 

pohybovým dovednostem při těchto hrách „rychleji“ a se stejným počtem i „stejně“. 4 

učitelé tvrdí, ţe jejich ţáci se pohybovým dovednostem učí pomaleji. 9 pedagogů se 

opět vyjádřilo tak, ţe dobrodruţně orientované hry nevyučují.  
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Otázka č. 11: Jaký je zájem o další výuku dobrodruţně orientovaných her? 

Tabulka 14 - výsledky otázky č. 11 

Jaký je zájem o další výuku DOH? 

Míra zájmu Počet odpovědí 

Vysoký 16 

Nízký 6 

Ţádný 0 

Nevím, DOH nevyučuji 9 

 

Graf 14 - výsledky otázky č. 11 

 

Otázka č. 11 pojednává o dalším zájmu výuky dobrodruţně orientovaných her.           

Na základě ohlasů ţáků se 16 učitelů vyjádřilo, ţe zájem o další výuku je vysoký.          

6 učitelů zaznamenalo, ţe zájem nízký. Nízký zájem vychází ze specializace tělesné 

výchovy na jejich škole. Jejich výuka je zaměřena na výuku fotbalu.  

9 pedagogů nezná míru zájmu ţáků o výuku dobrodruţně orientovaných her z důvodu 

jejího nerealizování. 
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Otázka č. 12: Jak hodnotíte vliv dobrodruţně orientovaných her na ţáky? 

Tabulka 15 - výsledky otázky č. 12 

Jak hodnotíte vliv DOH na žáky? 

Známka Počet odpovědí 

1 – zcela ovlivňují 7 

2 – velmi ovlivňují 9 

3 – ovlivňují  6  

4 – neovlivňují 0 

5 – zcela neovlivňují 9 

 

Graf 15 - výsledky otázky č. 12 
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Z odpovědí u otázky č. 12: „Jak hodnotíte vliv dobrodružně orientovaných her      

na žáky?“ jsem očekávala převáţně pozitivní odpovědi. 22 odpovědí spadá                 

do převáţně kladných odpovědí. Jednotlivě tak, ţe 7 pedagogů si myslí, ţe dobrodruţně 

orientované hry ţáky „zcela ovlivňují“, 9 pedagogů se vyjádřilo k odpovědi „velmi 

ovlivňují“ a 6 učitelů je pro „zlatý střed“, 3.  

I u poslední otázky jsem získala z 31 odevzdaných 9 dotazníků se zápornými 

odpověďmi. V tomto případě ohodnocení 5, „zcela neovlivňují.“  
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3.4. Diskuze  

 

V této kapitole se budu zabývat splněním úkolů práce a zhodnocením hypotéz. 

Všechny úkoly práce byly podle mého názoru splněny. Výsledky úkolů práce jsou 

obsahem kapitoly 3.2.3. 

Hypotézy nejprve uvedu a poté se pokusím o jejich objektivní zhodnocení. 

Hypotéza č. 1: Předpokládám, že pedagogové nezařazují dostatečně dobrodružně 

orientované hry do výuky TV. 

Tuto hypotézu jsem stanovila na základě prostudovaných dokumentů, Rámcově 

vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (www.vuppraha.cz), některých 

Školních vzdělávacích programů pro základní vzdělávání, a vlastních zkušeností během 

pedagogických praxích. Zjistila jsem, ţe dobrodruţně orientované hry nespadají          

do běţných výukových hodin tělesné výchovy. Začala jsem tedy předpokládat,             

ţe většina pedagogů nebude zařazovat dostatečně dobrodruţně orientované hry            

do své výuky.   

Podle anketních otázek 1, 4, 6 a 8 jsem zjistila, jaké mají dotazovaní pedagogové 

zkušenosti s touto výukou, jaká je jejich znalost v oboru a snaha dozvědět se nové 

poznatky z oblasti dobrodruţné výchovy.  

U otázky č. 1 bylo 22 odpovědí kladných a 9 záporných, tedy 22 učitelů zapojuje        

do své výuky dobrodruţně orientované hry a 9 nikoliv. U otázky č. 4, kdy učitelé mají 

označit pro ně známé dobrodruţně orientované hry, se nejvíce objevují týmové hry a 

překáţkové hry. V otázce č. 6, která pojednává o mnoţstvím zapojení dobrodruţně 

orientovaných her do výuky,  je největší zastoupení ve dvou eventualitách, a to 1krát    

či 2krát měsíčně v rámci jedné třídy. To znamená, ţe výuka dobrodruţně orientovaných 

her probíhá kaţdou první či druhou vyučovací jednotku. To povaţuji za úspěch. 

U otázky č. 1 jsem se domnívala, ţe všichni dotazovaní pedagogové zvolí moţnost 

ANO. Bylo pro mne překvapením, ţe tomu tak není. Na základě mého klamného 

uvaţování jsem udělala chybu v této otázce. Nevytvořila jsem otevřenou doplňující 

otázku v případě záporné odpovědi. V anketě se objevilo 9 záporných odpovědí,      
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které měly být odůvodněny. Přestoţe doplňující otázka chyběla, 4 učitelé se písemně 

vyjádřili. Zápornou odpověď opodstatňují převáţně nevyhovujícími podmínkami a 

prostředím tělocvičny, negativním vztahem či dokonce úplnou averzí k dobrodruţně 

orientovaným hrám.  

Přestoţe je 9 učitelů, kteří dobrodruţně orientované hry neakceptují, u otázky č. 4 je 

zřejmé, ţe i tito pedagogové mají alespoň minimální znalosti z oblasti dobrodruţné 

výchovy.  

Otázka č. 8 poukazuje na to, ţe snaha získávat nové poznatky a informace z oblasti 

dobrodruţně orientovaných her není aktuální. Zaujetí v dobrodruţně orientovaných 

hrách, doprovázené značným úsilím obohatit se o nové poznatky, je cílem jen 8 

pedagogů.  

Tato hypotéza se nepotvrdila. 

Tento výsledek je způsoben tím, ţe z dotazovaných 31 učitelů vyuţívá 22 učitelů        

ve své výuce dobrodruţně orientované hry minimálně 1krát měsíčně. Procentuální 

vyjádření počtu učitelů zařazující dobrodruţně orientované hry do výuky je 71%,    

coţ je více jak ½ polovina dotazovaných.  

Přestoţe se hypotéza vyvrátila, připouštím, ţe spousta pedagogů v oblasti tělesné 

výchovy se specializuje na sporty, které jsou pro ně atraktivní a provázejí je celým 

ţivotem. Tito učitelé ovšem zapomínají na všeobecný rozvoj osobnosti ţáka a trénují 

pouze jen jeho jednu stránku. Neuvědomují si, ţe i kdyţ se snaţí předat své maximální 

zkušenosti svým svěřencům, tak jednostranným rozvojem můţe naopak dojít 

k degeneraci ostatních oblastí ţáka. Je ovšem moţné a celkem pravděpodobné,            

ţe ve své výuce dobrodruţně orientované hry vyuţívají, avšak si neuvědomují jejich 

zařazení. Dobrodruţně orientované hry většinou definují jako průpravné hry.  

K trpným postojům v oblasti aktivního zájmu o dobrodruţně orientované hry,          

které stopují obohacování učitelů, bych volila různé formy seminářů, ve kterých by se 

mohli pedagogové dozvědět o novinkách z příslušné oblasti a umoţňovaly tak jejich 

vzdělávací růst. 

 



58 

 

Hypotéza č. 2: Předpokládám, že vybavení tělocvičen jsou dostatečně zajištěny         

pro výuku DOH. 

Tuto hypotézu jsem stanovila na základě obecného předpokladu,                                    

ţe ve všech tělocvičnách se nacházejí standardní nářadí a náčiní, které lze vyuţít          

ve výuce dobrodruţně orientovaných her. Za standardní náčiní a nářadí jsem 

povaţovala lavičky, švédské bedny, obruče, lana, trampolíny, ţebříky, ţebřiny, 

šplhadla, kozy, bradla, hrazdy, ţíněnky, kladiny, švihadla, medicinbaly, plastové kuţele, 

kruhy, kůň, můstek. Za nadstandardní pomůcky v tělocvičnách jsem povaţovala 

balanční plochy, prkna s kolečky či rola, dále sítě, šátky, lezeckou stěnu, tunely, apod. 

18 pedagogů uvedlo, ţe díky školním pomůckám mohou dostatečně realizovat výuku 

dobrodruţně orientovaných her. Z výsledků anketní otázky č. 3 je také patrné, ţe 9 

pedagogů uvedlo zápornou odpověď, „ne zcela umoţňují“. Pouhé 2 odpovědi „ano – 

zcela umoţňují“ znamenají, ţe 2 školy z 31 naprosto disponují pomůckami pro výuku 

dobrodruţně orientovaných her, coţ si myslím, ţe je dost absolutní.  

Pokud učitelé realizují dobrodruţně orientované hry ve svých hodinách, nejvíce je 

zařazují do průpravné části hodiny. 

Tato hypotéza se potvrdila. 

Z výsledků je jasné, ţe celkem 20 učitelů má k dispozici, ať uţ v patrné či nepatrné 

míře, pomůcky k výuce dobrodruţně orientovaných her. V procentuálním vyjádření 

počtu odpovědí je to tak, ţe 65% učitelům umožňují dostatečné vybavení tělocvičny a 

35% neumoţňují. 

V případě nevyhovujícího vybavení tělocvičny je sloţité zjistit, jakou mírou se podílí  

na vybavenosti tělocvičny rozpočet školy, případné dotace, apod. Domnívám se,          

ţe standardní vybavení tělocvičen by měla zajistit kaţdá škola, i s menším finančním 

zaopatřením.  

Bylo zajímavé dělat průzkum, jakou finanční částku by bylo potřeba investovat           

do vybavení tělocvičny pro moţnost začlenění dobrodruţně orientovaných her do běţné 

výuky tělesné výchovy. 
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Malý průzkum jsem udělala v ZŠ Jana Václava Sticha – Punta a Mateřské škole 

Ţehušice a také na internetových stránkách www.sportclub.cz, kde nabízejí prodej a 

montáţ tělocvičného nářadí a náčiní. Z internetového zdroje jsem vybrala deset 

základních poloţek tělocvičného nářadí, které by měla kaţdá tělocvična dle mého 

názoru obsahovat. Konečná částka byla neuvěřitelná a činila 98 800 Kč. Upozorňuji,   

ţe jsem počítala vţdy s jedním kusem nářadí bez jakéhokoliv náčiní.    

Podle internetových stránek Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy České 

republiky (www.msmt.cz) v závislosti na konzultaci s ekonomickým pracovníkem ZŠ 

Ţehušice, pí. Alenou Svobodovou, jsem došla k závěru, ţe i přesto, ţe částky               

se pohybují ve velkých číslech, je moţné získat finanční podporu, která zajistí potřebné 

standardní vybavení tělocvičny umoţňující výuku nejen dobrodruţně orientovaných 

her. Škola má moţnost vyuţít peněz, které jsou stanovené přímo pro vybavení 

tělocvičen. Škola můţe pouţít peníze z rezervních fondů, nebo zaţádat u obce či města 

o finanční podporu z  investičního fondu. Z rezervního fondu školy, který je tvořen 

zlepšením hospodářským výsledkem, lze pouţít peníze dosahující výši rezervního 

fondu. Z investičního fondu má moţnost škola dostat takovou finanční podporu, kterou 

je obec schopna poskytnout. Škola také můţe zaţádat o dotace ze státních fondů, které 

jsou příslušné k dané oblasti, zde tedy vybavení tělocvičny.     

Na základě těchto skutečností si myslím, ţe standardní vybavení tělocvičny je moţné 

zajistit. Jedná se o dlouhou trnitou cestu, avšak málokdy neúspěšnou. 

Hypotéza č. 3: Předpokládám, že se žáci při výuce dobrodružně orientovaných her 

aktivněji zapojují do výuky.  

Hypotézu č. 3  jsem stanovila na základě vlastních zkušeností během pedagogických 

praxí na 2. stupni ZŠ v Ţehušicích. Pozitivní zpětnou vazbu jsem měla při samotné 

výuce, i v konzultaci s příslušným pedagogem po vyučovací jednotce.  

Z výsledků anketní otázky č. 9  je patrné, ţe celkem 18 učitelů si myslí, ţe jejich ţáci se 

do výuky dobrodruţně orientovaných her zapojují více aktivně či alespoň stejně aktivně 

jako u tradičních sportů a sportovních her. 4 učitelé se domnívají, ţe u jejich ţáků 

aktivnost v této výuce klesá. 9 učitelů se nevyjádřilo, vzhledem k nepouţívání 

dobrodruţně orientovaných her v jejich výukových jednotkách.  

http://www.sportclub.cz/
http://www.msmt.cz/
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Tato hypotéza není potvrzena ani vyvrácena. 

Na základě toho, ţe počet kladných odpovědí opět přesahuje ½ celkových odpovědí,    

se hypotéza spíše potvrzuje. 18 učitelů, tedy 58% dotazovaných, pociťuje zvýšení 

aktivnosti, či stejnou úroveň aktivity, během výuky dobrodruţně orientovaných her. 

Záměrně píši „ani potvrzena ani vyvrácena“ z důvodu toho, ţe jsem předpokládala 

mnohem větší počet odpovědí u odpovědi „větší míra zapojení.“ 9 učitelů odpovědělo, 

ţe pociťují stejnou mírou aktivity. Povaţuji stejnou míru aktivity tak, ţe není záporným 

ukazatelem.   

Musím upozornit na to, ţe tato vyjádření jsou zaloţena na vzájemných vztazích ţáků a 

učitele. Pokud dochází k tomu, ţe učitel podává tyto hry neaktivním, dokonce 

odpudivým způsobem, aktivity ţáků během výuky samozřejmě klesají.                        

Za těchto okolností by výsledky byly zcela odlišné. V tomto případě se jedná o to, 

jakým způsobem učitel výuku podá, jaké vztahy má se ţáky, k samotným hrám a jaká je 

to osobnost učitele.  

Hypotéza č. 4: Předpokládám, že dobrodružně orientované hry jsou pro žáky 

atraktivnější než tradiční sporty a sportovní hry. 

Tuto hypotézu jsem zaloţila na obecném předpokladu, ţe méně častá výuka 

dobrodruţně orientovaných her je pro ţáky zajímavější, přitaţlivější, poutavější.  

Z výsledků otázky 10 jsem zjistila, ţe 9 učitelů zaznamenalo během výuky dobrodruţně 

orientovaných her rychlejší učení pohybových schopností a 9 učitelů stejné rychlosti. 4 

učitelé tvrdí, ţe jejich ţáci se při této výuce učí pohybovým dovednostem delší dobu. 

Tato otázka je spíše zaloţená na subjektivním pocitu pedagoga.   

Z výsledků otázky 11 jsem zjistila, ţe 16 pedagogů označilo odpověď „vysoký zájem o 

další výuku dobrodruţně orientovaných her.“  

Z otázky č. 12 jsem došla k závěru, ţe celkem 22 pedagogů poukazují na vliv 

dobrodruţně orientovaných her na jejich ţáky.   

Tato hypotéza se potvrdila. 

Z výsledků otázek 10, 11 a 12 je patrné, ţe odpovědi pedagogů jsou většinou v kladném 

postavení a to znamená, ţe se hypotéza převáţně potvrdila.  
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Tyto výsledky nejsou ovlivňovány jenom učiteli, ale především ţáky samotnými. 

Atraktivnost výuky dobrodruţně orientovaných her můţe být ovlivněna i podmínkami 

tělocvičny. Z těchto výsledků jsem došla k závěru, ţe v poslední době se dobrodruţně 

orientované hry stávají uznávanou oblastí tělesné výchovy u učitelů i ţáků. 

 

Při zpracování teoretické části diplomové práce jsem vyuţila velkého mnoţství 

literatury. K praktické části jsem potřebovala získat e-mailové adresy škol, které byly 

nezbytné pro můj výzkum. Převáţnou část e-mailových adres jsem obdrţela                 

na Městském úřadě Čáslav, odboru školství. Zbytek e-mailových adres jsem      

vyhledala na internetu. (www.firmy.cz/Instituce-a-urady/Vzdelavaci-instituce/Zakladni-

skoly/Statni-zakladni-skoly/reg/kraj-stredocesky)  

Internetového zdroje jsem pouţila i pro objasnění výsledků v hypotéze č. 2, který mi 

pomohl dojít k závěru. V rámci dobrých vztahů se ZŠ Ţehušice jsem poţádala               

o konzultaci s ekonomickým pracovníkem, který mi poskytl informace k finančním 

prostředkům školy pro vybavení tělocvičny (obsahem hypotézy 2 – rezervní a investiční 

fond).  

Základní škola Jana Václava Sticha – Punta a Mateřská škola Ţehušice mi umoţnila 

nahlédnout do Školního vzdělávacího programu, Škola s úsměvem, který mi byl 

nápomoc v utvoření hypotézy č. 1. 

Při vyhodnocování výsledků z anketních otázek jsem objevila několik problémů. Hlavní 

problém byl v uzavřených otázkách, které v případě záporné otázky nebyly doplněny 

otevřenou doplňující anketní otázkou.    

  

 

 

 

 

 

 

http://www.firmy.cz/Instituce-a-urady/Vzdelavaci-instituce/Zakladni-skoly/Statni-zakladni-skoly/reg/kraj-stredocesky
http://www.firmy.cz/Instituce-a-urady/Vzdelavaci-instituce/Zakladni-skoly/Statni-zakladni-skoly/reg/kraj-stredocesky
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3.5. Závěry  

Na základě definovaných problémů práce (viz. kapitola 1) a v souladu s hypotézami 

(viz. kapitola 3, podkapitola 3.1) jsem z výsledků výzkumu vyvodila tyto závěry: 

1. Dobrodruţně orientované hry jsou dostatečně zařazovány do výuky tělesné 

výchovy. 71% dotazovaných učitelů vyuţívá ve své výuce dobrodruţně 

orientované hry alespoň 1krát do měsíce. (H1) 

2. Tělocvičny jsou zajištěny pro výuku dobrodruţně orientovaných her. 65% 

učitelů, ze všech dotazovaných, tvrdí, ţe výbava tělocvičny, tedy nářadí a náčiní, 

je dostatečná v takové míře, aby mohli provozovat dobrodruţně orientované hry. 

(H2) 

3. Aktivnost ţáků během výuky dobrodruţně orientovaných her je vyšší nebo 

stejná vzhledem k výuce tradičních sportů a sportovních her. 9 pedagogů uvedlo, 

ţe se ţáci učí se stejnou mírou aktivity a 9 učitelů s vyšší mírou aktivity. (H3) 

4. Dobrodruţně orientované hry jsou pro ţáky zajímavější a atraktivnější neţ 

tradiční sporty a sportovní hry. Vysoký zájem o výuku dobrodruţně 

orientovaných her uvádí ve výzkumu 16 pedagogů. (H4) 

 

Dobrodruţně orientované hry jsou dnes samostatnou oblastí tělesné výchovy, která 

ovlivňuje ţáka komplexně, tedy po všech jeho stránkách, ať uţ fyzických či 

psychických. Tato diplomová práce má utvořit základní představu o ţácích 2. stupně 

ZŠ, dobrodruţné výchově a dobrodruţně orientovaných hrách. Tato práce poukazuje 

především na současný stav vyuţití dobrodruţně orientovaných hrách v tělocvičnách   

2. stupně ZŠ.     
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3.6. Resumé 

 

Diplomová práce se zabývá vyuţitím dobrodruţně orientovaných her ve výuce TV 

v tělocvičně 2. stupni ZŠ.  Je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou.  

 

V teoretické části se věnuji osobnosti dítěte středního školního věku z hlediska 

tělesného, pohybového, psychického a psychomotorického. Dále se zde zabývám 

psychomotorikou, psychomotorickou hrou, dobrodruţnou výchovou, dobrodruţně 

orientovanými hrami, nářadím a náčiním a motivací.  

 

V praktické části jsem zjišťovala skrze anketní otázky a vlastní praxi vyuţití 

dobrodruţně orientovaných her v hodinách TV.  Výsledky jsem zaznamenala do grafů a 

tabulek. Kaţdá otázka byla v diskuzích rozebrána, zhodnocena a byla navrţena moţná 

řešení vytyčených problémů. Na předem stanovené hypotézy jsem odpověděla a jejich 

výsledky uvedla v závěru ( viz. kapitola 3. 5). 
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3.7. Summary 

This diploma thesis deals with the use of adventurously oriented games in teaching of 

physical education in the gym at the second grade of elementary school. It is 

divided into two parts, theoretical and practical.  

The theoretical part is devoted to the child's personality in middle school age in terms of 

physical, motoric, mental and psychomotor. 

 It also describes psychomotorics, psychomotor game, adventure education,           

adventurously oriented games, tools and utensils and motivation. 

 

In the practical part I examined the use of adventurously oriented games in physical 

education through the questionnaire and my own practice. The results have been 

recorded into graphs and tables. Each question was analyzed in the discussions, 

evaluated and I suggested possible solutions to identified problems. I replied at 

predetermined hypothesis and stated the results in the conclusion (see Chapter 3 of 5). 
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