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Abstrakt 

 

Název: Změny postojů k tělesné výchově u žáků 5. a 6. tříd ZŠ při zapojení aktivit 

v přírodě do hodin tělesné výchovy 

 

Cíle: Cílem práce je zjistit, zda lze změnit postoje žáků na základní škole k tělesné 

výchově zapojením aktivit v přírodě do hodin tělesné výchovy.  

 

Metody: Všechny údaje byly získány pomocí nestandardizovaného dotazníku, který byl 

vytvořen za tímto účelem. Obsahuje uzavřené, otevřené a polouzavřené otázky. 

Dotazník byl určen pro žáky 5. a 6. tříd základní školy. Také byly provedeny neformální 

rozhovory – zhodnocení hodin. Získaná data byla vyhodnocena graficky a písemně.   

 

Výsledky: Získané výsledky byly porovnány s formulovanými předpoklady. 

Z výsledků vyplývá, že u části dívčí experimentální skupiny došlo k sourodé změně ve 

směru negativního zesílení. Jinak u chlapeckých skupin došlo k sourodé změně ve 

směru pozitivního zesílení postoje k hodinám tělesné výchovy. 

 

Klíčová slova: postoje, střední školní věk, tělesná výchova, aktivity v přírodě 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

Tittle: The attitude changes of 5th and 6th grade pupils of primary school towards the  

physical education while involving outdoor activities during the physical education 

classes. 

 

Aim: The aim of the thesis is to find out if there is a possibility to change the pupil 

attitude towards the physical education at the primary school while involving the 

outdoor activities 

 

Methods: All the data have been gained by the non-standardized questionnaire made 

for this purpose. It contains closed, opened and semi-closed questions. The 

questionnaire has been targeted at pupils of 5
th

 and 6
th

 grades of the primary school. 

Moreover the interviews have been taken to evaluate the classes. The data have been 

analyzed and evaluated in graphical and written form. 

 

Outcomes: The gained results have been compared with the assumptions formed 

before. The results show that part of the girl’s experimental group reached the change in 

terms of the negative intensification. On the contrary in case of the boy’s groups it came 

to the change in terms of the positive intensification of the attitude to physical education 

classes. 

 

Keywords attitudes, middle pupil-age, Physical training, outdoor activities 
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1 Úvod 
 

K výběru tématu pro svoji diplomovou práci mne motivovala moje práce bakalářská. 

V bakalářské práci jsem se věnovala zapojení aktivit v přírodě do tělesné výchovy, a to jak 

moc se těmto aktivitám školy věnují. To bylo právě inspirací pro práci diplomovou. Chtěla 

jsem sama vyzkoušet, jak jdou aktivity v přírodě začlenit do vyučovacích hodin tělesné 

výchovy a zdali to bude mít vliv na změny postojů k tělesné výchově.  

V bakalářské práci vyšla ZŠ Červený vrch jako škola, která v Praze 6 aktivity 

v přírodě do výuky tělesné výchovy nejvíce zapojuje. Vybrala jsem si tuto školu i z toho 

důvodu, že jsem na této škole absolvovala školní povinnou docházku, později jsem na ni 

necelé dva roky působila jako asistentka pedagoga a zároveň jsem na ní plnila povinnou praxi. 

Tato škola je mi tedy velmi blízká. 

Když jsem byla na základní škole, říkala jsem si, že bych uvítala nějaké nové hry, 

netradiční sporty, neznámé aktivity apod. Byla jsem tedy zvědavá, jak budou děti reagovat na 

změnu programu v hodinách tělesné výchovy. Mně aktivity v přírodě poprvé oslovily až na 

vysoké škole. Což je určitě škoda, mohla jsem již dříve prožít spousty zajímavých zážitků.  

S aktivitami v přírodě jsem se setkala na kurzu, který pořádala katedra Sportů v přírodě. Byl 

to pro mě neuvěřitelný zážitek, nikdy jsem nic takového nezažila. Před vysokou školou jsem 

totiž chodila na sportovní gymnázium a 14 let jsem se věnovala míčovým hrám. Tudíž pro mě 

aktivity jako bouldering, nízké a vysoké překážky, orientační běh, různé hry a cvičení 

v přírodě atd. byly tak silné, že jsem se rozhodla věnovat se právě jim. Zvolila jsem si tedy 

studijní směr Aktivity v přírodě.  

Domnívám se, že právě tyto aktivity jsou velikým přínosem nejen pro tělesnou 

výchovu, ale především pro fyzický a psychický vývoj dětí. Aktivity v přírodě mohou děti 

naučit mnohým nepoznaným věcem, mohou je duševně obohatit, pomoci jim v komunikaci a 

ve spolupráci se skupinou. Mně samotné přinesly mnoho zkušeností, dovedností a díky nim 

jsem zlepšila svou komunikaci. Dříve jsem měla problém svůj názor ve skupině prosadit. 

Mohu říci, že od té doby, co se věnuji aktivitám v přírodě, se mé komunikační schopnosti 

zlepšily a už se svůj názor nebojím říci, i když není v souladu se skupinou, se kterou právě 

spolupracuji.  
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Osobnost člověka se neustále vyvíjí, a tak se lze důvodně domnívat, že aktivity 

v přírodě mají na rozvoj jeho osobnosti velký vliv. Proto je důležité, aby byly zapojeny do 

hodin tělesné výchovy.    
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2 Teoretická část 

 

V této kapitole se budeme zabývat teoretickými podklady pro diplomovou práci. 

Rozebereme zde všechna důležitá témata, která jsou pro projekt podstatná.  

 

2.1 Školní vzdělávání 

 

Vzdělávání je základní lidskou potřebou. Poskytuje širokou škálu dovedností, vědomostí, 

postojů a hodnot, které nám slouží po celý další život. Uchování lidské společnosti není 

možné bez organizovaného a systematického předávání kultury dalším (novým) členům 

společnosti. Bez kvalitního vzdělávání jsou možnosti předávání velmi omezené. Při 

vzdělávání hraje velmi důležitou roli škola (Kalhous, Obst, a kol., 2002). 

Úkolem školy je zprostředkovávat vědomosti, schopnosti a dovednosti, vychovávat žáky. 

Vyučování je vždy přímo spojeno s výchovou. Veškerá práce školy je uskutečňována na 

základě určitých hodnot a norem (Belz, Siegrist, 2001). 

Od školy se očekává uchování stávajícího řádu a také trvalé přizpůsobování měnící se 

situaci. Člověk by měl kromě zvládnutí obecných kulturních technik, jako jsou čtení, psaní, 

počítání, logické myšlení, rozhodování, také mít postoje jako je spolehlivost, kladný postoj 

k práci aj. To jsou afektivní cíle, které by měly být zařazeny do vyučování. Nestačí jen 

předpokládat, že se jim děti naučí nepřímo, v průběhu života až dospějí (Kalhous, Obst, a kol., 

2002).  

Škola je výchovně-vzdělávací instituce, vykazuje tendenci uchovávat a konzervovat své 

organizační formy, osvědčené způsoby práce, zprostředkované učivo a v podstatě všechno, co 

lze zákonně ustanovit či zvykově petrifikovat.  Koncepce výuky jsou výrazem určitého stavu 

poznání edukační reality, zobecňují dosažené teoretické poznatky i praktické zkušenosti. Jsou 

východiskem pro nové či inovované pojetí výchovně-vzdělávací práce (Maňák, Švec, 2003). 

Vzdělání se chápe jako součást socializace jedince, jako jeho celoživotní začleňování do 

společenských vztahů. Vzdělání je systém informací a činností, které jsou plánovány 

v kurikulu škol a jsou realizovány ve výuce. Je jednou z kategorií charakterizujících populaci 
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či její určitou skupinu a zakládajících sociální status jednotlivého člena společnosti (Výrost, 

Slaměník, 1998).  

Belz a Siegrist (2001) uvádějí, že na základní škole má být poskytováno všeobecné 

vzdělání, orientované na situace blízké životu. Základní škola se má zabývat těmito úkoly: 

 Podpora osobního rozvoje, 

 Posilování uceleného vzdělávání a výchovy, 

 Zajištění základních školních výkonů, hodnocení a chování, 

 Podpora sociálního učení, 

 Profilování do oblastí učení zaměřených na povolání, 

 Utváření charakteru času stráveného ve škole, klimatu školy, školního života a tím 

i školní kultury. 

Vzdělávání přispívá k zajišťování kontinuity společenského vývoje. Vytváří předpoklady 

pro to, aby se jednotlivci mohli úspěšně začleňovat do společenského a kulturního života. 

Vzdělávání má dvě teorie, materiální a formální. Teorie materiálního vzdělávání klade důraz 

především na učební látku, na objektivní obsah učiva. Teorie formálního vzdělávání má za cíl 

především rozvíjení různých stránek osobnosti žáka, jeho rozumové schopnosti, paměť, 

estetické cítění, mravní vlastnosti aj. (Skalková, 2007).  

2.1.1 Základní vzdělávání 

 

Základní školy vytvářejí základ vzdělanosti občanů. Poskytují základní vzdělání, které 

začíná převážně ve věku šesti let a trvá kolem devíti let. Člení se na první a druhý stupeň. 

Základní vzdělávání směřuje k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich 

základě byli motivováni k celoživotnímu učení. Základní školy se řídí Rámcovým 

vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Na jeho základě si školy zpracují své školní 

vzdělávací programy (Švarcová, 2005). 

Základní učivo jsou vědomosti, dovednosti a návyky, které představují základy věd, 

umění a techniky a mají zásadní význam pro další vzdělávání a pro praktický život. Základní 

učivo má mít všestrannou výchovnou hodnotu, hodnotu pro všestranný rozvoj žáků a má být 

osvojeno většinou žactva příslušných věkových stupňů (Vališová, Kasíková, 2011). 
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Základní škola musí děti naučit určitým základům v několika předmětech, odhaluje 

možnosti a schopnosti žáka a podle výsledků mu doporučuje další typ vzdělání. Ve světě se 

všeobecně uznává, že primární vzdělání je pro každého jedince naprosto nezbytné. Základním 

obsahem primárního vzdělání jsou tyto předměty: mateřský jazyk, matematika, cizí jazyk, 

základy přírodních a společenských věd, umělecko-výchovné předměty, praktické (manuální) 

předměty a tělesná výchova (Fialová, 2010).  

2.1.1.1 Cíle základního vzdělávání  

 

Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence 

a poskytnout tak spolehlivý základ všeobecného vzdělání, orientovaného zejména na situace 

blízké životu a na praktické jednání.  V základním vzdělávání se usiluje o naplňování těchto 

cílů:  

 umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení, 

 motivovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů 

    vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci, 

    rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní 

i druhých, 

 připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné 

osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti, 

 vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání 

životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě, 

    učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní i sociální zdraví a být za ně 

odpovědný, 

 vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním 

hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi, 

    pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými 

možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při 

rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci (Rámcový vzdělávací program, 

2005). 
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2.1.2 Školní tělesná výchova 

 

Tělesná výchova je spolu s Výchovou ke zdraví, řazena do vzdělávací oblasti základního 

vzdělávání „Člověk a zdraví“. Vzdělávací oblast „Člověk a zdraví“ v Rámcovém vzdělávacím 

programu (RVP) pro základní vzdělávání má za cíl prohloubit vztah ke zdraví, rozvíjet 

dovednosti, které určují zdravý životní styl a kvalitu života v dospělosti. Tělesná výchova je 

zaměřena na trvalý vztah k pohybovým aktivitám, na optimální rozvoj tělesné, duševní           

a sociální zdatnosti (Fialová, 2010).  

Školní tělesnou výchovu můžeme považovat za nejrozšířenější a nejmasovější 

organizovanou formu pohybové aktivity mladé populace. Je to výchovně vzdělávací předmět, 

který má za cíl specifické pedagogické působení, stimulace rozvoje žáka, prostřednictvím 

širokého spektra ověřených pohybových aktivit, působením učitele, školy a společenských 

podmínek (Fialová, 2010). 

Tělesná výchova má svým specifickým přínosem přispívat všestranné výchově. Pro 

tělesnou výchovu je nejtypičtější tělesný pohyb, který má své pozitivní vlivy na vývoj jedince, 

na jeho tělesné zdraví, zdatnost a odolnost. Pohyb má pozitivní vliv na psychiku člověka. 

Tělesná výchova je proces všestranného zdokonalování člověka prostřednictvím tělesných 

cvičení. Dnešní sport není jen záležitostí zájmovou, ale stává se i sociální institucí. Prolíná se 

do mnoha životních oblastí a přesahuje tak rámec tělesné výchovy (Svoboda, Uher a kol., 

1972). 

Jedním z úkolů tělesné výchovy je ovlivňování postojů žáků a jejich zájmu o tělesné 

zdokonalování jako celoživotní potřeby člověka. Mezi další úkoly patří osvojení vědomostí    

a dovedností, rozvoj tělesné zdatnosti a pohybových schopností, utváření návyků, regulace 

interpersonálních vztahů (Svoboda, Uher a kol., 1972). 

Podle Ješiny a Kudláčka (2011) je tělesná výchova vyučovací předmět, který primárně 

slouží ke zvyšování motorické výkonnosti.   

2.1.3 Rámcový vzdělávací program pro základní školy  

 

RVP navazuje svým pojetím na rámcový vzdělávací program předškolní výchovy a je 

východiskem pro koncepci rámcových vzdělávacích programů pro střední vzdělávání, 

vymezuje vše, co je společné a nezbytné v povinném základním vzdělávání žáků, včetně 
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vzdělávání v odpovídajících ročnících víceletých středních škol. RVP pro základní školy 

vymezuje vzdělávací obsah – očekávané výstupy a učivo, zařazuje jako závaznou součást 

základního vzdělávání průřezová témata s výrazně formativními funkcemi. Podporuje 

komplexní přístup k realizaci vzdělávacího obsahu, včetně možnosti jeho vhodného 

propojování, a předpokládá volbu různých vzdělávacích postupů, odlišných metod, forem 

výuky a využití všech podpůrných opatření ve shodě s individuálními potřebami žáků.           

A umožňuje rovněž modifikaci vzdělávacího obsahu pro vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami (Rámcový vzdělávací program, 2005). 

 

2.1.3.1 Školní vzdělávací program ZŠ Červený vrch  

 

Každá škola si tvoří svůj školní vzdělávací program (ŠVP), který vychází z Rámcového 

vzdělávacího programu (RVP). Programy jsou pro jednotlivé obory, předměty. Školní 

vzdělávací program vydává ředitel školy nebo školské zařízení.  

ZŠ Červený vrch učí podle vlastního vzdělávacího programu SOUZNĚNÍ. Název vznikl 

z prvních hlásek slov, které vyjadřují filozofii školy: Spolupráce, Otevřenost, Úspěšnost, 

Zájem, Naslouchání, Etika a ekologie, Nápady, Integrace.   

Pro předmět tělesná výchova obsahuje ŠVP ZŠ Červený vrch předepsané učivo pro 

plavání, gymnastiku, sportovní hry, atletiku a lyžování. U těchto oblastí sportu mají učitelé 

zadáno, co by měli žáci umět. Mají zde vypsaná i meziprůřezová témata a projekty. Patří mezi 

ně např. OSV – rozvoj schopnosti poznávání, sebepoznávání a sebepojetí, poznávání lidí        

a mezilidské vztahy; VDO – zásady slušnosti, odpovědnosti, tolerance, angažovaný přístup 

k druhým – projevovat se v jednání i v řešení problémů samostatně a odpovědně; EV – vztah 

člověka k prostředí.  

Dále jsou ve ŠVP vypsaná hlediska hodnocení předmětu. Pro 1. – 5. ročník jde                  

o probuzení zájmu o předmět a aktivní vztah k němu, dodržování kázně a všech 

bezpečnostních opatření, respektování pokynů vyučujícího, snahu o zlepšování vlastních 

dovedností, spolupráce s ostatními, dodržování zásad fair play atd. V 6. – 9. ročníku jde          

o aktivní vztah k předmětu, dodržování kázně a organizace při hodině, dále pak o snahu 

zlepšit své dovednosti a výkonnost žáků, atd.       



19 
 

2.1.4 Vzdělávání dobrodružstvím 

 

Vzdělávání je měnící se proces, který stále více postrádá aktivitu a zájem. Není zde žádné 

putování a objevování, žádný prvek rizika. Přímé zkušenosti a dobrodružství mizí z našeho 

života. Pedagogická teorie musí na tyto skutečnosti reagovat. Pojetí zážitkové pedagogiky 

nabízí řešení problémů, překonávání překážek a přijetí výzvy jednotlivci či skupinou. 

Jednotlivci se potýkají s různými problémy, jako např. strach, nejistota a nebezpečí. Takové 

výzvy a měnící se dynamika skupiny vyvolávají silné emoce, které mohou být využity ve 

vzdělávání, v růstu a v rozvoji osobnosti (Neuman, 2004).  

Vzdělávání dobrodružstvím můžeme zařadit jak do výchovy neformální, tak i do formální. 

Neformální výchova je strukturovaná aktivita mimo formální výchovný systém (např. 

zájmové kroužky, umělecké soubory, sportovní družstva, různá dětská sdružení). Formální 

výchova je systém aktivit, které se uskutečňují ve školách nebo v odborných vzdělávacích 

zařízeních. Je zajišťována a podporována státem, je věkově odstupňována od základního až 

po vzdělání vysokoškolské. Zakončení formálního stupně vzdělání je potvrzeno dokladem      

o absolvování. Zahrnuje tradiční vzdělávání ve škole, dálkové studium na středních                 

i vysokých školách (Hofbauer, 2004). Dobrodružné vzdělávání je vzdělávání, které probíhá 

prostřednictvím přírody a vede k fyzickému rozvoji dovedností, k podpoře interpersonálních 

vztahů (Gilbertson, Bates, McLaughlin, Ewert, 2006). 

Podle Neumana (2004) by měly být mládeži ve škole nabízeny dobrodružné situace. Školy 

a organizace pracující s mládeží by měly využívat prvků dobrodružství a zážitků v jejich 

výchovně vzdělávacím procesu. Různé výzvy mohou působit jako prevence. Dobrodružné 

situace pomáhají lidem najít cestu sami k sobě. Konfrontace s obtížnými úkoly posiluje 

sebevědomí.  

Provedení dobrodružných kurzů, hodin, musí být velmi kreativní a jejich příprava by měla 

být dobře organizovaná. Nejsou omezeny mnoha pravidly a jsou naplněny spoustou zábavy 

pro jednotlivce a pro tým (Martin, Franc, Zounková, 2004).   

Výchova dobrodružstvím předpokládá společné řešení různých problémových situací, 

výzev, jak ve skupině, tak i jednotlivcem. Překonávání vlastních hranic slouží k osobnostnímu 

růstu a rozvoji (Neuman a kol., 2000).  
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Dobrodružné činnosti mohou pomoci řešit problémy, související s nechutí, nezájmem, 

agresivitou jedinců apod. Takové aktivity jsou spojeny s různým stupněm napětí, nejistoty, 

dobrodružstvím a zároveň i rizika. Výkon v těchto pohybových činnostech vyžaduje 

samostatnost při rozhodování, sebedůvěru i důvěru k partnerům, kooperaci, vzájemnou 

pomoc, odpovědnost ke skupině (Fialová, 2010). Dobrodružné programy podporují rozvoj 

skupin (Priest, Gass, 2005). 

Podle Fialové (2010) dobrodružné pohybové aktivity vyvolávají vnitřní napětí, které je 

totožné s aktivačním stavem, ovlivňujícím tělesné i duševní funkce ve smyslu euforického 

naladění, vzrůstu vnímavosti, rozhodnosti a způsobilosti jednat.  

Cílem dobrodružných pohybových aktivit je:  

 Vytvoření skupinové situace s nároky na sociální integraci, 

 Praktické prožívání společné situace, řešení společného úkolu, 

 Nabídky nových prožitků a možností získat nové zkušenosti, 

 Stimulace k budoucímu chování ve volném čase, alternativa čistě konzumního 

chování, 

 Zprostředkování radosti z dobrodružství, 

 Utváření reálného obrazu o sobě, 

 Komunikace a prožívání situací prostřednictvím pohybu, kontaktu, spolupráce, 

 Kompenzace negativních vlivů okolí a nezdravého způsobu života, 

 Budování odpovědnosti za sebe, 

 Přijímání různého stupně rizika, 

 Změna sebehodnocení, 

 Sociální terapie navazováním kontaktu (Neuman, 2001 In. Fialová, 2010). 

 

2.2 Střední školní věk 

 

Ve středním školním věku se nacházejí děti, které jsou součástí projektu diplomové práce. 

Navštěvují pátý a šestý ročník základní školy.  

Střední školní věk začíná od 8-9let a trvá do 11-12let, tj. do doby, kdy dítě přechází na    

2.stupeň základní školy. V tomto období začíná dospívat. V této fázi dochází k mnoha 
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změnám, které jsou podmíněny sociálně a biologicky. Lze považovat toto období za přípravu 

na dobu dospívání (Vágnerová, 2000). 

Svoboda, Uher a kol. (1972) uvádějí, že jde o období nejsložitější, plné protikladů              

a konfliktů.  

Dítě se plynule rozvíjí ve všech oblastech a začínají se zde vytvářet základy budoucích 

proměn. Dalo by se říci, že jde o fázi přípravy na další, vývojově dynamičtější období 

dospívání. Střední školní věk je období, kdy má dítě tendenci mít ve všem jasno, nejlépe na 

základě jednoznačných a konkrétních důkazů. Dítě středního věku je realista, ale i optimista. 

Má sklon interpretovat veškeré dění pozitivním způsobem. V tomto období se mění vztah ke 

škole, role žáka dostává postupně jiný význam. Pod vlivem zkušenosti dochází k vymezení 

osobního standardu jak v prospěchu, tak i v chování. Dítě ví, jakého výkonu má dosáhnout, 

aby byli dospělí spokojeni (Vágnerová, 2000). Střední školní věk neobsahuje žádné významné 

mezníky, a to jak biologické, tak ani sociální. Tento věk je chápán jako období klidu a pohody 

(Vágnerová, 2005).  

V 10 letech děti usilují o účelné jednání, snaží se o své motorické zdokonalování, ovládají 

se, spojují své osobní zájmy se zájmy skupiny, proto převládají hry kolektivní nad 

individuálními. S celkovým vývojem nastávají i ve hrách podstatné změny. V 11 letech se 

snižuje zájem o romantické hry. Do popředí se dostávají spíše hry družstev (Rovný, Zdeněk, 

1982). 

2.3 Role dítěte ve škole 

 

Ve škole se dítě dostává do nových rolí, které pro něj mohou mít různý osobní význam, 

mohou být různě zatěžující a uspokojující. 

 Role školáka – dítě, které již chodí do školy a vzhledem k tomu získává určité 

sociální postavení. Je to obecnější role, která v sobě zahrnuje více diferencované 

role, 

 Role žáka – tu získává zařazením do určité školy a do konkrétní třídy, 

 Role spolužáka – vymezuje vztahy k dětem, které navštěvují stejnou třídu 

(Vágnerová, 2005).  

Škola vyžaduje plnění požadavků jak výkonových, tak i osvojování si nových způsobů 

chování, vyplývajících z role žáka. V roli žáka se má dítě naučit soužití s jinými jedinci, mělo 
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by se naučit ovládat projevy svých emocí, naučit se vystupovat před skupinou a spolupracovat 

s ní, podřídit se skupinovým cílům (konformita), vyrovnat se s názorem skupiny na vlastní 

chování aj. (Výrost, Slaměník, 1998).   

Role školáka má určité znaky, které by měly děti respektovat. Ve škole jsou vystaveny 

očekávání, musí se chovat určitým způsobem a respektovat určité normy. Školák musí 

přijmout novou autoritu, autoritu učitele (Vágnerová, 2000).   

2.4 Osobnost  

 

Tato kapitola je pro diplomovou práci důležitá. Během projektu jsme pracovali s vlivem 

osobnosti učitele na postoje žáků k tělesné výchově. V samotném projektu diplomové práce je 

také zapotřebí pracovat s osobností dítěte.  

Pojem osobnost má v psychologii různé výklady, různé metody poznávání osobnosti         

a různé přístupy k žádoucímu ovlivnění (ve výchově, převýchově, psychoterapii, 

poradenství). Nejčastěji se setkáváme s těmito důrazy:  

 Osobnost je jedinec jako psychologický celek. Máme tím na mysli, že se osobnost 

skládá z částí, které neexistují na sobě nezávisle, ale jsou navzájem propojeny, 

dohromady tvoří jednotu individua, 

 Osobnost je člověk jako subjekt. Hovořit o osobnosti znamená vyzdvihovat do 

centra pozornosti člověka jako rozhodující se a jednající bytost. Jako toho, kdo je 

tvůrcem akce, iniciátorem, původcem, 

 Osobnost je to, čím se člověk liší od druhých. Chceme se orientovat na 

individuální svéráz, jedinečnost, sebevyhranění a sebevyjádření jedince (Helus, 

2004). 

Vágnerová (2004) definuje osobnost jako relativně stabilní systém, komplex vzájemně 

propojených somatických a psychických funkcí, které determinují prožívání, uvažování          

a chování jedince, a z toho vyplývající vztah s prostředím.  

O osobnostních mezích lze hovořit na základě modelu osobnosti a zón, v nichž se 

pohybuje a žije. Tyto zóny nazýváme zónami komfortu, stresu a paniky. Každá zóna je          

u jednotlivců individuální, jedinečná. Má jiný tvar a velikost. Zóna komfortu je stav, v němž 

se jednotlivec cítí pohodlně, bezpečně, je si jistý. Pohybuje se v prostředí známém, ve zřejmě 

daných vztazích a rolích, kde ho nic neohrožuje, umožňuje mu uplatnit zažité životní vzorce 
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(stereotypy). Tato zóna představuje bezpečný střed osobnosti, jedinec zde má pocit jistoty,    

je to místo, kde může jeho psychika odpočívat, zpracovávat prožitky a čerpat z nich. Zóna 

stresu obklopuje zónu komfortu ze všech stran. Představuje názorný model vnějšího světa.     

Je zde nedůvěra vůči všemu neznámému, novému a tedy i všemu mimo známou zónu. To vše 

je pro jednotlivce stresor, nutí nás zaujmout nový postoj a zahrnout setkání s tímto novým 

prvkem do sféry vlastní zkušenosti. Tento proces nazýváme proces učení. V podstatě jde        

o překračování hranice komfortní zóny. Zóna paniky představuje prostor „přežití“. Jde o svět 

za hranicemi individuálních možností, ocitáme se v něm zcela náhodou a nedobrovolně 

(Vecheta, 2009).  

2.4.1 Osobnost dítěte 

 

Pohled na dítě jako na osobnost musí být především pohledem vývojovým, orientovaným 

na vznikání toho, čím je osobnost definována. Dítě je osobností v dynamice jejího vznikání. 

Můžeme zde použít tři výchozí předpoklady osobnostního pojetí dítěte. Odkázanost dítěte je 

jednou z nejnápadnějších. Má své jednoznačné jádro především v odkázanosti na druhé lidi. 

Dítě je objektem, materiálem, který je nutno tvarovat, aby byl tím, čím jej chceme mít. Další 

nápadný znak je směřování. Dítě směřuje k tomu, aby se ze své odkázanosti vymaňovalo. 

Napodobuje starší a dospělé, fascinuje ho svět dospělých, jejich svět jaksi předjímá. Postupně 

se orientuje v tom, čím je, co dokáže a co ještě ne, co si má o sobě myslet, co si o něm myslí 

druzí, jakou podobu je třeba vtisknout svému životu apod. Sebepojetí dítěte se vyvíjí různými 

formami sebehledání, sebezkoušení, sebeprosazování, sebeuplatňování atd. Svým 

směřováním se může dítě stát obtížným, těžko zvladatelným pro své vychovatele (Helus, 

2004).  

Zaměřenost osobnosti tvoří potřeby, motivy, zájmy a hodnotové orientace. Potřeby jsou 

základní činitelé zaměřenosti osobnosti. Potřeby jsou vnitřním zdrojem motivu, incentiva 

(vnější popudy) jsou vnějším zdrojem motivu. Motiv určující potřeby označujeme za vnitřní 

motivaci. V případě, že jsou rozhodující incentivy, hovoříme o vnější motivaci. Úkolem 

pedagogů je, aby se snažili působit na rozvoj vnitřní motivace. Jako zájmy označujeme 

uvědomělé, dlouhodobé a soustavné zaměření aktivity na určitou oblast činorodé 

seberealizace a poznávání (Helus, 2004). 

Vágnerová (2005) uvádí, že dítě ve středním školním věku si uvědomuje, kým je a co je 

pro něho typické, v čem se liší od ostatních. Uvědomuje si stálost své osobnosti. Školáci 
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k popisu své osobnosti používají trvalejší a méně náhodné charakteristiky. Sebehodnocení se 

stává stabilnějším. Dále si uvědomuje jedinečnost sebe sama. Desetileté dítě ví, že se v mnoha 

věcech, směrech liší od ostatních, že má své typické projevy a znaky (např. v tom, jak cítí, 

uvažuje nebo i vypadá).   

 

2.4.2 Osobnost učitele 

 

Osobnost učitele lze chápat jako obecný model osobnosti člověka, vyznačující se 

především psychickou determinací. Jedná se o systém otevřený, regulační, spojený 

s autoregulací, je determinovaný dynamickými vztahy vnitřních předpokladů a vnějších 

podmínek utváření a projevů osobnosti jako svérázného individua, kterým osobnost učitele 

beze sporu je (Dytrtová, Krhutová, 2009).  

Pedeutologie je věda zabývající se osobností učitele. Zkoumá osobnost učitele dvěma 

přístupy. Prvním z nich je přístup normativní, jehož cílem je určit, jaký má učitel být, jestliže 

má být ve své profesi úspěšný. Druhým přístupem je přístup analytický. Jeho cílem je zjistit, 

jací jsou konkrétní učitelé a jaké mají reálné vlastnosti. Jako nejsnazší způsob poznání 

osobnosti se jeví pozorování osobnosti v akčním prostředí, kde se mohou vlastnosti osobnosti 

nejlépe projevit (Dytrtová, Krhutová, 2009). 

Učitel by měl být součástí skupiny (třídy) a současně má mít svoji hru vždy pečlivě 

připravenou. Je náročné toto skloubit, a proto je důležitá především dobrá vůle a odhodlání. 

Učitel se dostává do mnoha rolí. Je organizátorem, pedagogem, rozhodčím, hercem a někdy    

i účastníkem. Důležité je, aby měl základní pedagogické a organizační dovednosti, schopnost 

jednat s lidmi a vystupovat před kolektivem (Pelánek, 2008). 

Na učitele a jeho osobnost se kladou požadavky spojené s dosažením vyšší úrovně 

morálních vlastností, které jsou úzce spojeny s výkonem profesním. Učitel se neobejde bez 

komunikativních dovedností a hlubokého a vřelého vztahu k dětem. Nepostradatelná je 

psychická vyrovnanost (Nelešovská, 2005). Učitel by měl žáka vnímat jako živou bytost 

procházející ustavičnou proměnou, jako člověka, který má plné právo na jiné názory než 

učitel, vnímat žáka jako někoho, komu pomáhá hledat cestu, umožnit žákům spolupodílet se 

na tvorbě a řízení hodiny (aniž by byla potlačena role učitele), měl by trvale vytvářet šance 

pro žáky na úspěch v učení (Vališová, Kasíková, 2011). 
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2.5 Rozdíly mezi dívkami a chlapci 

 

V kontrolních i experimentálních skupinách se vyskytovali jak chlapci, tak dívky. Je tedy 

zapotřebí zmínit zásadní rozdíly mezi pohlavími.  

Chlapci bývají ve škole častěji označování jako „nezralí“. Jsou biologicky i psychicky 

křehčí, zranitelnější nejrůznějšími nepříznivými vlivy. Chlapci se jeví celkově jako méně 

školsky zralí, ne však pro nižší výsledky ve výkonových zkouškách, ale zejména pro nižší 

sociální a pracovní zralost. Chlapci jako skupina se jeví být asi o čtvrt roku pozadu oproti 

dívkám (Říčan, Krejčířová a kol., 1997).  

Chlapecké a dívčí skupiny se liší hlavně z hlediska velikosti skupiny, kterou vytvářejí. 

Chlapecká skupina bývá větší, tvoří extenzivní síť, která je otevřená i dalším jedincům. 

Kontakty mezi členy nebývají tak osobní a intenzivní. Chlapci kladou důraz na sdílení 

společných zájmů a aktivit, vzájemné vztahy pro ně nejsou až tak podstatné. Výlučné 

kamarádství není pro chlapce v tomto věku (střední školní věk) typické, nepotřebují ho. 

Daleko větší význam pro ně má postavení ve skupině a dominance. Chlapecká skupina bývá 

hierarchicky uspořádána, má svého vůdce, jeho nejbližší kamarády a okrajové členy. Pro 

chlapce je typické zápolení, resp. rvačky, tělesné atakování a hrubší žerty. Při řešení konfliktů 

jednají otevřeně, využívají fyzické síly, popřípadě vyhrůžek. Chlapci bývají sebevědomější, 

méně sebekritičtí (Vágnerová, 2005). 

Dívky mají naopak sklony vytvářet koalice, preferují důvěrnější kamarádství v menších 

skupinkách. Skupiny dívek jsou většinou dvou až tříčlenné. Více se soustředí na vzájemné 

vztahy. Mají větší tendence k pomlouvání, urážení a tajnůstkaření. Dívky spolu více 

komunikují, sdělují si nápady a představy, také si často povídají o ostatních. Konflikty řeší 

nepřímo, prostřednictvím jiných osob (pomluvy, intriky). K chlapcům agresivní nebývají, 

spíše je přehlížejí. Pro dívky je typická větší sebekritičnost (Vágnerová, 2005).     

Při vyučování musí být chlapci a děvčata při vší odlišnosti chápáni jako rovnoprávní         

a rovnocenní, musí však být brány vážně jejich rozdílné životní zkušenosti, potřeby a zájmy. 

Musí být vedeni k partnerství ve vzájemném kontaktu (Belz, Siegrist, 2001). 

Pelánek (2008) uvádí, že kluci jsou přímější a díky tomu citelnější než dívky. Potřebují 

vynikat a získat uznání. To je důvod, proč mají rádi bojovky, překonávání překážek nebo 

intelektuální soutěže a obecná jasná pravidla. Oproti chlapcům jsou dívky tvořivější, 
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přemýšlivější, vyspělejší. Tváří se méně soutěživě, o uznání se ucházejí méně přímými 

metodami. Vyhovují jim volnější pravidla. Jsou pro ně velmi důležité mezilidské vztahy.   

 

2.6 Postoje 

 

 „Postoj je získaný motiv vyjadřující jedincův vztah k určitému objektu, k věci, lidem, 

činnosti, skupině, události, ideji apod.“ (Čáp, Mareš, 2001, str.149). 

 Postoj je sklon ustáleným způsobem reagovat na předměty, osoby, situace a na sebe 

sama. Postoje jsou součástí osobnosti, souvisí se sklony a zájmy osobnosti, předurčují 

poznání, chápání, myšlení a cítění. Získávají se v průběhu života, především vzděláváním       

a širšími sociálními vlivy (jako je veřejné mínění, sociální kontakty aj.). Jsou všechny 

relativně trvalé (Hartl, Hartlová, 2004). Postoj je trvalý vzor hodnotících odpovědí vůči osobě 

nebo objektu (Colman, 2006). 

 Postoj vyjadřuje vztah k nějaké hodnotě, způsob hodnocení. Vyjadřujeme-li nějaký 

postoj k určitému objektu, jímž může být cokoli, pak tento objekt hodnotíme (Nakonečný, 

2009). Mít vůči něčemu či někomu postoj znamená zaujmout vůči nějakému objektu (věc, 

událost, bytost apod.) hodnotící stanovisko. Objektům přiřazujeme určitou hodnotu, jeví se 

nám v určité míře žádoucí nebo nežádoucí, dobré nebo špatné, užitečné či neužitečné, morální 

nebo nemorální, důležité nebo zbytečné, krásné či ošklivé atd. (Nakonečný, 2009).  

 Postoje mohou být velice elementární, mohou se týkat jednotlivých objektů, které mají 

samy o sobě určitý význam (např. názory mého spolužáka, kolegy). Jindy mohou být 

obecnější, obsahově rozvětvenější, jako například postoj k rodině nebo pracovnímu kolektivu 

(Říčan, 2010). 

 Podle Čápa a Mareše (2001) se lidé liší v postojích např. k přírodě a životnímu 

prostředí, určité menšině v příslušné zemi, ale také k určitému druhu zábavy, sportu, hudby 

apod. Postoj zahrnuje tři složky: první složkou je poznání objektu, názory na něj; druhou 

složkou je citové hodnocení, sympatie či antipatie, lhostejnost; třetí složkou je pobídka 

k jednání či k chování v souhlasu s názorem a emočním hodnocením, popřípadě návyk nebo 

navyklá forma takového chování či jednání.  
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 Důležitým aspektem vztahu člověka ke světu je hodnocení. Může být vyjadřováno 

slovy, ale může mít i povahu neverbalizovaného vztahu. Vyjadřuje subjektivní prožívání 

významu objektů, tj. věcí, osob, jevů, idejí a jejich dílčích vlastností a vztahů mezi nimi 

(Nakonečný, 1993). Existují různé kategorie hodnot jako biologické (život, zdraví, pohodlí, 

požitek), kulturní (estetické zážitky, zábava, práce), sociální (manželství, přátelství)                

a duchovní (morálka, náboženství, poznání aj.). Vztah k hodnotám tvoří obsah postojů, a tak 

může být pojem postoje vymezen jako hodnotící vztah - postoj vůči něčemu. Předmětem 

postoje může být cokoli, vyjadřuje hodnocení objektu subjektem (Nakonečný, 1993). 

 S termínem postoj se hojně pracuje v oblasti sociologie a v průzkumech veřejného 

mínění. Některé postoje se vztahují k hodnotám společnosti, k tomu, co určitá společnost 

hodnotí jako významné, cenné, o co je potřeba usilovat, co je třeba chránit atd. K těmto 

hodnotám patří například mír, zdraví, životní prostředí, svoboda, demokracie, materiální 

zabezpečení, práce a volný čas, zájmová činnost aj. (Čáp, Mareš, 2001). 

 K diagnostickým účelům se užívá např. dotazníků, kdy má vyšetřovaný např. seřadit 

několik předtištěných formulací hodnot podle toho, jak jsou pro něho důležité. Spolehlivější, 

ale pracnější je zjišťování hodnotových orientací rozborem činnosti, chování a jednání, 

popřípadě výpovědí na konkrétnější a „méně průhledné“ otázky, které se týkají životního 

stylu, využívání času apod. (Čáp, Mareš, 2001).  

Podle Nakonečného (1993) mají postoje integrativní funkci, které utvrzují jedince ve 

vztazích, jež jsou pro něj psychologicky významné: komfortní postoje pomáhají redukovat 

úzkost z ohrožení existence, změna pozitivního postoje v negativní, některé postoje 

kompenzují nevědomé komplexy aj. Postoje mohou upevňovat sebevědomí, mohou přispívat 

k sebevyjádření, sebeospravedlňování a mohou překonávat nejistotu a úzkost. Ty postoje, 

které mají takový osobní význam, jsou odolné vůči změnám.  

2.6.1 Utváření postojů 

 

Hodnotová orientace se utváří již u dítěte raného věku v průběhu jeho primární 

socializace. Období, kdy se dítě postupně odpoutává od světa vrozených smyslových hodnot   

a začíná se seznamovat s hodnotami svého sociálního prostředí. Postupně se člověk učí 

oceňovat, co je dobré a co špatné, to všechno ve dvojí rovině. V rovině společensko-

normativní, co za dobré a co naopak za špatné pokládá jeho kulturní a sociální prostředí.       

A v rovině subjektivní, co je dobré a špatné z hlediska subjektivní zkušenosti (Nakonečný, 
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2009). Subjekt si osvojuje určitý osobní systém apetencí a averzí, je určitými objekty 

přitahován a jinými odpuzován. Vše je současně spojeno s citovými a konativními složkami 

postojů, a proto můžeme hovořit o systému apetencí a averzí (Nakonečný, 2009).  

2.6.2 Vlastnosti postojů 

 

1. Komplexnost – postoj má kognitivní, emotivní a snahové komponenty, 

2. Konzistence – uvedené komponenty se vyznačují větší nebo menší soudržností, 

navzájem se podporují,  

3. Konsonance trsu postojů – postoje vytvářejí určité kategorie, které se mohou 

vyznačovat jistou mírou konsonance postojů, které takový trs tvoří (např. postoje 

vůči vládě nebo vůči náboženství apod.) – např. člověk s pozitivním postojem vůči 

náboženství nemusí mít nutně pozitivní postoj vůči církvi, 

4. Rezistence postoje vůči změně (centrální a extrémní postoje jsou vůči vlivům 

působícím na jejich změnu nejodolnější), 

5. Intenzita postoje – každý konkrétní postoj může být chápán jako pozice v určitém 

kontinuu od extrémně kladného přes neutrální až k extrémně zápornému 

hodnocení (Nakonečný, 1993). 

 

2.6.3 Vnitřní skladba postoje 

 

Každý postoj má tři komponenty. Kognitivní, emotivní a konativní (snahovou). Jedna 

z nich může být dominantní, ale převážně jsou vyvážené. Pokud dominuje kognitivní 

komponenta, můžeme hovořit o smýšlení, dominuje-li emotivní stránka, označuje se to 

slovem sentiment (Nakonečný, 2009).  

Kognitivní komponenty (smýšlení) zahrnují to, co subjekt o objektu svého postoje ví, 

jeho poznatky o objektu postoje. Emotivní (afektivní) komponenty zahrnují emoce, které 

objekt postoje v subjektu vyvolává (např. sympatie, antipatie, hněv, …). Konativní 

komponenty (behaviorální predispozice) vyjadřují snahu nebo pohotovost chovat se vůči 

objektu postoje určitým způsobem (Nakonečný, 2009). Emocionální komponenta určuje sílu 

postoje, protože mu propůjčuje subjektivní význam. Extrémně pozitivní či negativní postoje 

jsou nejsilnější a souvisí s osobností jedince tak, že plní integrační funkci (Nakonečný, 2009). 
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Emočně silně akcentované postoje, především předsudky, mohou být zcela iracionální 

a mohou být provázeny falešnými informacemi. Neutrální postoje se týkají nevýznamných 

objektů, popřípadě objektů, o kterých subjekt nic neví (Nakonečný, 2009). Extrémní postoje 

zaujímá pouze malá část lidí. Z hlediska subjektivní významnosti rozdělujeme postoje na 

centrální a okrajové. Centrální jsou ty, které se týkají významných objektů (rodiče, politika 

státu, zaměstnání) a okrajové jsou ty méně významné (Nakonečný, 1993). Extrémní postoje se 

vyznačují vysokou intenzitou, jsou verbálně vyjadřované jako například „naprosto 

souhlasím“, „rozhodně ano“ apod. (Nakonečný, 1993). 

2.6.4 Změny postojů 

 

„Postoje jako produkty učení se mohou za určitých podmínek měnit, neboť vše 

naučené je podmíněné, a tedy relativně trvalé, i když určité zkušenosti mohou vést k trvalým 

důsledkům.“(Nakonečný, 2009, str. 267) 

Významné postoje jsou stabilní a v běžném životě se obvykle nemění, a pokud se 

mění, tak pod vlivem výrazné korektivní zkušenosti. Pravděpodobnější je změna intenzity 

postoje, zeslabení či zesílení, a to buď ve směru pozitivním nebo negativním (Nakonečný, 

2009). 

Krech, Crutchfeld a Ballachey (1968 In. Nakonečný, 2009) rozlišují druhy změn 

postoje:  

1. Sourodé změny – týkají se zesilování pozitivního či negativního postoje 

2. Nesourodé změny – určitá míra pozitivního postoje se mění v určitou míru 

negativního postoje nebo naopak 

Současně stejní autoři formulovali dvě hypotézy, které se týkají změn postoje: 

 „Za jinak stejných podmínek je vždy lehčí navodit sourodou než nesourodou 

změnu“. 

 „Čím je postoj extrémnější, více multiplexní, konzistentnější, čím je 

propojenější a shodnější, čím více slouží potřebám a je centrálně hodnocený, 

tím se poměrně lehčeji dosáhne sourodá změna“. 
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H.C.Triandis (1975 In. Nakonečný, 2009) poté na základě empirických poznatků 

vytvořil tyto faktory změn postoje:  

 důvěryhodnost zdroje informace, 

 atraktivita zdroje informace, 

 moc zdroje informace, 

 styl, struktura a obsah informace. 

Rozhodujícím faktorem změn postoje je sama osobnost nebo subjekt postoje, jeho 

psychologické vlastnosti, ke kterým patří i míra ovlivnitelnosti, případně sugestibility, která 

negativně koreluje s mírou inteligence (Nakonečný, 2009).   

 

2.7 Aktivity v přírodě  

 

V této kapitole se budeme zabývat aktivitami, které jsme zařadili do hodin tělesné 

výchovy během projektu.  

Hra 

J. A. Komenský říká, že hry mají být aktivní, společenské, soutěživé a zkušenostní, ale 

také omezené pravidly a časem. Navrhl sedm pravidel, která poskytují základ pro hry dodnes:  

1. Pohyb – základní zvláštnost hry; pohyb je základním projevem života, 

2. Spontánnost a svoboda volby, 

3. Sociální charakter hry, 

4. Soutěž – oscilace mezi nadějí a strachem vyvolává příjemné pocity,  

5. Řád a pravidla – hra je příjemná, když se hráči drží pravidel,  

6. Učení se praxí – hráči se ve hře učí, 

7. Časové omezení hry (Bartůněk, Martin, 2007). 

„Hru chápeme jako jeden z nejideálnějších prostředků harmonického rozvoje osobnosti.“ 

(Hanuš, Chytilová, 2009, str.114). 

 Hra je svobodné nakládání s časem, který naplňuje. Podstatou hry je dynamika, 

s jakou se střídá počáteční napětí a uvolnění skrytého v řešení, což se opakuje bez 

definitivního konce. Hra je forma chování s jednoduchou strukturou cílů a časovou 
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perspektivitou. Má rysy dobrodružnosti, které jsou obsažené v každém novém objevování      

a překonávání. Důležitou součástí her jsou momenty překvapení. Ve hře jsou jednotlivé fáze 

nebo důsledky, které nejsou předpověditelné, a to přináší prvek překvapení (Neuman, 1998). 

 Hra poskytuje pocit, že něco objevujeme, přenáší nás do nové reality, tím v nás 

vyvolává zážitek „plynutí“, plného soustředění na činnost, ve kterém jsou vyrovnávány naše 

dovednosti s předkládanými obtížnostmi. Hru specifikují podstatné znaky, jako jsou nejistota 

výsledků, řízenost pravidly, vážnost a zábava, radost, potěšení, dobrovolnost, samoúčelnost, 

vnitřní nekonečnost, zdánlivost, dvojakost, uzavřenost, dramatičnost a přítomnost (Neuman, 

1998). Hra je svobodným jednáním, a tím sférou nefalšované svobody (Hrkal, Hanuš, 2000).   

 Podle Čápa a Mareše (2001) byla hra postupně chápána jako: 

 Projev přebytku energie, 

 Nácvik, sebeutváření, příprava pro produktivní činnost dospělého člověka,  

 Projev vrozených motivačních tendencí člověka, 

 Prostředek odreagování napětí (např. konflikty, frustrační situace, …) 

 Popřípadě jako náhradní uspokojení a očištění (katarze) aj. 

Všeobecně hry chápeme jako činnosti velmi důležité pro přítomný okamžik a pro další 

vývoj dítěte (ale i dospělých, jako kompenzace jednostranné práce a výlučného plnění 

povinností)(Čáp, Mareš, 2001). 

Hra je činnost silně motivovaná, uspokojuje potřebu činnosti, zvídavost, potřebu 

sociálního kontaktu, výkonovou motivaci aj. Hra rozvíjí nejrůznější aspekty osobnosti, 

připravuje tím dítě pro učební, pracovní a jiné činnosti, pro celý další život (Čáp. Mareš, 

2001).   

 Hry jsou v životě člověka důležité. Člověk ve hře pookřeje, je to způsob aktivního 

odpočinku. Děti ve hře uvolní nadměrnou energii. Dobrá hra člověka uspokojuje a může být 

prostředkem katarze, která umožňuje znovuočištění a uvolnění po silné emoci nebo náročné 

situaci. Důležitou funkcí her je, že se mohou stát za určitých okolností pomocníkem při řešení 

vnitřních konfliktů lidí. Někteří psychologové ve hře objevují uspokojování potlačených 

pudů, podnětem je snaha vyrovnat se s nějakou rušivou situací tím, že člověk pudy ve hře 

aktivně reprodukuje a stane se sám aktivním činitelem (Neuman, 1998).  
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Hra je pro člověka aktivita, prožitek, učení, zábava, volnost a protiklad vážných věcí, 

radostná záležitost, pohoda, příjemné krácení chvíle. Hra v životě člověka zaujímá ústřední 

místo, je to skutečná, reálná aktivita (Mazal, 2000). 

 „V duchu Darwinovy teorie se hra začala považovat za procvičování instinktů 

důležitých pro další život dítěte. Hra jako aktivní opakování a zkoušení nezvyklých činností 

pomáhá zvládnout nové situace a získávat životní zkušenosti“ (Neuman, 1998, str.18).  

Smysl her a cvičení v přírodě je v tom, že probíhají v onom ovzduší napětí 

podporovaném nejistotou konce, jsou doprovázeny intenzivními sociálními procesy ve 

skupině hráčů. Vedou k uvědomování si vlastních možností i u jednotlivců. Za určitých 

předpokladů (výběr, vedení a hodnocení) se mohou všestranně promítat v růstu osobnosti 

(Neuman, 1998). 

 Smysl her a cvičení v přírodě lze nalézt v následujících oblastech:  

 Působí na sféru emocionální a psychickou, 

 Dovedou ovlivnit pocity a postoje hráčů, 

 Obohacují je o zážitky a nové zkušenosti, 

 Pomáhají zvyšovat sebedůvěru a sebehodnocení, 

 Přinášejí nové pohledy na vlastní tělesnost, potěšení z vlastní existence, 

 Jsou významným prostředkem rozvíjejícím sociální vztahy, 

 Budují důvěru k ostatním lidem, učí ohleduplnosti a odpovědnosti, 

 Podporují komunikaci a spolupráci, 

 Rozvíjejí psychomotoriku, tělesné schopnosti a zvyšují tělesnou kondici, 

 Otvírají příležitosti k získávání prožitku přírody (Neuman, 1998). 

Pocit radosti je jedním z průvodních jevů optimálního prožívání, přinášejícího novou 

kvalitu do našeho života. Má-li hra vyvolávat radostné zážitky, má být pro skupinu či jedince 

splnitelná. Další podmínkou je soustředěnost hráčů podmíněná cíli a pravidly hry. Správná 

hra musí přinášet hluboké zaujetí, při kterém se neohlížíme na únavu ani na čas, nebojíme se 

ani selhání. Zapomínáme na vlastní já, abychom ho po skončení činnosti objevili v jeho 

silnější podobě (Neuman, 1998).  

 Hra má závažné důsledky pro všechny oblasti duševního života dítěte. Je nesprávné 

pohlížet na ni, a to i u starších dětí, jako na zbytečné maření času. Učitel by neměl zlehčovat 

hédonickou stránku hry. Neměl by vidět dětství jen jako přípravu na dospělost. Měl by dětství 
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vnímat také jako podstatnou fázi života, kterou lze vychutnávat prostě pro ni samu. V dětství 

mají emoce často ostřejší, intenzivnější kvalitu než v pozdějším životě. A odpírat dítěti 

příležitosti k prožívání radosti znamená odpírat mu příležitosti, které se mu v této podobě již 

znovu nenaskytnou (Fontana, 2003). 

 Různé druhy her kladou požadavky na odlišné psychické procesy, stavy a vlastnosti, 

tudíž jejich výchovné účinky jsou značně rozmanité a široké:  

 Vnímání a senzomotorická koordinace v pohybových a konstrukčních hrách,  

 Paměť se cvičí v říkankách, básních, písních,  

 Fantazie se rozvíjí ve hře s využitím stavebnic, v námětových či tvůrčích hrách, 

 Myšlení rozvíjí hry na řešení hádanek, různé stolní hry, jako např. domino či dáma, 

kdy se uplatňuje analýza a syntéza, srovnávání, předvídání tahů protivníka, apod., 

 Při hraní si dítě uvědomuje a osvojuje vědomosti, poznatky o světě a o životě, 

 Pěstování pozornosti zajišťují hry poutavé, citově zabarvené, silně motivované,  

 Ve společných hrách jsou četné a rozmanité příležitosti k získání zkušeností v různých 

sociálních rolích, k ventilování konfliktů i k jejich řešení, k formování zkušeností 

v sociální interakci, vztahů spolupráce aj. (Čáp, Mareš, 2001).  

Hry přivedou dítě k dodržování pravidel, k ovládání afektu, překonávání únavy a obtíží, 

soustředění pozornosti. Mají tedy značné formativní účinky, a to především proto, že jsou to 

činnosti silně motivované (Čáp, Mareš, 2001).  

Formativní účinky učebních činností jsou velmi široké. Spolu s osvojováním si vědomostí 

a dovedností a s rozvíjením schopností mohou formovat především:  

 Motivaci a zájmy, 

 Volní vlastnosti (zejména vytrvalost a sebeovládání), 

 Názory a postoje (včetně morálních a estetických), 

 Rysy osobnosti týkající se vztahu k lidem, kooperativnost, aj. (Čáp, Mareš, 2001). 

Existuje několik druhů her. V našem projektu jsme využili těchto her:  

 Zahřívací a kontaktní hry - Úkolem této skupiny her je naladit na stejnou vlnu 

všechny členy skupiny. Patří sem hry s jednoduchými pravidly, jednoduchým 

dějem, veselé a uvolňující. Hry na zahřátí a rozcvičení jsou nedílnou součástí 

standardních činností při každé hodině tělesné výchovy. Připravují organismus na 
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zvýšenou námahu. Vzniká při nich potřebné uvolnění, přátelská nálada a zaměření 

na činnost, která přináší nové prožitky a zkušenosti (Neuman, 1998). 

  Hrátky a zábavné soutěžení - najdeme zde soutěže, hrátky i návody, jak si 

prověřovat svoji šikovnost a ohebnost. Jsou to činnosti, které můžeme zařazovat 

dle potřeby na úvod lekce, mezi lekcemi i na odvedení pozornosti od vážnějších 

úkolů. Některé hry a cvičení jsou podnětem k určitému druhu experimentu 

s vlastním tělem a i k získání nových zkušeností (Neuman, 1998). 

  Hry na rozvoj důvěry - důležitým kritériem úspěšnosti práce ve skupině je 

vzájemná důvěra. Vybudování důvěry není záležitost jednoduchá. V normálním 

životě budování důvěry trvá měsíce až roky, ale pokud se nacházíme na nějakém 

kurzu, popřípadě v hodině tělesné výchovy, použijeme některé z osvědčených her. 

Hry na důvěru můžeme považovat za důležitý výchovný prostředek. Mimo jiné 

také rozvíjejí odpovědnost, odvahu, rozhodnost a sebejistotu (Neuman, 1998).  

 Iniciativní a týmové hry - skupině se předloží problém, který by měl být vyřešen. 

K vyřešení problému je zapotřebí tělesných i duševních schopností všech členů 

skupiny. Pozorujeme první pokusy a návrhy, jak situaci vyřešit. Dochází 

k výměně názorů a k jejich obhajování před ostatními členy. Projeví se zde 

vůdcovské sklony, originalita nápadů těch, kteří jsou jindy nevýrazní. Před očima 

nám probíhá proces učení pomocí pokusů a omylů, zkušenostní a prožitkově 

orientované učení. Zásady iniciativních a týmových her: správné zasazení hry do 

programu, vhodné uvedení hry, určení času pro plánování, zajištění dostatečné 

doby pro reflexi (Neuman, 1998). 

Cvičení v přírodě  

Outdoorové sporty zahrnují veškeré disciplíny, které se odehrávají v přírodním prostředí. 

V posledních letech se některé z nich přestěhovaly do vnitřního prostředí, jako např. 

horolezectví, lyžování, jízda na kole, aj., ale jejich provozování venku pro nás představuje 

stále vyšší kvalitu (Neuman, 2004).  

Jedná se o tělesné aktivity, které rozvíjejí základní pohybový fond člověka a také 

přispívají k růstu a rozvoji osobnosti. Jde o kombinaci různých pohybových úkolů 

překonávání umělých a přírodních překážek. Ty v sobě skrývají určitou dávku rizika, vyžadují 

překonávání strachu a projevení rozhodnosti a tvořivého přístupu při řešení situací (Neuman  

a kol., 2000).   
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Kromě výchovných aspektů se zde klade důraz na rozvoj pohybových schopností              

a taktického jednání. Hry podporují spolupráci, odvahu, houževnatost, tvořivost                      

a samostatnost v rozhodování (Neuman, 1998). 

 Outdootové aktivity jsou činnosti, při kterých užíváme vlastní síly a schopnosti. 

Používáme při nich přírodní prostředí a přírodní překážky. Cvičení venku je forma tělesného 

cvičení, které rozvíjí základní pohyby každého jedince a pozitivně ovlivňuje kondici a rozvoj 

osobnosti (Neuman, 2004).  

 Kirchner, Hnízdil a Louka (2005) uvádějí, že cvičení v přírodě jsou fyzicky náročné 

aktivity. Můžeme mezi ně zařadit lezení na stromy, přelézání kamenů, překonávání klád aj. 

Zkušenost získaná prováděním neobvyklé činnosti přináší nové, dosud nepoznané dimenze, 

nové obzory, prožitky a zkušenosti.  

 Výběhy do terénu 

Běh spojený s překonáváním přírodních překážek, které potkáváme na trase je velmi 

vděčná forma cvičebních lekcí a neměl by chybět na žádné správné akci. Využíváme louky, 

polní i lesní cesty, lesy, řeku s mostem, potoky aj. Pro větší motivaci žáků provádíme jako 

soutěž dvou týmů, jejichž zástupci plní jednotlivé úkoly. Mezi jednotlivými činnostmi či 

stanovišti se skupina pohybuje klusem či rychlou chůzí. Cestou se na trati hrají štafetové 

závody, přenášení polen, hod na cíl, šplhání, vybíhání příkrých svahů, přeskoky potůčků nebo 

přechody jezů (Neuman a kol., 2000).  

Orientační běh 

Orientační běh je nádherný sport, který v sobě ukrývá sportovní dovednosti, vytrvalost, 

houževnatost a prvky dobrodružství s touhou nacházet a objevovat. Můžeme ho definovat 

jako sport, jehož podstatou je spojení běhu a orientace v neznámém terénu. Trať je vytyčena 

startem a kontrolami, na závěr samozřejmě cílem. Start je intervalový, postup po kontrolách si 

závodník určuje sám. Cílem je absolvování tratě v co nejkratším čase. Orientační běh je pro 

všechny věkové kategorie, nezáleží zde ani na zkušenostech, protože je snadné se jej naučit 

(Vecheta, Hnízdil, 2004). 

Abychom byli úspěšní při orientačním běhu, musíme se umět orientovat. Umět se 

orientovat znamená umět číst v mapě, znát mapový klíč, umět zacházet s buzolou, být pečlivý 

a pozorný, přemýšlet, pamatovat si (Neuman a kol., 2000). 
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 Orientační hry 

Orientační hry mají v sobě jak prvky tradičně pojímané tělesné výchovy s důrazem na 

vytrvalostní schopnosti, tak i prvky netradiční, nové, s nádechem dobrodružství, napětí            

i rizika. Pomocí těchto aktivit můžeme prakticky dětem ukázat, jak fungují teorie, které se 

naučily v předmětech, při kterých sedí ve školních lavicích. Působí na rozvoj schopnosti 

orientace jednotlivce, na kreativitu, samostatnost a rychlost v rozhodování. Pro kolektiv 

představují rozvoj schopnosti kooperace, vzájemné pomoci a pocit sounáležitosti ve skupině. 

K uskutečnění orientačních her potřebujeme materiálně-technické vybavení. Patří sem 

kontrolní stanoviště, buzola či kompas, mapa (plánek) a v neposlední řadě sportoviště 

(Kirchner, Hnízdil, 2004). 

Bouldering 

Bouldering je přelézání velkých kamenů, díky velké variabilitě pohybů lze tomuto typu 

lezení také říkat „gymnastika na kameni“. Jedná se o jednu z nejstarších forem volného 

lezení, která se vyvinula v samostatnou lezeckou disciplínu. Je to v podstatě lezení bez jištění, 

a to do takové výšky, ze které se dá bezpečně seskočit. Ve školním lezení se bouldering nabízí 

jako forma výuky lezení. Je snadno kontrolovatelný, není zapotřebí jistících pomůcek.         

Do akce můžeme zapojit více žáků najednou. Výška bouldrovacích stěn je maximálně do 3,5 

metru, délkou není omezena (Neuman a kol., 1999).  

Neuman (1999) uvádí, že bouldrovací stěny mají profily různého sklonu. Pro žáky 

prvního stupně je pro nácvik techniky určen kolmý profil, který umožňuje seznámení 

s lezením. Pro pokročilejší žáky nebo starší ročníky zde máme profil mírně převislý.           

Pro sportovní lezce je určen profil převislý 45°, který slouží k tréninku výkonnostních lezců. 

 Bezpečnost 

Pro úspěšný průběh musíme učinit několik kroků: 

 Připravit si žíněnky po celé délce bouldrovací stěny,  

 Určit směr lezení, 

 Určit výšku chytů, které smějí žáci používat (vymezíme tím výšku, kam je 

možno vylézt), 

 Rozdělíme žáky do dvojic, kdy jeden z žáků leze a druhý jistí. Nohy lezce 

nesmějí být výše, než hlava jističe (Neuman, 1999).  
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3 Cíle a úkoly práce  
 

V naší práci se zabýváme otázkou, zda zařazení aktivit v přírodě do hodin tělesné 

výchovy může změnit postoje žáků k tělesné výchově. Zaměřili jsme se na 5. a 6. třídy 

základní školy Červený vrch v Praze 6. 

3.1 Cíle práce 

 

Cílem práce je zjistit, zda lze změnit postoje žáků na základní škole k tělesné výchově 

zapojením aktivit v přírodě do hodin tělesné výchovy.  

3.2 Úkoly práce 

 

 Zpracování teoretických podkladů a dosavadních poznatků souvisejících 

s tématem 

 Vytvoření příprav hodin na tělesnou výchovu a vytvoření dotazníku 

 Vyhodnocení dotazníků 

 Zhodnocení výsledků 

 

3.3 Předpoklady 

 

1. Předpokládám, že u žáků ZŠ dojde k sourodé změně, ve směru pozitivního zesílení 

postoje k hodinám tělesné výchovy. 

 

2. Předpokládám, že vliv na změnu postoje k tělesné výchově u žáků ZŠ bude mít 

také osobnost učitele.  
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4 Metodika práce 
 

Tato studie se zabývá změnami postojů žáků 5. a 6. tříd základní školy k tělesné výchově 

při zapojení aktivit v přírodě.  

4.1 Metody sběru dat 

 

V diplomové práci využiji experimentu. V experimentu záměrně zasahujeme, 

uspořádáme podmínky a vlivy na zkoumanou osobu či skupinu tak, abychom mohli lépe 

zjistit to, co se snažíme zkoumat (Čáp, Mareš, 2001).  

4.1.1 Experiment 

 Experiment nám umožňuje ověřovat hypotézy a budovat teorie. Rozlišujeme dva typy 

experimentu – v laboratorních podmínkách a v přirozených podmínkách. My využijeme 

experiment v přírodních podmínkách. Experiment v přírodních podmínkách se využívá 

v pedagogické a školní psychologii a to zejména jako experimentální vyučování nebo 

výchova. V jedné třídě či skupině žáků záměrně užijeme jedné metody vyučování nebo 

výchovy, zpravidla nové metody, jejíž účinky chceme zjistit. Taková skupina se nazývá 

experimentální. Oproti tomu v druhé třídě, skupině užijeme metody jiné, zpravidla tradiční. 

Tato skupina se nazývá kontrolní či srovnávací. Průběh a výsledky obou skupin následně 

srovnáváme (Čáp, Mareš, 2001). Kontrolní a experimentální skupina jsou stejného věku         

a stejného pohlaví.  

4.1.2 Dotazník 

Pro sběr potřebných dat využijeme metodu dotazníku. Dotazník nám přináší písemné 

odpovědi, je časově nenáročný, dáváme dotazník skupině osob současně (Čáp, 1993). Mezi 

výhody dotazníku patří, že se obecně poměrně rychle a pohodlně shromažďují velká množství 

standardizovaných dat. Jako nevýhodu můžeme uvést, že dotazníky postrádají pružnost, jsou 

založeny na vlastní výpovědi a mohou být zkresleny mírou motivace (Hill, 2004). 

V našem dotazníku jsou použity otázky uzavřené, otevřené a polouzavřené. Otázky 

uzavřené jsou takové, které nabízí hotové alternativní odpovědi. Úkolem respondenta je 

naznačit (podtrhnout, zakroužkovat) vhodnou odpověď. Otevřené otázky dávají 

respondentovi velkou volnost u odpovědí. Nevýhoda otevřených otázek je ve vyhodnocování, 

odpovědi se obtížněji vyhodnocují. Polouzavřené otázky nabízejí alternativní odpověď           
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a následně ještě žádají vysvětlení, objasnění v podobě otevřené otázky (Gavora, 2000). 

Kladené otázky v našem dotazníku se vztahují k jevům vnitřním. Jako jevy vnitřní 

považujeme např. postoje, motivy, citové stavy apod. (Chráska, 2007). Návratnost                   

u dotazníku je různá. Když dotazníky zadá výzkumník osobně a čeká na jejich vyplnění, vrátí 

se mu všechny (Gavora, 2000). V našem šetření výzkumník dává dotazníky přímo 

respondentům a ti hned odpovědí a odevzdají dotazník zpět.  

4.2 Výzkumný soubor 

 

Projekt mé diplomové práce se uskutečnil na základní škole ZŠ a MŠ Červený vrch          

v Praze 6. Školu jsem vybrala na základě výsledků své bakalářské práce. Pro projekt byly 

vybrány páté a šesté třídy. Celkem byly čtyři skupiny, z toho dvě skupiny kontrolní a dvě 

experimentální. Vždy byla jedna kontrolní skupina a jedna experimentální skupina v dívčím 

složení a jedna kontrolní skupina a jedna experimentální skupina v chlapeckém složení.  

Skupiny se skládaly z pátých a šestých ročníků. Celkem jsem v každé skupině odučila 

sedm vyučovacích hodin. Na začátku první hodiny jsem v každé skupině zvlášť žákům 

rozdala anonymní dotazníky. Na posledních hodinách jim byly rozdány tytéž dotazníky. 

Celkem bylo dotázáno v prvním dotazování 38 chlapců a 46 dívek. V experimentální skupině 

bylo 21 dívek, stejný počet byl i u experimentální skupiny chlapců. V kontrolní skupině bylo 

25 dívek a v kontrolní skupině chlapců jich bylo 17.   

 Při druhém dotazování se zúčastnilo vyplnění dotazníku 36 chlapců a 37dívek. Z toho 

v kontrolních skupinách bylo 21 dívek a 18 chlapců. V experimentálních skupinách bylo       

16 dívek a 18 chlapců. Průměrný věk dotazovaných chlapců byl 12 let (+/- 2 roky). Průměrný 

věk dotazovaných děvčat byl 12 let (+/- 2 roky).  

4.3 Analýza dat 

 

Podstatnou částí práce byla analýza nasbíraných dat. Významným krokem bylo 

vyhodnocení nasbíraných údajů z dotazníků. U jednotlivých typů otázek jsme vyhodnotili 

relativní četnost odpovědí. Údaje byly srovnávány, tříděny a porovnány dle různých 

vzájemných vztahů. Získané hodnoty jsme převedli do grafického záznamu a slovně 

charakterizovali.   
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5 Praktická část 
 

V praktické části diplomové práce se zaměřujeme na rozbory jednotlivých hodin, jejich 

zhodnocení. Dále také na neformální rozhovory se žáky při hodinách, jejich hodnocení 

netradičních aktivit. Nesmíme opomenout případné změny v plánu výuky (nevyzpytatelné 

počasí). U kontrolních skupin probíhala klasická výuka tělesné výchovy dle plánu ŠVP.  

1. Vyučovací hodina 

Hodina se konala v areálu školy – na školním hřišti.  

Na začátku první hodiny byly žákům rozdány dotazníky, které vyplňovali cca 15 – 20 

minut. Poté jsme začali na úvod hrou nazývanou Gordický uzel. Žáci byli rozděleni do dvou 

skupin, kde si hru dvakrát vyzkoušeli a poté si Gordický uzel vyzkoušela celá skupina. 

V hlavní části jsme zařadili hru Běhání pro čísla. Žáci byli rozděleni do dvou skupin, 

rozpočítáním na první, druhý, … pro uvolnění si pak zahráli Noemovu archu, když se dvojice 

našly, zkoušely v mezičase (mezitím, co ostatní ještě hledali svou dvojici) hru, Zvedni zadek. 

Na závěr hodiny se probíhalo pod lanem – dva žáci točili dlouhým lanem, ostatní probíhali.  

Při přesunu do šaten mi děvčata z páté třídy říkala, že se jim hodina líbila. Ale také jsem 

od některých chlapců z páté třídy slyšela, že to není tělocvik, takové hry, že by raději hráli 

fotbal nebo třeba softball.  

2. Vyučovací hodina 

Hned na druhou vyučovací hodinu byl naplánován výběh do terénu. Výběh se konal do 

blízkého lesa (cca 7min od školy).  Cestou se konaly různé soutěže. Jako první se běžely 

štafety při výběhu mírného kopce. Děti se rozmístily na vzdálenost 10m, místo štafetového 

kolíku si podávali klacek. Další soutěž bylo strefování se do stromu, každý měl 5 šišek, které 

si sám nasbíral v lese. Nakonec proběhla soutěž házení stéblem trávy. Mezi soutěžemi běžely 

děti lesem, okruh cca 2-3 km. Po poslední soutěži jsme zamířili vyklusáním do areálu školy, 

kde se žáci pod vedením učitele protáhli.  

Při protahování jsme se dětí zeptali, jak se jim hodina líbila. Reakce byly nejrůznější, 

převládaly však negativní, že nerady běhají, že by raději hrály nějaké míčové hry. Mně 

samotné přišlo, že se výběh nelíbil, děti byly otrávené, že musejí „něco dělat“. Vyskytly se 

dvě výjimky, děvčata ze šesté třídy, které však dělají atletiku.   
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3. Vyučovací hodina 

Hodina probíhala v areálu školy. Mají zde velkou zeď tvořenou kameny, kde se dá 

praktikovat ukázka boulderingu.  

Na úvod hodiny proběhlo rozběhání a protažení. Hodinu jsme zahájili rozběháním       

a protažením. Pro hlavní část hodiny byl zvolen bouldering. Na začátku byli žáci seznámeni 

s boulderingem, s bezpečností, záchranou a s tím, jak se dělá dopomoc ve dvojici. Výuka 

probíhala ve dvojicích, vždy jedna lezla, druhá dělala dopomoc. Jako první si každý 

vyzkoušel jak lezení, tak dopomoc. Poté následovalo lezení se zavázenýma očima, kdy 

druhý/á z dvojice napovídal, kde se dá chytit a kam dát nohu. Ve dvojici se prostřídali.        

Na závěr hlavní části se uskutečnila soutěž. Soutěž, která z dvojic doleze nejdále (po každém 

spadnutí se ve dvojici mění, každý jedinec může spadnout 3x). V závěrečné části se žáci 

protáhli, především horní končetiny.  

Při závěrečném protažení jsme se žáků ptali, jak se jim hodina líbila, jak je zaujala. 

Převážně byly slyšet kladné odpovědi, pozitivní ohlasy. Měli jsme pocit, že byli z boulderingu 

z větší části nadšeni. Bylo to něco úplně nového, co dosud neznali, nezkoušeli. Na začátku 

lekce byla položena dětem otázka, zda bouldering znají, jestli ví, co je to za aktivitu. Asi až na 

dva žáky nevěděli, neznali.  

4. Vyučovací hodina 

Čtvrtá vyučovací hodina byla rozdělena na dvě části. V první části jsme se věnovali 

posilování v parku na posilovacích strojích. V druhé části se žáci učili házet granátem.  

Ze školy jsme běželi do nedalekého parku v okolí školy, kde jsou umístěny posilovací 

stroje. Jednotlivci měli za úkol si vyzkoušet každý stroj, vždy předcházela ukázka, jak se 

správně na daném stroji cvičí. V parku jsme strávili cca 20 minut a potom jsme běželi zpět do 

areálu školy, kde již byly nachystány granáty. Zbylých 15 minut se děti učily správnému 

držení granátu, technice hodu z místa i po přeskoku.  

Na začátku hodiny jsme se domnívali, že by se žákům na posilovacích strojích mohlo 

líbit, že zažijí změnu, ale byli jsme nemile zaskočeni. Děti nám sdělily, že do tohoto parku na 

posilovací stroje chodí o volné hodině. Tudíž to znaly a raději by asi hrály nějaké míčové hry 

na školním hřišti. Snažili jsme se tedy alespoň dětem ukázat, jak správně na strojích cvičit, 

aby se nezranily, popřípadě správně posilovaly.  
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5. Vyučovací hodina   

V plánu projektu byl na pátou vyučovací hodinu naplánován orientační běh v areálu 

školy. Vzhledem k počasí musela být vymyšlena náhradní varianta pro tělocvičnu.  

V úvodní části proběhly hry pro zahřátí a uvolnění atmosféry – Dostaň se ven, dostaň 

se dovnitř a Medvědí brloh. V první hře jde o soudržnost, kooperaci a tvořivé myšlení. Ve 

druhé hře se zahřeje organismus a připraví na další činnost. Do hlavní části hodiny jsme 

zařadili Monstrum - rozdělení na dvě skupiny, která dříve vymyslí variantu provedení, děti to 

bavilo, hráli jsme Monstrum cca 10 min; jako další jsme hráli hru s lanem, Ostrovy – všichni 

se musejí vejít do vymezeného prostoru, který je vyznačen lanem, prostor se vždy po 

úspěšném řešení zmenšuje, obě hry jsou dobré pro rozvoj komunikace a spolupráce skupiny; 

další hra byla také s lanem, jednalo se o přetahování lana dvou družstev; pro vyplnění 

zbývajícího času si žáci mohli zvolit, co by s lanem chtěli hrát – zvolili si probíhání pod 

dlouhým lanem. Dva žáci točili lanem, ostatní se snažili proběhnout pod lanem, postupně 

jsme zkoušeli různé varianty – dvojice, trojice, … poté i zkoušeli lano přeskočit. Na závěr se 

pod vedením učitele žáci protáhli.  

Při protahování nám někteří žáci říkali, že je hodina bavila. Byli rádi, že si mohli 

zahrát nové (pro některé už známé) hry. Samozřejmě u chlapecké skupiny jsem se shledala     

i s názory, že zahrát si fotbal nebo florbal by bylo daleko lepší a zábavnější.  

6. Vyučovací hodina  

Na tuto vyučovací hodinu jsme měli v plánu hrát nějaké hry s lanem, ale vzhledem 

k předchozí vyučovací hodině, kde se hry s lanem vyskytly, jsme zvolili netradiční hry. Bylo 

deštivé počasí a museli jsme být opět v tělocvičně. 

Hodina měla dvě části. V první části, která trvala 15 min, se žáci rozdělili na dvě 

družstva, která si zahrála proti sobě friesbee. V druhé části, která trvala 30 min, byli žáci 

rozřazeni do čtyř družstev. Družstva se zúčastnila turnaje v Ringettu, vždy hráli do 10 ti bodů, 

všichni proti všem. Vítězné družstvo dostalo odměnu v podobě bonbónů.  

Na konci 6. vyučovací hodiny již nezbyl čas na zhodnocení hodiny. Končili jsme 

zároveň se zvoněním na přestávku.  
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7. Vyučovací hodina    

Byla to poslední hodina projektu. Zároveň i poslední hodina tělesné výchovy ve 

školním roce. Chtěla jsem ji dětem nějak zpříjemnit, pobavit je něčím netradičním. Zvolila 

jsem tedy kolečkové brusle. Ve školním areálu je ideální betonová plocha, kde se dá bruslit. 

Dětem jsme předchozí hodinu zapsali do žákovské knížky, aby si v daný den vzaly do školy 

svoje kolečkové brusle. Až na pár výjimek si všechny děti brusle přinesly.  

Na začátku hodiny děti opět vyplnily dotazníky. Na úvod proběhlo rozbruslení, tři 

kolečka po obvodu betonového plata. Následovalo protažení na bruslích, ukázka, jak se 

mohou před jízdou protahovat a také jsem se podívala, jakou mají na bruslích koordinaci        

a rovnováhu. Děti se rozřadily do čtyř družstev (snaha o vyrovnané týmy). V hlavní části se 

uskutečnily závody štafet. První závod pouze v jízdě tam a zpět. V druhém závodě proběhla 

jízda tam pozpátku a návrat popředu, předání kolíku. V dalším závodě byla jízda mezi kužely. 

V závěrečné části hodiny měly děti volné jízdy. 

Závěrečné zhodnocení hodiny jsme nestihli, děti po volných jízdách hned jely směrem 

k šatně, sundaly brusle a šly se převléknout.  
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6 Vyhodnocení výsledků 
 

Do grafů jsme vyhodnotili četnosti jednotlivých odpovědí z dotazníku. Nejprve jsme však 

dotazníky vyhodnotili v programu Microsoft Office Excel 2007.  

 

Dotazník pro žáky 5. – 6. Tříd: otázka č.1: Věnuješ se nějakému sportu?  

Graf č.1 – odpověď ANO                                  Graf č. 2 – odpověď NE 

  

V 1. a 2. dotazování byly výsledky totožné. U kontrolních skupin se věnuje sportu 

20% chlapců a 28% dívek, u experimentálních skupin se věnuje sportu 26,60% chlapců          

a 25,30% dívek. Sportu se nevěnuje u kontrolních skupin 22,20% chlapců a 44,40% dívek,    

u experimentálních skupin pouze 11,10% chlapců a 22,20% dívek.  
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Dotazník pro žáky 5. – 6. Třídy: otázka č. 2: Pokud si odpověděl/a v otázce č.1 ANO, napiš, 

jakému sportu/sportům se věnuješ.    

Graf č.3 – Nejčastější odpovědi u kontrolní skupiny chlapců 

 

V kontrolní skupině chlapců se florbalu věnuje 52,9%, fotbalu 23,5% a tenisu či 

stolnímu tenisu 23,5%. U této skupiny patří florbal, fotbal a tenis mezi nejčastěji provozované 

sporty.  

 Graf č. 4 – Nejčastější odpovědi u experimentální skupiny chlapců

 

V experimentální skupině chlapců se nejvíce chlapců věnuje také florbalu, 58,3%. 

Druhým nejčastěji provozovaným sportem je tenis/stolní tenis, kterému se věnuje 25% 

dotazovaných. Mezi nejčastěji provozované sporty v této skupině řadíme také plavání, 

kterému se věnuje 16,6% chlapců.     
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Graf č. 5 – Nejčastější odpovědi u kontrolní skupiny dívek  

   

Nejčastěji provozovaným sportem u dívek v kontrolní skupině je jízda na kole spolu 

s tancem. Dalším sportem, kterému se dotazované dívky věnují, je atletika. 

Graf č. 6 – Nejčastější odpovědi u experimentální skupiny dívek  

 

U experimentální skupiny dívek se nejčastěji vyskytla odpověď atletika, věnuje se jí 

42,10%. Dále se pak 31,50% dívek v této skupině věnuje tanci a 26,30% dívek se věnuje 

plavání. 
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Dotazník pro žáky 5. – 6. Třídy: otázka č. 3: Patří tělesná výchova mezi Tvé oblíbené 

předměty? 

Graf č. 7 – Relativní četnost odpovědi ANO    

 

  V kontrolní skupině chlapců řadí tělesnou výchovu mezi své oblíbené předměty stejný 

počet chlapců v obou případech dotazování. U experimentální skupiny chlapců řadí tělesnou 

výchovu mezi své oblíbené předměty v prvním dotazování více chlapců než v dotazování 

druhém. Naopak u dívek z kontrolní skupiny vyšlo pro oblíbenost tělesné výchovy lépe druhé 

dotazování. U dívek v experimentální skupině řadilo tělesnou výchovu mezi oblíbené 

předměty více dívek v prvním dotazování než v druhém dotazování.     

U této otázky byla doplňující otázka: Proč?  Nejčastější kladná odpověď byla: „Baví 

mě sport“, jako další odpovědi se vyskytly např. „rád/a cvičím“, „hrajeme zábavné hry“. Mezi 

nejčastěji se vyskytující negativní odpověď patřily: „Nemusím se učit ani přemýšlet“, dále 

pak „tělesná výchova mě nebaví“, „je namáhavá a těžká“.  
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Dotazník pro žáky 5. – 6. Tříd: otázka č. 4: Těšíš se na hodiny tělesné výchovy?  

Graf č. 8 – Četnost odpovědí u kontrolní skupiny chlapců 

 

Na začátku projektu se na tělesnou výchovu těšilo 52,90% a na konci projektu jen 

38,80% chlapců. Naopak u odpovědi „Většinou ano“ došlo k výrazné pozitivní změně,       

v 1. dotazování tuto odpověď zvolilo 29,40%, oproti tomu v 2. dotazování ji zvolilo již 

44,40% chlapců. Za zmínku stojí fakt, že v 2. dotazování již není ani jednou zvolena možnost, 

že se žáci téměř nikdy netěší na hodiny tělesné výchovy.  

Graf č. 9 - Četnost odpovědí u experimentální skupiny chlapců 

 

   V druhém dotazování úplně vymizela možnost odpovědi „Nikdy“. Změnu také máme          

u odpovědi „Ano“. Při prvním dotazování ji zvolilo 14,30% a v druhém dotazování již 

22,20% chlapců. Odpověď „Většinou ano“ v druhém dotazování o 3,20% více chlapců než na 
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začátku projektu. Největší změnu ve volbě odpovědi zaznamenáváme u možnosti „Jak kdy“. 

V první dotazování ji zvolilo 57,10% chlapců, v druhém dotazování jen 38,80%.  

Graf č. 10 - Četnost odpovědí u kontrolní skupiny dívek 

 

V druhém dotazování zvolilo o 13,30% více dívek odpověď „Ano“. Dále pak v prvním 

dotazování zvolilo 40% dívek odpověď „Většinou ano“, oproti tomu v druhém dotazování ji 

zvolilo jen 33,30%. V druhém dotazování oproti prvnímu se objevily odpovědi „Téměř 

nikdy“ a „Nikdy“.  

Graf č. 11 - Četnost odpovědí u experimentální skupiny dívek 

 

V druhém dotazování stoupla četnost odpovědí u možnosti „Nikdy“ o 10,7%. 

V prvním dotazování zvolilo odpověď „Jak kdy“ 47,60% dívek a v druhém dotazování jen 
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37,50%. V druhém dotazování se oproti prvnímu vyskytuje možnost „Téměř nikdy“, zvolilo ji 

12,50% dotazovaných.  

 

Dotazník pro žáky 5. – 6. Tříd: otázka č. 5: Jsou pro Tebe hodiny tělesné výchovy zajímavé?  

Graf č. 12 – Četnost odpovědí u kontrolní skupiny chlapců 

 

U obou dotazování nebyly ani jednou zvoleny možnosti „Téměř nikdy“ a „Nikdy“.    

U odpovědí „Jak kdy“ a „Většinou ano“ došlo ve druhém dotazování k procentuálnímu 

navýšení četnosti odpovědí.  

Graf č. 13 -  Četnost odpovědí u experimentální skupiny chlapců 
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Při závěrečném dotazování již vymizela možnost „Nikdy“, možnost „Ano“ zvolilo      

o 7,10% více dotazovaných. Také odpověď „Většinou ano“ zvolilo v druhém dotazování 

22,30% chlapců, oproti tomu v prvním dotazování pouze 14,30%. V druhém dotazování již 

volily dívky možnost „Jak kdy“ jen v 44,50%, oproti tomu v prvním dotazování ji volilo až 

57,10% dotazovaných. Odpověď „Téměř nikdy“ volilo v prvním dotazování pouze 4,80%, ale 

v druhém dotazování již 16,60%. Tyto velké rozdíly rozebírám v diskuzi této práce.  

 

Graf č. 14 - Četnost odpovědí u kontrolní skupiny dívek 

 

Odpověď „Ano“ zvolilo v druhém dotazování o 11,80% více dotazovaných dívek. 

Odpověď „Většinou ano“ zvolilo v druhém dotazování o 12,20% méně dívek než v prvním 

dotazování. Možnost odpovědi „Jak kdy“ se pohybuje pouze v rozdílu 1,20%. Odpověď 

„Téměř nikdy“ zvolilo v prvním dotazování 8% a v druhém dotazování 4,80% dívek. 

V závěrečném dotazování se objevila také možnost „Nikdy“.  
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Graf č. 15 - Četnost odpovědí u experimentální skupiny dívek 

 

 V prvním dotazování odpovědělo 14,30% dívek, že jsou pro ně hodiny tělesné 

výchovy zajímavé. Také v prvním dotazování odpovědělo 52,40% z dotazovaných dívek, že 

jsou hodiny pro ně jak kdy zajímavé, oproti tomu v druhém dotazování tuto možnost zvolilo 

jen 31,25%. Relativní četnost odpovědi „Nikdy“ v prvním dotazování je 14,30% a v druhém 

dotazování je 37,50%.  

 

Dotazník pro žáky 5. – 6. Tříd: otázka č. 6: Co Tě v hodinách tělesné výchovy baví? (Jaké 

sporty, hry, cvičení a aktivity) 

 Tato otázka byla otevřená, žáci měli možnost vyjádřit, co je v hodinách tělesné 

výchovy baví. V kontrolní skupině kluků se u obou dotazování nejčastěji objevily sporty jako 

fotbal, florbal a softball, také několik chlapců napsalo, že je baví všechny sporty. 

V experimentální skupině chlapců převládá v prvním dotazování odpověď vybíjená, 

přehazovaná a florbal. V druhém dotazování byly odpovědi převážně stejné, ale vyskytla se 

výjimka – čtyři chlapci napsali, že by je bavil bouldering a kolečkové brusle.  

 Dívky z kontrolní skupiny nejčastěji odpovídaly, že je v hodinách tělesné výchovy 

nejvíce baví basketbal, vybíjená, přehazovaná a softball. V druhém dotazování byly odpovědi 

stejné, jen v pár případech se vyskytly jako nejvíce zábavné hry a soutěže. V experimentální 

skupině dívky byla nejčastější odpověď vybíjená a přehazovaná. Jak v prvním, tak i v druhém 
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dotazování. V druhém dotazování se některé dívky vyjádřily, že by je bavily kolečkové 

brusle, friesbee a ringette.  

 Ve všech čtyřech skupinách se vyskytly odpovědi, že je baví plavání. Ve škole mají 

k dispozici bazén, bohužel, letošní školní rok ho nevyužívali, protože procházel rekonstrukcí.  

 

Dotazník pro žáky 5. – 6. Tříd: otázka č. 7: Co Tě v hodinách tělesné výchovy nebaví? (Jaké 

sporty, hry, cvičení a aktivity) 

 V prvním i druhém dotazování byly v kontrolní skupině chlapců nejčastější odpovědi, 

že je nebaví gymnastika, rozcvičky a výklady učitele. V experimentální skupině chlapců 

převládaly v obou dotazování basketbal, atletika a rozcvičky. V druhém dotazování se 

vyskytly i názory, že je nebaví dlouhé běhání a některé hry.  

 Dívky v kontrolní skupině napsaly, že je nebaví atletika, gymnastika a různé hry         

a soutěže. Odpovědi v prvním i druhém dotazování byly v podstatě stejné. V experimentální 

skupině dívek se nejčastěji vyskytla odpověď, že je nebaví rozcvička, atletika a florbal. 

Ve druhém dotazování několik dívek napsalo, že je rozhodně nebaví běhání na dlouhé tratě     

a hry, které neznají.  
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Dotazník pro žáky 5. – 6. Tříd: otázka č. 8: Je pro Tebe důležité, jakého učitele máš na hodiny 

tělesné výchovy? 

Graf č. 16 a graf č. 17 – Četnosti jednotlivých odpovědí u kontrolní skupiny chlapců 

   

 V prvním dotazování zvolilo odpověď „Ano“ 47,10% z dotazovaných chlapců            

a odpověď „Ne“ 52,90% chlapců. V druhém dotazování využilo možnosti „Ano“ 44,50% 

chlapců a možnost „Ne“ 55,50%.   

Jako doplňující byla otevřená otázka: Proč? Nejčastější odpověď byla „protože“         

a „nevím“. Dva žáci napsali, že v podstatě všichni dělají to samé a tři žáci připsali, že jim je 

jedno, koho mají.  

Graf č. 18 a graf č. 19 - Četnosti jednotlivých odpovědí u experimentální skupiny chlapců 
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 Z prvního i druhého dotazování je zřejmé, že žákům z této experimentální skupiny 

záleží na tom, kdo je učí tělesnou výchovu. V doplňující otázce, proč je to pro ně důležité, se 

nejčastěji objevila odpověď „protože někteří učitelé jsou hodní“ a dále také odpovědi 

„protože“ a „nevím“. Jako zajímavé odpovědi mohu zmínit např.: „některý učitel by mohl být 

zlý“, „s některými učiteli děláme blbosti“, „každý učitel je jiný“ apod.  

Graf č. 20 a graf č. 21 - Četnosti jednotlivých odpovědí u kontrolní skupiny dívek 

   

 U obou dotazování, se dívky vyjádřily, že je pro ně důležité, koho mají na hodiny 

tělesné výchovy. Ve druhém dotazování je důležitost procentuálně ještě vyšší než v prvním 

dotazování. Nejčastěji vyskytovaná odpověď byla „někteří učitelé jsou hodnější“, a pak také 

„je mi to jedno“ a „každý učitel je jiný“.  
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Graf č. 22 a graf č. 23 - Četnosti jednotlivých odpovědí u experimentální skupiny dívek 

   

Také u experimentální skupiny dívek je z grafů zřejmé, že je pro ně důležité, kdo je 

učí v hodinách tělesné výchovy. Nejčastější odpověď byla „protože a nevím“, a také „je mi to 

jedno“.  

 

Dotazník pro žáky 5. – 6. Tříd: otázka č. 9: Uvítal/a bys nové netradiční sporty, hry, cvičení   

a aktivity v hodinách tělesné výchovy?  

Graf č. 24 a graf č. 25 - Četnosti jednotlivých odpovědí u kontrolní skupiny chlapců 

   

V prvním i druhém dotazování napsalo více jak 50% chlapců, že by neuvítali nové 

netradiční hry.  
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Jako doplňující otevřená otázka byla: Proč a jaké? U této chlapecké skupiny byly 

nejčastější odpovědi např.: „nebaví mě“, „co neznám, nerad hraji“. Mezi odpověďmi byly 

např.: „nepochopil bych je“, „mohli by být zajímavé“.  

Graf č. 26 a graf č. 27 - Četnosti jednotlivých odpovědí u experimentální skupiny chlapců 

   

 V prvním dotazování zvolilo odpověď „ANO“ až 80,90% z dotazovaných. U druhého 

dotazování tuto odpověď zvolilo již jen 61,10%. Nejčastější doplňující odpověď na otázku, 

proč a jaké nové netradiční sporty by rádi uvítali, byla „mohli by být zajímavé“, „abychom 

dělali něco nového“, a také se objevila odpověď „stačí mi to, co děláme teď“ nebo „nemám 

rád změny“ apod.  

Graf č. 28 a graf č. 29 - Četnosti jednotlivých odpovědí u kontrolní skupiny dívek 
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U obou dotazování zvolilo kolem 60 % dotazovaných možnost odpovědi „ANO“ a 

kolem 40% možnost „NE“. V doplňující otevřené otázce se objevily nejčastěji odpovědi jako 

např.: „abychom dělali něco nového“, „nevím“ a „stačí mi to, co děláme“. Některé dívky 

napsaly např.: „nepochopila bych je“, „nebaví mě dělat pořád to samé dokola“ aj.  

Graf č. 30 a graf č. 31 - Četnosti jednotlivých odpovědí u experimentální skupiny dívek 

    

V druhém dotazování zvolilo možnost „ANO“ o 10,10% více dotazovaných dívek. 

Nejčastěji psanou odpovědí v prvním dotazování bylo „nevím“, dále také „nějaké nové hry“, 

„stačí mi to, co děláme“. V druhém dotazování nejvíce dívek napsalo, že by uvítaly více 

hodin s kolečkovými bruslemi nebo nějaké nové hry, ale takové, které by pochopily. Také 

bylo často zmiňováno plavání.    

 

Dotazník pro žáky 5. – 6. Tříd: otázka č. 10: Navštěvuješ nějaký oddíl, zájmovou skupinu nebo 

kroužek a jaký? Např. sportovní, turistický, aj. 

 Na tuto otázku odpovídali žáci ve všech čtyřech skupinách podobně. Odpovědi 

v prvním a druhém dotazování se v podstatě neliší. Ve všech čtyřech skupinách byla 

nejčastější odpověď „NE“. V chlapeckých skupinách je pak nejčastěji navštěvovaný 

kroužek/oddíl florbalu. Také zde bylo pětkrát zmíněno, že chlapci navštěvují sportovní 

kroužek. Jako další pár chlapců v obou skupinách napsalo, že dochází do oddílu fotbalu a dva 

chlapci chodí do Skauta.  
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 V dívčích skupinách nejvíce zmiňují tanec (řadila jsem do této kategorie i zumbu – 

překvapivě jedna z nejčastěji psaných aktivit). Děvčata také navštěvují sportovní kroužky, 

plavání a dvě dívky se věnují jízdě na koni.  

 

Dotazník pro žáky 5. – 6. Tříd: otázka č. 11: Jak nejraději a nejčastěji trávíš svůj volný čas? 

Graf č. 32 – Četnost jednotlivých odpovědí u kontrolní skupiny chlapců 

   

 Tento graf se vztahuje jak k prvnímu, tak i k druhému dotazování. Žáci odpovídali 

v podstatě stejně. Chlapci v této skupině tráví nejvíce času u počítače či televize. Jako druhá 

nejčastější činnost je trávení volného času venku s kamarády. Sport do svého volného času 

zařazuje 17,20% z dotazovaných. 10,40% z dotazovaných se věnuje hudbě ve svém volném 

čase.  
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Graf č. 33 - Četnost jednotlivých odpovědí u experimentální skupiny chlapců 

 

 Až 42,50% z dotazovaných chlapců z experimentální skupiny tráví svůj volný čas       

u počítače nebo televize. Z dotazovaných chlapců tráví 30% svůj volný čas venku s kamarády 

a pouze 17,50% ve svém volném čase sportuje.  

Graf č. 34 - Četnost jednotlivých odpovědí u kontrolní skupiny dívek 

 

 Četnost odpovědí je u možností „venku s kamarády“ a „hudba“ u této skupiny 

rovnocenná – 29,50%. Nejméně času tráví děvčata z této skupiny u počítače či televize. 

Sportu se ve svém volném čase věnuje 25% z dotazovaných dívek.  
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Graf č. 35 - Četnost jednotlivých odpovědí u experimentální skupiny dívek 

 

 Dívky v experimentální skupině tráví svůj volný čas nejčastěji venku s kamarády,       

u počítače a televize nebo hudbou. Sport zařazuje do svého volného času jen 18,50%.  

 Několik žáků ze všech čtyř skupin využilo možnost napsat, že svůj volný čas tráví       

i jinak, než navržené možnosti. Děti rády čtou, dále pak některé navštěvují kroužky, malují, 

tančí, jezdí na kolečkových bruslích.  
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Dotazník pro žáky 5. – 6. Tříd: otázka č. 12: Baví Tě hodiny tělesné výchovy s Tvým/Tvou 

učitelem/učitelkou? 

 Druhé dotazování se vztahuje k mé osobě, jako učiteli tělesné výchovy.  

Graf č. 36 – Četnost odpovědí u kontrolní skupiny chlapců 

   

 U obou dotazování odpovědělo kolem 50 % chlapců, že je většinou hodiny tělesné 

výchovy s jejich učitelem baví. Ani v jednom případě se nevyskytly odpovědi jako „téměř 

nikdy“ a „nikdy“, což je pozitivní zjištění.  

Graf č. 37 - Četnost odpovědí u experimentální skupiny chlapců 

 

 V druhém dotazování oproti prvnímu převládá odpověď „Jak kdy“. V prvním 

dotazování má největší četnost odpověď „Většinou ano“. Pozitivní v druhém dotazování je, že 

vymizela možnost „Téměř nikdy“.  
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Graf č. 38 – Relativní četnost odpovědí u kontrolní skupiny dívek 

  

 V prvním dotazování je relativní četnost odpovědi „Ano“ 32%, stejně jako relativní 

četnost odpovědi „Jak kdy“. Odpověď „Většinou ano“ má relativní četnost 36%. V druhém 

dotazování má odpověď „Ano“ četnost 28,60%, odpověď „Většinou ano“ 42,90%,                 

u odpovědi „Jak kdy“ je relativní četnost 23,80% a možnost odpovědi „Téměř nikdy“ má 

relativní četnost 4,70%.    

Graf č. 39 – Relativní četnost odpovědí u experimentální skupiny dívek 

 

 V prvním dotazování je relativní četnost odpovědi „Ano“ 42,80%, u odpovědi 

„Většinou ano“ 28,60%. Četnost odpovědi „Jak kdy“ je 14,30% stejně jako u odpovědi 

„Nikdy“. V druhém dotazování zvolilo odpověď „Nikdy“ až 50%. Oproti prvnímu 

dotazování, je zde velká změna v četnosti jednotlivých odpovědí.   
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Dotazník pro žáky 5. – 6. Tříd: otázka č. 13: Jsou hodiny tělesné výchovy s Tvým/Tvou 

učitelem/učitelkou atraktivní?  

Graf č. 40 – Relativní četnost jednotlivých odpovědí u kontrolní skupiny chlapců 

 

 U obou dotazování převládá odpověď „Jak kdy“. Odpovědi „Ano“ a „Většinou ano“ 

jsou takřka vyrovnané. U obou dotazování se vyskytly pouze tři možnosti odpovědi, což je 

v podstatě pozitivní – pro tuto skupinu jsou hodiny tělesné výchovy atraktivní.  

Graf č. 41 - Relativní četnost jednotlivých odpovědí u experimentální skupiny chlapců 

 

 Relativní četnost odpovědi „Jak kdy“ je u obou dotazování v největším procentuálním 

zastoupení. Odpověď „Většinou ano“ má relativní četnost v prvním dotazování 14,30%          

a v druhém dotazování 31,25%. Odpověď „Ano“ zvolilo 23,80% chlapců v prvním 
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dotazování a 18,75% chlapců v druhém dotazování. Odpověď „Téměř nikdy“ zvolilo 

v prvním dotazování 9,50% chlapců a  6,25% v druhém dotazování.  

Graf č. 42 - Relativní četnost jednotlivých odpovědí u kontrolní skupiny dívek 

 

 Odpověď „Ano“ si vybralo v prvním dotazování 28% dívek a v druhém dotazování 

33,30% dívek. Relativní četnost odpovědi „Většinou ano“ je u prvního dotazování 32%          

a u druhého dotazování 38,10%. Odpověď „Jak kdy“ má relativní četnost v prvním 

dotazování 40% a v druhém dotazování 23,80%. V druhém dotazování se vyskytla odpověď 

„Nikdy“, zvolilo ji 4,80% z dotazovaných dívek.  

Graf č. 43 - Četnost jednotlivých odpovědí u experimentální skupiny dívek 

 

 Relativní četnost odpovědi „Ano“ je v prvním dotazování 33,30% a v druhém 

dotazování 18,75%. Odpověď „Většinou ano“ má zastoupení pouze v prvním dotazování a to 

28,60%. Odpověď „Jak kdy“ zvolilo 23,80% dívek v prvním dotazování a 37,50% v druhém 

dotazování. Možnost „Nikdy“ si vybralo 14,30% dívek v prvním dotazování a 37,50% dívek 
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v druhém dotazování. V druhém dotazování si možnost „Téměř nikdy“ zvolilo 6,25% 

z dotazovaných dívek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

7 Diskuze 
 

V této kapitole bych se ráda věnovala zhodnocení metodiky práce, výsledkům práce, 

porovnání s uvedenou literaturou, a zda se podařilo naplnit předpoklady.  

 

7.1 Zhodnocení metodiky 

 

Pro zjištění potřebných informací jsem zvolila metodu dotazníku. Dotazník byl 

vytvořen pro žáky 5. a 6. tříd základní školy. Dotazník byl anonymní, nestandardizovaný  

a proběhla dvě kola dotazování. První dotazování se uskutečnilo na začátku prvních 

vyučovacích hodin a druhé v úvodu posledních vyučovacích hodin. Součástí sběru 

informací bylo také zhodnocení aktivit se žáky na konci každé vyučovací jednotky. 

Dotazník jsem tvořila sama, otázky byly vymýšleny na základě toho, co bylo cílem 

zjišťování, co se zdálo být důležité pro zjištění možného ovlivnění postojů k tělesné 

výchově. Dané otázky jsem konzultovala s psycholožkou Mgr. Janou Kastnerovou, která 

pomohla otázky formulovat a zkontrolovala, zda opravdu zjišťují to, co je záměrem 

diplomové práce. Myslím si, že otázky jsou dobře seřazeny a formulovány.  

Do budoucna bych doporučovala vynechat u některých otázek podotázku „Proč?“,      

a to z důvodu odpovědí dětí. V podstatě tato podotázka nepřinesla jedinou rozumnou 

odpověď. Kdybych dávala žákům dotazníky znovu, poučila bych se a řekla jim, aby si 

dotazník podepsali. Myslím si, že by to byl pro děti pomyslný vykřičník a otevřené 

odpovědi by vypadaly úplně jinak. Takhle pod záštitou anonymity někteří žáci psali 

odpovědi jako například: „nebaví mě to a basta fidli“, „proč, no protože“ apod. Dále by 

bylo dobré dát druhé dotazování až na konci poslední hodiny. Protože takto se do 

výsledků v podstatě nepromítla poslední hodina, což je škoda, protože se vyučovací 

jednotka dětem líbila a byly z ní nadšené.    

Zhodnocení aktivit probíhalo vždy při závěrečném protažení, popřípadě při návratu do 

areálu školy. Převážně jsem si se žáky povídala, jak se jim aktivity líbily, jestli už je 

někdy zažili v minulých hodinách tělesné výchovy apod.  
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7.2 Zhodnocení výsledků výzkumu 

 

U výsledků výzkumu je nutno podotknout, že prvního a druhého dotazování se 

zúčastnily rozdílné počty žáků ve všech čtyřech skupinách. Pro příště je dobré si vést 

docházku žáků a zapisovat si, kterých hodin se zúčastnili. Někteří žáci např. vyplnili první 

dotazník, ale už ne ten závěrečný, protože nebyli na závěrečné hodině a totéž se stalo        

i naopak. Je to pro budoucí výzkumy poučení.    

Nejprve bylo zjišťováno, zda se žáci věnují nějakému sportu (graf č. 1 odpověď ANO 

a graf č. 2 odpověď NE). Z výsledků vyplynulo, že chlapci z obou skupin a dívky 

z experimentální skupiny se převážně věnují sportu a dívky z kontrolní skupiny se sportu 

spíše nevěnují. Hned v následující otázce se měli vyjádřit, jakému sportu se věnují. Jako 

nejčastější provozovaný sport u chlapců byl florbal, fotbal a stolní tenis. U dívek mezi 

nejoblíbenější sporty patřila jízda na kole, tanec a atletika. Do tance jsme řadili i zumbu, 

kterou dívky také často zmiňovaly. Bohužel se ani v jednom dotazníku (jak v prvním kole 

dotazování, tak i ve druhém) neobjevila ani jedna aktivita, kterou jsme během projektu 

zařadili.  

Dále jsme zjišťovali, jestli žáci řadí tělesnou výchovu mezi své oblíbené předměty. 

Z grafu č. 7 (Relativní četnost odpovědi ANO) lze vyčíst, že u kontrolní skupiny chlapců 

nebyla zaznamenána změna, u obou dotazování je stejná relativní četnost odpovědi ANO. 

U chlapců z experimentální skupiny sice v prvním dotazování zvolilo odpověď ANO více 

chlapců než v druhém, ale rozdíl není zas až tak veliký. Podobně to dopadlo                       

i v experimentální skupině dívek. Naopak u kontrolní skupiny dívek vyšlo lépe druhé 

dotazování, kdy oblíbenost tělesné výchovy vzrostla.  

Po otázce, zda žáci řadí tělesnou výchovu mezi oblíbené předměty, následovala 

otázka, zdali se na hodiny tělesné výchovy žáci těší. Z grafu č. 8 (Četnost odpovědí          

u kontrolní skupiny chlapců) vyčteme, že chlapci v kontrolní skupině se na hodiny tělesné 

výchovy těší. A to jak na začátku projektu, tak i na konci. Pozitivní je nárůst kladné 

odpovědi „Většinou ano“. Naopak u experimentální chlapecké skupiny se nejčastěji 

v prvním dotazování objevila možnost „Jak kdy“, ale v druhém kole dotazování ji již 

volilo méně chlapců. Avšak první dvě kladné možnosti v druhém dotazování zvolilo více 

chlapců než v prvním. Podle grafu č. 9 (Četnost odpovědí u experimentální skupiny) 

můžeme říci, že se chlapci z experimentální skupiny na hodiny tělesné výchovy převážně 
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těšili. Dívky z kontrolní skupiny se na začátku projektu na hodiny tělesné výchovy 

většinou těšily, z grafu č. 10 (Četnost odpovědí u kontrolní skupiny dívek) můžeme 

vyčíst, že na konci projektu se stále převážná část dívek na hodiny těšila. Avšak  našlo se 

pár výjimek, které se na hodiny netěšily téměř nikdy nebo nikdy. Tyto změny mohla 

zapříčinit osobnost učitele, kdy hodiny nevedl jejich učitel, ale někdo jiný, na koho nejsou 

dívky zvyklé. Dívky z experimentální skupiny nejčastěji volily u obou dotazování 

odpověď „Jak kdy“. U této skupiny můžeme říci, že se dívky na konci projektu na hodiny 

tělesné výchovy spíše netěšily. Podle mého názoru je to zapříčiněno jejich přístupem 

k novým věcem. Tato skupina byla rozdělena na dvě party. Jedna část, kde byly dívky 

z páté třídy, se na hodiny tělesné výchovy těšila i na konci projektu. Říkaly, že je hodiny 

bavily, že to bylo zajímavé a nové. Oproti tomu dívky z druhé části, z 6. třídy, hodiny 

spíše bojkotovaly, snažily se hodiny narušit. Tyto dívky volily v druhém dotazování 

odpovědi „Téměř nikdy“ a „Nikdy“.  

Dále navazovala otázka, jestli se žákům zdají být hodiny tělesné výchovy zajímavé. 

Kontrolní skupina chlapců dala svými dotazníky najevo, že jim hodiny tělesné výchovy 

většinou přijdou zajímavé. Chlapcům z experimentální skupiny se zdály být hodiny 

zajímavé jak kdy. Podle toho, jak chlapci reagovali na hodinách, mohu říci, že se jim 

někdy hodiny líbily a někdy by raději dělali něco jiného. Pro dívky z kontrolní skupiny 

byly hodiny zajímavé a to jak na začátku projektu, tak i na konci. Z grafu č. 15 (Relativní 

četnost u experimentální skupiny dívek) můžeme vyčíst, že pro dívky z experimentální 

skupiny byly hodiny spíše nezajímavé. Domnívám se, že nárůst odpovědi „Nikdy“ 

zapříčinilo postoj dívek z 6. třídy k tělesné výchově. Oproti tomu dívky z 5. třídy 

považovaly hodiny většinou zajímavé.   

Chlapci z kontrolní skupiny se vyjádřili, že je i není pro ně důležité, jakého mají 

učitele na tělesnou výchovu. U prvního i druhého dotazování byly výsledky podobné (lze 

vyčíst z grafů č. 16 a č. 17). Naopak pro chlapce z experimentální skupiny bylo důležité, 

koho mají na tělesnou výchovu. Pro dívky z kontrolní skupiny bylo na začátku dotazování 

důležité i nedůležité, jakého mají učitele, avšak v druhém dotazování zvolilo až 71,40% 

dívek odpověď ano, takže pro ně bylo důležité, koho mají na hodiny tělesné výchovy. 

Také pro dívky z experimentální skupiny bylo důležité, kdo je učí tělesnou výchovu.       

U této otázky byla podotázka „Proč“. Nejčastější odpovědi byly „protože“ a „nevím“, děti 

se bohužel nechtěly více vyjadřovat. Některé však např. napsaly „někteří učitelé jsou 

hodnější“, „někteří učitelé by mohli být zlí“, „s některými učiteli děláme blbosti“.   
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Když jsme se ptali žáků, jestli by uvítali nové netradiční sporty, aktivity atd., dalo by 

se říci, že odpovědi ve všech čtyřech skupinách byly podobné. V podstatě to můžeme 

shrnout, že by většina dotazovaných žáků uvítala nové netradiční aktivity. U dívčích 

skupin narostla relativní četnost odpovědi ANO v druhém dotazování. Avšak podle 

některých reakcí při vyučovacích hodinách bychom spíše řekli, že by žádné novinky 

nechtěli.  

Důležitá otázka v našem dotazníku byla ta, kde jsme se ptali, jestli žáky baví hodiny 

s jejich učitelem. Tato otázka se vztahovala k jednomu z našich předpokladů práce, vlivu 

osobnosti učitele na změnu postoje k tělesné výchově. U chlapeckých skupin můžeme říci, 

že osobnost učitele neměla zase takový vliv, procentuální rozložení odpovědí u obou 

dotazování bylo v samé podstatě stejné. Oproti tomu dívčí skupiny měly výhrady 

k zábavnosti hodin. Především dívky z experimentální skupiny. Tady jsme se shledali 

s bojkotem hodin určité skupinky děvčat ze šesté třídy. Tato skupinka schválně zaškrtala 

negativní odpovědi. Po celou dobu projektu se snažily hodiny rozvracet, byla to skupina 

dívek, která tělesná výchova nebavila, a jasně se vyjádřily, že žádné novinky nechtějí. 

Bohužel s těmito „šesťačkami“ sdílí hodinu i dívky z páté třídy, které naopak hodiny 

bavily. Bohužel se před „šesťačkami“ nechtěly shodit, a tak si hodiny tolik neužily, jak by 

chtěly.  

Na otázku zábavnosti hodin navazuje otázka o atraktivnosti hodin. U chlapců v obou 

skupinách vyplývá z výsledků výzkumu, že jsou pro ně hodiny tělesné výchovy atraktivní 

s jejich učitelem. Opět se zde projevily dívky z experimentální skupiny. V druhém 

dotazování daly najevo, že jim hodiny za posledních sedm týdnů nepřišly zajímavé. Zde 

se jedná znovu o skupinu „šesťaček“, které negativní odpovědi zaškrtly dle mého názoru 

schválně.  

 

7.3 Zhodnocení praktické části  

 

V praktické části diplomové práce se uskutečnil samotný projekt. Bylo naplánováno 

sedm vyučovacích jednotek. V kontrolních skupinách probíhala výuka dle ŠVP                       

a v experimentálních hodinách byly zařazeny aktivity v přírodě. Připravena byla jak „suchá 

varianta“ tak i „mokrá varianta“. Suchá varianta byla naplánována na aktivity venku. Mokrá 

varianta byla náhradní pro špatné počasí. V pěti vyučovacích jednotkách jsme byli venku, 
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další dvě jsme byli nuceni kvůli počasí strávit v tělocvičně. Bohužel kvůli počasí jsme 

neabsolvovali orientační běh. Následující hodinu jsme byli také nuceni pozměnit plán a zůstat 

v tělocvičně, původně jsme měli děti seznámit s hrami s lanem, ale to jsme využili 

v předchozí deštivé hodině, zvolili jsme proto tentokrát netradiční sporty.  

V praktické části jsme si vědomi chyby v podání dotazníku v závěrečném dotazování. 

Dětem jsme dali dotazník hned na začátku poslední společné hodiny, což byla chyba. 

Nemohly tak tu poslední vyučovací hodinu zhodnotit. Z toho jsme se poučili a příště bychom 

dali dotazník na samotném závěru poslední hodiny.  

Dále jsme po skončení projektu zjistili, že příště by bylo vhodné evidovat absenci 

žáků, obzvláště v experimentálních skupinách. Mohli bychom z toho posoudit, jak moc které 

děti docházely do hodin a v tom případě jak velký vliv měly aktivity v přírodě na změnu 

postoje k tělesné výchově. Je totiž jasné, že děti, které absolvovaly všechny hodiny, by měly 

jiné názory než děti, které např. absolvovaly jen hodiny čtyři. 

Skupiny tvořily děti dvou ročníků. Šlo o pátou a šestou třídu, jak u chlapců, tak           

u dívek. Myslíme si, že to není vhodný věk na spojování tříd, obzvláště pro tělesnou výchovu. 

Páté třídy spadají ještě na 1. stupeň, ale šesté třídy patří již na 2. stupeň ZŠ. Vzniká zde tedy 

konflikt, kdy „šesťáci“ se již považují za „velké, dospělé“ a „páťáky“ považují za malé a ještě 

dětské. U chlapců byl znatelný velký somatický rozdíl. Skupiny byly nevyrovnané. Říčan, 

Krejčířová a kol. (1997) uvádějí, že chlapci jsou v tomto věku biologicky i psychicky křehčí  

a zranitelnější, což se také projevilo u namíchaných skupin chlapců v tomto projektu. Chlapci 

ze šesté třídy nedali tolik prostoru chlapcům z páté třídy. Na mladších chlapcích bylo vidět,  

že je to se staršími nebaví, a tak se moc nezapojovali. U dívek docházelo především 

k utlačování pátých tříd. Dívky se bály projevit, tolik se do hodin nezapojovaly, přestože na 

nich bylo vidět, že je nové aktivity baví. Bohužel byly pod vlivem děvčat ze šesté třídy, dělo 

se to hlavně u experimentální skupiny, kdy „šesťačky“ nechtěly žádné novinky do hodin, 

tělesná výchova je nebavila a snažily se hodiny narušovat. Potvrzuje to i Vágnerová (2005), 

která uvádí, že dívky mají sklony vytvářet koalice. Po konzultaci této situace s jejich 

učitelkou jsme se dozvěděli, že tyto problémy mají celý školní rok. Učitelka se snažila vedení 

školy přesvědčit, že tato kombinace není vhodná. Bohužel jejich názory nebyly vyslyšeny,     

a tak se na tělesnou výchovu dále spojují páté a šesté třídy.  

Na hodinách byly přítomny učitelky, které učí tělesnou výchovu během školního roku. 

Jejich úkolem bylo sledovat žáky, jestli se chovají během hodin stejně, jako vždy. Většinou, 
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se žáci chovali standardně jako během roku. Žádné velké výkyvy v chování nebyly 

zaznamenány. Je to možná i tím, že mě žáci znali z dřívější doby. Na základní škole jsem 

působila jako asistentka pedagoga a absolvovala jsem tam povinnou praxi.   

 

7.4 Ověření předpokladů 

 

Předpokládali jsme, že u žáků ZŠ dojde k sourodé změně, ve směru pozitivního 

zesílení postoje k hodinám tělesné výchovy. Z výsledků vyplývá, že u dívčí experimentální 

skupiny došlo spíše k sourodé změně ve směru negativního zesílení. Jinak u chlapeckých 

skupin ve směru pozitivního zesílení postoje k hodinám tělesné výchovy. Předpoklad             

u experimentální skupiny dívek se tedy nepotvrdil. Myslím si, že je to z toho důvodu,           

že dívky v této skupině nechtěly spolupracovat, tělesná výchova jako taková je nebaví.        

Ale také mohlo dojít k tomu, že pro dívky nebyly hodiny až tak atraktivní. H.C.Triandis (1975 

In. Nakonečný, 2009) uvádí faktory ovlivňující změny postoje, mezi které patří právě 

atraktivita zdroje, styl a struktura a obsah zdroje. Dalším vlivem na splnění předpokladu má 

osobnost dítěte. Jak uvádí Helus (2004), dítě se postupně orientuje v tom, čím je, co dokáže    

a co ještě ne, co si má o sobě myslet, co si o něm myslí druzí. Tady narážíme na 

experimentální skupinu dívek, kdy docházelo k rozporu pátých a šestých tříd. Což mělo také 

vliv na splnění či nesplnění předpokladu.   

 

Dalším předpokladem byl vliv osobnosti učitele na změnu postoje k tělesné výchově        

u žáků ZŠ. Podle mého názoru vliv osobnosti učitele určitě je vidět. Bylo by však zapotřebí, 

aby osobnost působila delší dobu než sedm týdnů, aby osobnost učitele měla vliv na změnu 

postoje žáků. Byla to velice krátká doba na to, aby mohl mít učitel takový vliv. Pelánek 

(2008) uvádí, že učitel by měl být součástí třídy. Na to však potřebuje se třídou strávit delší 

dobu, než byl náš projekt. Otázkou proto také zůstává, zda by výsledky dopadly jinak, kdyby 

všechny hodiny odučila učitelka, kterou mají po celý školní rok na hodiny tělesné výchovy.    
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8 Závěr 
 

Cílem diplomové práce bylo zjistit, zda lze změnit postoje žáků na základní škole 

k tělesné výchově zapojením aktivit v přírodě do hodin tělesné výchovy. Vybrána byla 

Základní škola Červený vrch v Praze 6. Škola byla vybrána podle určitého kritéria, v mé 

bakalářské práci z roku 2010 vyšla jako škola, která se snaží nejvíce zapojovat aktivity 

v přírodě do vyučovacích hodin. Pro sběr dat byla zvolena metoda nestandardizovaného 

dotazníku, který byl vytvořen pro žáky 5. a 6. tříd ZŠ a na konci lekcí proběhlo slovní 

zhodnocení. Dotazovány byly čtyři skupiny, z toho dvě byly chlapecké a dvě dívčí. Vždy 

jedna byla kontrolní a jedna experimentální. Skupiny byly namíchány pátými a šestými 

ročníky.  

Právě kombinace páté a šesté třídy byla jedním z problémů, které se vyskytly během 

praktické části práce. Dívky i chlapci v pátém ročníku byli „utlačováni“ staršími spolužáky. 

Hlavně na dívkách bylo vidět, že je hodiny bavily, ale bály se to dát najevo. Konzultovala 

jsem tento problém s učitelkami, které mají skupiny na tělesnou výchovu během školního 

roku. Naprosto se mnou souhlasily, že spojení těchto tříd je nevhodné. Bohužel ani prosba     

u ředitelky školy, aby příští školní rok tyto ročníky nespojovala do společných hodin, nebyla 

vyslyšena.  

Dotazník, který jsme tvořili sami, byl konzultován s psycholožkou Mgr. Janou 

Kastnerovou. Pomohla nám s úpravou a formulací otázek. Dotazník jsme rozdali dětem 

v každé skupině na začátku první hodiny. Tentýž dotazník jsme rozdali na začátku poslední 

hodiny. Pro příště by chtělo se vyvarovat této chybě a dát dotazník na závěr poslední hodiny. 

Touto chybou se nám stalo, že děti nemohly posoudit poslední hodinu, což je veliká škoda, 

protože se jim hodina velice líbila.  

Doba, po kterou probíhal projekt na dané základní škole, byla sedm týdnů z důvodu 

probíhajících kurzů, škol v přírodě a jiných akcí, které by narušovaly průběh projektu. Také 

jsme museli počkat, až budou se žáky chodit na tělocvik ven. Podle mého názoru byla tato 

doba však krátká na to, aby nějak výrazně zasáhly aktivity v přírodě do sourodé změny 

postoje k tělesné výchově.  

Kladně hodnotím naplánování vyučovacích hodin. V prvotním plánu jsme měli dvě 

varianty. Jedna na venkovní aktivity a druhá pro aktivity v tělocvičně, ve které bychom byli 
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v případě špatného počasí. V příloze č. 2 přikládám konečnou verzi uskutečněných hodin, kde 

se nakonec využilo jak suché varianty, tak i mokré varianty. V plánu byl i orientační běh (OB) 

v areálu školy, bohužel kvůli špatnému počasí, které nás provázelo 14 dní, jsme byli nuceni 

OB vynechat a realizovat jiné aktivity v tělocvičně. 

Během vyučovacích hodin jsem poznala různé chování žáků. Veliké rozdíly byly 

především v dívčích a chlapeckých skupinách. Chlapecké skupiny byly převážně nekonfliktní, 

jen občas chlapci měli problém s tím, že je dané aktivity nebaví a že by raději hráli fotbal 

nebo florbal. Hned první hodinu mi chlapci řekli, že hry (měli na mysli hry, které jsme hráli 

v experimentální skupině) nepatří do tělesné výchovy, že to není tělocvik a ať jim dám míč, 

že by chtěli hrát fotbal. S ostatními aktivitami pak už byli docela spokojení a respektovali,    

že jsou náplní tělesné výchovy. U dívek v experimentální skupině byl daleko zásadnější 

problém. Ten spočíval v tom, že dívky ze šesté třídy se snažily bojkotovat všechny aktivity, 

které jsme měli na programu. Podle jejich paní učitelky to dělají na každé hodině tělesné 

výchovy. Bohužel ani netradičními a novými aktivitami jsme se těmto dívkám nezavděčili. 

Oproti tomu dívky z páté třídy by si rády vyzkoušely nové aktivity, hry apod., ale bály se 

projevit nadšení před staršími spolužačkami.  

Nesmím opomenout vliv osobnosti učitele. Domnívám se, že zde vliv osobnosti učitele 

určitě byl. Bylo však zapotřebí, aby učitel působil v dané skupině po delší dobu. Otázkou také 

zůstává, jak by žáci na dané aktivity reagovali, když by v rámci projektu učil jejich učitel, 

kterého mají po celý školní rok.  

Na závěr bych chtěla říci, že projekt ukázal, že by aktivity v přírodě mohly vést k sourodé 

změně postoje k tělesné výchově. Ukazují nám to výsledky u experimentální skupiny chlapců. 

Samozřejmě by bylo potřeba dalších zkoumání, která by ukázala, zdali k sourodé změně 

opravdu došlo. Velikou roli zde také hraje čas. A to nejen délka trvání projektu, ale také doba 

po uplynutí projektu. Bylo by dobré se do skupin vrátit po určité době a zjistit, jaký mají 

postoj k tělesné výchově nyní a zdali jim například dané aktivity chybí. Myslím si, že kdyby 

se aktivity v přírodě zařadily do běžných hodin tělesné výchovy a staly se automaticky jejich 

součástí, došlo by ke změně postojů k tělesné výchově. Žáci by se na hodiny více těšili, byly 

by pro ně více atraktivní. Tělesnou výchovu by zařadili mezi oblíbené předměty nejen proto, 

že u ní nemusejí přemýšlet a nesedí v lavicích, ale i proto, že se těší, že budou dělat něco 

nového a že se naučí nějakou novou dovednost. Je otázkou několika let, aby učitelé pochopili 

význam aktivit v přírodě a chtěli je zařadit do běžných hodin tělesné výchovy.   
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Přílohy 

Příloha č. 1 

Ahoj, ráda bych Tě požádala o vyplnění tohoto krátkého dotazníku, který se ptá na Tvůj 

vztah k hodinám tělesné výchovy. Cílem mé diplomové práce je zjistit, zda se dají změnit 

postoje k tělesné výchově, když se do hodin tělesné výchovy zařadí aktivity v přírodě. Za 

vyplnění dotazníku Ti předem děkuji.  

 

 

1. Věnuješ se nějakému sportu?  

a) Ano    b) Ne 

 

2. Pokud jsi odpověděl/a v ot.č.1 ANO, napiš, jakému sportu/sportům se věnuješ. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

3. Patří tělesná výchova mezi Tvé oblíbené předměty?  

a) Ano        b) Ne 

Proč? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

4. Těšíš se na hodiny tělesné výchovy? 

a) Ano     b) Většinou ano    c) Jak kdy    d) Téměř nikdy   e) Nikdy 

 

5. Jsou pro Tebe hodiny tělesné výchovy zajímavé? 

a) Ano     b) Většinou ano    c) Jak kdy   d) Téměř nikdy    e) Nikdy 

 

6. Co Tě v hodinách tělesné výchovy baví? (Jaké sporty, hry, cvičení a aktivity) 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

7. Co Tě v hodinách tělesné výchovy nebaví? (Jaké sporty, hry, cvičení a aktivity) 

 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

8. Je pro Tebe důležité, jakého učitele máš na hodiny tělesné výchovy? 

a) Ano   b) Ne 
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Proč? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

9. Uvítal/a bys nové netradiční sporty, hry, cvičení a aktivity v hodinách tělesné 

výchovy?  

a) Ano      b) Ne 

Proč a jaké? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

10. Navštěvuješ nějaký oddíl, zájmovou skupinu nebo kroužek a jaký?  Např. 

sportovní, turistický aj.,   

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

11. Jak nejraději a nejčastěji trávíš svůj volný čas? 

a) Počítač/televize    b) sport  c) venku s kamarády   d) hudba 

Jinak, než uvedené možnosti? 

……………………………………………………………………………………………… 

 

12. Baví Tě hodiny tělesné výchovy s Tvým/Tvou učitelem/učitelkou? 

a) Ano    b) Většinou ano   c) Jak kdy   d) Téměř nikdy   e) Nikdy  

 

13. Jsou hodiny tělesné výchovy s Tvým/Tvou učitelem/učitelkou atraktivní? 

a) Ano   b)Většinou ano   c) Jak kdy  d) Téměř nikdy   e) Nikdy 

 

14. Tvůj věk a třída:  

 

………………………. 

 

15. Pohlaví 

a) Dívka         b) Chlapec 
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Příloha č. 2 

1.hodina 

Na začátku hodiny rozdány dotazníky – 15-20 min  

Úvodní část – Gordický uzel (5 min) 

Hlavní část – Běhání pro čísla (10 min) 

- Zvedni zadek  

- Noemova archa  

Závěrečná část – probíhání pod lanem (2-3 min) 

 

2.hodina 

-Výběh do terénu – cestou soutěže – štafety (podávání klacku), házení šišek do stromu, házení 

stéblem trávy … 5-7min doběh na místo, 30min běh lesem a soutěže, 5-7min návrat do školy 

 

3.hodina 

Úvodní část – rozběhání a protažení (10 min) 

Hlavní část – bouldering – bezpečnost a záchrana 

                  -ve dvojicích – každý/á si vyzkouší lezení i záchranu 

                                        -lezení se zavřenýma očima, druhý napovídá kde se  

                                         dobře chytit a kam dát nohy 

                                        -soutěž, která z dvojic doleze nejdále (po každém  

                                         spadnutí se ve dvojici mění, každý jedinec může  

                                         spadnout 3x) 

závěrečná část – protažení především horních končetin a zhodnocení hodiny (5 min) 

 

4.hodina 

Úvodní část – běh do blízkého parku u školy na posilovací stroje (prolézačky) (5min) 

Hlavní část – 1.část – každý jednotlivec si vyzkouší všechny stroje, které jsou k dispozici,   

                                   vysvětlení a ukázka jak se na daných strojích cvičí (20 min) 

- 2.část – přeběh do areálu školy,  házení granátem (15 min) 

Závěrečná část – protažení a zhodnocení hodiny  
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5.hodina (vzhledem k počasí místo OB) 

Hodina v tělocvičně 

Úvodní část – hry na zahřátí a uvolnění atmosféry – Dostaň se ven, dostaň se dovnitř 

                                                         -Medvědí brloh (7 - 9 min) 

Hlavní část (30 min) – Monstrum – rozdělení na dvě skupiny, ve kterých zkoušeli daná zadání 

- Ostrovy - všichni se musejí vejít do vymezeného prostoru (vymezeno lanem) 

- Přetahování lana 

- Proskakování dlouhého lana  

Závěrečná část – protažení, posilování a zhodnocení hodiny (5 min)  

 

6.hodina  

Netradiční hry v tělocvičně (špatné počasí) 

- Friesbee (10 min) 

- Ringette   …………. Turnaje přes síť (35 min) 

 

7.hodina 

Na úvod vyplnění dotazníku (15 – 20 min) 

Kolečkové brusle (20-25 min) – na venkovním hřišti před školou 

- Rozbruslení 3kola 

- Protažení na bruslích 

- 4 družstva – štafety – jízda tam a zpět  

                                - předávání kolíku 

                                - jízda mezi kužely 

                                - jízda popředu a pozadu 

                 -     závěr – volné jízdy  
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Příloha č. 3 

Noemova archa 

Vzájemný kontakt, poznávání se, navození dobré nálady. 

 Pomůcky: šátky na oči, lístečky s názvy zvířat 

 Prostředí: hřiště, louka, lesní cesta apod. 

 Popis: Každý hráč obdrží lísteček se jménem některého zvířete. Lístečky obsahují 

rozlišné druhy zvířat. Po úvodní informaci si žáci zaváží oči, vedoucí je rozestaví 

po různých místech – zamíchá je. Na povel začne každý hráč napodobovat zvuky 

svého zvířete a zároveň poslouchá, kde se ozývá podobné volání. Jednotlivé druhy 

se snaží shromáždit co nejrychleji. Nikdo nesmí mluvit, dovoleno je pouze 

vydávání zvuku příslušného zvířete (Neuman, 1998). 

 Bezpečnost: bezpečná hrací plocha, nejlépe ohraničená 

Gordický uzel 

 Kontakt s ostatními, kooperace, obratnost, tvořivý přístup. Dobrá příležitost zapojit 

všechny do akce.  

 Pomůcky: nepotřebujeme 

 Prostředí: dvůr, hřiště, louka  

 Popis: Vytvoříme kruh tak, abychom se dotýkali rameny. Předpažíme levou paži a 

uchopíme za ruku některého ze spoluhráčů. Nesmí to být však soused zleva nebo 

zprava. Totéž provedeme pravou paží. Nyní jsme vytvořili Gordický uzel. Snažíme se 

rozmotat, aniž bychom se pustili. V průběhu hry se může měnit způsob držení rukou 

při zachování stálého kontaktu, nesmí to však měnit základní postavení (Neuman, 

1998). 

 Bezpečnost: Upozornění žáků na ohleduplnost při držení za ruce. Jinak nejsou známy 

žádné úrazy.  

Zvedni zadek 

 Síla, koordinace, spolupráce.  

 Pomůcky: žádné nepotřebujeme 

 Prostředí: travnaté hřiště nebo louka 
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 Popis: Cvičení na prověření koordinace a síly svalů. Dvě váhově vyrovnané osoby si 

sednou na zem čelem k sobě, zvednou nohy do výše hlavy, zapřou chodidla o sebe. 

V této poloze se snaží pozvednout hýždě nad zem. Pokud jim to nejde, posunou se 

blíže k sobě (Neuman, 1998). 

 Bezpečnost: neprovádíme cvik na samém začátku lekce, nýbrž až po krátkém zahřátí a 

procvičení. 

Běhání pro čísla 

 Vytrvalost, komunikace, spolupráce 

 Pomůcky: dvě sady čísel, barevně odlišené 

 Prostředí: venkovní plocha, nejlépe nějaký cíp lesa 

 Popis: Dvě družstva soutěží mezi sebou. Mají stejný počet čísel, ty musejí posbírat. 

Čísla se sbírají postupně, vždy vyběhne jeden z týmu, najde číslo a vrací se zpět, poté 

vybíhá další a sbírá následující vyšší číslo. Členové družstva si mohou radit a 

povzbuzovat se. Vyhrává to družstvo, které jako první sesbírá všechna čísla ve 

správném pořadí. 

 Bezpečnost: soutěžící musejí dávat pozor na terén a na ostatní soupeře, aby se 

nesrazili 

Dostaň se ven, dostaň se dovnitř  

   Komunikace, spolupráce 

 Pomůcky: žádné 

 Prostředí: venkovní plocha, tělocvična 

 Popis: Vytvoříme kruh, spojíme se za ruce (zahákneme za lokty). Zvolíme jednoho, 

dva či tři soutěžící, kteří jsou uvnitř kruhu. Jejich úkolem je dostat se ven z kruhu.  

 Bezpečnost: soutěžící musejí dávat pozor, aby nezranili jedince uprostřed či sami sebe 

Medvědí brloh  

           Reakce, rychlost, obratnost 

 Prostředí: venkovní plocha, tělocvična 

 Pomůcky: žádné 
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 Popis: dvě družstva. Vymezení území. Družstva dostanou jména: např.: Brtníci a 

Medvědi. Jsou proti sobě (vzdálenost mezi družstvy 2-3m). Vždy je dána jiná 

startovací poloha. Učitel vždy řekne jedno ze jmen. Úkolem daného družstva je chytit 

co nejvíce jedinců z protějšího týmu, ten se snaží co nejrychleji dostat za vymezené 

území. Polapený jedinec se přidává k druhému družstvu. 

 Bezpečnost: soutěžící musí dát pozor při vybíhání z nejrůznějších poloh. 

Monstrum 

 Komunikace, kooperace 

 Prostředí: v tělocvičně, venku na rovné ploše 

 Pomůcky: žádné 

 Popis: Vytvoření družstva (záleží na počtu účastníků, může být i jedno družstvo), vždy 

musí být v kontaktu ze zemí určitý počet nohou a rukou, monstrum musí být jednotné, 

nesmí vytvořit dvě a více monster. Neexistuje jedna správná varianta, možných 

způsobů provedení je více.  

 Bezpečnost: v blízkém okolí by neměl být nebezpečný předmět, který by při pádu 

mohl způsobit zranění (venku např. kámen, vevnitř např. lavička) 

 

Ostrovy  

 Komunikace, spolupráce 

 Prostředí: venku na rovné ploše, v tělocvičně 

 Pomůcky: lano 

 Popis: Vytvoří se lanem libovolný tvar (převážně se tvoří kruh), do vnitřního prostoru 

se musí poskládat celá skupina, aniž by někdo vyšlápl jakoukoliv částí těla za 

ohraničené území. Vždy po zdárném splnění se území zmenšuje.  

 Bezpečnost: v blízkém okolí by neměl být nebezpečný předmět, který by při pádu 

mohl způsobit zranění (venku např. kámen, vevnitř např. lavička)  


