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Abstrakt  

Název:     Využití principu hry ve sportovní přípravě dětí. 

Cíle:   Cílem této práce je sestavení přehledu pohybových her využitelných ve sportovní 

přípravě dětí bez ohledu na specializaci. Dalším cílem je roztřídění her podle toho, 

jakou pohybovou schopnost převážně rozvíjejí a zároveň ověření jejich oblíbenosti 

na základě anketního šetření.  

Metody:   Bakalářská práce je zpracována formou literární rešerše a v práci využívám také 

anketní šetření. 

Výsledky: Prostudováno bylo 47 literárních zdrojů. Na základě prostudované literatury a 

vlastního posouzení jednotlivých her ve vztahu ke sportovní přípravě dětí byl 

sestaven základní výběr her, které ve sportovní přípravě dětí plní významnou 

úlohu. Zároveň bylo provedeno zjištění oblíbenosti realizovaných her u vybraného 

vzorku dětí, které slouží jako zpětná vazba pro trenéra.  

Klí čová slova: Pohybová hra, sportovní trénink dětí, mladší školní věk, anketa 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

Title:    The use of game principle in athletic training of children in primary school age. 

Objectives:  The aim of this thesis is to build a list of motoric games, that can be used in 

children's sports training, regardless of their specialization. Another objective is 

to classify games according to which physical ability mainly developed while 

verifying their popularity on the basis of the questionnaire survey 

Methods:  The bachelor thesis is structured in the form of literary review and questionnaire 

survey. 

Results:  There are 47 literary sources in the thesis. Based on the literature and own 

assessment of each game was compiled basic selection of games that play an 

important role in athletic preparing of children. In sample of children was carried 

out the research of the popularity of the games. It can be used as feedback for the 

coach. 

Keywords:  Motoric game, athletic training of children, primary school age, questionnaire 

survey. 
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1. ÚVOD 

Dříve bylo běžné, že se děti scházely na oblíbeném místě v parku nebo na hřišti a 

spontánně hrály převážně pohybové hry. Tak zcela přirozeným způsobem udržovaly svou 

fyzickou kondici. Pohybové aktivity současné mládeže přešly většinou do organizované a 

vedené formy ve sportovních oddílech a tělovýchovných organizacích. Zde se často již od 

útlého věku soustředí na výkon a výsledek v soutěži. Podle mého názoru by se pohybová hra 

z dětského života neměla vytratit, ale naopak ji trenéři mohou využít pro účely sportovní 

přípravy.  

Protože sama trénuji děti mladšího školního věku, chci, aby si zvyšovaly kondici, ale 

zároveň, aby je trénink bavil a sportování si užívaly. Zlepšení ve své specializaci, udržení 

výkonnosti a motivace dosáhnou, když budou dobře všestranně připraveni a když jim zůstane 

kladný vztah ke sportu. O to se snažím právě prostřednictvím pohybových her. Proto jsem si 

pro svou bakalářskou práci vybrala téma využití principu hry ve sportovní přípravě dětí. 

Ve své práci jsem shrnula poznatky o sportovní přípravě dětí. Zvláštní pozornost byla 

věnována popisu období mladšího školního věku a hry. Protože hra má mnoho podob a 

využití, zde uvádím především informace, které slouží k realizaci hry ve sportovním tréninku 

nebo na sportovních soustředěních. Dále jsem popsala tréninkové prostředky pro rozvoj 

jednotlivých pohybových schopností. Na to jsem navázala přehledem her, které sama 

k rozvoji těchto schopností využívám v tréninku dětí. Ve své práci jsem hry utřídila do 

kategorií podle toho, jakou pohybovou schopnost rozvíjejí. Cílem práce je prostudovat 

literaturu zabývající se hrou a sportovní přípravou dětí. Na základě získaných poznatků hry 

utřídit do jednotlivých kategorií, které se dají využít ve sportovní přípravě dětí. Poté pomocí 

ankety zjistit oblíbenost vybraných her. Výsledky literární rešerše použiji pro podrobnější 

výzkumné šetření v rámci diplomové práce.  
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2.  TEORETICKÁ VÝCHODISKA  

V této kapitole rozebírám dosavadní poznatky o sportovní přípravě dětí a témat s tím 

souvisejících, jako je mladší školní věk, senzitivní období, trenérský přístup a hra. Tato část 

utváří všeobecný pohled na problematiku sportovní přípravy dětí a významu principu hry v ní.  

2.1. Mladší školní věk 

Vymezení mladšího školního věku se různí. Langmeier a Krejčířová (2006) označují 

jako mladší školní období dobu od nástupu dítěte do školy (tedy od 6. – 7. roku dítěte) do 

doby, než se začnou projevovat známky pohlavního dospívání i s průvodními psychickými 

projevy (11-12 let).  

Toto vymezení by podle Vágnerové (2012, s. 255) zahrnovalo raný školní věk (6-9 

let), kdy dítě zvládne novou sociální roli a základy vzdělanosti: naučí se číst psát a počítat a 

střední školní věk, který končí nástupem dítěte na 2. stupeň základní školy.  

Na dva kratší časové úseky toto období dělí také Matějček (1996, s. 61) – mladší 

školní věk (6-8 let) a střední školní věk (8-12 let). Mladší školní věk označuje Matějček 

(2001, s. 57) jako přechodný, protože následkem mnoha změn v tomto období pak vznikají 

mezi dětmi velké rozdíly. 

Mladší školní věk lze také dělit podle Dovalila a Jansy (2009) na: 

Období pohybového neklidu (6-7 let), které charakterizuje nestálost, živost, děti jsou 

neustále v pohybu a mají potřebu něco dělat a zlatý věk motoriky (8-10), kdy se děti 

nejsnadněji učí nové pohybové dovednosti. Jsou optimistické, mají chuť i elán sportovat. 

Dobu od šesti do deseti let uvádějí pod pojmem mladší školní věk i Dylevský, Kučera, 

Zounková (2011, s. 16). 
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2.1.1. Tělesný vývoj v mladším školním věku 

Říčan uvádí, že průměrný chlapec vyroste od 6 do 11 let ze 117 na 145 cm a 

jedenáctiletá dívka je asi o centimetr vyšší než chlapec (1989, s. 158). Zounková, Kučera a 

Dylevský  (2011, s. 17) upozorňují na tuhost některých svalových skupin, která se u dětí 

objevuje jako důsledek růstu. Obvykle se jedná o oblast hamstringů, pravděpodobně kvůli 

rychlému růstu dlouhých kostí v rozmezí sedmého až desátého roku. Krištofič (2006, s. 13) 

doporučuje tento problém řešit nenásilným kontinuálním strečinkem. Dovalil (2005, s. 245) 

vysvětluje, že je v tomto období nezbytné věnovat častou pozornost návyku dobrého držení 

těla, protože kostra ještě není vyvinutá a zakřivení páteře není trvalé. Zato růst mozku jako 

orgánu centrální nervové soustavy je ukončen již na konci předškolního věku. Přesto, že 

nervové struktury v mozkové kůře dále dozrávají, nastávají příznivé podmínky pro vznik 

nových podmíněných reflexů. Po 6. roce je tedy nervový systém dostatečně zralý i pro 

složitější, koordinačně náročné pohyby. 

2.1.2. Psychický vývoj v mladším školním věku 

Dovalil (2005, s. 245) popisuje mladší školní věk jako období, kdy se rozvíjí paměť a 

představivost. Dítě nechápe souvislosti, soustředí se spíše na jednotlivosti. Také schopnost 

abstraktního myšlení je minimální. Psychologové toto období nazývají „obdobím 

realistického nazírání“, kdy dítě chápe to, co vidí, to, na co si „může sáhnout“.  

Děti charakterizuje impulzivnost – časté přechody z radosti do smutku a naopak. Dítě 

nedokáže dlouhodobě sledovat cíl a soustředit se. Perič (2012, s. 25) uvádí, že doba plné 

koncentrace je přibližně je 4 - 5minut. Patrná je také větší odvážnost.  

Erikson (in Hátlová, 2011, s. 118) toto období označil jako fázi píle a snaživosti. To 

znamená, že dítě plní roli, kterou od něho očekávají jeho nejbližší. Usiluje o chování, za které 

je chváleno a tím zvyšuje své sebehodnocení.  
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2.1.3. Pohybový vývoj v mladším školním věku 

Mladší školní věk je vývojovým obdobím, kdy dochází k výrazným změnám 

v pohybové aktivitě dítěte. V tomto věku dítě nastupuje do školy a s tím se mění i režim, na 

který bylo do této chvíle zvyklé. Jak uvádí Zounková, Kučera a Dylevský, (2011, s. 16) zátěž 

představuje pro dětský organismus právě statická práce. V důsledku toho dochází k vrtění 

v lavicích, což ale není známkou zlobení, ale vyjádření potřeby kompenzace jednostranné 

zátěže. Dítě by mělo mít možnost strávit stejnou dobu jako ve škole hraním svých volných 

her. Spontánní aktivita je pro toho období charakteristická. Dítě zvládá lehce nové pohybové 

dovednosti, ale stejně lehce je zapomene, pokud se neopakují. Perič (2012, s. 25) doporučuje 

pro lepší osvojení nových dovedností uplatňovat zkušenosti dětí z přirozené motoriky a učení 

herní formou s využitím učení nápodobou.  

 Protože ve věku mezi 7. – 10. rokem není ještě zcela dobudována centrální nervová 

soustava, je podle Krištofiče (2006, s. 12) vhodné rozvíjet rychlostní, koordinační a akčně 

reakční schopnosti. Pohyb je neefektivní a pro dětskou motoriku jsou charakteristické 

souhyby doprovázející hlavní pohyb. V tréninku bychom měli rozvíjet mezisvalovou 

koordinaci, přesnost poloh a pohybů. Zaměřit se obzvlášť na držení těla a na funkci svalů 

tělesného jádra. Mezi 9. - 10. rokem dojde k prudkému nárůstu percepčních schopností. Děti 

lépe vnímají okolí, lépe odhadují vzdálenost a rychlost pohybujících se předmětů a zlepšuje se 

periferní vidění. Proto je vhodné v tomto věku rozvíjet orientační schopnosti. Kolem 11. roku 

také dozrává vestibulární aparát a to se projevuje ve zlepšení rovnovážných schopností.  

 Věk od 8 do 12 let je označován jako „zlatý věk motoriky“, kdy si děti osvojují 

pohybové dovednosti nejrychleji. Také se setkáme i s názvem „zlatý věk mechanické paměti“, 

který uvádí ve své publikaci Mertin (2011, s. 167). 

 Charakteristické znaky dovedností hrubé motoriky v tomto období shrnují Zounková, 

Kučera a Dylevský (2011, s. 17) a přirovnávají je již k podobě, jakou bychom našli u 

dospělého jedince. Takto se dospělému podobá posturální kontrola, balanční strategie, 

dokonalá forma běhu a skoku a dovednosti hopsání. Charakteristiky jemné motoriky jsou 

zvyšující se koordinace v manipulaci s malými předměty, vývoj specifických úchopových 

dovedností a vývoj komplexu jemných motorických dovedností, zdokonalení rukopisu a 

dovedností ruky při stravování, házení a chytání.  
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2.1.4. Sociální vývoj v mladším školním věku 

Významným faktorem v sociálním chování je nástup do školy, kdy se dítě začleňuje 

do kolektivu a podřizuje se jeho normám, zákonitostem a pravidlům. Od volné hry přechází 

k vážné činnosti. Právě nástup do školy, jak uvádí Vágnerová (2012, s. 255), ovlivní další 

rozvoj dětské osobnosti. Dítě získá úplně novou roli školáka, nové zkušenosti, schopnosti a 

dovednosti. Škola se stane důležitým místem jeho socializace.  

Mertin (2011, s. 167) toto období charakterizuje jako klidné, když se dítěti ve škole 

daří. Když už má za sebou nejběžnější dětské nemoci, ovládlo vlastní tělo a dokáže být docela 

samostatné. Dospělí jsou pro děti vzory, obzvláště pak rodiče. Děti ještě přijímají aktivity, 

které jim rodiče nabízejí a jsou mazlivé. 

Perič (2012, s. 26) říká, že pro konec tohoto období je naopak typická tendence ke 

kritičnosti. Dítě začíná negativně nahlížet a posuzovat okolí. Autorita rodičů se snižuje a dítě 

vyhledává vzory mezi svými vrstevníky. Vliv rodičů někdy zastiňují učitelé nebo trenéři.  

2.1.5. Trenérský přístup v mladším školním věku 

V období mladšího školního věku jsou děti optimistické a pohyb jim působí radost. 

Rády soutěží. Typickou činností je pro ně hra. Proto by měl v tréninku převládat herní 

princip. Dovalil (2005, s. 246) popisuje herní princip jako radostný charakter veškerého 

počínání, příjemné zážitky. Perič (2012, s. 26) herní princip definuje jako radostný charakter 

veškeré činnosti, který je doprovázen příjemnými prožitky ze spontánního pohybu. 

 Krištofič (2006, s. 12) si je také vědom, že hry jsou prvotním motivačním faktorem 

dětí. Říká, že výsledek jejich snažení je úměrný právě jejich motivaci a zájmu. Krištofič také 

upozorňuje na důležitost rozhodování her, na které jsou děti velmi citlivé. Hry musí být 

z jejich pohledu rozhodovány spravedlivě. Reakce na nespravedlnost bývají emocionálně 

vypjaté. Děti se mohou uzavřít, nekomunikovat a hru sabotovat. V tréninku dětí je podle jeho 

názoru nezbytná pozitivní motivace. Chyby by se měly odstraňovat postupně od kritických 

míst nově učené dovednosti k méně podstatným pohybovým aktům.  
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 Dovalil (2005, s. 246) říká, že porážky by trenér ani rodiče neměli hodnotit negativně, 

aby se dítě nestresovalo. Trenér působí v oblasti výkonové, ale i výchovné. Z toho plyne 

velká zodpovědnost. Perič (2012, s. 26) také vyzdvihuje, že trenér má jít vždy příkladem. Je 

nutné neustále rozvíjet koncentraci, posilovat vůli, formovat vlastnosti osobnosti, kolektivní 

cítění, dbát na učení správné životosprávy, hygienických návyků a celkového denního režimu. 

2.2. Sportovní příprava dětí 

Úkoly sportovního tréninku se dělí do jednotlivých druhů příprav – kondiční, 

technickou, taktickou a psychologickou. V praxi se všechny složky navzájem prolínají, jak 

uvádí Dovalil a Perič (2009, s. 168). U dětí v mladším školním věku jasně dominuje složka 

pohybová, následuje technická a psychická. Taktická příprava je až otázkou věku pozdějšího. 

2.2.1. Kondiční příprava 

Pojem kondice v běžném životě spojujeme s pocitem zdraví, dostatkem energie a se 

zdatností. Jak popisují Dovalil a Choutková (1988, s. 127), v kondici je zkrátka ten, kdo víc 

vydrží. Důležitým znakem kondice je různorodé odolávání námaze. Ve sportu to znamená, že 

nezáleží tolik na přesnosti provedení pohybu, ale o celkovou úroveň pohybových schopností. 

Pohybové schopnosti se dělí na rychlostní, koordinační, silové, vytrvalostní a pohyblivost. 

Dovalil (2005, s. 107) vysvětluje, že se kondiční příprava soustředí na dvě oblasti 

ovlivňování pohybových schopností. Prvotně vytváří širokou pohybovou základnu, která poté 

slouží jako východisko pro rozvoj speciálních pohybových schopností.  

V tréninkové jednotce  se pohybové schopnosti dají rozvíjet samostatně a nebo několik 

dohromady. Řazení tréninku jednotlivých schopností v rámci tréninkové jednotky je závislé 

na řízení pohybu CNS a na požadavcích zapojení jednotlivých zón energetického krytí. Přední 

místo v tréninkové jednotce by měla mít koordinačně náročná cvičení, poté rychlostní, silová 

a na konec vytrvalostní. 

 Rozdělení pohybových schopností podle Dovalila (2005, s. 26): 
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Silové schopnosti 

 Silové schopnosti představují komplex schopností překonávat či udržovat vnější odpor 

svalovou činností.  

• Absolutní síla (schopnost spojená s nejvyšším možným odporem), 

• explozivní síla (schopnost překonávání nemaximálního odporu vysokou až maximální 

rychlostí), 

• vytrvalostní síla (schopnost překonávat nemaximální odpor opakováním pohybu v daných 

podmínkách nebo dlouhodobě odpor udržovat). 

Rychlostní schopnosti 

 Rychlostní schopnost je určována krátkodobou pohybovou činností (do 20s) 

vykonávanou co nejvyšší možnou rychlostí. Jako rychlostní schopnosti se považují: 

•  Rychlost reakční, 
 

•  acyklická (maximální rychlost provedení jednotlivého pohybu), 
 

•  cyklická (překonání co nejdelší vzdálenosti v co nejkratším čase). 
 

Koordinační schopnosti 

 Koordinační schopnosti se definují jako soubor schopností lehce a účelně koordinovat 

vlastní pohyby, přizpůsobovat je měnícím se podmínkám, provádět složitou pohybovou 

činnost a rychle si osvojovat nové pohyby. Často je pro koordinační schopnosti také používán 

termín obratnost. Základní koordinační schopnosti podle Dovalila (2005, s. 31) jsou: 

• Diferenciační schopnost, 

• orientační schopnost, 

• rovnovážná schopnost, 
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• schopnost reakce, 

• schopnost rytmu, 

• spojovací schopnost (spojování pohybů a jejich částí), 

• schopnost přizpůsobování. 

Vytrvalostní schopnosti 

 Vytrvalostní schopnost je komplex předpokladů provádět činnost s požadovanou 

intenzitou co nejdéle nebo ve stanoveném čase s co nejvyšší intenzitou, tj. v podstatě odolávat 

únavě. 

• Dlouhodobá vytrvalost (schopnost vykonávat pohybovou činnost odpovídající intenzity 

déle než 10 min), 

• střednědobá vytrvalost (schopnost vykonávat pohybovou činnost intenzitou odpovídající 

nejvyšší možné spotřebě kyslíku po dobu 8 – 10 minut), 

• krátkodobá vytrvalost (schopnost vykonávat činnost co možná nejvyšší intenzitou po dobu 

2 – 3 minut), 

• rychlostní vytrvalost (schopnost vykonávat pohybovou činnost absolutně nejvyšší 

intenzitou, co nejdéle – do 20 až 30 sekund). 

Pohyblivost  

 Pohyblivosti se rovná dostatečný rozsah pohybů v kloubech. 

2.2.2. Zvláštnosti sportovní přípravy dětí  

Bunc a Perič (2009, s. 197) popisují sportovní přípravu dětí jako specifický tréninkový 

proces, ke kterému je potřeba i tak přistupovat.  Od tréninku dospělých se velmi liší, protože 
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děti mají jinou stavbu těla, jinou psychiku a celkově úplně odlišný pohled na svět a dění 

kolem sebe než dospělí.  

Hlavním cílem sportovní přípravy dětí je vytvořit předpoklady pro pozdější trénink. 

Úkolem trenéra je nepoškodit svěřence, jak po stránce fyzické, tak i psychické. To se děje 

zvláště pokud trenér nerespektuje tělesný a psychický vývoj dítěte. Následkem toho obvykle 

bývá ztráta zájmu o sportovní činnost. 

Sportovní příprava musí vždy vycházet z momentálního stupně rozvoje organismu, 

který je označován jako biologický věk.  

 Bunc a Perič (2009, s. 197) shrnuli 3 základní principy sportovní přípravy dětí 

v následujících bodech: 

• Vždy přihlížet k anatomickým, fyziologickým a psychologickým zvláštnostem dětského 

organismu. 

• Vytvářet základ k dosahování vysoké výkonnosti v dospělosti rozvíjením pohybových 

schopností a dovedností. 

• Neuchýlit se k předčasné (rané) specializaci, ale v první řadě k všestrannosti. 

Podle Dovalila a Choutkové (1988, s. 44) má všestranný trénink volit i jiná tělesná 

cvičení, než vyžaduje daná specializace. Tato cvičení mají namáhat všechny svalové skupiny 

a procvičit všechny pohybové schopnosti. Základním požadavkem je široká, co nejpestřejší 

nabídka pohybových činností a seznámení dětí s řadou sportů, zejména těch sezónních. 

Zařazování těchto cvičení upevňuje zdraví, zvyšuje celkovou odolnost dětí, zajišťuje 

harmonický rozvoj a je odrazovým můstkem pro pozdější specializaci.  

Branta (2014, s. 15) se vyjadřuje hlavně k dospělým a trenérům, kteří by neměli dětem 

dovolit se specializovat příliš brzy. Bez porozumění vlivu biologického růstu a zrání mohou 

dětem ublížit a zničit jejich touhu po budoucí účasti ve sportu. 

S požadavkem všestrannosti se ztotožňuje i Krištofič (2006, s. 14), který říká, že 

kondiční příprava dětí by se neměla soustředit na rozvoj specifických energetických systémů, 
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ale na pestrost stimulačních podnětů ve smyslu všestrannosti a vytvořit tak základy pro rozvoj 

účelné techniky pohybu.  

Krištofič (2006) se zabývá využitím gymnastiky jako prostředku pro všestrannou 

pohybovou přípravu mladých sportovců. Zde je gymnastika chápána jako učení účelně se 

pohybovat bez zaměření na konkrétní cviky. V jeho pojetí sportovní přípravy se řídí heslem, 

že připravuje děti na jejich maximální budoucí výkony. Těch je možné dosáhnou jen 

harmonickým rozvojem celého pohybového systému při zachování zdraví. Proto do pohybové 

přípravy, kde propojuje složku kondiční a koordinační, zahrnuje i kompenzaci, která je 

důležitou prevencí funkčních i zdravotních problémů.  

V rámci tohoto pojetí všeobecné pohybové přípravy mladých sportovců s využitím 

gymnastiky považuji za důležité zmínit zpevňovací přípravu známou také pod názvem Core 

training, kterou Krištofič (2006, s. 34) považuje za nutnou součást tréninku v každém sportu, 

především pak u mládeže. Core training zkvalitňuje kontrolu pohybu a tím snižuje míru rizika 

zranění.  
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2.2.3. Raná specializace vs. trénink odpovídající vývoji 

Sportovní příprava dětí rozlišuje dvě cesty k dosažení vysoké výkonnosti – ranou 

specializaci a trénink odpovídající vývoji. Rozdíly mezi nimi popisuje následující tabulka: 

RANÁ SPECIALIZACE TRÉNINK ODPOVÍDAJÍCÍ VÝVOJI 

Strategie 

Vysoká výkonnost co nejdříve, plánovitý 

trénink si klade za cíl co nejrychleji 

dosáhnout úspěchu. 

Výkonnost přiměřená věku, nejvyšší výkon 

jako perspektivní cíl, dětství a mládí je 

přípravnou etapou. 

Trénink 

Cenu má jen to, co směřuje rychle k cíli, 

úzké zaměření na specializaci vede 

k jednostrannosti. 

Odpovídající podíl všestrannosti. 

Zatížení 

Jít až na hranici únosnosti, neúměrné 

nároky na ještě nevyzrálé jedince. 

Zřetel na stupeň individuálního vývoje, 

postupné a pozvolné stupňování nároků 

Psychologické rysy 

Tvrdost, cílevědomost, v tréninku 

vystupují psychické momenty 

charakteristické pro práci dospělých: 

napětí,vážnost, vyhraněná racionalizace, 

tlak na výkon. 

Trénink odpovídající mentalitě věkového 

stupně, omezování tlaku na výkon, aktuální 

výkonnostní cíle a požadavky nejsou 

výlučné, radost, hravost, uvolněnost, 

bohatství prožitků, přiměřené ocenění. 

Tabulka 1: Porovnání rané specializace a tréninku odpovídajícímu vývoji (Dovalil a 
Choutková, 1988, s. 65). 
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Buchtel, Kočíb, Tůma (2013, s. 35) ve své nejnovější studii uvádějí, že z vybrané 

skupiny 234 trenérů (102 volejbal, 69 tenis, 63 házená) by k rané specializaci přistoupilo 

pouze 8% dotazovaných. 

2.2.4. Senzitivní období 

Jako senzitivní období se označuje doba, kdy je zvláště vhodné rozvíjet určité 

pohybové schopnosti a dovednosti. Vychází z biologického věku dětí, tedy ze skutečného 

stupně vývoje, který je u dívek rychlejší než u chlapců. Proto senzitivní období u dívek začíná 

i končí dříve.  

 Senzitivní období pro jednotlivé pohybové schopnosti podle Periče (2012, s. 34): 

Koordinační schopnosti 

Podmínky pro rozvoj koordinace určuje vývoj centrální nervové soustavy – její vysoká 

plasticita, schopnost střídání vzruchů a útlumů a činnost analyzátorů. U dívek je senzitivní 

období vymezeno mezi 7 a 11 roky a u chlapců do 12 let. Poté se tempo vývoje zpomaluje a 

může dojít až k úplné stagnaci kvůli změnám v době puberty.  

Rychlostní schopnosti 

Rychlostní schopnosti je třeba rozvíjet co nejdříve. Důvodem je střídání vzruchů a 

útlumů v komplexu nervy – svalová vlákna. Obecně je za senzitivní období považováno 

rozmezí 7. až 14. Roku. Rychlostní schopnosti lze rozvíjet i nadále, ale za podpory rozvoje 

silových schopností.  

Silové schopnosti 

Senzitivní období pro silové schopnosti nastává později. Důvodem je produkce 

růstových a pohlavních hormonů, které ovlivňují rozvoj síly. Tempo rozvoje je tedy velmi 
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individuální. Nejvyšší přírůstky u dívek jsou mezi 10. -13. rokem a u chlapců mezi 13. – 15. 

rokem.  

Vytrvalostní schopnosti 

Vytrvalostní schopnosti se mohou rozvíjet v jakémkoliv věku.  

Kloubní pohyblivost  

K největšímu rozvoji kloubní pohyblivosti dochází mezi 9. a 13. rokem. U dívek lze 

s tréninkem začít dříve, ale největšího pokroku se dosahuje kolem 10. – 12. roku. Poté 

s růstem těla v pubertě schopnost rozvoje pohyblivosti klesá. 

Hátlová (2011, s. 118) upozorňuje na požadavek adekvátnosti zatížení vzhledem k věku. 

Krištofič (2006, s. 13) poukazuje na neúčelnost vystavování dětí velké anaerobní zátěži, 

protože ještě nemají dobudované mechanismy na zpracování a využití laktátu. Míra tolerance 

acidózy je také ještě na nízké úrovni. Proto, když bude trenér dítě vystavovat cvičení 

s maximální intenzitou po dobu 1-2 minuty, stejně nenastane adekvátní specifická odezva 

(adaptace a výrazné zlepšení). Vhodnější je krátkodobá intenzivní zátěž do 20 sekund.  

2.3. Hra  

 Jak uvádí Zapletal, (1985, s. 17) o přesnou definici se pokoušela řada psychologů, 

pedagogů, sociologů, antropologů a dalších vědeckých pracovníků. Nikomu se ale zatím 

nepodařilo vytvořit takovou definici, která by všechny uspokojila. Důvod bude v tom, že se 

pod pojmem hra skrývá velké množství aktivit.  

2.3.1.  Hra v pojetí různých autorů 

Neuman (2000, s. 18) se pokusil obecně charakterizovat hru jako dobrovolně zvolenou 

spontánní činnost, mající za cíl seberealizaci a získání prožitku. Říká, že hra je forma chování 

s jednoduchou strukturou cílů a časovou perspektivou. Správná hra většinou obsahuje útok, 
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únik, sledování, srovnávání, napodobování, změnu, důvěru a náhodu. Hra má rysy 

dobrodružnosti. Ve hře nacházíme momenty překvapení. 

Činčera (2007, s. 7) vidí správně a promyšleně podanou hru jako základní prostředek 

komunikace mezi učitelem a studenty. Takto podaná hra se podle něj může stát základním 

impulsem pro změnu fungování skupiny, osobnostního potenciálu jednotlivce či míry jeho 

porozumění určitému problému.  

Mazal (2000, s. 7) se zabývá hrou v životě člověka jako prostředkem k naučení se 

nových věcí, získáním něčeho. Hru chápe jako skutečnou součást života, cílenou činnost 

člověka a přitom zdánlivě zcela neproduktivní. Při hře není cílem užitek, ale prožitek z právě 

prováděné činnosti. Hra je podle něj spontánně prováděnou činností pro vlastní uspokojení. 

Motivací pro hru pak není výsledek, ale činnost sama. Hraní člověku dává prožitek a 

uspokojení, které ovlivňuje provádění dalších činností. Hra může být účinným prostředkem 

výchovy a může mít tedy vliv na formování osobnosti. Přínos hry Mazal vidí také v uvolnění 

agresivity. 

V dětství i v dospělosti je hra činností, kterou člověk mění sebe i své okolí, víc než si 

uvědomuje. Jak říkal Galenos (in Mazal, 2000, s. 7), hra je činnost zaměstnávající příjemným 

způsobem tělo i ducha.  

Schiller řekl: „ Člověk je jen tam cele člověkem, kde si hraje. A hraje si s krásou a pro 

prožitek.“ (Schiller in Mazal, 2000, s. 7) 

Jirásek (Jirásek in Mazal, 2000, s. 10) viděl přínos hry v lidském prožívání ve 

„zmnohonásobení intenzity života“. Hrou člověk rozšiřuje své zkušenosti, získává množství 

prožitků a obohacuje smysl vlastního žití. 

Skopová (2008, s. 7) o hře říká, že je zábavou, ale přesto je vykonávána se vší 

vážností. Hra je školou abstrakce a fantazie. Je projevem svobodné vůle. Dítěti není možné 

hru vnutit. Stane-li se úkolem, přestává být hrou.  
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2.3.2. Hra a prožívání 

 Při hře se často dostavuje stav úplného zaujetí činností, který Csikszentmihalyi 

označuje jako „flow“ (Csikszentmihalyi in Zimmerová, 2001, s. 21). 

 Neuman (2000, s. 23) popsal flow – plynutí jako stav, kdy se informace vstupující do 

vědomí člověka shodují s jeho cíli. Stav, kdy je člověk hluboce ponořen do situace, kterou 

zrovna prožívá, zapomíná na své vlastní já, na únavu a čas. Tyto aktivity, které vyvolávají 

zážitek plynutí, mají společné to, že člověka přenášejí do nové reality, k vyšším úrovním 

výkonu a ke stavům vědomí, o kterých do té doby neměl ani tušení.  

Prožitková terapie hrou 

 Prožitkovou terapií se zabýval německý pedagog Kurt Hahn. Nelíbilo se mu, že upadá 

tělesná zdatnost mládeže moderního světa a pohybová činnost se nahrazuje pasivní zábavou. 

Mladé lidi viděl jako diváky svého života bez aktivního podílu na dění kolem sebe. Považoval 

za nemožné tímto způsobem opravdu procítit a prožít život. Poukazoval na povrchnost 

zážitků, nedostatečnou iniciativu, koncentraci, neochotu nezištně pomáhat druhým a 

nepřipravenost mládeže na namáhavější práci. K nápravě těchto jevů sloužila tělesná cvičení a 

sportovní trénink využívající hry a cvičení v přírodě. (Neuman, 2000, s. 24). 

 Prožitek ve hře nejlépe postihují hry v přírodě. 

2.3.3. Hry v přírodě 

Podle Zapletala (1985, s. 14) tyto hry cvičí tělo i ducha, rozvíjejí rychlost, obratnost, 

sílu, vytrvalost a nervosvalovou koordinaci, zdokonalují postřeh a bystří smysly. Jsou jednou 

z nejúčinnějších forem rekreace, protože obnovují fyzické i psychické síly. Dávají možnost 

využít tvůrčí fantazii a nechávají ožívat denní sny. Další obrovský přínos vidí Zapletal v tom, 

že hry v přírodě dávají každému možnost vyniknout. I ten nejslabší člen skupiny se zde může 

uplatnit a seberealizovat ve prospěch svého družstva. Pro dítě s komplexem méněcennosti se 

hra stává účinnou psychoterapií.  
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 K tomuto názoru se připojuje i Millarová (1978, s. 231). Tvrdí, že organizované hry 

s pravidly poskytují skupině společný cíl, k jehož dosažení může každý člen skupiny přispět a 

cítit se tak platným.  

Významy her v přírodě 

Jaké mohou mít významy hry v přírodě, shrnul Neuman (2000, s. 18) do následujících bodů: 

• Hra slouží jako aktivní odpočinek. 

• Převážně děti ve hře uvolňují přebytečnou energii. 

• Hra může přinést člověku znovuočištění a uvolnění po náročné životní situaci nebo 

emoci. 

• Hra může pomáhat řešit vnitřní konflikty lidí. 

• Psychologové využívají hru v terapiích. 

• Hra může mít funkci přípravy na život. 

• Hrou se získávají nové zkušenosti a dovednosti a zkoušením neobvyklých aktivit 

pomáhá zvládat nové situace.  

Přínosy her v přírodě 

Zde je výčet přínosů, které vidí Neuman (2000, s. 20) v hraní her v přírodě:  

• Emocionální a psychické působení, 

• ovlivnění pocitů a postojů hráčů, 

• obohacení o zážitky, 

• zvyšování sebedůvěry a sebehodnocení, 

• potěšení z vlastní existence, 
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• rozvíjení sociálních vztahů, 

• budování důvěry, ohleduplnosti a odpovědnosti, 

• podpora komunikace a spolupráce, 

• rozvoj psychomotoriky, tělesných schopností a kondice, 

• získání prožitku přírody. 

 Ve sportovní přípravě dětí se s hrami v přírodě mladí sportovci setkají hlavně na 

sportovních soustředěních. Hrami v přírodě se také trenéři mohou inspirovat a využít je při 

trénincích venku. 

2.3.4. Tvorba hry a její úspěšná realizace 

Výběr témat 

Pokud je hra motivována legendou, je potřeba odhadnout, jaký příběh je pro danou 

věkovou skupinu přitažlivý. Chour (2000, s. 19) se domnívá, že u dětí mladšího školního věku 

uspěje téma pohádkových motivů. Pohádkové postavy mají svůj předem určený charakter – 

jsou buď hodné nebo zlé, ale nakonec musí vždy zvítězit dobro. Zlo je odhaleno a potrestáno. 

 Ke konci mladšího školního věku je už vhodné pohádkový motiv nahradit reálnějším 

dějem. Zajímavých a poutavých témat je v historii velká řada – příběhy indiánských kmenů, 

námořníků, pirátů, egyptských faraonů, keltských bojovníků apod. Nebo lze naladit 

dobrodružnou atmosféru s cestovateli, psanci, vědci a badateli. Hlavní hrdina by měl být 

sympatický, kladný vzor, krásný především na duši. 

Uvedení her 

Kirchner (2005, s. 21) vysvětluje, že při zadávání her je důležité mluvit stručně, jasně 

a výstižně – nejlépe v jednoduchých větách. Pokud je použita k motivaci hry legenda, 

pravidla se vysvětlují až poté. To, co je jasné vedoucímu hry, nemusí být hned jasné hráčům, 
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proto je třeba sdělit všechny klíčové informace a dát prostor k dotazům. Úspěšnost hry je 

z velké části ovlivněna právě jejím uvedením. Trenér by měl dbát na správnou výslovnost, 

intonaci, barvu hlasu a udržování očního kontaktu střídavě se všemi účastníky. 

 U některých her lze zařadit jedno či dvě kolo na zkoušku. Trenér si tak ověří, zda 

všichni hráči opravdu pochopili pravidla. Vhodné je také zařadit názornou ukázku. Trenér tak 

získá respekt skupiny.  

Bodování a hodnocení 

Vedoucí hry musí dbát na stanovení spravedlivého systému bodování. Děti velmi 

motivuje, když je hra soutěživého charakteru. Už při zadání hry by mělo být všem jasné, kolik 

bodů a za co mohou získat. 

 Podle Kirchnera (2005, s. 20) by mělo zhodnocení hry následovat po každé hře nebo 

sérii her. V průběhu hry je vhodné hráče informovat o aktuální bodové situaci mezi družstvy. 

Dobrý trenér by také neměl zapomenout děti chválit a povzbuzovat, popřípadě pokárat za 

nesportovní chování. Na závěr udělit ceny, pokud byly při uvedení hry slíbeny. 

Bartůněk (2001, s. 12) také klade důraz na vyhodnocení hry, protože zájem a chuť hrát 

další hry je právě výsledkem dobrého zhodnocení. 

Jak uvádí Argaj a kol. (2001, s. 24) je třeba chválit nejen vítěze, ale také děti, které 

bojovali s nadšením a jednáním v duchu fair play a byly inspirací pro ostatní. Důležité je také 

zhodnotit taktickou činnost hráčů a družstev. To je nutné vysvětlit na konkrétních příkladech 

– kdo kdy podal dobrý výkon a kdo naopak nevěděl, jak využít možnosti, které ve hře měl. 
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Pro sebe trenér zhodnotí, zda hra splnila svůj cíl nebo zda zklamala a proč. Příčiny neúspěchu 

odstraní v příští hře. Za nejčastější příčiny Argaj považuje tyto: 

• Hra není přizpůsobená věku a pohybovým schopnostem hráčů. 

• Hra je příliš lehká nebo těžká. 

• Nevhodná hrací plocha. 

• Nejasné vysvětlení hry, nedokonalá ukázka, nepřesné určení pravidel. 

• Nevhodná organizace hry.  

Rozdělení hráčů 

Podle Periče (2004, s. 11) je nevhodná metoda delegovaného dělení, které dětem s  

nízkým sebevědomím moc sebejistoty nepřidá. Situace, kdy dítě zůstane poslední a kapitáni 

družstev se dohadují, kdo si jej tedy bude muset vzít do týmu, je nepříjemná i pro učitele a pro 

dítě zásadně destruktivní. 

 Trenér by se měl neustále rozvíjet a k tomu patří i vhodný výběr zdánlivě nedůležitého 

„detailu“ jako je rozřazování do skupin. Autoři Perič (2004, s. 11), Neuman (2001, s. 32) se 

shodují v tom, že je vhodné způsoby rozřazování často obměňovat. Zde je několik variant 

dělení do družstev: 

• Světlí proti tmavým – družstva se volí podle převažující barvy oblečení, 

• Prví proti druhým – děti jsou rozpočítané na prvé a druhé, 

• Rozdělování podle náhodných znaků – datum narození, první písmeno křestního jména, 

losování, atd. 

 Dalším zajímavým dělením je, jak uvádí Neuman (2001, s. 34) podle návyků – kdo má 

kterou ruku nahoře při zkřížení rukou na prsou, jakou botu si obouvá dříve, atd. 
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 Perič (2004, s. 11) zdůrazňuje, že by vedoucí hry neměl opomíjet také faktor rychlosti 

v rozdělování, protože zdlouhavé dohady také narušují celkový dojem ze hry. 

 Bartůněk (2001, s. 13) se domnívá, že pro hráče je velmi motivující, když si každý 

tým zvolí svůj název nebo přezdívku.  

Pravidla 

 Podle Houšky (1993, s. 66) platí, že čím jsou jednodušší pravidla hry, tím větší naději 

má daná hra na úspěch. 

2.3.5. Osobnost vedoucího her 

Neuman (2000, s. 30) tvrdí, že každý má šanci dosáhnout ve vedení her odborné 

úrovně. Předkládá jisté vlastnosti, které by si měl vedoucí osvojit. Hra je jen nástroj, o jehož 

výsledném působení rozhoduje právě osobnost vedoucího, který hry vybírá a vede.  

Dobrý vedoucí musí podle Neumana vzbuzovat důvěru a mít energii, kterou přenáší na 

své svěřence. Měl by umět vysvětlit význam hry a její začlenění do programu. Dalšími 

pozitivními vlastnostmi jsou spontánnost a tvořivost. Mezi velmi důležité kvality také patří 

humor a umění udržovat radostnou náladu. Velká fantazie a představivost umožňují vznik 

dobrodružných situací.  

Neuman povahu vedoucího vystihuje tak, že by se měl umět často pohybovat mezi 

dvěma póly seriózností a bláznivostí. 

Bartůněk (2001, s. 13) je přesvědčen, že dobrý vedoucí by sám měl mít sehrány 

všechny hry, které prezentuje.  

2.3.6. Reflexe 

Neuman (2000, s. 39) uvádí, že reflexe je řízený proces, který se používá k hodnocení 

hry. Je to vlastně zpětná vazba, která účastníky hry vede k zamyšlení nad prožitou situací, nad 
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jednáním ostatních i vlastním. Cílem je se z prožitého naučit co nejvíce a popřípadě si dané 

jednání umět převést do skutečného života – to se označuje jako transfer.  

Pro reflexi, jak říká Neuman, se užívají i jiné termíny jako reflexion, reviewing, 

debriefing, processing a appraisal. Všechny ale znamenají totéž – proces ohlednutí se za tím, 

co se událo. Hilská (2013, s. 17) popisuje, že Prázdninová škola Lipnice využívá ještě termín 

Sharing - sdílení. Jedná se o první fázi reflexe, kdy se vytváří prostor pro ventilaci emocí. 

Neuman (2000, s. 39) vysvětluje, že reflexe řeší dění v celé skupině, v meziosobních 

vztazích a na intrapersonální rovině. Cílem je, aby se hráči zamysleli nad tím, co se od sebe 

navzájem naučili a co cítili. Obvyklým tématem je strach, důvěra v sebe a ostatní, vzájemné 

uznávání, bezpečnosti, negativismu i strachu z hodnocení. Pokud vedoucí chce, aby účastníci 

hovořili o svých pocitech a dojmech, musí jim k tomu přizpůsobit prostředí. To má být klidné 

a příjemné. Také denní doba hraje roli. Celkově se reflexe musí vždy přizpůsobit dané 

skupině a cílům, které jsou tímto procesem sledovány. Vedoucí by měl mít připravené otázky 

vztahující se k řešené situaci. Jeho role spočívá v řízení diskuse, neměl by do ní ale často 

vstupovat a udílet chytré rady. Závěrečná hodnocení směřuje k budoucí činnosti a soustředí se 

na možný přenos herních zkušeností do osobního nebo pracovního života. 

Netradiční způsoby hodnocení, kdy nejde o skupinovou debatu, ale o zhodnocení 

aktivity účastníky, popisuje Bartůněk (2002, s. 91). Jako příklad dává např. teploměr, 

bodování a zhodnocení činnosti pomocí papírků s písmeny, ke kterým hráči přiřadí pojem, 

který předchozí akci vystihuje. 

2.3.7. Klasifikace hry 

Pro třídění her neexistuje univerzální soustava. Jak uvádí Neuman (2000, s. 21), každý 

autor třídí hry podle jiných hledisek, které většinou vychází z praktického použití her.  

2.4. Hra ve sportovní přípravě dětí 

 Podle výzkumu MacPhaila, Gorelyho, Kirka a Kinchina (2008) potěšení ze sportu 

způsobuje větší příležitost k nezávislosti, ke sdružování a k soutěžení. 
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 Pro děti je ve sportovní přípravě tedy důležitý herní princip. Ten Perič (2004, s. 9) 

popisuje jako filozofii trenéra, která dává hru ve sportovní přípravě na první místo. Téměř vše 

se tedy dá řešit formou her.  Hra je pro děti přirozená aktivita, kdy si děti zkoušejí nové 

činnosti a probouzejí v sobě zvědavost a touhu dokázat to. A právě to je cesta k zájmu o 

danou činnost. Zájem se ztrácí ve chvíli, kdy je na děti vyvíjen nátlak, že něco musí nebo 

nesmí dělat. 

 Důležitým přínosem hry ve sportovní přípravě dětí je tedy motivace. Trenér může být 

odborníkem v daném sportu, ale pokud se mu nepodaří děti zaujmout, nedosáhne 

dlouhodobého úspěchu. Děti by měly na trénink chodit z vlastní vůle a ne jen proto, že si to 

přejí rodiče. A to se stane, pokud se budou těšit, co se naučí nového a jak si to užijí. 

2.4.1. Pohybová hra 

 Charakteristika podle Argaje (2001, s. 8) zní: „Pohybová hra je pravidly upravená 

soutěživá činnost soupeřících stran uskutečňovaná výrazným pohybem hráčů“.  

Za klasifikační kritéria pohybových her považuje: 

• Převažující pohybovou činnost hráčů. 

• Soutěživý charakter vyplývající z námětu hry regulovaného stálými nebo dohodnutými 

pravidly hry. 

• Zájmový a zábavný charakter hráčů. 

 Mazal (2000, s. 13) pohybovou hru chápe jako pohybovou aktivitu, přinášející hráčům 

radost a pohodu. Jako činnost, kde se hráči mohou radit, spolupracovat, dohadovat a přít, tedy 

socializovat, aniž by se navzájem dobře znali.  

 Přesto, že Mazal (2000, s. 11) nesouhlasí s tím, že pohybovou hrou se dá rozvíjet 

určitá pohybová schopnost, řada autorů podle tohoto hlediska své hry dělí. Mazal sledoval 

fyziologické zatížení ve vybraných pohybových hrách a dospěl k závěru, že přesně měřit a 

dávkovat změny jednotlivých pohybových schopností zatím nelze. Ale autoři jako je Argaj 

(2001) a Perič (2004) podle tohoto rozdělení koncipovali celou publikaci. I má práce se bude 
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řídit tímto dělením. U některých autorů her nebyl rozvoj pohybových schopností primárním 

cílem (Neuman, 1998). Činnosti s tímto cílem bývají nazývány cvičeními. Já jsem se jimi ale 

nechala inspirovat a ve své práci používám souhrnný termín hry, protože mimo pohybový 

rozvoj v dětech podporují i spolupráci a týmového ducha.  

Podle Argaje (2001, s. 24) mají pohybové hry značný formativní charakter na 

pohybový rozvoj, ale působí i na morální hodnoty hráčů. Při hře se projevují povahové 

vlastnosti hráčů a mohou být hrou ovlivňovány. Trenér musí dbát na výchovný účinek hry a 

proto je důležité před každou hrou opakovat, že očekává pouze čestný boj. I každý nejmenší 

pokus o neférové jednání by měl trenér odsoudit, slovně nebo trestem. Děti může inspirovat 

vyzdvižením sportovců, kteří jsou známí právě čestným vystupováním. Citlivé řízení hry 

pěstuje v člověku pozitivní vlastnosti jako smysl pro kolektiv, ochotu spolupracovat, 

obětavost. Některé hry výrazně ovlivňují sebeovládání a odvahu. Učí děti snášet prohru, 

překonávat hněv a zachovat rozvahu i v nejkritičtějších okamžicích. Příkladem takových her 

jsou hry s míčem. 

Hry s míčem 

Tůma a Tkadlec (2004, s. 84) vidí přínos pro sportovní trénink ve hrách s míčem. Hry 

s míčem mohou sloužit i pro sportovce v jiných sportovních disciplínách jako kompenzační 

prostředek jednostranného pohybového zatížení. Podle jejich názoru mají tyto hry značný 

význam i v oblasti psychohygieny. Hry s míčem mohou představovat vítanou změnu 

v tréninku, vybití nahromaděného psychického napětí a vhodnou úpravou pravidel (použití 

plného míče, rozměrů hřiště, hrací doby apod.) lze využít některé hry s míčem i jako 

prostředek rozvoje pohybových schopností. 
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2.5. Rozvoj pohybových schopností v období mladšího školního věku 

2.5.1. Rozvoj rychlostních schopností 

Perič (2011, s. 89) uvádí, že rozvoj rychlosti je spolu s rozvojem koordinace u dětí prioritní. 

V tréninku by se měly rozvíjet všechny druhy rychlostních schopností (reakční, rychlost 

jednotlivého pohybu i rychlost lokomoce). V období mladšího školního věku je kladen důraz 

na všeobecnou přípravu, a proto by měla být rychlost rozvíjena v různých terénech. 

Tréninkové prostředky ve všeobecné přípravě: 

• cvičení běžeckého charakteru do 30 m,  

• různé druhy her a honiček, 

• štafetové závody, 

• sportovní hry, 

• stupňované rovinky – překážkové dráhy, 

• slalomový běh, 

• běh s prudkými změnami směru – vpřed, vzad, stranou, 

• reakční cvičení – reakce na signál – starty z různých poloh, slalomy, běh ze svahu apod. 

 Jako nejvhodnější formu právě pro děti mladšího školního věku vyzdvihuje Perič 

štafetové hry, kde se fantazii trenéra meze nekladou. Zdůrazňuje kombinaci rychlosti 

s obratnostními prvky jako např. starty z různých poloh a zařazování kotoulů, obratů a jiných 

gymnastických cviků do běhů. 

 Další velmi vhodnou formou jsou krátké honičky, které děti dostatečně motivují a mají 

vysoký herní náboj. 
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 Autoři Constantino-Coledam, Paludo, Oliviera a Dossantos (2012) provedli výzkum, 

jehož výsledkem je zjištění, že honičky jsou vhodným prostředkem pro rozcvičení, protože 

mají podobný účinek jako dynamické rozcvičení používané před tréninkem skoků do výšky.  

2.5.2. Rozvoj obratnostních schopností 

Protože je obratnost v tréninku dětí nejdůležitější (spolu s rychlostí), měl by její rozvoj 

v tréninku dominovat, říká Perič (2011, s. 90). Jeho zaměření má být na vytvoření co nejširší 

pohybové základny, od které se pak odráží další pohybové učení. Děti se v tomto věku učí 

nejrychleji a také se ještě nebojí provádět pohyby v prostoru – salta, přemety, přeskoky apod. 

Tréninkové prostředky pro rozvoj obratnosti: 

• různé druhy her s míčem, 

• gymnastická cvičení,  

• cvičení rovnováhy, 

• překonávání různě složitých překážek, 

• různé druhy běhu se změnou směru. 

2.5.3. Rozvoj síly 

Pro toto období je vhodné rozvíjet silové schopnosti formou úpolových her a cvičením 

ve ztížených podmínkách (běh ve vodě, písku, do kopce atd.). Dále se dají využít drobné hry, 

házení, skoková a odrazová cvičení pro výbušnou sílu. A velmi vhodná jsou přirozená cvičení 

s vlastní vahou (kliky, shyby, šplh, cvičení na nářadí v tělocvičně). Doporučují se také tzv. 

silové vstupy. To znamená přerušení jedné činnosti a zařazení do ní krátké silové cvičení 

např. pět kliků, pět výskoků apod. 
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2.5.4. Rozvoj vytrvalosti 

Protože jsou vytrvalostní schopnosti v dětském věku na hranici maximálního rozvoje, i 

přes snahu v tréninku tyto schopnosti dále rozvinout, nedojde k většímu nárůstu maximální 

spotřeby kyslíku (VO2 max).  

Pro mladší školní věk se doporučuje střídat souvislé déletrvající činnosti se střídavou 

intenzitou. Nižší intenzitu lze rozeznat tak, pokud se děti budou schopny při pohybu bavit a 

vyšší, pokud už schopny nebudou.  

Vhodným prostředkem je fartlek, kdy se střídá intenzita pohybu. Samotný běh je pro 

děti monotónní a tudíž neoblíbený.  

Další způsob je herní forma, kdy děti nesmí při hře zastavit. Pokud tedy např. při 

fotbale nebo házené dítě zastaví, čeká jej postih ve formě určitého pohybového úkolu (např. 

kotoul, dřep s výskokem apod.) 

 Vhodné jsou také celodenní pochody. 
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3. CÍLE A ÚKOLY PRÁCE 

 V této kapitole jsem stanovila základní cíle, úkoly a postup práce. 

3.1.  Cíle práce 

Cílem práce je sestavit přehled vhodných her pro sportovní přípravu dětí a utřídit je 

podle toho, jakou pohybovou schopnost rozvíjejí. Dalším cílem je na základě anketního 

šetření u skupiny trénovaných dětí zjistit oblíbenost sehraných her. 

3.2. Úkoly a postup práce 

 Pro splnění stanovených cílů bakalářské práce jsem si vytyčila následující úkoly:  

1. Provedení literární rešerše shromážděné odborné literatury z českých a zahraničních 

informačních zdrojů. 

2. Z této literatury vyhledání informací vztahujících se k tématu bakalářské práce.  

3. Vytřízení získaných informací podle zvolených kategorií (definice hry, sportovní 

příprava dětí, mladší školní věk, atd.). 

4. Popsání prostředků pro rozvoj jednotlivých pohybových schopností. 

5. Na základě literatury zabývající se problematikou her ve sportovní přípravě dětí a vlastní 

trenérské praxe vytvoření přehledu vhodných her pro rozvoj jednotlivých pohybových 

schopností. 

6. U každé hry uvedení oblíbenosti dané hry u vybrané skupiny dětí na základě krátké 

ankety.  
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4. METODIKA PRÁCE 

 V rámci této bakalářské práce byly použity výzkumné metody literární rešerše a 

anketa. Teoretické poznatky práce popisují mladší školní věk z pohledu vývoje tělesného, 

psychického, pohybového a sociálního, dále popisují složky sportovní přípravy, zvláštnosti 

sportovní přípravy dětí, hru a její využití ve sportovní přípravě dětí, prostředky pro rozvoj 

jednotlivých pohybových schopností a na základě vlastního expertního posouzení výběr her 

sloužících k tomuto účelu. Pro výběr her byla stanovena tato kritéria: 

• Hry určené pro skupinu o 8 – 20 členů. 

• Hry nenáročné na organizaci a na materiál. 

• Hry ovlivňující určitou pohybovou schopnost. 

Mezi základní prameny patří odborná literatura, zaměřující se na problematiku:  

• Vývojové psychologie (Vágnerová, 2012, Matějček, 1996). 

• Sportovního tréninku dětí (Perič, 2012, Krištofič, 2006). 

• Her (Zapletal, 1985, Neuman 2000). 

• Pohybových her (Argaj, 2001, Mazal 2000). 

 Při vyhledávání literárních zdrojů byly využívány také: portál elektronických zdrojů 

EBSCOhost a SPORTDiscus – archiv Univerzity Karlovy. Nedílnou součástí byly také zdroje 

z knihovny a studovny FTVS UK v Praze.  

Další metodou je anketní šetření. Pelikán (1998, s. 115) anketu charakterizuje jako 

jistou variantu dotazníku. Anketa ale bývá zpravidla rozsahem užší než dotazník a obsahově 

se zaměřuje na úzce vymezený problém.  

Na základě velkého množství informací z odborných literárních zdrojů jsem tedy 

vytvořila anketu a provedla šetření, abych získala zpětnou vazbu od svých svěřenců. 
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Ověřovala jsem, jak jednotlivé hry děti baví na základě tří škálové stupnice, která odpovídá 

požadavku okamžité výpovědi svěřenců hned po zahrání hry. 

Ankety se zúčastnila vybraná skupina skokanů na trampolíně (n=16, z toho 11 děvčat 

a 5 chlapců) mladšího školního věku, která těsně předtím hru zahrála. Vyhodnocení ankety 

bylo provedeno na základě statistické metody, výpočtu procent a písemného zhodnocení. 

Vyhodnocuji oblíbenost hry v rámci celé skupiny a také zvlášť u děvčat a chlapců.  

Vzor ankety je obsahem přílohy č. 1. 
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5. VÝSLEDKY A DISKUSE 

5.1. Výběr her na základě vlastního expertního posouzení 

Využití herního principu je zpracováno ve vybraných pohybových hrách, které se 

soustřeďují na ovlivňování jednotlivých pohybových schopností. Zvolené hry jsou využívané 

ve vlastní trenérské praxi ve sportovní přípravě skokanů na trampolíně oddílu Trampolíny 

Praha. Realizace všech vybraných her a anketní šetření bylo provedeno na letním soustředění 

2014. Hry byly vybrány tak, aby se daly využít ve sportovních přípravách bez ohledu na 

specializaci.  

5.1.1. Hry zaměřené na rozvoj rychlosti 

Červení a bílí 

 Perič (2004, s. 36) nazývá hru Červení a bílí. S touto hrou se také v původní podobě 

setkáváme u Zapletala (1985). Herní pole je obdélníkové hřiště, rozděleno čarou na dvě 

poloviny. Ve vzdálenosti asi 1-2 m od střední čáry jsou na obě strany vyznačeny další čáry, na 

kterých jsou čelem k sobě dvě družstva. Hráči na pokyn trenéra zaujmou danou polohu nebo 

vykonávají určité cviky. Trenér vyvolává jedno nebo druhé družstvo. Družstvo, které je 

vyvoláno, začne okamžitě pronásledovat druhé družstvo, které se snaží co nejrychleji utéct za 

hranici své poloviny hřiště. Za každé dítě chycené dotykem, získává honící družstvo bod. 

Vítězí družstvo, které získá ve stanoveném čase více bodů. 
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Anketní vyhodnocení: 

 Ankety se po této hře zúčastnilo n=16 dětí, z toho nd=11 dívek a nch=5 chlapců.  

 Celkem Chlapci Dívky 

Líbí 10 (62,5%) 5 (100%) 5 (45,5%) 

Neutrální názor 4 (25%) 0  4 (36,4%) 

Nelíbí 2 (12,5%) 0  2 (18,2%) 

Tabulka 2: Procentuální rozložení oblíbenosti u hry Červení a bílí 

Komentář:  

 Tato hra obvykle dosahuje úspěchu. S mojí skupinou často obdobně soutěžíme, kdo 

bude nejrychleji za určenou čarou. Zde jsem zvolila variantu, kterou popisuji výše. Děti musí 

rychle zareagovat a motivuje je chytání soupeře a útěk. Hra sklidila tedy mnohem větší 

úspěch než jen soutěžení, které již znaly. 

Stříhaná 

 Kirchner, Hnízdil, Louka (2005, s. 31) mezi hry ovlivňující rychlost zařazují 

Stříhanou.  

 Trenér vytyčí hrací plochu se dvěma koncovými čarami. Hráči se rozdělí do dvou 

družstev a stanoví si pořadí, jak budou stát v zástupu na své čáře. Po startovním signálu proti 

sobě vyrazí první hráči z každého družstva. V místě, kde se setkají, se proti sobě zastaví a 

hrají hru kámen-nůžky-papír. Hráč, který prohrál, se vrací zpátky na konec svého zástupu. 

Hráč, který vyhrál, pokračuje v běhu směrem k družstvu soupeřů. Z tohoto družstva proti 

němu vybíhá hráč, který je na řadě. V místě, kde se setkají, opět probíhá kámen-nůžky-papír. 

Bod získává družstvo, jehož hráč se dostane na území soupeřícího družstva. Hrajeme na 

určený počet vítězných bodů. Právě tuto variantu hry jsem s dětmi sehrála. 

 Původní verzi stříhané lze dohledat v Neumanově sbírce Her do kapsy X (2004). Zde 

se jmenuje Honička na nůžky. Všichni členové týmů stojí na čáře proti druhému týmu a na 

povel stříhají. Který z týmu přebije ten druhý, vybíhá a snaží se chytit hráče z poraženého 
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týmu. Pochytaní hráči se přidávají na stranu vítěze. Na konci hry se spočítá, které družstvo má 

více členů a to vítězí.  

Anketní vyhodnocení:  

Ankety se po této hře zúčastnilo n=14 dětí, z toho nd=9 dívek a nch=5 chlapců. 

 Celkem Chlapci Dívky 

Líbí 14 (100%) 5 (100%) 9 (100%) 

Neutrální názor 0 0 0 

Nelíbí 0 0 0 

Tabulka 3: Procentuální rozložení oblíbenosti u hry Stříhaná 

Komentář: 

Stříhaná je přesně typ hry, o kterou se děti stále znovu dožadují od jejího prvního 

zahrání. Přesto, že jsme ji na soustředění hráli již po několikáté, stále získává maximální 

procento úspěšnosti. Jediný problém, který vedl k neshodám, nastal ve chvíli dobíhání hráče 

na území soupeře. To jsem totiž na začátku stanovila jako začátek zástupu. Stávalo se, že ještě 

na poslední chvíli, kdy dítě míjelo soupeře, bylo ještě zastaveno na stříhání. Pro nápravu jsem 

určila metr před zástupem metu, za kterou již nebylo možné hráče zastavit.  

Stěhovaná družstev 

 Dvě družstva stojí v zástupech na kratších stranách hřiště. Na pokyn trenéra všichni 

vyběhnou po obvodu vyznačeného hřiště. Cílem je co nejrychleji zaujmout v nezměněném 

pořadí místo druhého družstva. Družstvo, kterému se to podaří dříve, získává bod. Obměny, 

které uvádí Perič (2004, s. 38) jsou skákání po pravé či levé noze nebo snožmo. V původní 

podobě hru dohledáme u Zapletala (1985). 
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Anketní vyhodnocení: 

Ankety se po této hře zúčastnilo n=16 dětí, z toho nd=11 dívek a nch=5 chlapců. 

 Celkem Chlapci Dívky 

Líbí 8 (50%) 2 (40%) 6 (54,5%) 

Neutrální názor 4 (25%) 2 (40%) 2 (18,2%) 

Nelíbí 4 (25%) 1 (20%) 3 (27,3%) 

Tabulka 4: Procentuální rozložení oblíbenosti u hry Stěhovaná družstev 

Komentář: 

Hru jsme zahráli hned po jedné z nejoblíbenějších, po Stříhané. Proto mě 

nepřekvapuje, že Stěhovaná dosáhla jen poloviny úspěšnosti. Hra ale splnila požadavek 

rozvoje rychlosti.  

Vezmi vlajku 

 Hráči jsou rozděleni do stejně početných družstev. Perič (2004, s. 39) volí jako ideální 

počet 5-6 hráčů v jednom družstvu. Trenér rozdá členům družstva čísla nebo názvy, které 

budou stejná pro obě družstva. Obě družstva stojí za čárou v řadě proti sobě ve vzdálenosti asi 

10m. Uprostřed mezi nimi stojí trenér a drží „vlajku“. Tou je tričko, dres, čepice apod. Když 

trenér zvolá číslo, hráči tohoto čísla z obou družstev vybíhají a snaží se vzít vlajku a vrátit se 

s ní za svojí čáru. Protihráč se ho ale snaží doběhnout a chytit ho. Pokud se hráči povede 

odnést vlajku za svojí čáru, aniž by jej protihráč chytil, získává bod. Pokud ho protihráč 

doběhne a dotkne se ho, získává bod pro své družstvo on. Trenér vyvolává čísla náhodně, 

může i jedno několikrát za sebou.  

 Perič zde poukazuje i na taktickou stránku hry. Hráči totiž nemusí vzít vlajku hned, ale 

vyčkávají, matou soupeře a hra tak získává na dramatičnosti a pouze rychlost běhu zde 

nemusí znamenat výhru.  

 V původní podobě hru uvádí Neuman (1998) pod názvem Bandiéra. 
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Anketní vyhodnocení: 

Ankety se po této hře zúčastnilo n=16 dětí, z toho nd=11 dívek a nch=5 chlapců. 

 Celkem Chlapci Dívky 

Líbí 16 (100%) 5 (100%) 11 (100%) 

Neutrální názor 0 0 0 

Nelíbí 0 0 0 

Tabulka 5: Procentuální rozložení oblíbenosti u hry Vezmi vlajku 

Komentář: 

Hra byla velmi úspěšná. Dětem se líbilo, že mohou taktizovat a mást soupeře. Po 

chvíli jsem dětem vyměnila čísla za názvy zvířat a poté ještě jednou za filmové hrdiny. 

Udržela jsem tak jejich pozornost po celou dobu hry. Jen jednou jsem musela řešit spor dětí o 

to, kdo se dotkl vlajky jako první. Nechala jsem je po chvíli své kolo opakovat. 

Jestřáb a slepice 

 Tuto hru ve své bakalářské práci doporučuje Veronika Ziková jako vhodnou do hlavní 

části tréninkové jednotky pro gymnasty mladšího školního věku pro rozvoj rychlosti a 

obratnosti. Ve své sbírce her jí uvádí Kalábová (2012, s. 86) 

 Cvičence rozdělíme do družstev po pěti hráčích. Čtyři hráči stojí v zástupu, jeden je 

mimo zástup. Cvičenci se chytí v pase. První hráč představuje slepici a má ruce volné. Ostatní 

představují kuřátka. Slepice se snaží chránit svá kuřátka před jestřábem. To je hráč mimo 

zástup, který se snaží chytit poslední kuřátko v zástupu. Slepice mu v tom brání pažemi 

(roztažená křídla). Ale nesmí jestřába držet. Kuřátka jí různými úhyby pomáhají. Pokud se 

podaří jestřábovi chytit poslední kuřátko, vyhrál a pozice v družstvu se mění. Pokud se zástup 

přetrhne, vyhrál jestřáb a pozice se opět mění. Pokud do 30s jestřáb kuřátko nechytí, prohrává 

a funkce se znovu mění.  
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Anketní vyhodnocení: 

Ankety se po této hře zúčastnilo n=16 dětí, z toho nd=11 dívek a nch=5 chlapců. 

 Celkem Chlapci Dívky 

Líbí 9 (56,25%) 2 (40%) 7 (63,7%) 

Neutrální názor 3 (18,75%) 0 3 (27,3%) 

Nelíbí 4 (25%) 3 (60%) 1 (9,1%) 

Tabulka 6: Procentuální rozložení oblíbenosti u hry Jestřáb a slepice 

Komentář: 

Nejprve se mi nepodařilo úplně jasně vysvětlit pravidla a tak vznikla samovolně jiná 

verze hry. Děti pochopily, že se jestřáb snaží dotknout posledního kuřátka, ale zároveň nesmí 

být chycen slepicí. Hrálo se, dokud si děti nevystřídaly všechny role. Anketu jsem provedla 

na tuto verzi hry.  

Kočka chytá myšku 

 Kaplan, Válková (2009, s. 49) popisují hry a cvičení, které žáky základních škol 

seznamují s atletikou. Jednou z nich je právě hra Kočka chytá myšku, která je známá 

v různých verzích a obměnách. Zde jsou pravidla uvedena takto: 

 Soupeří mezi sebou dva běžci (kočka a myš) na území dlouhém 10m. První běžec 

(myš) stojí před druhým běžcem (kočka) ve vzdálenosti 0,5 – 1,5m. V rychlostním úseku (20-

30m) má za úkol kočka doběhnout myš a sebrat jí vlající pásku (ocásek), která visí vzadu od 

tepláků. Myš vítězí, když není v celém úseku dostižena kočkou. Kočka se stává vítězem, 

pokud chytí myš a sebere jí ocásek. V tomto závodu jde o to běžet hladkým sprintem, 

nevybočovat z vlastní vyznačené dráhy. Jako obměny Kaplan a Válková doporučují starty 

z různých poloh. 

 Tato hra se dá hrát i v terénu se změněnými pravidly, jak popisuje Neuman (2000, s. 

263). Hru pojmenovává Boj o životy a jde o boj dvou soupeřících týmů. Každý z týmů má za 

kalhotami stužku, která má cenu „života“. V boji se snaží hráči různými manévry a uhýbáním 
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udržet svůj život a zároveň brát stužky ostatním. Zvolíme časový limit pro jedno kolo. 

Neuman doporučuje 1 minutu a poté se sečtou ukořistěné životy. Vítězem je tým, kterému se 

podaří získat více „životů“ od soupeřícího týmu.  

Anketní vyhodnocení:  

 Ankety se po této hře zúčastnilo n=16 dětí, z toho nd=11 dívek a nch=5 chlapců. 

 Celkem Chlapci Dívky 

Líbí 6 (37,5%) 2 (40%) 4 (36,4%) 

Neutrální názor 3 (18,75%) 1 (20%) 2 (18,2%) 

Nelíbí 7 (43,75%) 2 (40%) 5 (45,5%) 

Tabulka 7: Procentuální rozložení oblíbenosti u hry Kočka chytá myšku 

Komentář: 

Překvapivě nízká oblíbenost je zapříčiněna častým hraním obměny této hry tzv. 

„ocásky“ na základních školách. S podobnou reakcí jsem se setkala i na jiných dětských 

sportovních akcích jako jsou příměstské tábory. Pro motivaci k této hře bych musela 

pravděpodobně zvolit zajímavý a poutavý úvod, aby děti hned od začátku očekávali něco 

jiného než jen zase klasické „ocásky“. Jinak ke hře přistupují velice znuděně. 

5.1.2. Hry zaměřené na rozvoj síly 

Triangl  

 Mezi hry pro rozvoj síly řadí Perič (2004, s. 61) mezi dětmi velmi oblíbenou hru 

Triangl. Hráči se uchopí za ruce a vytvoří kruh. Doprostřed kruhu trenér umístí např. míč. 

Děti v kruhu chodí po směru hodinových ručiček a hráči se navzájem postrkují tak, aby jeden 

z nich postrčil míč. Hráč, který postrčí míč nebo se pustí spoluhráče, vypadává. Vítězí 

poslední hráč.  

V původní podobě hru popisuje Neuman (2001). 
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Anketní vyhodnocení:  

Ankety se po této hře zúčastnilo n=12 dětí, z toho nd=9 dívek a nch=3 chlapců. 

 Celkem Chlapci Dívky 

Líbí 11 (91,7%) 2 (66,6%) 9 (100%) 

Neutrální názor 0% 0 0 

Nelíbí 1 (8,3%) 1 (33,4%) 0 

Tabulka 8: Procentuální rozložení oblíbenosti u hry Triangl 

Komentář: 

Hra Triangl splnila požadavek pro rozvoj síly a zároveň měla skoro stoprocentní 

úspěšnost. Děti byly plně nasazeny do hry a nevnímaly okolní dění. Jejich pohyb jsem musela 

často korigovat, aby si navzájem v zápalu hry neublížily. Kdo vypadl, fandil a kontroloval 

dotek míče. Překvapilo mě, jak velmi jednoduchá hra může získat takovou oblibu. Důvodem 

je možná i to, že se s ní děti setkaly poprvé.  

Souboj skokanů 

 Argaj (2001, s. 33) uvádí tuto hru pro rozvoj síly. Na hřišti vyznačíme dvě rovnoběžné 

čáry vzdálené od sebe 10m a za každou čárou čtverec – zajatecký tábor. Družstva se postaví 

každé za jednu čáru naproti sobě. Na pokyn trenéra se začíná souboj, kdy hráči skáčou na 

jedné noze a na území mezi čarami se snaží přinutit soupeře, aby si stoupl na obě nohy. Kdo 

si stoupne na obě nohy, odchází do čtverce – zajateckého tábora. Zajatec může být 

osvobozený a zapojený do hry, když jiný hráč z jeho družstva přeskáče území a dotkne se ho 

rukou. Při soubojích musí mít hráči paže při těle a nesmí skočit soupeřovi na nohu. Nohy 

můžou hráči v průběhu hry libovolně měnit, a pokud potřebují oddych, musí odskákat za čáru. 

Hraje se na čas a vítězí družstvo, které má po uplynutí časového limitu méně zajatých anebo 

tehdy, když jedno z družstev zajme všechny soupeřovi hráče.  
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Anketní vyhodnocení: 

Ankety se po této hře zúčastnilo n=16 dětí, z toho nd=11 dívek a nch=5 chlapců. 

 Celkem Chlapci Dívky 

Líbí 13 (81,25%) 5 (100%) 8 (72,8%) 

Neutrální názor 0 0 0 

Nelíbí 3 (18,75%) 0 3 (27,3%) 

Tabulka 9:  Procentuální rozložení oblíbenosti u hry Souboj skokanů 

Komentář: 

Hra se líbila hlavně chlapcům. V nevýhodě byla drobnější děvčata, což se projevilo i 

na hodnocení hry. Pro lepší a spravedlivější průběh hry bych příště rozdělila děti podle 

vzrůstu nebo na chlapce a dívky, aby byl zápas vyrovnaný. 

Hra na čísla 

Pro rozvoj síly, ale i rychlosti Argaj (2001, s. 34) zařazuje Hru na čísla. 

 Soupeří dvě družstva se stejným počtem hráčů. Hráči v každém družstvu si rozdají 

čísla a rozestaví se do linie na opačných stranách tělocvičny. Uprostřed tělocvičny se nachází 

několikametrové lano označené barevnou značkou uprostřed. Trenér vyvolá některé číslo a 

hráči, kterým bylo přidělené, vybíhají k lanu a snaží se ho přetáhnout na svojí stranu tak, aby 

bylo značkou za úrovní jejich cílové čáry. Po pěti sekundách trenér vyvolá další číslo. Hráči, 

kterým bylo přidělené toto číslo, běží k lanu a připojí se k přetahování. Postupně se 

v pětisekundových intervalech přidávají další dvojice. Vítězí to družstvo, kterému se podaří 

přetáhnout střed lana za svojí cílovou čáru.  
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Anketní vyhodnocení: 

Ankety se po této hře zúčastnilo n=16 dětí, z toho nd=11 dívek a nch=5 chlapců. 

 Celkem Chlapci Dívky 

Líbí 11 (68,75%) 4 (80%) 7 (63,7%) 

Neutrální názor 3 (18,75%) 0% 3 (27,3%) 

Nelíbí 2 (12,5%) 1 (20%) 1 (9,1%) 

Tabulka 10: Procentuální rozložení oblíbenosti u hry Hra na čísla 

Komentář: 

V této hře je opět důležité dbát na rozdělení čísel tak, aby proti sobě byly vysílány 

zhruba stejně silné děti. Proto jsem nenechala rozdat čísla dětem, ale určila jsem je sama. Tím 

jsem zajistila vyrovnaný boj a hra se obešla bez hádek a problémů. Jediné, na co je potřeba si 

dát pozor, je průměr lana. Moc tenké lano se špatně drží a může dětem způsobit i nepříjemné 

odřeniny.  

Protest 

 Hermochová, Neuman (2004) ve své sbírce Hry do kapsy představují hru Protest, která 

obsahuje i motivační úvod: „Žijeme ve věku, kdy se velmi často proti něčemu protestuje. 

Mnohdy se protestuje na nevhodných místech, což může být nebezpečné. Obránci takovýchto 

míst se snaží protestující přemístit nebo rozehnat. Někdy k tomu využívají silných paží.“ 

(Hermochová, Neuman, 2004) 

Skupina se rozdělí na dva týmy. Protestující skupina má za úkol vytvořit z vlastních 

těl takový útvar, se kterým obránci nepohnou. Obránci se naopak snaží dovolenými 

prostředky soudržnost protestujícího týmu narušit. Zakázané je kopání a tahání za oděv. 

Mohou zkoušet hráče tahat za ruce, nohy a rozpojovat jejich držení. Trenér měří čas, za který 

se podaří obráncům protestující rozdělit. Úkol je splněn tehdy, když rozruší všechna držení. 

Když obránci někoho rozpojí, nesmějí se protestující znovu chytit.  
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Po krátké přestávce a taktické poradě obou týmů se role vymění. Vítězí tým, kterému 

se podaří rychleji rozdělit protestující.  

Neuman poznamenává, že by měl trenér uplatnit pravidlo „stop“, kdykoliv vypadají 

zákroky hráčů nebezpečně.  

Anketní vyhodnocení: 

Ankety se po této hře zúčastnilo n=13 dětí, z toho nd=10 dívek a nch=3 chlapci. 

 Celkem Chlapci Dívky 

Líbí 11 (84,6%) 3 (100%) 8 (80%) 

Neutrální názor 0 0 0 

Nelíbí 2 (15,4%) 0 2 (20%) 

Tabulka 11: Procentuální rozložení oblíbenosti u hry Protest 

Komentář: 

Za úspěchem této hry zřejmě stojí její bojový charakter. Několikrát jsem ale musela 

uplatnit pravidlo „stop“, protože činnost obránců začínala být příliš agresivní. Snažila jsem se 

hlídat, aby děti nepodváděly a v případě rozpojení se opět nechytaly. Přesto jsem všechny 

neuhlídala a nedokázala jsem rozhodnout spor mezi chlapci a děvčaty. Příště bych na začátku 

více zdůraznila hodnotu fair play a tím se snažila sporům zabránit. 

Katapult  

Další Neumanova (2004) zábavná hra, uvedená v jeho sbírce, je nazvána Katapult.  

Jeden ze skupiny si lehne na záda a skrčí nohy. Na jeho chodidla si sedne jeden ze 

cvičících a další dva ho přidržují za ruce. Na povel ležící hráč nohy napne a vystřelí kamaráda 

do dálky. Tímto způsobem se dají hrát závody, kdo doletí nejdál. 
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Anketní vyhodnocení:  

Ankety se po této hře zúčastnilo n=11 dětí, z toho nd=9 dívek a nch=2 chlapci. 

 Celkem Chlapci Dívky 

Líbí 11 (100%) 2 (100%) 9 (100%) 

Neutrální názor 0 0 0 

Nelíbí 0 0 0 

Tabulka 12: Procentuální rozložení oblíbenosti u hry Katapult 

Komentář: 

U této hry musím zdůraznit potřebu dopomoci dvou schopných dětí, které kamaráda 

drží za ruce a popoběhnou s ním dopředu. V tom případě je hra zcela bezpečná. Také je třeba 

dětem zmínit, že se nemají prohýbat. Hra se projevila jako účinná a velmi zábavná. Navíc 

nezabere víc jak 10 min, proto ji doporučuji i v případech, kdy je třeba děti znovu zaujmout a 

nabudit k činnosti.  

5.1.3. Hry zaměřené na rozvoj koordinace .  

Prolézání oknem 

Zachová (1981, s. 35) jako vhodnou hru uvádí Prolézání oknem. Hráči se rozdělí do 

družstev a před každým družstvem si dva hráči podají ruce, jednu nahoře a jednu dole. 

Vytvoří tak okno, kterým mají ostatní hráči jeden po druhém prolézt. Vítězí družstvo, které 

prolezlo nejdříve.  
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Anketní vyhodnocení: 

Ankety se po této hře zúčastnilo n=16 dětí, z toho nd=11 dívek a nch=5 chlapců. 

 Celkem Chlapci Dívky 

Líbí 7 (43,75%) 2 (40%) 5 (45,5%) 

Neutrální názor 6 (37,5%) 3 (60%) 3 (27,3%) 

Nelíbí 3 (18,75%) 0 3 (27,3%) 

Tabulka 13: Procentuální rozložení oblíbenosti u hry Prolézání oknem 

Komentář: 

V hodnocení této hry se vyskytlo hodně neutrálních názorů. Děti si hru zahrály rády, 

ale zjevně v nich nezanechala žádný velký dojem. Spíše bych příště volila zařazení hry jako 

dílčí úkol v rozsáhlejší hře nebo jako součást např. opičí dráhy.  

Hlemýždi 

Oblíbenou hrou jsou tzv. Hlemýždi. Tu popisuje Neuman (2001, s. 59) a svým 

obsahem splňují požadavek pro rozvoj obratnosti. Jedinou pomůckou jsou zde žíněnky, které 

jsou ale v tělocvičnách běžně dostupné.  

Jedná se o štafetový závod dvojic, přičemž každá dvojice klečí, opírají se rukama o 

zem a na zádech mají žíněnku. Tu musí na povel přenést kolem mety a předat jí na záda další 

dvojici, aniž by se jí dotýkali rukama.  

Anketní vyhodnocení: 

Ankety se po této hře zúčastnilo n=14 dětí, z toho nd=9 dívek a nch=5 chlapců. 

 Celkem Chlapci Dívky 

Líbí 12 (85,7%) 4 (80%) 8 (88,9%) 

Neutrální názor 0 0 0 

Nelíbí 2 (14,3%) 1 (20%) 1 (11,1%) 

Tabulka 14: Procentuální rozložení oblíbenosti u hry Hlemýždi 
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Komentář: 

Hra se zařadila mezi nejoblíbenější. Dětem se líbilo, že mohou žíněnku využít jinak 

než jako podložku při posilování. Zjistila jsem, že když se dětem dá přirovnání, zde konkrétně 

k hlemýžďům, okamžitě se nadchnou. Kde se předávání žíněnky zdálo komplikované a děti si 

nevěděly rady, dostaly dopomoc od svého týmu. Stále ale platilo, že se nikdo nesmí žíněnky 

dotýkat rukama.  

Klouzavá honička 

Další nenáročnou hrou na materiál je Klouzavá honička, která je podle Neumana 

(2001, s. 69) také určená pro rozvoj koordinace.  

Pro realizaci jsou potřeba kousky koberce, které dobře kloužou po podlaze tělocvičny. 

Všichni hráči i honič se mohou pohybovat pouze tak, že stojí na kouscích koberců a klouzají 

se. Nesmí se dotknout nohama země. Hraje se na předávání „baby“. Když se někdo z hráčů 

dotkne země, stává se z něj honič. Když se dotkne země honič, nesmí nikoho chytit.  

Anketní vyhodnocení: 

Ankety se po této hře zúčastnilo n=16 dětí, z toho nd=11 dívek a nch=5 chlapců. 

 Celkem Chlapci Dívky 

Líbí 5 (31,25%) 2 (40%) 3 (27,3%) 

Neutrální názor 4 (25%) 0 4 (36,4%) 

Nelíbí 7 (43,75%) 3 (60%) 4 (36,4%) 

Tabulka 15: Procentuální rozložení oblíbenosti u hry Klouzavá honička 

Komentář: 

Tato hra se neujala. Dětem se nejprve vůbec nešlo pohybovat na kobercích. Myslím, 

že jsem podcenila zkušební kolo, které zde bylo opravdu třeba. Když se později dětem dařilo 

na kobercích pohybovat, stejně je hra příliš nebavila. Pohyb byl vysilující a hra se stala 

zdlouhavou. Děti se postupně zastavovaly a odpočívaly. Brzy jsem byla nucena hru ukončit. 

Poté byla provedena anketa. Pro zlepšení dojmu ze hry jsem zkusila ještě variantu, kdy mají 
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na koberečku jen jednu nohu a druhou se odráží. To mělo výrazně lepší průběh a děti se 

konečně bavily. 

Přeskoč, podlez, oběhni  

 Osvědčená hra, kterou popisuje Neuman (2001, s. 73), je Přeskoč, podlez, oběhni.  

Hráči vytvoří dvojice. Jeden z dvojice zaujme polohu vzporu ležmo a druhý ho bude podlézat, 

přeskakovat a obíhat. Kolikrát bude zadaný úkol dělat, stanoví trenér. Hra se dá hrát jako 

závody dvojic, týmů a lze ji zpestřit, když necháme hráče ve vzporu pohybovat se po 

tělocvičně.  

Anketní vyhodnocení: 

Ankety se po této hře zúčastnilo n=8 dětí, z toho nd=5 dívek a nch=3 chlapci. 

 Celkem Chlapci Dívky 

Líbí 8 (100%) 3 (100%) 5 (100%) 

Neutrální názor 0 0 0 

Nelíbí 0 0 0 

Tabulka 16: Procentuální rozložení oblíbenosti u hry Přeskoč, podlez, oběhni 

Komentář: 

Zde se osvědčilo, že čím jsou jednodušší pravidla, tím se zvyšuje šance na úspěch. 

Soupeřily dva týmy po čtyřech členech. Nejprve se hrálo na místě. Ve druhém kole se hráči 

ve vzporu mohli pohybovat. A ve třetím kole jsem jednotlivcům měřila čas. Na čas měl každý 

přeskočit, podlézt a oběhnout tři děti. Všechny varianty se podle mého názoru zdály být stejně 

úspěšné. 

Tunelování  

 Hrají týmy po 5-8 členech. Všichni členové skupiny až na jednoho vytvoří za sebou 

vzpor ležmo vysazeně. Zbývající hráč prolézá vytvořeným tunelem. Když proleze, zaujme tu 
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samou polohu. To je znamení ke startu pro dalšího hráče, který opět všechny podlézá. Tak se 

všichni hráči střídají, dokud se nepřesune celý tým za určenou značku (Neuman, 2001, s. 72). 

 Ve sbírce Hry do kapsy VIII Neuman (2005) popisuje nejtěžší variantu ve dvojicích, 

kdy oba z dvojice leží ve vzporu ležmo vzadu. V této poloze se dotýkají chodidly a hýždě 

zvednou do výšky. Tuto obměnu se v mé tréninkové skupině nepodařilo zacvičit.  

Anketní vyhodnocení: 

Ankety se po této hře zúčastnilo n=16 dětí, z toho nd=11 dívek a nch=5 chlapců. 

 Celkem Chlapci Dívky 

Líbí 6 (37,5%) 0 6 (54,5%) 

Neutrální názor 5 (31,25%) 0 5 (45,5%) 

Nelíbí 5 (31,25%) 5 (100%) 0 

Tabulka 17: Procentuální rozložení oblíbenosti u hry Tunelování 

Komentář: 

Hra měla malou úspěšnost. Důvodem byly neshody mezi dětmi v průběhu hry. 

Středem sporu byly neustále se zvětšující mezery mezi dětmi, které vytvářely tunel. To se 

dělo přesto, že jsem na začátku jasně zdůraznila, že se budou sousedi dotýkat rameny. Po 

debatě s dětmi jsme hru zahráli ještě jednou za pomoci asistentů. Ti dohlíželi na postavení 

hráčů v jednotlivých týmech. Tento pokus se již obešel bez hádek. 

Hindská žena   

 Kaplan, Bartůněk a Neuman (2010, s. 78) uvádějí chůzi s knihou na hlavě jako 

přímivé cvičení. Pro soutěž se dá využít obratnostní dráha s knihou na hlavě s využitím 

dostupného nářadí v tělocvičně. 
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Anketní vyhodnocení: 

Ankety se po této hře zúčastnilo n=11 dětí, z toho nd=7 dívek a nch=4 chlapci. 

 Celkem Chlapci Dívky 

Líbí 7 (63,6%) 0 7 (100%) 

Neutrální názor 2 (18,2%) 2 (50%) 0 

Nelíbí 2 (18,2%) 2 (50%) 0 

Tabulka 18: Procentuální rozložení oblíbenosti u hry Hindská žena 

Komentář: 

Hra se líbila hlavně dívkám, které dbaly i na estetický projev. Chlapci byli neukáznění 

a netrpěliví. Navzájem se postrkovali a rozesmávali, takže jim kniha neustále padala. Pro ně 

tedy hra ztratila svůj původní význam. V tomto případě hráli každý sám za sebe. Situace by 

zřejmě byla jiná, kdyby jejich výkon měl ovlivnit výsledek celého týmu. A nejlepší tým by 

pak získal oproti ostatním výhodu v podobě např. zvolení si další hry. Věřím, že taková 

motivace by všechny přiměla k plnému nasazení.  

5.1.4. Hry zaměřené na rozvoj vytrvalosti 

 Galloway (2007, s. 46) představuje zábavné pohybové aktivity, které se dají velmi 

dobře využít ve sportovní přípravě dětí pro rozvoj vytrvalosti.  

Běh hledačů 

 Každý z vytvořených týmů dostane plánek s označeným místem. Všichni z týmu musí 

společně doběhnout na určené místo, kde najdou instrukce, jak se dostat na další místo. Tým 

pokračuje tak dlouho, dokud nedorazí na poslední místo podle všech instrukcí a vrací se zpět 

na start. Galloway (2007) doporučuje, aby v posledním vzkazu byl úkol přinést nějakou 

konkrétní věc s sebou zpět na start.  



54 

 

Anketní vyhodnocení: 

Ankety se po této hře zúčastnilo n=16 dětí, z toho nd=11 dívek a nch=5 chlapců. 

 Celkem Chlapci Dívky 

Líbí 13 (81,25%) 4 (80%) 9 (81,9%) 

Neutrální názor 0 0 0 

Nelíbí 3 (18,75%) 1 (20%) 2 (18,2%) 

Tabulka 19: Procentuální rozložení oblíbenosti u hry Běh hledačů 

Komentář: 

Hra byla koncipována jako závod družstev. Vzkazy byly napsány vtipnou formou, 

občas lehce zašifrované. Děti byly tudíž více motivovány a závod je bavil. Na posledním 

stanovišti nedaleko od cíle, nenašli předmět, ale svého trenéra, kterého museli do cíle 

dopravit. K tomu jim sloužila připravená nosítka. Hra měla výbornou atmosféru, proto 

pravděpodobně získala vysoké hodnocení přesto, že odpovídala spíše vytrvalostnímu 

charakteru.  

Indiánský běh 

 Vytvoříme týmy po pěti až osmi členech. Galloway (2007) radí, aby tempo skupiny 

bylo takové, aby mu stačil i nejpomalejší člen skupiny. Střídavě se jde a běží a běh i chůze by 

měly trvat 1 minutu. V každé skupině je jeden časoměřič, který oznamuje začátek další 

minuty. Na začátku každé minuty se poslední člen v družstvu přesune na první pozici.  
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Anketní vyhodnocení: 

Ankety se po této hře zúčastnilo n=16 dětí, z toho nd=11 dívek a nch=5 chlapců. 

 Celkem Chlapci Dívky 

Líbí 3 (18,75%) 2 (40%) 1 (9,1%) 

Neutrální názor 6 (37,5%) 2 (40%) 4 (36,4%) 

Nelíbí 7 (43,75%) 1 (20%) 6 (54,5%) 

Tabulka 20: Procentuální rozložení oblíbenosti u hry Indiánský běh 

Komentář: 

Soutěžily mezi sebou dva týmy po osmi členech. Vítězem se stal tým, který za 20 min 

střídání běhu a chůze urazil delší vzdálenost. Týmy měli společnou trasu. Viděli, jak si vede 

soupeř. To bylo motivující do doby, než jeden tým výrazně zpomalil. Pak se tato strategie 

ukázala jako demotivující a bylo těžké skupinu přesvědčit, aby závod vůbec dokončila. 

Celkově vytrvalostní běžecká činnost patří v mé tréninkové skupině mezi neoblíbené. Tato 

hra osvědčila, že když děti nejsou dostatečně motivovány jako v předchozí hře, činnost 

podobného charakteru je nebaví.  

Běh k neznámému cíli 

 Na hřišti jsou vyznačené čáry ve vzdálenosti 20-30 metrů od sebe. Hráči si stoupnou 

do řady na jedné z nich a na písknutí trenéra vybíhají k druhé čáře. Když trenér pískne, hráči 

se otočí a běží zpátky k čáře, ze které vybíhali. Každé písknutí je znamení k obratu a běhu na 

druhou stranu. Trenér se pak odmlčí a vítězí ten, kdo nejrychleji přeběhne čáru před sebou 

(Perič, 2004, s. 65). 
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Anketní vyhodnocení: 

Ankety se po této hře zúčastnilo n=11 dětí, z toho nd=7 dívek a nch=4 chlapci. 

 Celkem Chlapci Dívky 

Líbí 6 (54,5%) 3 (75%) 3 (42,9%) 

Neutrální názor 5 (45,5%) 1 (25%) 4 (57,1%) 

Nelíbí 0 0 0 

Tabulka 21: Procentuální rozložení oblíbenosti u hry Běh k neznámému cíli 

Komentář: 

Předpokládala jsem, že u této hry bude procento oblíbenosti vyšší, protože hra má 

náboj očekávání. Je třeba odhadnout hrací dobu. Myslím si, že kdybych hru ukončila dříve, 

pozitivně by to ovlivnilo její hodnocení.   

Vytrvalé želvy 

 Kirchner, Hnízdil, Louka (2005, s. 85) zařazují do kategorie her na rozvoj vytrvalosti 

hru Vytrvalé želvy. Zároveň se s touto hrou setkáváme v původní podobě u Neumana (2001). 

Na rovném prostranství se vyznačí čtverec nebo obdélník, který představuje ostrov. Hráče 

rozdělíme na poloviny. Jedna polovina se nachází na ostrově a představuje lovce. Druhá 

polovina hráčů je připravena na jedné straně hřiště, představují želvy. Jejich cílem je projít 

přes ostrov na druhou stranu, aby mohly naklást vajíčka. Želvy se pohybují po čtyřech, 

pozpátku, hýžděmi k zemi. Lovci se jim v přechodu na druhou stranu snaží zabránit. Mohou 

želvy zvednout a přenést je nebo jim jenom bránit v pohybu. Jejich transport musí být velmi 

jemný a ohleduplný, protože želvy jsou chráněné. Když se želva dostane na druhý konec 

ostrova, získává družstvo želv bod. Želva pak může oběhnout ostrov a zkouší ho překonat 

znovu. Po každém kole se role vymění.  
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Anketní vyhodnocení: 

Ankety se po této hře zúčastnilo n=16 dětí, z toho nd=11 dívek a nch=5 chlapců. 

 Celkem Chlapci Dívky 

Líbí 16 (100%) 5 (100%) 11 (100%) 

Neutrální názor 0 0 0 

Nelíbí 0 0 0 

Tabulka 22: Procentuální rozložení oblíbenosti u hry Vytrvalé želvy 

Komentář: 

Tato hra je fyzicky velmi náročná. Na to ale děti v zápalu boje vůbec nestačí myslet, 

proto je tak efektivní. V průběhu hraní jsem musela kontrolovat bezpečnost. A po případu 

s roztrženým tričkem i zdůraznit, že se nesmí tahat za oděv. To jsem při vysvětlování pravidel 

opomenula. Vysoká úspěšnost Vytrvalých želv se dala předpokládat.  

5.1.5. Hry v přírodě 

 Součástí sportovní přípravy dětí bývají obvykle také soustředění, kde se dají využít 

hry v přírodě zaměřené na rozvoj kondice. Proto tuto kapitolu začleňuji do své práce. Kritéria 

výběru zůstávají stejná – nenáročnost na přípravu a materiál a podmínka rozvoje některé 

z kondiční složky.  

 Neuman (2000) ve svých hrách uvádí i poutavý popis, který dá hře dobrodružný 

nádech. Např. hra Tarahumarové tento popis obsahuje: 

Tarahumarové 

 „Tarahumarové jsou zajímavý mexický kmen. Vynikají příslovečnou vytrvalostí. 

Traduje se u nich náročná zkouška, běh na dlouhou vzdálenost 250 km, při kterém před sebou 

kutálejí dřevěnou kouli. Kouli mohou posunovat pouze nohama“ (Neuman, 2000, s. 234). 

Dále hráče povzbuzuje, aby zkusili projít podobnou zkouškou. Hráči se rozdělí do dvou 
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skupin a každá skupina dostane jednu kouli. Úkolem skupiny je co nejrychleji proběhnout 

vymezenou trasu a pouze nohama před sebou koulet dřevěnou nebo umělohmotnou kouli. 

Členové se v postrkování a koulení střídají. Koule se smí dotýkat pouze nohama. Plnění 

pravidel zajistíme dozorem průvodce každého družstva.  

Anketní vyhodnocení: 

Ankety se po této hře zúčastnilo n=16 dětí, z toho nd=11 dívek a nch=5 chlapců. 

 Celkem Chlapci Dívky 

Líbí 11 (68,75%) 5 (100%) 6 (54,5%) 

Neutrální názor 2 (12,5%) 0 2 (18,2%) 

Nelíbí 3 (18,75%) 0 3 (27,3%) 

Tabulka 23: Procentuální rozložení oblíbenosti u hry Tarahumarové 

Komentář: 

Hra Tarahumarové se mi líbí, protože i pomalejší děti mají možnost dohnat skupinu, 

když se koule někde zasekne. To se stávalo docela často. Vybrala jsem náročný terén a jako 

Tarahumarská koule posloužil dvoukilogramový medicinbal. Děti dobře spolupracovaly a 

zapojil se každý člen týmu. Hra získala oblibu hlavně u chlapců, což jsem očekávala.  

Pašerácká stezka 

Na rozvoj koordinace Neuman (2000, s. 262) uvádí hru Pašerácká stezka. Jako 

motivaci použije prostředí močálů a jejich přecházení pašeráky v pohraničních oblastech.  

 Dva pašerácké gangy soutěží o přechod močálu. Cílem je projít poslepu vymezenou 

trasu co nejrychleji a šlapat pouze na kameny (ty představují ostrůvky pevné země v močálu). 

Hráče postavíme na kámen znamenající začátek stezky a začíná se měřit čas. Hráč se snaží 

volnou nohou nahmatat další kámen a postoupit vpřed. Konec stezky je označen 

umělohmotnou nádobou na konci. Když k ní hráč dojde a dotkne se jí nohou, stopne se mu 

čas. Poté stejnou cestu zdolává soupeř. Rychlejší z dvojice získává bod nebo se časy zapisují a 



59 

 

zvítězí družstvo s nejkratším časem. Ideální je vytvořit pro soupeře paralelní, stejně náročné 

trasy, aby hra získala rychlejší spád. 

Anketní vyhodnocení: 

Ankety se po této hře zúčastnilo n=16 dětí, z toho nd=11 dívek a nch=5 chlapců. 

 Celkem Chlapci Dívky 

Líbí 9 (81,25%) 3 (60%) 10 (91%) 

Neutrální názor 2 (12,5%) 1 (20%) 1 (9,1%) 

Nelíbí 1 (6,25%) 1 (20%) 0 

Tabulka 24: Procentuální rozložení oblíbenosti u hry Pašerácká stezka 

Komentář: 

Abych zabránila prozrazení trasy, zavázala jsem oči všem dětem, ještě než jsme se 

přesunuli k hrací ploše. To zvýšilo očekávání. Pravidla hry jsem vysvětlila až na místě. Vždy, 

když pašerák překonal území, mohl si rozvázat šátek. V průběhu celé hry děti museli mlčet, 

aby se jako pašerácký gang neprozradili. Za každé porušení tohoto pravidla jim byl přidán 

trestný bod. Toto pravidlo pro ně bylo větší výzvou než samotná stezka. Trasu jsem sestavila 

z dřevěných kuláží. 

Brtníci   

Za klasiku mezi jednoduchými hrami v přírodě považuji Brtníky. Hra se dá hrát 

v mnoha obměnách. Hermochová a Neuman (2004) popisují svojí verzi takto: 

 Hru je možné hrát jako souboj družstev. Po startovním signálu si každý najde vhodný 

strom a v určeném čase (20-40s) vyšplhá do výšky 2,5 – 3m (nad dosah rozhodčího). Vyčká 

na kontrolu vedoucího a poté sešplhá dolů. Když se vedoucí někoho dotkne (hráč není 

v takové výšce, aby na něj vedoucí nedosáhl), družstvo dostává trestný bod. Hráči musí na 

stromy šplhat každý samostatně.  

 Zajímavou obměnou této hry je, když se mají hráči udržet na stromě (tyči, sloupu) 

nejméně 1 metr nad zemí po určitý časový limit nebo co nejdéle.  
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Anketní vyhodnocení: 

Ankety se po této hře zúčastnilo n=16 dětí, z toho nd=11 dívek a nch=5 chlapců. 

 Celkem Chlapci Dívky 

Líbí 10 (62,5%) 4 (80%) 6 (54,6%) 

Neutrální názor 3 (18,75%) 1 (20%) 2 (18,2%) 

Nelíbí 3 (18,75%) 0 3 (27,3%) 

Tabulka 25: Procentuální rozložení oblíbenosti u hry Brtníci 

Komentář: 

Ve hře jsem povolila pravidlo, že si mohou děti dávat dopomoc. Je mi sympatické, 

když hra rozvíjí i spolupráci a týmového ducha. Děti si opravdu pomáhaly. Větší děti dokonce 

zvolili taktiku dopomoci co nejvíce svým kamarádům za cenu, že oni sami ztratí bod. Tato 

strategie se pozitivně odrazila v celkovém počtu bodů týmu.  

5.1.6. Shrnutí 

. Mezi nejoblíbenější hry patří Vezmi vlajku, Stříhaná, Katapult, Přeskoč, podlez, 

oběhni a Vytrvalé želvy. Tyto hry svým obsahem odpovídají buď rozvoji rychlosti, nebo síly. 

Naopak nejmenší oblíbenosti dosáhly hry s vytrvalostním charakterem, což se shoduje s 

názory v prostudované literatuře. 

Tréninkové jednotky s využitím her měly mnohem radostnější atmosféru. Namísto 

otázek, kdy bude konec, padaly návrhy, co bychom si mohli zahrát příště. Při hraní děti 

zapomínaly na čas a několikrát se stalo, že jsme dobu lekce protáhli. Většinou z důvodu, že se 

přidávaly starší děti, které měly právě volno a chtěly si s mladšími skokany užít zábavu.  

Využití těchto her v trénincích nebylo na úkor tréninkového plánu. Záměrem bylo, aby 

do něj hry zapadaly a svým obsahem cíl tréninkové jednotky podpořily. To se skoro ve všech 

případech povedlo. Výjimkou je hra Hindská žena, kde jsem, jak uvádím v komentáři, řešila 

spíše kázeňské problémy.  
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6. ZÁVĚR 

Pro účel této práce jsem prostudovala 47 literárních zdrojů – 44 tuzemských a 3 

zahraniční. Na základě anketního šetření jsem zjišťovala oblíbenost her.                                                 

Výsledky anketního šetření vybraného vzorku dětí nemohu zobecnit pro sportovce dané 

věkové kategorie, protože jsem šetření provedla pouze v rámci malé skupiny dětí z klubu 

Trampolíny Praha. Výsledky tedy odpovídají atmosféře klubu. Jak se shodují autoři ve zde 

uvedené literatuře, významnou úlohu při hraní her hraje osobnost trenéra a motivace. U jedné 

hry může být různý výsledek, který závisí na zkušenostech trenéra, motivaci a na celkových 

podmínkách. To znamená, že stejná hra může být u jedné skupiny úspěšná a u druhé méně 

nebo vůbec.  

V tréninkové praxi se často stává, že se opakují ty samé hry, protože dominantnější 

děti si je prosadí jako oblíbené. Já chci zachovat účinnost her a vyvarovat se toho, abych 

nerozvíjela pouze jednu pohybovou schopnost. Zpětná vazba pomocí ankety je krátkou a 

jednoduchou formou vhodnou pro využití přímo v tréninkové jednotce hned po dané aktivitě. 

Trenérům dá podmět něco změnit a zamyslet se nad úpravou hry tak, aby se dětem líbila, ale 

zároveň neztrácela efektivitu. 

  Autoři se shodují, že pohybová hra má děti rozvíjet z hlediska pohybového, ale i 

výchovného. Velmi zdůrazňují hodnotu fair play. Také podporují hry v týmech pro rozvoj 

spolupráce a růst týmového ducha. Přesto, že každý využívá hry ve své vlastní sportovní 

specializaci, všichni se scházejí v názoru, že pohybové hry mají mít nezastupitelnou roli ve 

sportovní přípravě dětí, kde má dominovat všestrannost a herní princip.  
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SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha č. 1:  Vzor ankety 



 

 

PŘÍLOHA Č. 1: VZOR ANKETY 

 

HRA ČÍSLO: 

NÁZEV HRY:   

DÍVKA  CHLAPEC       

Jak se ti líbila hra, kterou jsme právě skončili? 
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