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Výuka sportovních her na základních školách ve vybraném regionu

54 stran, abstrakt v jazyce českém a anglickém, 22 tabulek zakomponovaných v textu, 32 odkazů 
v bibliografické citaci (včetně internetových zdrojů), 4 strany jako příloha k práci

   Sportovní hry dlouhodobě představují nedílnou součást programů školní tělesné výchovy, a to na 
různých typech vzdělávacích institucí. Na školách v České republice jde o poměrně rozšířené a 
frekventované aktivity a zřejmě proto se často stávají předmětem různých šetření, výzkumů. Nejinak 
je to i u předložené diplomové práce, jejímž záměrem je posoudit situaci s výukou sportovních her na 
2. stupni základních škol a tuto situaci porovnat mezi školami v Ústeckém kraji a v Praze.

   Jak je uvedeno v Úvodu práce, lze její zaměření a pojednání rozdělit do dvou částí. První část nese 
příznaky teoretického elaborátu, což se odvíjí od snahy o vytipování, deskripci  a interpretaci 
„základních pojmů z oblasti sportovních her a výuky tělesné výchovy na základních školách“ (s. 8). 
V tomto směru se na podkladech literární rešerše poukazuje např. na pedagogické zásady, didaktické 
formy, didaktické metody, didaktické styly ... Tato část je ovšem nepřímo míněna i jako teoretické 
východisko k metodologii druhé – empirické části práce.  

  Druhá část práce se metodologicky opírá o aplikaci nestandardizovaného dotazníku. Cílem použití, 
jak již bylo poznamenáno, je zjistit a porovnat zkušenosti učitelů a učitelek TV s výukou sportovních 
her na 2. stupni náhodně vybraných škol v Ústeckém kraji a v kraji Praha. Autorka oslovila celkem 
100 učitelů obou pohlaví, z tohoto počtu 88 učitelů odpovědělo a 55 mohlo být zařazeno – v aspektech 
kritérií na vyplnění dotazníků - ke zpracování. Dotazník obsahuje 22 otázek různých typů a jeho plná 
citace se nachází v příloze k práci. Získané údaje jsou v práci (konkrétně v její výsledkové části) 
prezentovány prostřednictvím tabulkových přehledů a jejich stručnou interpretací.       

   Práce má vcelku slušnou úroveň. Velmi sympaticky působí již skutečnost, že mermomocí neusiluje 
o nic jiného, nežli jak v úvodu deklaruje svými záměry a cíly. Je proto koncepčně, obsahově a 
tématickým zpracováním přehledná. Jiným jejím pozitivním rysem je zaměřenost nikoli jenom na 
konstatování ve smyslu obliby či neobliby, ale také na kvalitativní aspekty didaktického procesu ve 
sportovních hrách. 

   Naproti tomu nemůžeme ponechat stranou některé nesrovnalosti. V prvé řadě musíme poukázat na 
poněkud svévolné používání pojmu „hra“, který je v práci míněn spíše jako „utkání“, „modifikované 
utkání“,  herní výkon“, nebo „činnost hráče či družstva v utkání“. Jinak „hra“ je především filosofická 
kategorie.

   Za druhé se v některých případech textu jedná o nejasné formulace, možná způsobené i překlepy. 
Z těchto případů citujeme alespoň ze s. 49: „Hráčské si nejčastěji vyzkoušejí všechny hráčské funkce“.  

   Za třetí, určitý chaos způsobuje čtenáři také prezentace výsledků. Nemáme teď na mysli tabulkové 
přehledy s relativními a absolutními četnostmi, ale interpretaci těchto výsledků ve smyslu srovnání. 
Autorka používá v některých pasážích přívlastky „lepší“, „horší“, „menší“, „větší“, „oblíbené“, 
„oblíbenější“ ..., což v realitě komparace několika sportovních her a dvou regionů, kde se šetření 
uskutečnilo, vyvolává poněkud obtížnou orientaci. Naopak se domníváme, že názornosti a 
snadnějšímu pochopení by více prospělo grafické ztvárnění alespoň některých údajů.    

   I přes uvedené výhrady nemíníme nic měnit na tom, co jsme v povšechnějším ohledu již k práci 
uvedli. Práce má slušnou úroveň a doporučujeme ji k obhajobě. 

V Praze 29.8.2016                                                              PaedDr. Michael Velenský, PhD.



   

   


