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ABSTRAKT 

Cíle práce 

Cílem této práce je získat přehled a informace o výuce sportovních her na 2. 

stupni základních škol v Ústeckém kraji a Hlavním městě Praze.  

Použité metody 

Pro řešení tohoto problému jsem využila dotazníku, který jsem zaslala učitelům 

tělesné výchovy na základních školách. Prostřednictvím dotazníků jsem zjistila některé 

rozdíly v přístupu k výuce sportovních her. 

Výsledky 

 Výsledky této práce mohou sloužit jako podklad pro rozsáhlejší výzkum. 

Výsledky uvádím na konci práce v přehledných tabulkách. 

 

Klíčová slova: sportovní hry, výuka tělesné výchovy, základní škola 

 

ABSTRACT 

Aim of the thesis 

The aim of this study is to gain insight and information about teaching of games 

on the 2nd grade of elementary schools in Ústí region and in Prague.  

Methods used 

To solve this problem, I used a questionnaire that I sent to teachers of physical 

education in elementary schools. Through questionnaires, I found some differences in 

the approach to teaching sports games. 

 

 



 

 
 

Results 

 The results of this study can serve as a basis for more extensive research. My 

results are in tables at the end of the work. 

 

Key words: sports games, physical education, elementary school  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
 

OBSAH 

 

1. ÚVOD ........................................................................................................................... 8 

2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE ................................................................ 9 

 2.1 Přínosy tělesné výchovy a sportu ........................................................................... 9 

 2.2 Sportovní vzdělávání na základní škole ............................................................... 10 

 2.3 Pedagogické zásady ............................................................................................. 11 

   2.3.1 Zásada uvědomělosti a aktivity ................................................................... 11 

   2.3.2 Zásada názornosti ........................................................................................ 12 

   2.3.3 Zásada soustavnosti ..................................................................................... 12 

   2.3.4 Zásada přiměřenosti ..................................................................................... 12 

   2.3.5 Zásada trvalosti ............................................................................................ 12 

   2.3.6 Zásada komplexního rozvoje žáka .............................................................. 13 

   2.3.7 Zásada vědeckosti ........................................................................................ 13 

   2.3.8 Zásada spojení teorie s praxí ....................................................................... 13 

   2.3.9 Zásada individuálního přístupu ................................................................... 13 

   2.3.10 Zásada emocionálnosti .............................................................................. 13 

   2.3.11 Zásada zpětné vazby .................................................................................. 14 

 2.4 Efektivní vyučování ............................................................................................. 14 

 2.5 Sportovní hry ........................................................................................................ 14 

   2.5.1 Hry a sporty ................................................................................................. 15 

   2.5.2 Netradiční hry .............................................................................................. 15 

 2.6 Didaktické formy ................................................................................................. 16 

   2.6.1 Metodicko-organizační formy ..................................................................... 16 

   2.6.2 Sociálně interakční formy ............................................................................ 18 

   2.6.3 Organizační formy ....................................................................................... 19 

 2.7 Didaktické metody ............................................................................................... 22 

   2.7.1 Metoda věcné a časové strukturace herních činností .................................. 22 

   2.7.3 Metoda koncentrace a distribuce herních činností ...................................... 23 

 2.8 Didaktické styly ................................................................................................... 23 

   2.8.1 Styl příkazový .............................................................................................. 23 

   2.8.2 Didaktický styl praktický (úkolový) ............................................................ 24 



 

6 
 

   2.8.3 Styl reciproční ............................................................................................. 24 

   2.8.4 Styl se sebehodnocením .............................................................................. 24 

   2.8.5 Didaktický styl s nabídkou .......................................................................... 24 

   2.8.6 Styl s řízeným objevováním ........................................................................ 24 

   2.8.7 Styl se samostatným objevováním .............................................................. 25 

   2.8.8 Styl s autonomním rozhodováním žáka o učivu a stylu .............................. 25 

3. METODIKA PRÁCE ............................................................................................... 26 

 3.1 Cíle a úkoly práce ................................................................................................. 26 

 3.2 Použité metody ..................................................................................................... 26 

 3.3 Dotazník ............................................................................................................... 27 

4. VÝSLEDKY .............................................................................................................. 29 

5. DISKUSE ................................................................................................................... 44 

6. ZÁVĚRY .................................................................................................................... 49 

7. SEZNAM LITERATURY ........................................................................................ 51 

8. SEZNAM PŘÍLOH ................................................................................................... 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 
 

SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

 

SH – sportovní hry 

RVP – rámcový vzdělávací program 

TV – tělesná výchova 

DP – diplomová práce 

ZŠ – základní škola 

PC – průpravné cvičení 

HC – herní cvičení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 
 

1. ÚVOD 

Téma mé diplomové práce jsem si zvolila proto, že jsem aktivní hráčkou národní 

házené a mám velice kladný vztah i k ostatním sportovním hrám. Házená patří k 

týmovým sportovním hrám. Podle mého názoru jsou sportovní hry velice oblíbené a 

přínosné ve výuce dětí. Především v dnešní době nejsou děti zvyklé sportovat a trávit 

čas aktivně. Prostřednictvím sportovních her můžeme děti k pohybu získat. Přitom je 

důležité děti zaujmout, sportovní hru jim dobře vysvětlit a naučit základy herního 

jednání.  

Hlavním cílem mé práce je zachytit konkrétní zkušenosti učitelů s výukou 

sportovních her na druhém stupni. Diplomová práce je psána jako teoreticko-empiricky 

zaměřená. Cílem teoretické části je definice základních pojmů z oblasti sportovních her 

a výuky tělesné výchovy na základních školách. Empirickou část zaměřuji na výzkumné 

šetření – dotazník. Cílem dotazníků bylo zjistit praktické zkušenosti jednotlivých učitelů 

na základních školách. 

Prostřednictvím dotazníků chci zjistit, jaká je výuka sportovních her v Ústeckém 

kraji a Hlavním městě Praze. Zda se výuka sportovních her v těchto krajích shoduje, 

nebo jsou zde nějaké rozdíly a jaké. V dotazníku se také zaměřuji na výuku jednotlivých 

sportovních her, na jejich oblíbenost a neoblíbenost. Zjišťuji, jakou praxi učitelé TV na 

ZŠ mají, jaká je hodinová dotace pro TV, kolik času učitelé věnují SH, jaké jsou 

podmínky pro výuku sportovních her, jaké jsou překážky, nebo důvody, proč se některá 

sportovní hra nevyučuje. Zajímalo mne, jaké sportovní hry by učitelé rádi vyučovali, 

zda učitelé provádějí průpravná cvičení a herní cvičení, jak vyučují PC a HC, jak žáci 

obsazují hráčské funkce, kolik času věnují učitelé samotné hře a jak skládají výuku SH. 

V neposlední řadě mne zajímalo, v jakých SH se školy účastní meziškolních soutěží.   
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Jak uvádí Tannehill (1998), obecně se trend od denně požadované tělesné 

výchovy pro všechny děti omezil na dnešní stav několika hodin týdně. Proto by měli 

učitelé tělesné výchovy převzít aktivní roli v rozvíjejících programech pro děti. 

2.1 Přínosy tělesné výchovy a sportu  

Dvořáková (2012) vidí hlavní cíl pedagogů ve škole v tom, aby si žáci pohyb 

oblíbili, a aby se stal pravidelnou součástí způsobu života dítěte i budoucího dospělého. 

Důležitou součástí života je pěstování zdraví, zdatnosti, regenerace a rekreace, ale také 

věnování se psychicky a sociálně uspokojujícím aktivitám volného času. 

Bailey (2006) tvrdí, že tělesná výchova pomáhá dětem rozvíjet respekt pro jejich 

tělo – jejich vlastní a ostatních, přispívá integrovanému rozvoji mysli a těla, rozvíjí 

porozumění úloze aerobní a anaerobní fyzické aktivity ve zdraví, pozitivně zvyšuje 

sebevědomí a hrdost, a zlepšuje sociální a kognitivní rozvoj a studijní výkon.  

Hastie (1998) říká, že hlavním cílem sportovní výchovy je vychovat z žáků 

hráče v plném slova smyslu, a pomoci jim rozvíjet se jako kompetentní, gramotní a 

nadšení sportovci. Kompetentní sportovec je podle Pritchard a Mccollum (2009) 

definovaný jako někdo, kdo má dostatečné znalosti hry a porozumění a dovednosti 

účastnit se hry prováděním vhodné strategie a taktiky. Gramotný sportovec rozumí a ctí 

pravidla, rituály, a tradici sportu, a rozumí rozdílu mezi dobrým a špatným sportem. 

Nadšený sportovec se účastní a chová se způsobem, který uchovává, ochraňuje, a 

zlepšuje sportovní kulturu.  

Clemente (2012) vidí podstatu kolektivních sportovních her jako opoziční vztah 

mezi dvěma týmy koordinovanými získat, udržet a posunout míč dokud se nedostanou 

do útočné zóny a dokončí příslušnou finalizaci. Zatímco Táborský (2007) popisuje 

sportovní hru jako soutěživou činnost dvou soupeřů v jednotném prostoru a čase. 

Soupeři podle schválených pravidel usilují o prokázání vlastní převahy lepším 

ovládáním společného předmětu.  Clemente (2012) dále popisuje podstatu sportovních 

her jako možnost řešení v situaci, kdy se objevuje nespočet nepředvídatelných a 

současných problémů. Toto řešení problémů se děje zároveň během útočné a obranné 

fáze, záleží na držení míče. Ve skutečnosti je zamýšleno zdůraznění relačních a 

dynamických vlastností sportovních her, kde složitost souvisí s týmovou výdrží 
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nepřetržitě celé utkání, kolektivní adaptace na omezení uložená v čase a protivnících. 

Hra v sobě obsahuje komplex vztahů závislých na spolupráci mezi spoluhráči a odpor 

s druhým týmem.  

Dynamika hry musí být vyřešena taktickým a strategickým procesem, aby se 

zvýšila dovednost interního týmu řešit nátlak protivníka. Strategie a taktika měli vždy 

důležitost pro formování opozice a spolupráce lidského druhu.  

2.2 Sportovní vzdělávání na základní škole 

Podle českého RVP od Jeřábka a Tupého (2005), je obsahem TV poznání 

vlastních pohybových možností a zájmů žáků, poznávání účinků pohybových činností 

na tělesnou zdatnost, duševní i sociální pohodu. Tělesná výchova postupuje od 

spontánní pohybové činnosti k činnosti řízené a výběrové. Cílem je schopnost 

samostatně ohodnotit úroveň své zdatnosti a řadit do denního režimu pohybové činnosti. 

Podle Bell (1998), lze sportovní vzdělání ve vyšších ročnících základní školy 

efektivně využít pro výuku sportovních účastnických kompetencí v přirozených 

kontextech, které jsou modifikovány, aby zajistily plnou účast žáků ve vývojově vhodné 

činnosti. Sportovní vzdělání také poskytuje vhled do sociálních dovedností vedení a 

týmového členství, kdy žáci přebírají role kapitánů, zapisovatelů, trenérů apod. Na 

základní škole je důležité, aby si žáci vyzkoušeli celou škálu sportů a typů fyzické 

aktivity. 

Při plánování sportovní výuky by měl učitel vybírat nejprve sport, který je 

známý a oblíbený. Měl by zvážit: 

 Tým - jak velký, kolik týmů, jak je vybrat, určení kapitána a jeho 

povinností, 

 Forma soutěžení – úprava her, pravidel, vybavení, co by měli žáci vědět 

a umět, aby hru mohli hrát, jaké role se žáci musejí naučit, 

 Ocenění – jak zdůraznit a ocenit fair play, jaký jiný systém ocenění 

použiji. 

Hry dle Singleton (2010) pronikají do každého aspektu školní tělesné výchovy. 

Jsou používané například jako rozcvičky nebo modifikované instrukční nástroje. 

Přestože jde o výuku tance, gymnastiky, nebo individuálního závodního sportu. Nějaká 
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forma hry je často používána, aby pomohla studentům naučit se pojmy, které jsou 

podstatné pro pohyb nebo aktivitu, kterou vyučujeme.  

Pokud vyučujeme správně, účast na hrách umožní žákům zlepšit jejich zdatnost, 

naučit se nové dovednosti, spolupracovat se spoluhráči, a řešit problémy strategie a 

taktiky.  

Hry jsou dnes nedílnou součástí tělesné výchovy, proto je těžké uvěřit, že byly 

doby, kdy nebyly považovány za důležité.  

Howarth a Bailey (2009) vidí smysl pro hru ve schopnosti použít porozumění 

pravidlům, strategii, taktice a především sám sobě v řešení problémů kladené hrou nebo 

protivníkem. Základní dovednosti, smysl pro hru, a taktické povědomí jsou nejlépe 

rozvíjeny prostřednictvím menších, vývojově vhodných verzí sportovních forem, které 

jsou blízko reálným hrám dovolující eventuální použití a transfer dovedností a taktiky. 

Tyto hry mají mnoho názvů, jako jsou směřující hry, modifikované hry, kondiční hry, 

mini hry a navržené hry. Nejtěžší úkol pro učitele je navrhnout sérii her, které vyhovují 

nejenom vývoji a zkušenostem žáků, ale také poskytují nejvíce užitečné a relevantní 

taktické problémy pro řešení v jejich učení.  

2.3 Pedagogické zásady 

Mezi didaktické zásady řadíme, podle Periče (2008) a Zormanové (2014), 

zásadu uvědomělosti a aktivity, zásadu názornosti, zásadu soustavnosti, zásadu 

přiměřenosti, zásadu trvalosti, zásadu komplexního rozvoje žáka, zásada vědeckosti, 

zásada spojení teorie s praxí, zásada individuálního přístupu, zásada emocionálnosti a 

zásada zpětné vazby. Všechny zásady spolu souvisí, jejich užití urychlí a zefektivní 

proces výuky dětí. 

2.3.1 Zásada uvědomělosti a aktivity 

Podle Jůvy (1995) je cvičení vedeno tak, aby se žáci aktivně zúčastňovali jeho 

průběhu a výsledku. Učitel rozvíjí schopnost rozpoznat vlastní chyby, vede je 

k pozorování a přemýšlení. Např. žáci si přihrávají ve dvojicích, navzájem se pozorují a 

upozorní spolužáka na chyby.    
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2.3.2 Zásada názornosti 

Učitel používá názorné předvedení pohybu – ukázky přímé a nepřímé. Rytmus 

lze provádět pomocí zvukových signálů. Nejdůležitější je však bezchybné provedení 

dané ukázky. Učitel např. předvede správné provedení volejbalové přihrávky, podání. 

2.3.3 Zásada soustavnosti 

Jedná se o řazení obsahu výuky, naučené dovednosti a znalosti na sebe navzájem 

navazují a utvářejí ucelený systém. Znamená to také pravidelnou a systematickou práci 

podle promyšleného plánu. Zásada soustavnosti – od jednoduchého ke složitému, od 

známého k neznámému. Hodina TV začíná například volejbalovými přihrávkami na 

místě, poté se zkouší nahrávky u sítě a útočné údery. Na konci dny zařadíme krátkou 

hru. 

2.3.4 Zásada přiměřenosti 

Zde je požadavek, aby obsah i rozsah výuku, její obtížnost i způsob učení 

odpovídaly stupni psychického rozvoje, tělesným schopnostem žáků, jeho věkovým 

zákonitostem a individuálním zvláštnostem. Důležitá je znalost žáků. Hlavní realizací 

jsou různá dělení dětí do malých skupin. Na začátku hodiny žáky rozdělíme do menších 

skupin, zkoušíme nahrávky, vzdálenost mezi žáky upravujeme podle úrovně žáků. 

Přecházíme k nahrávkám, podání a útočným úderům. 

2.3.5 Zásada trvalosti 

U této zásady je důležité zapamatování si vědomostí a dovedností, která si 

dokážou kdykoliv vybavit a prakticky je použít. Je potřeba důkladně a reálně plánovat 

výuku, stupňovat přiměřené požadavky, obměňovat cvičení, pravidelně kontrolovat 

dosažené úrovně rozvoje a podle toho upravovat další postupy. Např. procvičování 

přihrávek ve dvojicích, trojicích apod. Při správném provedení nacvičovat nahrávky a 

útočné údery. 

 

 



 

13 
 

2.3.6 Zásada komplexního rozvoje žáka 

Učitel v rámci výuky rozvíjí všechny stránky žákovi osobnosti. Patří sem 

výchova rozumová, mravní, estetická, pracovní a tělesná. Při výuce dbáme na 

dodržování zásad slušného chování, nabádáme žáky k dokonalému nacvičování 

zadaných úkolů – např. nahrávka, podání. Žáci si podle svého uvážení volí vzdálenost 

mezi sebou při přihrávkách apod. 

2.3.7 Zásada vědeckosti   

Je důležité, aby se žáci učili poznatky pravdivé a vědecky ověřené, obsah výuky 

musí být věcně správný. Výuku musí vést kvalifikovaný učitel, který se neustále 

vzdělává. Učitel musí sledovat nové poznatky a trendy v učitelské profesi. Učitel 

předává žákům informace o aktuálních pravidlech např. volejbalu, součástí výuky je i 

kontrola znalostí pravidel. 

2.3.8 Zásada spojení teorie s praxí   

Teoretické vědomosti žáků se musí spojovat s praktickou činností. Ve výuce 

musí být tedy zastoupena teoretická i praktická rovina a musí být v rovnováze. Např. 

žákům vysvětlíme pravidla volejbalu a při hře dohlížíme, aby tyto pravidla dodržovali.  

2.3.9 Zásada individuálního přístupu  

Každý žák je individualita a podle toho se k němu musí přistupovat. Mezi žáky 

ve stejném ročníku jsou veliké rozdíly ve vědomostech, dovednostech, schopnostech 

atd. Učitel by se měl ve výuce snažit přizpůsobit výuku a práci v hodině jednotlivým 

žákům, nadprůměrným, i slabým. Např. při nacvičování přihrávky rozdělíme děti do 

skupin, kde je slabší jedinec, ostatní mu pomohou, předvedou a naučí správné 

přihrávání. Nebo rozdělíme žáky do stejně zdatných skupin a slabší skupině se 

věnujeme častěji, volíme lehčí úroveň pro nácvik. 

2.3.10 Zásada emocionálnosti   

Učitelé a žáci se navzájem emocionálně ovlivňují. Výuka probíhá lépe 

v pozitivním klimatu, učitel se snaží navodit pocit důvěry u žáků, má být pro žáky 
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důvěrníkem a rádcem. Např. pozitivně povzbudíme žáky k nacvičování přihrávek, 

nacvičujeme např. na rychlé provedení deseti přihrávek. Povzbudíme žáky k větší 

aktivitě, tak, že jim řekneme, že mají možnost reprezentovat školu v soutěžích. 

2.3.11 Zásada zpětné vazby 

Prostřednictvím zpětné vazby učitel získává informace o plnění vytyčeného cíle. 

Pomocí otázek zjišťuje neporozumění nebo chybné porozumění učivu. Vysvětlí jak je to 

správně. Např. kontrola, že žáci rozumí výkladu pravidel volejbalu. Pokud ne, znovu 

vysvětlím, názorně předvedu. 

2.4 Efektivní vyučování 

Kyriacou (2008) popisuje účinné vyučování jako přípravu a realizaci takových 

učebních činností, které úspěšně vedou k zamýšlenému typu učení u žáka.  

Vyučování musí splňovat tři podmínky: 

 získat a udržet žákovu pozornost, 

 získat a udržet žákovu motivaci a úsilí učit se, 

 učební činnost má být přiměřená tomu typu žákova učení, který chce 

učitel navodit. 

2.5 Sportovní hry 

„Sportovní hra je soutěživá činnost dvou soupeřů v jednotném prostoru a čase, 

kteří podle institucionálně schválených pravidel usilují o prokázání vlastní převahy 

lepším ovládáním společného předmětu.“(Táborský, 2007) 

Podle Tůmy a Tkadlece (2004) rozdělujeme sportovní hry na: brankové (kopaná, 

košíková, házená apod.), síťové (odbíjená, tenis, badminton apod.), pálkovací (baseball 

a softball).  

Ke kořenům sportu patří, dle Svobody (2007), i hry. Zdrojem hravé činnosti je 

mládí, hlavně v dětství i potřeba pohybu. V dospělém věku plní hra funkci uvolňovací a 

oddechu. K hlavním znakům hry patří: napětí a řešení, ohraničenost a uzavřenost. Hry 

se účastníme dobrovolně a svobodně. Hry do sportovních činností patří. Hry mají 
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význam cvičný, rozvíjejí lokomoční i jiné pohyby, podporují rozvoj smyslových 

analyzátorů, fantazii a tvořivost. Dítě má ve hře úkoly, rozhoduje se a jedná promyšleně 

a hraje určité role. Později ve starším věku, mají děti potřebu soutěžit, ale i 

spolupracovat.  

2.5.1 Hry a sporty 

Nedílnou součástí sportovních her jsou pravidla. Klimt, Klimtová (1980) píší, že 

pravidla uvádějí rozměry hracích ploch a jejich členění, podobu cílových zařízení, 

velikost a charakter společného předmětu sportovní hry, předepisují povinná a pomocná 

vybavení. Pravidla udávají délku utkání a určování výsledku utkání. Určují počet hráčů 

a jejich střídání. Důležitou částí je definování dovolených a nedovolených způsobů 

herního jednání hráčů. Pravidla obsahují tresty za nedodržení ustanovení.  

Společným rysem sportovních her je podle Bernacikové, Kapounkové a 

Novotného (2010) použití míče (míčku). Jedná se o kolektivní sporty, kde je důležitá 

spolupráce celého družstva. Mezi tradiční hry, které jsou vyučovány na základních 

školách, patří basketbal, házená, volejbal, fotbal, florbal a softball. 

2.5.2 Netradiční hry 

Na základních školách jsou také vyučovány netradiční sportovní. Cílem 

netradičních her je, podle Růžičky, Růžičkové a Šmída (2013), zážitek z vlastní 

pohybové a tvůrčí činnosti. Netradiční hry a také moderní modifikace (futsal, plážový 

volejbal apod.) tradičních sportovních her jsou velice emotivní a atraktivní.  

Netradiční sportovní hry rozeznáváme: 

 kontaktní (brankové), 

 síťové, 

 pálkovací. 

Na základních školách mohou být vyučovány tyto netradiční sportovní hry: 

americký fotbal, badminton, baseball, branball, frisbee, indiaca, kin-ball, korfbal, kriket, 

lakros, nohejbal, ringet, ringo, softtenis, tchoukball, vybíjená a hokejbal. 
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2.6 Didaktické formy 

Psotta a Velenský (2009) představují didaktické formy jako modely uspořádání 

učebních podmínek pro učení herním dovednostem. Podle učebního prostředí rozlišují 

metodicko-organizační formy, sociálně interakční formy a organizační formy. Pod 

pojmem didaktické formy vidí Nykodým (2006) vnitřní uspořádání řízení didaktického 

procesu žáků ve vyučovacích hodinách. 

Metodicko - organizační formy: 

 Průpravná cvičení, 

 Herní cvičení, 

 Průpravné hry. 

 Sociálně interakční formy: 

 Hromadná forma, 

 Skupinová forma, 

 Individuální forma. 

Organizační formy:   

 Tréninková jednotka nebo vyučovací jednotka, tréninkové období, tréninkové 

utkání, soutěžní utkání. 

2.6.1 Metodicko-organizační formy 

Jednotlivé typy metodicko-organizačních forem odlišujeme podle: 

 přítomnost nebo nepřítomnost soupeře, 

 míra proměnlivosti herně situačních podmínek. 

Rozlišujeme pět typů metodicko-organizačních forem: 

 bez soupeře, 

 se soupeřem, 
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 v předem určených podmínkách, 

 v náhodně proměnlivých limitovaných podmínkách, 

 v celistvých náhodně proměnlivých podmínkách. 

2.6.1.1 Průpravná cvičení 

Průpravná cvičení jsou charakteristická nepřítomností soupeře. Obsahuje 

zjednodušené situační podmínky, kterými si osvojujeme dovednosti provádět herní 

činnosti, nebo si osvojovat taktické dovednosti. Míra proměnlivosti prostředí určuje, zda 

se jedná o průpravné cvičení 1. typu nebo průpravné cvičení 2. typu.  

PC 1. typu – herní činnosti provádějí žáci v relativně neměnném prostředí, 

PC 2. typu – herní činnost provádíme za určité proměnlivosti situačních 

podmínek.   

2.6.1.2 Herní cvičení 

Podle Dobrého a Semiginovského (1988) je herní cvičení charakterizováno 

přítomností soupeře. Prostřednictvím herního cvičení si osvojujeme taktické řešení 

herních situací a provedení příslušných herních činností při překonávání soupeře.  

HC 1. typu – v tomto cvičení jsou situační podmínky neměnné, žáci si osvojují 

jeden způsob řešení herní situace daného učitelem. Učitel zaměřuje pozornost žáků na 

provedení individuální a skupinové činnosti. Herní situace jsou učitelem silně 

kontrolované, mají však vyšší nároky na zpracování vizuálních informací o měnících se 

prostorových vztazích mezi žáky.   

HC 2. typu – při tomto cvičení dochází k náhodně proměnlivým situačním 

podmínkám. Učitel nedává žákům přesné pokyny pro řešení herních situací, ale 

rámcově vymezuje herní úkoly. Herní situace vznikají neočekávaně. Jsou kladeny 

nároky na zrakové vnímání, rozpoznání situací a rozhodování o výběru pohybové 

odpovědi. Takto jsou žákům poskytovány podněty po rozvoj taktických dovedností.     
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2.6.1.3 Průpravná hra 

Podle Dobrého (1977) je průpravná hra charakterizována souvislým herním 

dějem s nečekanými přechody z jednoho úseku utkání do dalšího. Průpravná hra je 

charakteristická přítomností soupeře a náhodně proměnlivými situačními podmínkami. 

Hra je souvislá a přináší podněty pro osvojování taktických dovedností. 

2.6.1.4 Utkání 

 utkání jako soutěžní utkání, bez didaktických zásahů učitele. Učitel dává 

instrukce před utkáním, v průběhu hry komunikuje s žáky jako při soutěžním 

utkání. 

 Utkání s řízeným vyučováním herním dovednostem. Činnost učitele jako 

při prvním utkání. Průběh utkání přerušuje pro didaktické zásahy. Tento způsob 

posiluje učební efekty utkání.   

2.6.2 Sociálně interakční formy 

Při výuce sportovních her dochází k různým vztahům mezi učitelem a žáky, a 

žáky navzájem.  

2.6.2.1 Hromadná forma 

 všichni žáky vykonávají tutéž činnost, 

 učitel kontroluje přímo, řídí většinu aspektů činnosti žáků, 

 učitel zadává úkoly, časově řídí činnost, 

 náročná organizace, 

 malý prostor pro individuální přístup, 

 převaha komunikace učitel – třída, větší komunikační vzdálenost, 

 převaha podnětů od učitele, 

 dominance učitele, omezené emoce, 

 působení na žáka skrze třídu. 

Tuto formu užíváme pro udržení disciplíny, pokud je učitel u žáků nový a při 

záměru kontrolovat všechny žáky najednou.  
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2.6.2.2 Skupinová forma 

 větší interakce učitel – skupina, z hlediska emocí, větší individualizace, 

prostor pro pochvalu, kladné posilování žádoucího jednání, výrazné uplatnění 

didaktické činnosti učitele (vysvětlení detailů, zpětná vazba, vyjádření 

očekávání apod.), 

 kratší komunikační vzdálenost, 

 méně formální přístup učitele, 

 efektivní užití výukového času, 

 individualizace cílů a učebního postupu, 

 přímější a efektivnější ovlivňování a kontrola účasti žáka na aktivitě. 

2.6.2.3 Individuální forma 

Pro školní TV není typická.  

2.6.3 Organizační formy 

2.6.3.1 Vyučovací jednotka 

Vyučovací jednotka je „relativně stabilně uspořádaný systém hlavních faktorů 

výchovně vzdělávacího procesu a jejich vzájemných vztahů, determinovaný obsahem a 

cílem učiva, prostorem, kde je uskutečňován, časem, v němž je realizován, psychickou a 

fyzickou úrovní žáků, zkušenostmi a předpoklady učitele a řadou dalších didaktických 

skutečností.“(Vilímová 2002) 

 Vyučovací jednotka je dle Vilímové (2002) základní organizační formou v TV 

v rozsahu 45 nebo 90 minut přímo řízena učitelem. Vyučovací jednotka je specifická 

svou vnitřní strukturou. Členění vyučovací jednotky se u odborných autorů liší, udávají 

členění na 3 a více části – úvodní část (3 - 8 minut), průpravná část (5 – 12 minut), 

hlavní část (20 – 30 minut), závěrečná část (3 – 9 minut). 

Průpravná část je „Připravení žáků po tělesné i psychické stránce na zatížení v 

hlavní části vyučovací jednotky a v rámci možností i k plnění cílů školní TV.“(Frömel, 

1987) 
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 Hlavní část „Je základem vyučovací jednotky a zejména na ní záleží, jaká bude 

úroveň celé vyučovací jednotky.“(Frömel, 1987) 

 Hlavním cílem závěrečné části je podle Frömela (1987) uklidnit žáky po tělesné 

i psychické stránce, zhodnotit splnění cílů a formálně ukončit vyučovací jednotku. 

Ve sportovních hrách rozlišuje Dobrý (1977) vyučovací hodinu: 

a) věnovanou utkáním, 

b) věnovanou nácviku a přípravě na utkání. 

Vyučovací hodina věnovaná utkáním 

Má velký význam pro žáky i učitele, neboť utkání je základní formou realizace 

každé sportovní hry. Učitelovi poskytuje možnost diagnostiky výkonnosti a zjištění 

počáteční způsobilosti žáků. Pro žáky je utkání prostředkem motivace a postoje 

k dalšímu učení. Na základě utkání učitel hodnotí změny ve výkonnosti jako důsledek 

učení. Problémy v utkání umožňují stanovit konkrétní učivo pro nácvik. Při utkání je 

důležité zapojit všechny žáky pomocí rozdělení úloh. Délka utkání je volena podle 

délky vyučovací hodiny. Na konci utkání se oznámí výsledek. 

Vyučovací hodiny věnovaná nácviku 

Obsah tohoto celku je dán výkonnostní úrovní žáků. Učivo je vhodně didakticky 

zpracované a přizpůsobené výkonnostní úrovni žáků. Jsou používány různé metodicko-

organizační formy, jejichž obsah představuje skutečnost mimo utkání. V dobře zvolené 

metodicko-organizační formě se navozují potřebné podmínky pro naučení se herních 

činností mimo podmínky utkání.  

2.6.3.2 Epizoda vyučovací hodiny 

Vyučovací hodina má část úvodní, hlavní, závěrečnou a také epizody. Tyto 

úseky hodiny jsou časově vymezené a charakterizované stejným učivem. Existuje úzká 

souvislost mezi druhem učiva, vyučovacím chováním učitele a druhem učební činnosti 

žáků. Při učivu, jehož obsah a rozsah učitel předem stanovil, a které bylo prováděno 

simultánně a mělo reprodukční charakter, se objevily ve větším množství – výklad, 
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spuštění činnosti, rytmizace, příkazy a zakončení činnosti. V epizodách, kde bylo učivo 

jen rámcově vymezené, byl vyvolán odlišný stupeň samostatné práce žáka a v činnosti 

učitele se objevilo více korekce a regulace, tiché pozorování činnosti a emocionálního 

ovlivňování žáků. Odlišnost učitelova chování se projevuje i z hlediska kvalitativních 

tendencí – ve smyslu dominance a integrace. V epizodách, kde je učivo přísně 

vymezené se objevuje u učitele až 80% autoritativních příkazů. Podněty jsou hlavně 

racionální a regulativní. V epizodách s učivem vymezeným rámcově se stávají 

emocionální podněty významnější součástí působení učitelů. Více se objevuje 

strukturace učiva a oprava chyb. Převládají emocionální kladné stimulační podněty. 

2.6.3.3 Vyučovací cyklus 

Vyučovací cyklus je sekvence vyučovacích hodin, které se věnují buď utkání, 

nebo skutečnost mimo utkání. Učební osnovy tělesné výchovy předepisují vyučovat 

sportovní hře v cyklu. Optimální je cyklus – 1 přípravná hodina, 4 hodiny věnované 

utkáním a 6 hodin věnovaných nácviku.  

2.6.3.2 Tréninková jednotka 

Tréninková jednotka je hlavní organizační formou, kde se uplatňují díky 

pohybovému systému žádoucí adaptační podněty. Tréninková jednotka se dělí na 

následující části: úvodní, průpravnou, hlavní a závěrečnou. 

2.6.3.3 Tréninkové období 

Tréninkové období spojuje několik tréninkových cyklů. Délka trvání je vyhrazena 

tréninkovými cíli, sportovním kalendářem a reprezentačními podmínkami. Souhrn 

tréninkových období nazýváme tréninkový rok.   

2.6.3.4 Tréninkové utkání 

Tréninkové utkání by mělo tvořit všestrannou simulaci soutěžního utkání. Důležitá 

je zde motivace hráčů. Musí se přesně stanovit požadavky na výkon i výsledek. 

2.6.3.5 Soutěžní utkání 

Soutěžní utkání je vrcholem každého cyklu. Zcela ovlivňuje zaměření a obsah 

tréninkového procesu. 
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2.7 Didaktické metody 

Psotta a Velenský (2009) uvádějí následující metody. 

2.7.1 Metoda věcné a časové strukturace herních činností  

Podle vyučovacího záměru posuzujeme, co je z herních činností celek a co je 

část. Např. útočný systém může být celkem. V jiné výukové jednotce může být celkem 

individuální činnost.  

2.7.1.1 Metoda v celku 

Určená individuální, skupinová či týmová herní činnost se osvojuje jako celek. 

Při této metodě uspoříme čas při úspěšném zvládnutí. Tato metoda je více motivující. 

Některé části nelze rozdělit. Užitečnou variantou je postupné zdůrazňování jednotlivých 

kritických míst v průběhu učení v celku. Po tomto učení může navazovat modifikace 

herních úkolů, rozšiřování daného celku nebo spojování s dalším celkem. 

2.7.1.2 Metoda od celku k částem a k celku 

 Procvičovaný celek se rozloží na části a znovu se skládá do celku. Souvisí 

s preferencí žáka při řešení herních situací nebo způsobu provedení určené činnosti. 

Tento způsob zpravidla vede ke zlepšení herního projevu. 

2.7.1.3 Metoda progresivního spojování částí v celek 

Např. složení dvou herních kombinací či dvou způsobů řešení herní situace do 

celku. Pokračujeme procvičováním další části, kterou následně připojíme 

k předchozímu celku apod. Procvičování po částech je vhodnější u obtížnějších činností, 

které nejsou vázány na předcházející a následnou činnost. Přednost má metoda v celku. 

Rychlost provedení činnosti by měla být, co nejdříve ve finální rychlosti. Rychlost 

snížíme, pokud je provedení nepřesné, eventuálně přejdeme k částem. 
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2.7.2 Metoda po částech 

U této metody předpokládáme, že procvičované pohybové operace a činnosti lze 

spojovat do celku. Pokud tuto metodu užíváme nadměrně, přehnaně zdůrazňujeme 

techniku. 

2.7.3 Metoda koncentrace a distribuce herních činností 

Způsob uspořádání osvojování herních činností v čase.  

2.7.3.1 Metoda koncentrace 

Procvičování dané činnosti v jednom časovém bloku. 

2.7.3.2 Metoda distribuce 

Rozložení určené herní činnosti do několika časově kratších bloků, mezi které 

zařazujeme bloky jiných činností.  

2.8 Didaktické styly 

Didaktický styl (výchovný styl) bývá Dobrým (1977) vysvětlován jako souhrn 

pozorovatelných výchovných praktik a technik, výchovných představ, norem, postojů 

nebo jako skupina znaků výchovného chování s určitou společnou variací. Výchovný 

styl je komplex všech behaviorálních forem činností učitele, které se projevují ve styku 

s žáky, v nichž se ukazuje psychologické porozumění učitele pro žáka nebo souhrn 

všech rozhodnutí, které se učiní během vyučovacího procesu. 

Didaktické styly vyjadřují dle Mužíka a Krejčího (1997) uspořádání vztahů mezi 

učitelem a žákem, a všech činností učitele a žáka během výuky s ohledem na předem 

určené vzdělávací cíle. 

2.8.1 Styl příkazový 

Tento styl je podle Rychteckého a Fialové (1998) typický tím, že veškerá 

rozhodnutí provádí učitel sám. Žáci cvičí podle jeho pokynů. Při tomto stylu využíváme 
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efektivně čas, dále je dodržována dobrá kázeň. Pozitivně působí na kolektivní cítění, 

žáci se učí podřídit skupině ve výběru učiva, rytmu a zátěži.  

2.8.2 Didaktický styl praktický (úkolový) 

Při tomto stylu je dílčí část rozhodnutí přenesena na žáka. Žák určuje učivo, 

metody a formy. Žáci např. volí místo cvičení, vybírají z možných cvičení, určují tempo 

a rytmus. 

2.8.3 Styl reciproční 

U tohoto stylu dochází k přesunu v poskytování zpětnovazebních informací a 

korekcí cvičení na žáka. Učitel rozhoduje o obsahu vyučování, vysvětlí správné 

provedení pohybu, zadá žákům role v nácviku. Žáci se ve dvojicích střídají v roli 

cvičence a pozorovatele. Pozorovatel opravuje cvičícího žáka. Učitel dává zpětnou 

vazbu pozorovateli. Tento styl je vhodný při větším počtu žáků.  

2.8.4 Styl se sebehodnocením 

Styl je charakteristický žáky, kteří cvičí samostatně. Sami posuzují správnost 

provedení pohybu, dochází k autokorekci. Učitel je v roli pozorovatele, v případě 

potřeby poskytne zpětné informace. 

2.8.5 Didaktický styl s nabídkou 

V tomto modelu učitel určuje učivo, žák si volí obtížnost a náročnost pohybové 

činnosti a výkon. Žák si podle Mužíka a Krejčího (1997) samostatně podle svých 

aspirací vybírá obtížnost zadaného úkolu. Tímto stylem zjišťujeme aspirační úrovně 

žáků.  

2.8.6 Styl s řízeným objevováním 

Pomocí induktivních myšlenkových operací žáka dochází ke splnění 

pohybového úkolu, nebo způsobu jeho dosažení. Učitel rozhovorem, nebo správnými 

otázkami vede žáka k samostatnému nalezení řešení cíle vyučování. Tento styl rozvíjí 

tvůrčí schopnosti žáků a přispívá k trvalým výsledkům učení.  
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2.8.7 Styl se samostatným objevováním 

Vyznačuje se řešením problémů v pohybových úkolech. Např. v herních 

situacích existuje vždy více variant řešení. Učitel vede žáka k samostatnému hledání a 

nacházení nejoptimálnějších, neobvyklých variant řešení.  

2.8.8 Styl s autonomním rozhodováním žáka o učivu a stylu 

Představuje samostatnou volbu žáka v otázkách učiva a výběru stylu. Vede žáky 

k samostatné práci podle jejich zájmů. Tato orientace a odpovědnost žáků vede ke 

koncepční činnosti.  
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3. METODIKA PRÁCE 

3.1 Cíle a úkoly práce 

Cílem práce je zjistit jak probíhá výuka sportovních her na 2. stupni základních 

škol v Ústeckém kraji a Hlavním městě Praze. Hlavním úkolem je tedy získat přehled a 

informace o výuce SH. 

Prostřednictvím dotazníku chci zjistit kolikaletá je praxe učitelů, jaká je týdenní 

hodinová dotace TV, jaký čas je věnovaný sportovním hrám, jaká je oblíbenost her u 

žáků a učitelů. Především chci zjistit, jaké sportovní hry se vyučují, jaké hry by učitelé 

chtěli vyučovat, jaké hry jsou nejoblíbenější, jaké jsou materiální podmínky. 

V neposlední řadě mne zajímá, zda učitelé provádí průpravná a herní cvičení, jakým 

způsobem je žákům vysvětlují, jak žáci obsazují hráčské funkce, jak vyučují učitelé 

sportovní hry a zda se jejich školy zúčastňují meziškolních soutěží, a v jakých 

sportovních hrách. 

Nejprve jsem sestavila dotazník, který jsem učitelům elektronicky rozeslala 

emailem. Odpovědi jednotlivých učitelů jsem zapsala do tabulky, hodnoty jsem poté 

přepočítala na procenta, což mi pomohlo porovnat tyto dva regiony, neboť počet 

respondentů nebyl rovnoměrně rozložený. Všechny zjištěné hodnoty uvádím 

v přehledných tabulkách níže. 

3.2 Použité metody 

Hlavní metodou pro výzkum je zvolen dotazník. Čáblová (2011) charakterizuje 

dotazník jako: „Způsob písemného kladení otázek, který vede k hromadnému získávání 

odpovědí.“ 

Podmínkou správného sestavení dotazníku je formulace konkrétního cíle. 

Struktura dotazníku: 

 Oslovení respondentů, pokyny pro vyplnění dotazníku, 

 Samotné otázky, 

 Poděkování za spolupráci. 
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Typy otázek a odpovědí, dle Jansy (2014): 

 Uzavřené otázky – nabídka variant možných odpovědí, 

 Polozavřené otázky – varianta odpovědí, možnost uvést i „jiné“, 

 Otevřené otázky – volnost pro samostatné vyjádření, 

 Vylučující otázky – respondent může otázku vynechat, 

 Otázky formou škály – za odpověď dostane respondent body. 

Průcha (2009) uvádí, že dotazování se nejčastěji využívá ve formě dotazníku. 

Musíme respektovat některé požadavky: 

 správná konstrukce dotazníku – uzavřené otázky, otevřené otázky, 

škálované otázky,  

 přiměřený rozsah – vhodný počet otázek, 

 způsob zadávání dotazníku – poštou, osobně, elektronicky. 

V mém dotazníku jsou uzavřené otázky, jedná se proto o strukturovaný dotazník. 

Dotazníky jsem distribuovala pomocí stránek www.click4survey.cz, kde si lze zadat 

vlastní dotazník a odkaz poté zaslat konkrétním respondentům.  

Výsledky z dotazníků jsou zpracovány statistickou metodou, a to procentním 

vyjádřením.  

3.3 Dotazník 

Výzkumným nástrojem je dotazník. Dotazník je nestandardizovaný, vytvořený 

výlučně pro potřeby této diplomové práce. Cílem dotazníků je zjistit názory učitelů 

tělesné výchovy na výuku sportovních her na 2. stupni základních škol. Otázky jsem 

sestavovala tak, aby zahrnovaly nejdůležitější aspekty v této problematice.  

Níže uvádím otázky dotazníku, v závorce pak možnosti odpovědí.  V dotazníku 

jsem nejprve zjišťovala pohlaví učitele, a kraj, ve kterém učitel působí. Dále mě 

zajímalo, jaká je týdenní dotace na tělesnou výchovu (1h/2h/3h/2-3h), kolik času věnují 

sportovním hrám během roku (méně než polovinu/polovinu/více jak polovinu), jaká je 

oblíbenost sportovních her u dětí oproti výuce jiného sportu 

(nejoblíbenější/oblíbené/celkem oblíbené/méně oblíbené/neoblíbené). Zda mají učitelé 

http://www.click4survey.cz/
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rádi výuku SH (ano/spíše ano/nevadí mi/spíše ne/ne), jaké sportovní hry vyučují 

(fotbal/Basketbal/volejbal/florbal/házená/softball/vybíjená), a jaké mají materiální 

podmínky (výborné/dobré/špatné/nedostatečné). V neposlední řadě mě zajímalo, zda 

zařazují do výuky průpravná a herní cvičení (ano/většinou ano/občas/nikdy), jak tyto 

cvičení vyučují (ústně vysvětlím/osobně předvedu/nechám předvést žáky, kteří toto 

cvičení umí/nákresem/jiným způsobem), jaký mají děti vztah k průpravným a herním 

cvičením (mají je rádi/nevadí jim/nemají je rádi), jak si volí hráčské funkce (žáci si volí 

funkce sami/žáci si vyzkouší všechny funkce/funkce nerozlišujeme/žáci se specializují 

na konkrétní funkce), kolik času je věnováno samotné hře (méně než polovinu 

hodiny/polovinu hodiny/téměř celou hodinu/celou hodinu) a složení výuky sportovních 

her (vyučuji blokově, tedy několik hodin jednu hru/jedné hře věnuji jednu 

hodinu/nechávám volbu na žácích/většinou se věnuji sportovním hrám každou 

hodinu/jinak). Následující otázky jsou otevřené: Pokud nevyučujete některé z her, 

napište které a proč? Vyučujete i jiné sportovní hry? Pokud ano, vypište. Jakou 

sportovní hru vyučujete nejčastěji a proč, které sportovní hry byste rád/a vyučoval/a, ale 

nemáte pro ně vybavení. Pokud se Vaše škola zúčastňuje meziškolních soutěží, napište 

ve kterých sportovních hrách, vyjmenujte 2 sportovní hry, které patří u žáků 

k nejoblíbenějším, a vyjmenujte 2 sportovní hry, které patří u žáků k nejméně 

oblíbeným. Vzor dotazníku je v příloze č. 1.  
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4. VÝSLEDKY 

Oslovila jsem učitele tělesné výchovy na 2. stupni základních škol v Ústeckém 

kraji a Praze. Školy jsem vybírala náhodně. Celkem jsem napsala 100 učitelům, z toho 

88 odpovědělo a 55 mohlo být zařazeno. Učitelé, kteří nebyli zařazeni do výsledků, jsou 

ti, kteří dotazník vyplnili jen z části.  Pro mou DP jsem tedy pracovala jen s kompletně 

vyplněnými dotazníky. Dotazník jsem vytvořila v posledním roce mého studia. Učitelé 

jsou anonymní. Všem učitelům byl dotazník zaslán elektronicky. Respondenti 

odpovídali celkem na 22 otázek. 

Výsledky z dotazníků uvádím v přehledné tabulce, kde jsou odpovědi podle 

krajů a celkově za oba kraje. 

Tab. 1: Rozdělení škol podle krajů 

Kraj Celkem 

Ústecký kraj 38 

Hl. město Praha 17 

 

Základních škol je v Ústeckém kraji 285, do dotazníku se zapojilo a mohlo být 

zařazeno 38 škol (13%). V Praze je 274 škol, odpovědělo a bylo zařazeno 17 (6%). 

Celkem je v obou krajích 559 škol, zapojilo se 55 škol, což je 9,8 %.  

69% dotazovaných učitelů je z Ústeckého kraje a 31% je z Hl. města Prahy. 

Tab. 2: Rozdělení učitelů podle pohlaví 

Pohlaví Hlavní město Praha Ústecký kraj Celkem 

Muž 8 (47%) 20 (53%) 28 

Žena 9 (53%) 18 (47%) 27 

Z počtu 55 učitelů je 28 mužů a 27 žen. 
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Ústecký kraj je zastoupen 38 učiteli - 20 muži a 18 ženami, Hl. město Praha je 

reprezentováno 17 učiteli - 8 muži a 9 ženami.  

Tab.3: Délka praxe učitelů 

Praxe v letech Hlavní město Praha Ústecký kraj Celkem 

1 – 10 14 (82%) 14 (37%) 28 (51%) 

11 – 20 1 (6%)    15 (39,5%) 16 (29%) 

21 – 30 1 (6%)     7 (18,5%)   8 (15%) 

31 a více 1 (6%) 2 (5%)  3 (5%) 

 

Celkem polovina dotazovaných učitelů má praxi v rozmezí od 1 roku do 10 let 

(28), třicet procent učitelů má praxi od 11 do 20 let (16), dalších patnáct procent učitelů 

má praxi 21 až 30 let (8) a jen pět procent učitelů má praxi 31 a více let (3).  

V Ústeckém kraji je 14 učitelů, kteří mají praxi 1 rok až 10 let, 15 učitelů, kteří 

mají praxi 11 až 20 let, 7 učitelů, kteří mají praxi 21 až 30 let a 2 učitele, kteří mají 

praxi 31 a více let. V Praze je 14 učitelů, kteří mají praxi 1 rok až 10 let, 1 učitel má 

praxi 11 až 20 let, 1 učitel má praxi 21 až 30 let a 1 učitel má praxi 31 let a více. 

Tab.4: Týdenní hodinová dotace TV pro jednu třídu 

Dotace TV/týden Ústecký kraj Hlavní město Praha Celkem 

2 hodiny 30 (79%) 12 (70%) 42 (76%) 

2 - 3 hodiny   7 (18%)   3 (18%) 10 (18%) 

3 hodiny  1 (3%)  1 (6%) 2 (4%) 

1 hodina 0  1 (6%) 1 (2%) 

 

Na dotaz kolik hodin tělesné výchovy mají jednotlivé třídy týdně, odpověděla 

většina – 42, že mají 2h týdně. Celkem 10 škol má 2h – 3h týdně, což je pozitivní jev. 

Dvě školy mají výuku 3h týdně. Pouze na jedné škole se vyučuje tělesná výchova 1h 

týdně. 
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V Ústeckém kraji má 30 škol tělesnou výchovu 2h/týdně, 7 škol má 2 – 3 

h/týdně a jen 1 škola má 3h/týdně. V Hl. městě Praze má 12 škol tělesnou výchovu 

2h/týdně, 3 školy 2 – 3h/týdně, a na 1 škole mají 3h/týdně a na 1 škole jen 1h/týdně. 

Tab. 5: Čas věnovaný SH během celého školního roku 

Čas věnovaný SH 

během roku 
Ústecký kraj Hlavní město Praha Celkem 

Polovina 17 (45%) 9 (53%) 26 (47%) 

Více jak ½ 16 (42%) 6 (35%) 22 (40%) 

Méně než ½   5 (13%) 2 (12%)  7 (13%) 

 

Během školního roku věnuje 26 učitelů polovinu času sportovním hrám. 22 

učitelů jim věnuje více jak polovinu celkového času a 7 učitelů věnuje SH méně než 

polovinu času. 

V Ústeckém kraji věnují na 17 školách sportovním hrám polovinu času, na 16 

školách více jak polovinu času a jen na 5 školách méně jak polovinu času. V Hl. městě 

Praze věnuje 9 škol sportovním hrám polovinu času, 6 škol více jak polovinu času a jen 

2 školy věnují SH méně jak polovinu času. 

Tab. 6: Oblíbenost SH u dětí oproti ostatní výuce (atletika, gymnastika, plavání, aj.) 

Oblíbenost SH u dětí Ústecký kraj Hlavní město Praha Celkem 

Oblíbené 15 (39,5%) 10 (59%) 25 (46%) 

Nejoblíbenější 15 (39,5%)  5 (29%) 20 (36%) 

Celkem oblíbené 8 (21%)  2 (12%) 10 (18%) 

Méně oblíbené 0 0 0 

Neoblíbené 0 0 0 

 

Hry jsou u dětí většinou oblíbené. Mezi oblíbené patří na 25 školách, k 

nejoblíbenějším je řadí 20 škol. Celkem oblíbené jsou pro 10 škol. Nikdo nemá 

sportovní hry méně, nebo vůbec oblíbené.  
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V Ústeckém kraji je 15 škol, kde mají sportovní hry za nejoblíbenější, 15 škol, 

kde jsou SH oblíbené a 8 škol, kde jsou SH celkem oblíbené. V Praze je 5 škol, kde jsou 

hry nejoblíbenější, 10 škol, kde jsou SH oblíbené a 2 školy, kde jsou SH celkem 

oblíbené. 

Tab. 7: Oblíbenost výuky SH u učitelů 

Oblíbenost výuky SH 

u učitelů 
Ústecký kraj Hlavní město Praha Celkem 

Ano 26 (68%) 10 (59%) 36 (65%) 

Spíše ano   7 (18%)   5 (29%) 12 (22%) 

Nevadí mi   4 (11%)   2 (12%)   6 (11%) 

Spíše ne  1 (3%) 0  1 (2%) 

Ne 0 0 0 

 

Z pohledu učitelů jsou oblíbené pro 36 z nich, spíše oblíbené pro 12 učitelů. 

Sportovní hry nevadí 6 učitelům, a jen jeden učitel je spíše nemá rád. 

V Ústeckém kraji je 26 škol, kde mají učitelé sportovní hry za oblíbené, 7 škol, 

kde jsou spíše oblíbené, 4 učitelům SH nevadí a na 1 škole je spíše nemají rádi. V Praze 

jsou SH u učitelů oblíbené na 10 školách, na 5 školách jsou spíše oblíbené a 2 učitelům 

SH nevadí.  

Tab. 8: SH vyučované na ZŠ 

SH  Ústecký kraj Hlavní město Praha Celkem 

Basketbal 37 (97%)   17 (100%) 54 (98%) 

Fotbal   38 (100%) 15 (88%) 53 (96%) 

Florbal 36 (95%) 16 (94%) 52 (95%) 

Volejbal 35 (92%) 16 (94%) 51 (93%) 

Házená 27 (71%) 10 (59%) 37 (67%) 

Softball 19 (50%) 11 (65%) 30 (55%) 
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Na téměř všech školách se vyučuje basketbal (54), fotbal (53), florbal (52), 

volejbal (51). Nejméně je zastoupena házená (37) a softball (30). 

V Ústeckém kraji se vyučuje nejvíce fotbal (38), basketbal (37), florbal (36) a 

volejbal (35). O něco méně se vyučuje házená (27) a softball (19). V Praze se učí 

nejvíce basketbal (17), florbal i volejbal (16). Následuje fotbal (15), softball (11) a 

házená (10). 

Tab. 9: Nejčastěji vyučované SH 

SH  Ústecký kraj Hlavní město Praha Celkem 

Florbal 16 (42%) 9 (53%) 25 (45%) 

Volejbal   6 (16%) 5 (29%) 11 (20%) 

Basketbal  6 (16%) 4 (24%) 10 (18%) 

Fotbal  7 (18%)             3 (8%) 10 (18%) 

Přehazovaná  6 (16%)  2 (18%)   8 (15%) 

Vybíjená              2 (5%)  4 (24%)   6 (11%) 

Házená 0 3 (8%) 3 (5%) 

Brannball 2 (5%) 1 (6%) 3 (5%) 

Kin-ball 1 (3%) 1 (6%) 2 (4%) 

Softball 1 (3%) 0 1 (2%) 

Slowpitch 1 (3%) 0 1 (2%) 

Stolní tenis 1 (3%) 0 1 (2%) 

Ringo 0 1 (6%) 1 (2%) 

 

 ŽÁKY BAVÍ         24 

 ZAPOJENÍ VŠECH, FYZICKÁ KONDICE      8 

 SPOLUPRÁCE S ODDÍLEM/ SPECIALIZACE ŠKOLY    6 

 UČITEL UMÍ, TRÉNUJE         5 

 SNADNOST           5 

 MATERIÁLNÍ PODMÍNKY        3 

 BEZPEČNOST          1 
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Nejvíce se vyučuje florbal (25), volejbal (11), basketbal (10) a fotbal (10). 

Následují netradiční hry – přehazovaná (8) a vybíjená (6). Dále se vyučuje házená (3), 

brannball (3), kin-ball (2), softball (1), slowpitch (1), stolní tenis (1) a ringo (1). 

Převážně se tedy vyučují tradiční sportovní hry se snahou zpestřit výuku i netradičními 

sportovními hrami. 

Hry jsou z pravidla voleny podle oblíbenosti u dětí (24), dále rozhoduje zapojení 

všech žáků do hry (8) a spolupráce nebo specializace školy (6). Zohledněn je kladný 

vztah učitelů k vybranému sportu (5), snadnost (5), materiální podmínky (3) a 

bezpečnost (1). 

Tab. 10: Nevyučované SH 

SH  Ústecký kraj Hlavní město Praha Celkem 

Házená 17 (45%)  6 (35%) 23 (42%) 

Softball   9 (24%)  6 (35%) 15 (27%) 

Volejbal   4 (11%) 1 (3%) 5 (9%) 

Basketbal  1 (3%) 1 (3%) 2 (4%) 

Fotbal  1 (3%) 1 (3%) 2 (4%) 

Florbal 0 1 (3%) 1 (2%) 

 

 MATERIÁLNÍ PODMÍNKY      24 

 NEZÁJEM, NEVHODNOST        9 

 PRAVIDLA           3 

 BEZPEČNOST          3 

 ČAS                       2 

Hry, které někteří učitelé neučí, jsou nejvíce házená (23) a softball (15). 

Následuje volejbal (5), basketbal (2), fotbal (2), nebo florbal (1). 

Největší překážkou pro výuku jsou materiální podmínky (24) a nezájem ze 

strany žáků, nebo učitelů (9). Menší překážkou jsou potom pravidla (3), bezpečnost (3) 

a časový fond (2). 
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Tab. 11: Další vyučované SH 

SH  Ústecký kraj Hlavní město 

Praha 
Celkem 

Vybíjená 32 (84%) 16 (94%) 48 (87%) 

Ringo 10 (26%)   5 (29%) 15 (27%) 

Přehazovaná   9 (24%)   4 (24%) 13 (24%) 

Brannball   7 (18%)   2 (12%)   9 (16%) 

Kin-ball  3 (8%)   2 (12%) 5 (9%) 

Lakros  1 (3%)   3 (18%) 4 (7%) 

Badminton  3 (8%)  1 (6%) 4 (7%) 

Tchoukball    4 (11%) 0 4 (7%) 

Stolní tenis  3 (8%) 1 (6%) 4 (7%) 

Frisbee  2 (5%)  2 (12%) 4 (7%) 

Nohejbal  1 (3%)  2 (12%) 3 (5%) 

Indiaca  2 (5%) 0 2 (4%) 

Hokejbal  2 (5%) 0 2 (4%) 

Softtenis  1 (3%)  1 (6%) 2 (4%) 

Minifotbal  1 (3%) 0 1 (2%) 

Korfbal  1 (3%) 0 1 (2%) 

Plážový volejbal  1 (3%) 0 1 (2%) 

Slowpitch  1 (3%) 0 1 (2%) 

Kriket  1 (3%) 0 1 (2%) 

Flag fooball  1 (3%) 0 1 (2%) 

Ringet 0 1 (6%) 1 (2%) 

Futsal 0 1 (6%) 1 (2%) 

 

Mimo klasické sportovní hry vyučují učitelé na základních školách i netradiční 

hry. Nejvíce se na školách hraje vybíjená (48). Hodně se vyučuje ringo (15), 

přehazovaná (13) a brannball (9). Dále se vyučuje kin-ball (5), lakros (4), badminton 

(4), tchoukball (4), stolní tenis (4) a frisbee (4). Méně jsou zastoupeny další netradiční 
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hry: nohejbal (3), indiaca (2), hokejbal (2), softtenis (2), minifotbal (1), korfbal (1), 

plážový volejbal (1), slowpitch (1), kriket (1), flag football (1), ringet (1) a futsal (1). 

Tab. 12: SH, které chtějí učitelé vyučovat 

SH  Ústecký kraj Hlavní město Praha Celkem 

Házená 6 (16%) 2 (12%) 8 (15%) 

Softball 1 (3%) 5 (29%) 6 (11%) 

Tenis 3 (8%) 1 (6%) 4 (7%) 

Lední hokej 3 (8%) 1 (6%) 4 (7%) 

Volejbal 1 (3%) 1 (6%) 2 (4%) 

Badminton 0   2 (12%) 2 (4%) 

Kin-ball 0 1 (6%) 1 (2%) 

Fotbal 0 1 (6%) 1 (2%) 

Lakros 1 (3%) 0 1 (2%) 

Korfbal 1 (3%) 0 1 (2%) 

Americký fotbal 1 (3%) 0 1 (2%) 

Voní polo 1 (3%) 0 1 (2%) 

Plážový volejbal 0 1 (6%) 1 (2%) 

Hokejbal 1 (3%) 0 1 (2%) 

Tchoukball 1 (3%) 0 1 (2%) 

 

Sport, který by chtěli učitelé nejvíce vyučovat, ale nemají pro něj podmínky, je 

házená (8) a softball (6). Dále by chtěli učitelé učit: tenis (4), lední hokej (4), volejbal 

(2) a badminton (2). Zastoupeny jsou, u některých učitelů, následující sporty: kin-ball 

(1), forbal (1), lakros (1), korfbal (1), americký fotbal (1), vodní polo (1), plážový 

volejbal (1), hokejbal (1) a tchoukball (1). 
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Tab. 13: Nejoblíbenější SH u dětí 

SH  Ústecký kraj Hlavní město Praha Celkem 

Florbal 29 (76%) 13 (76%) 42 (76%) 

Fotbal 19 (50%) 11 (65%) 30 (55%) 

Vybíjená   9 (24%)  4 (24%) 13 (24%) 

Přehazovaná  7 (18%)  2 (12%)   9 (16%) 

Basketbal  6 (16%) 1 (6%)   7 (13%) 

Volejbal   5 (13%) 1 (6%)   6 (11%) 

Brannball 2 (5%) 1 (6%) 3 (5%) 

Házená 1 (3%) 1 (6%) 2 (4%) 

Softball 1 (3%) 1 (6%) 2 (4%) 

Baseball 1 (3%) 0 1 (2%) 

Futsal 1 (3%) 0 1 (2%) 

 

U dětí jsou nejvíce oblíbené tradiční sportovní hry, florbal (42) a fotbal (30). 

K oblíbeným hrám patří netradiční: vybíjená (13) a přehazovaná (9). K oblíbeným se 

řádí také: basketbal (7), volejbal (6) a brannball (3). Na některých školách jsou 

nejoblíbenější: házená (2), softball (2), baseball (1) a futsal (1). 
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Tab. 14: Nejméně oblíbených SH u dětí 

SH  Ústecký kraj Hlavní město Praha Celkem 

Volejbal 23 (61%) 10 (59%) 33 (60%) 

Basketbal 15 (39%)   8 (47%) 23 (42%) 

Házená   5 (13%)   3 (18%)   8 (15%) 

Vybíjená 1 (3%)   3 (18%) 4 (7%) 

Florbal 2 (5%) 1 (6%) 3 (5%) 

Fotbal 3 (8%) 0 3 (5%) 

Softball 1 (3%) 1 (6%) 2 (4%) 

Badminton 2 (5%) 0 2 (4%) 

Přehazovaná 1 (3%) 0 1 (4%) 

Stolní tenis 0 1 (6%) 1 (4%) 

 

Nejméně je u dětí oblíben volejbal (33) a basketbal (23). Dále následuje házená 

(8), vybíjená (4), florbal (3) a fotbal (3). Nejméně neoblíbené jsou softball (2), 

badminton (2), přehazovaná (1) a stolní tenis (1). 

Tab. 15: Materiální podmínky pro výuku SH na ZŠ 

Materiální podmínky Ústecký kraj Hlavní město Praha Celkem 

Dobré 24 (63%) 9 (53%) 33 (60%) 

Výborné 12 (32%)    4 (23,5%) 16 (29%) 

Špatné 2 (5%)    3 (17,5%) 5 (9%) 

Nedostatečné 0             1 (6%) 1 (2%) 

 

Materiální podmínky jsou podle učitelů na výborné úrovni v 18 školách, na 

dobré úrovni ve 31 školách. Špatné podmínky jsou u 5 škol a nedostačující pouze v 1 

škole. 
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V Ústeckém kraji je 12 škol, kde mají výborné materiální podmínky, 24 škol, 

kde mají dobré podmínky a 2 školy, kde jsou špatné podmínky. V Praze jsou 4 školy, 

kde jsou výborné materiální podmínky, 9 škol, kde mají dobré podmínky, 3 školy, kde 

jsou špatné podmínky a 1 škola, kde jsou nedostatečné podmínky. 

Tab. 16: Provádění PC a HC ke SH  

PC a HC Ústecký kraj Hlavní město Praha Celkem 

Ano 25 (66%) 9 (53%) 34 (62%) 

Většinou ano 10 (26%) 5 (29%) 15 (27%) 

Občas 3 (8%) 3 (18%)   6 (11%) 

Nikdy 0 0 0 

 

Průpravná cvičení a herní cvičení provádějí ve 34 školách. Většinou PC a HC 

provádějí na 15 školách a občas PC a HC dělají na 6 školách. 

V Ústeckém kraji je 25 škol, kde PC a HC dělají vždy, 10 škol dělá PC a HC 

většinou a 3 školy občas. V Praze je 9 škol, kde PC a HC dělají vždy, na 5 školách 

většinou PC a HC dělají a na 3 školách dělají PC a HC občas. 

Tab. 17: Vztah dětí k PC a HC 

Vztah dětí k PC a HC Ústecký kraj Hlavní město Praha Celkem 

Nevadí jim 25 (63%) 13 (76%) 38 (69%) 

Mají je rádi   8 (21%)   2 (12%) 10 (18%) 

Nemají je rádi   5 (16%)   2 (12%)   7 (13%) 

 

Na 10 školách mají děti průpravná a herní cvičení rádi, na 38 školách dětem PC 

a HC nevadí a na 7 školách je děti rádi nemají. 

V Ústeckém kraji je 8 škol, kde mají děti PC a HC rádi, 25 škol, kde dětem PC a 

HC nevadí a 5 škol, kde děti PC a HC rádi nemají. V Praze jsou 2 školy, kde děti PC a 

HC mají rádi, 13 škol, kde jim PC a HC nevadí a 2 školy, kde PC a HC nemají rádi. 
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Tab. 18: Způsob výuky PC a HC 

Výuka PC a HC Ústecký kraj Hlavní město Praha Celkem 

Osobně předvedu 36 (95%) 15 (88%) 51 (93%) 

Ústně vysvětlím 28 (74%) 11 (65%) 39 (71%) 

Žáky, kteří cvičení umí 20 (53%)   9 (53%) 29 (53%) 

Nákresem 1 (3%)   3 (18%) 4 (7%) 

Jiným způsobem 1 (3%) 1 (6%) 2 (4%) 

 

Výuku průpravných a herních cvičení předvádějí na 51 školách osobně, na 39 

školách ústně vysvětlují, na 4 školách využívají nákresu. Na 29 školách nechávají PC a 

HC předvést žáky, kteří cvičení umí. Na 2 školách používají jiný způsob výuky. 

V Ústeckém kraji je 36 škol, kde PC a HC osobně předvádějí učitelé a 28 škol, 

kde PC a HC vysvětlují ústně. Na 20 školách PC a HC předvádějí žáci, kteří cvičení 

umí. Na 1 škole využívají nákresu a na 1 škole jiný způsob výuky PC a HC. V Praze je 

15 škol, kde učitelé PC a HC předvádí osobně a 11 škol, kde PC a HC vysvětlují ústně. 

Na 9 školách nechávají předvést PC a HC žáky, kteří cvičení umí. Na 3 školách 

využívají pro PC a HC nákresu a na 1 škole používají jiný způsob. 

Tab. 19: Obsazení hráčských funkcí žáky 

Funkce a výběr Ústecký kraj Hlavní město Praha Celkem 

Vyzkouší si všechny 30 (79%) 11 (65%) 41 (75%) 

Žáci si volí sami 14 (37%)   7 (41%) 21 (38%) 

Funkce nerozlišujeme   7 (18%)   2 (12%)   9 (16%) 

Specializace na funkce 0 0 0 

 

Všechny funkce si vyzkouší na 37 školách, žáci si volí funkce sami na 21 

školách, funkce nerozlišují na 9 školách a na žádné škole nemají specializaci na funkce. 
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Na 30 školách v Ústeckém kraji si žáci vyzkouší všechny funkce, na 14 školách 

se žáci sami rozhodují, kde budou hrát a na 7 školách funkce nerozlišují. V Praze si 

vyzkouší všechny funkce na 11 školách a žáci si funkce volí sami na 7 školách a na 2 

školách funkce nerozlišují. 

Tab. 20: Čas věnovaný samotné hře 

Čas pro hru ve výuce Ústecký kraj Hlavní město Praha Celkem 

Méně než 1/2 hodiny 13 (42%)      4 (23,5%) 17 (31%) 

1/2 hodiny 20 (58%)              9 (59%) 29 (52%) 

Téměř celou hodinu   6 (16%)      2 (11,5%)  8 (15%) 

Celou hodinu 0 1 (6%) 1 (2%) 

 

Samotné hře věnují na 29 školách 1/2 hodiny z výuky, na 17 školách méně než 

1/2 hodiny, na 8 školách téměř celou hodinu a na 1 škole hrají sportovní hry celou 

hodinu. 

V Ústeckém kraji je 20 škol, kde hrají sportovní hry 1/2 hodiny, 13 škol, kde 

hrají SH méně než 1/2 hodiny a 6 škol, kde hrají SH téměř celou hodinu. V Praze je 9 

škol, kde hrají SH 1/2 hodiny, 4 školy, kde hrají SH méně než 1/2 hodiny, 2 školy, kde 

hrají SH téměř celou hodinu a na jedné škole věnují SH celou hodinu. 

V Ústeckém kraji je jednou tolik škol, než v Praze, které věnují samotné hře SH 

méně než 1/2 hodiny. Stejný počet škol v obou krajích věnuje samotné hře 1/2 hodiny. 

O něco více škol je v Ústeckém kraji, které hrají sportovní hry téměř celou hodinu. Jen 

v Praze existuje škola, která hraje sportovní hry celou hodinu. 
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Tab. 21: Způsob skládání výuky SH 

Složení výuky SH Ústecký kraj Hlavní město Praha Celkem 

Blokově 28 (74%) 13 (76%) 41 (75%) 

Jednu hodinu   5 (13%)   3 (18%)   8 (15%) 

Jinak 1 (3%)   3 (18%) 4 (7%) 

Každou hodinu 2 (5%) 1 (6%) 3 (5%) 

Volba je na žácích 2 (5%) 0 2 (4%) 

 

Výuku sportovních her vede 41 škol blokově, 8 škol věnuje výuce SH jednu 

hodinu, 4 školy vyučují SH jinak, 3 školy vyučují SH každou hodinu a 2 školy 

nechávají volbu na žácích. 

V Ústeckém kraji je 28 škol, které učí SH blokově, 5 škol, které výuce SH 

věnují jednu hodinu, 2 školy nechávají volbu na žácích, 2 školy vyučují SH každou 

hodinu a 1 škola to má jinak. V Hlavním městě Praze je 13 škol, které vyučují sportovní 

hry blokově, 3 školy věnují výuce SH jednu hodinu, 1 škola vyučuje SH každou hodinu 

a 3 školy to mají jinak. 
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Tab. 22: Meziškolní soutěže ve SH na ZŠ 

SH  Ústecký kraj Hlavní město Praha Celkem 

Florbal 31 (82%) 13 (76%) 44 (80%) 

Fotbal 29 (76%) 14 (82%) 43 (78%) 

Basketbal 25 (66%)   7 (41%) 32 (58%) 

Vybíjená 19 (50%)   8 (47%) 27 (49%) 

Volejbal 16 (42%)   5 (29%) 21 (38%) 

Přehazovaná 12 (32%)   7 (41%) 19 (35%) 

Házená 11 (29%)   2 (12%) 13 (24%) 

Minifotbal 10 (26%) 0 10 (18%) 

Stolní tenis   8 (21%)   2 (12%) 10 (18%) 

Basketbal 3x3   7 (18%) 0   7 (13%) 

Futsal 2 (5%) 1 (6%) 3 (5%) 

Softball 0   3 (18%) 3 (5%) 

Mini házená 0   2 (12%) 2 (4%) 

Hokejbal 2 (5%) 0 2 (4%) 

Plážový volejbal 0  1 (6%) 1 (2%) 

Nohejbal 0 1 (6%) 1 (2%) 

Badminton 0 1 (6%) 1 (2%) 

 

Nejvíce hrají školy v mezi-školních utkáních florbal (44) a fotbal (43), poté hrají 

basketbal (32), vybíjenou (27), volejbal (21) a přehazovanou (19). Méně je zastoupena 

házená (13), stolní tenis (10), minifotbal (10) a basketbal 3x3 (7). Nejméně se mezi 

školami hraje futsal (3), softball (3), mini házená (2), hokejbal (2), plážový volejbal (1), 

nohejbal (1) a badminton (1). 
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5. DISKUSE 

Pro můj výzkum jsem využila 55 učitelů, což je 9, 8% škol z Ústeckého kraje a 

Hlavního města Prahy. Pro přesnější výzkum bych do budoucna určitě oslovila všechny 

školy (559) v těchto krajích, což z časového hlediska nebylo v tomto případě možné. 

Jako doplňující výzkumnou metodu bych zvolila ještě rozhovor, což je taky časově 

náročnější. 

Chtěla jsem především zjistit, zda a jak se od sebe liší výuka SH v Ústeckém 

kraji a Hl. městě Praze. 

Pro názornější a přesnější srovnání obou krajů jsem počet odpovědí převáděla na 

procentuální vyjádření, což mi dovolilo kraje porovnat. 

V Ústeckém kraji jsem zařadila do výzkumu 38 škol a v Hlavním městě Praze 

jsem zařadila do výzkumu 17 škol. Pohlaví učitelů jé téměř rovnoměrně rozložené, 28 je 

můžu a 27 žen. V Ústeckém kraji je více mužů než žen a v Hl. městě Praha je více žen 

než mužů. (viz Tab. 1 a Tab. 2) 

V Praze i Ústeckém kraji je stejný počet učitelů, kteří mají praxi 31 let a více. 

Největší rozdíl je v počtu učitelů, kteří mají praxi 1 rok až 10 let, těch je v Praze 

mnohem více. Naopak více je učitelů v Ústeckém kraji, kteří mají praxi 11 až 20 let. 

Více je také v Ústeckém kraji učitelů, kteří mají učitelskou praxi 21 až 30 let. Dá se 

tedy říci, že v Ústeckém kraji je mnohem více zkušenějších učitelů než v Hlavním 

městě Praze. Myslím si, že to může být tím, že fluktuace učitelů není v Ústeckém kraji 

tak velká jako v Praze. V Praze je více příležitostí a noví učitelé mohou začínat právě 

v Praze. Dále tento jev může souviset s tím, že mladí lidé jsou ochotni přesunout se, 

nebo cestovat do Hl. města Prahy. (viz Tab. 3) 

Dotace hodin tělesné výchovy je stejná jak v Ústeckém kraji, tak v Hl. městě 

Praze u škol, které mají TV 2 – 3h/týdně. Více škol, které mají 2hodiny TV/týdně je 

v Ústeckém kraji, a více je škol v Praze, které mají TV 3hodiny/týdně. V Hl. městě 

Praze existuje škola, kde mají jen 1h TV/týdně. V Praze můžou mít školy 3h TV/týdně 

proto, že vždy nevlastní tělocvičnu, nebo hřiště, čas strávený přesunem mohou 

kompenzovat více hodinami TV v týdnu. (viz Tab. 4) 
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Kolik času věnují učitelé sportovním hrám během celého školního roku?  

Znamená to, kolik času věnují SH v porovnání s ostatní výukou – atletika, gymnastika, 

plavání apod. I v tomto případě nejsou větší rozdíly mezi Ústeckým krajem a Hl. 

městem Praha. V Ústeckém kraji je více škol, které věnují více jak polovinu času výuky 

SH než v Praze. V Praze je více škol, které věnují SH přibližně polovinu výuky než 

v Ústeckém kraji. (viz Tab. 5) 

V Ústeckém kraji je stejný počet škol, kde jsou sportovní hry u dětí 

nejoblíbenější a oblíbené. V Praze je více škol, kde jsou SH oblíbené, než 

nejoblíbenější. Podobně je více škol v Ústeckém kraji, kde jsou hry nejoblíbenější než 

v Praze. V Praze je více škol, kde jsou SH oblíbené, než v Ústeckém kraji. V Ústeckém 

kraji je více škol, kde jsou sportovní hry celkem oblíbené než v Praze. V Ústeckém kraji 

je více škol, kde jsou SH dětmi nejoblíbenější zřejmě proto, že mají k dispozici 

vyhovující tělocvičny a hřiště. Školy zde více spolupracují s oddíly. (viz Tab. 6)  

V Ústeckém kraji je výuka sportovních her učiteli více oblíbené než v Praze. 

Stejnému počtu učitelů výuka SH nevadí a neexistuje učitel, který by výuku SH neměl 

vůbec rád. (viz Tab. 7) 

V Ústeckém kraji se hraje fotbal na všech školách, zatímco v Praze tomu tak 

není. V Praze se hraje basketbal na všech školách a v Ústeckém ne. Téměř stejně se 

v obou krajích hraje volejbal a florbal. V Ústeckém kraji se hraje házená více než 

v Praze. Naopak v Praze se hraje více softball než v Ústeckém kraji. Fotbal se hraje 

v Ústeckém kraji více zřejmě proto, že mají školy k dispozici vhodné hřiště. V Praze se 

oproti tomu více hraje basketbal, neboť tělocvičny mohou být lépe dostupné. 

V Ústeckém kraji je házená populárnější než v Praze, školy spolupracují 

s házenkářskými kluby. Oproti tomu v Praze je populárnější softball, školy spolupracují 

se softbalovými kluby. (viz Tab. 8) 

Nejvíce se v obou krajích vyučuje florbal, o něco více v Praze než v Ústeckém 

kraji. Dále je nejvíce v Ústeckém kraji zastoupen volejbal, basketbal, fotbal a 

přehazovaná, zatímco v Praze volejbal, basketbal, přehazovaná a vybíjená. Fotbal se 

více vyučuje v Ústeckém kraji než v Praze. Učitelé v Praze uvedli, že házená patří také 

k nejčastěji vyučovaným, zatímco v Ústí tomu tak vůbec není. Brannball se vyučuje 

v obou krajích stejně často. (viz Tab. 9) 
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Nejčastěji uváděný důvod, proč se některá SH vyučuje nejčastěji je zájem žáků, 

dalším důležitým faktorem je zapojení všech žáků, spolupráce s oddílem nebo 

specializace školy, učitel SH trénuje a snadnost SH. Na posledním místě jsou materiální 

podmínky a bezpečnost. 

V obou krajích se nejvíce nevyučují házená a softball, v porovnání obou krajů se 

házená více nevyučuje v Ústeckém kraji a softball v Praze. V Ústeckém kraji se dále 

více nevyučuje volejbal, než v Praze. Následuje basketbal a fotbal, tyto SH se nevyučují 

v obou krajích stejně, a to vždy v jedné škole. V Praze také existuje škola, kde se 

nevyučuje florbal. (viz Tab. 10) 

Nejčastěji uváděným důvodem, proč školy nevyučují některou SH, jsou 

materiální podmínky. Následuje nezájem, ať už ze strany žáků nebo učitelů. Nejméně 

jsou uváděny jako překážky pro výuku SH pravidla, bezpečnost a čas.  

V obou krajích se vyučuje hodně netradičních her. Nejvíce se hraje vybíjená, o 

něco více v Praze. Na druhém místě je ringo, které se více hraje také v Praze. Stejně je 

v obou krajích zastoupena přehazovaná. Na čtvrté pozici je v Ústeckém kraji brannball, 

zatímco v Praze je to lakros. V Ústí je na páté pozici tchoukball, který se v Praze na 

žádné škole nehraje. V Praze jsou na páté pozici shodně brannball, kin-ball, frisbee a 

nohejbal. V Ústeckém kraji dále hrají kin-ball, badminton a stolní tenis. (viz Tab. 11) 

V obou krajích jsou školy, které vyučují všechny SH, které chtějí a mají pro ně 

vybavení a prostory. Je vidět, že učitelé chtějí více učit tradiční sportovní hry, ale mají 

také výjimečně zájem o netradiční sportovní hry. V Ústeckém kraji chtějí nejvíce učit 

házenou, v Praze je to softball. V Ústeckém kraji chtějí dále učit tenis a lední hokej, 

v Praze je to házená a badminton. V Ústeckém kraji existují školy, kde chtějí vyučovat 

softball, volejbal, lakros, korfbal, americký fotbal, vodní polo, hokejbal, a tchoukball. 

V Praze jsou školy, které by rády vyučovaly tenis, lední hokej, volejbal, kin-ball, fotbal 

a plážový volejbal. (viz Tab. 12) 

U dětí je v obou krajích stejně nejvíce oblíbený florbal. Na druhém místě je 

v obou krajích fotbal, o něco více je oblíbený v Praze. Na třetím místě je stejně oblíbená 

vybíjená. Následuje přehazovaná, která je o něco více oblíbená v Ústeckém kraji. 

Dalšími oblíbenými SH je basketbal a volejbal, oba sporty jsou v Ústeckém kraji více 
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oblíbené než v Praze. Přibližně stejně oblíbená SH je brannball. Házená a softball jsou 

více oblíbené v Praze. V Ústeckém kraji jsou také školy, kde je oblíbený baseball a 

futsal. Florbal je poslední dobou nejpopulárnější sportovní hra. V Praze je více 

profesionálních fotbalových klubů, školy mohou s kluby spolupracovat. Vybíjená je 

oblíbená, a co se týká materiálního vybavení nenáročná hra, proto je mezi oblíbenými 

hrami. V Ústeckém kraji školy spolupracují s kluby házené, volejbalu a basketbalu. 

V Praze je více klubů softballu. (viz Tab. 13) 

Nejméně je u dětí oblíbený volejbal a basketbal. Volejbal je stejně neoblíbený 

v Ústeckém kraji i v Praze. Basketbal je více neoblíbený v Praze. Třetí, nejvíce 

neoblíbená sportovní hra, je házená, o něco více je neoblíbená v Praze. Další neoblíbené 

SH jsou vybíjená, florbal a softball. Vybíjená a softball jsou více neoblíbené v Praze. 

Jen v Ústeckém kraji jsou školy, kde mají mezi neoblíbenými SH fotbal, badminton a 

přehazovanou. V Praze je škola, kde mají jako neoblíbený stolní tenis. (viz Tab. 14) 

Na většině škol v obou krajích mají dobré materiální podmínky pro výuku SH. 

V Ústeckém kraji je těchto škol více než v Praze. Dále jsou školy, kde mají výborné 

materiální podmínky a těch je také více v Ústeckém kraji. Škol, kde jsou špatné 

podmínky, je více v Praze. V Praze existuje škola, kde mají nedostatečné podmínky. 

(viz Tab. 15) 

V obou krajích je nejvíce škol, kde se PC a HC věnují. O něco více je těchto škol 

v Ústeckém kraji. Další školy uvádějí, že se PC a HC většinou věnují, těchto škol je 

nepatrně více v Praze. Zbytek škol provádí PC a HC občas, těchto škol je více v Praze. 

Neexistuje škola, kde by PC a HC vůbec nedělali. (viz Tab. 16) 

Nejvíce je dětí, kterým PC a HC nevadí, těch je o něco více v Praze. Dětí, které 

mají PC a HC rády je více v Ústeckém kraji než v Praze. Stejně tak je v Ústeckém kraji 

více dětí, které nemají PC a HC rády než v Praze. V Praze je stejný počet škol, kde děti 

mají PC a HC rády a nerady. (viz Tab. 17) 

PC a HC nejčastěji učitelé vysvětlují tak, že je osobně předvedou, a více je 

těchto škol v Ústeckém kraji. Stejně tak je více škol v Ústeckém kraji, kde PC a HC 

ústně vysvětlují. V obou krajích ve stejné míře využívají pro předvedení PC a HC žáky, 

kteří cvičení umí. Více je škol v Praze, kde pro výuku PC a HC využívají nákresu, než 



 

48 
 

v Ústeckém kraji. V Praze je o něco více škol, kde využívají jiný způsob výuky PC a 

HC. (viz Tab. 18) 

Poměr mezi školami, kde si žáci funkce volí sami je v obou krajích téměř stejný. 

Větší rozdíl je ve školách, kde si žáci vyzkouší všechny funkce, a v Ústeckém kraji je 

jich více. Menší rozdíl je v počtu škol, kde funkce nerozlišují, v Ústeckém kraji je jich 

více. Neexistuje škola, kde by měli specializace na hráčské funkce. (viz Tab. 19) 

Nejvíce je v obou krajích škol, kde samotné hře věnují 1/2 hodiny. Poměr těchto 

škol je v obou krajích stejný. Dále školy věnují samotné hře méně než 1/2 hodiny, 

těchto škol je více v Ústeckém kraji. Téměř celou hodinu věnují samotné hře více školy 

v Ústeckém kraji. V Praze existuje škola, kde samotné hře věnují celou hodinu. 

V Ústeckém kraji mají zřejmě školy k dispozici vlastní tělocvičny a hřiště, netráví tedy 

většinu hodiny SH. V Praze nejsou tělocvičny a hřiště v blízkosti škol, hře tedy věnují 

více času. (viz Tab. 20) 

Celkem stejný počet škol v obou krajích vyučuje sportovní hry blokově. O něco 

více škol, které učí SH jednu hodinu je v Praze. Jen v Ústeckém kraji existují školy, kde 

nechávají volbu na žácích. Poměrně stejný počet škol v obou krajích věnuje výuce SH 

každou hodinu. Škol, které vyučují SH jiným způsobem, je mnohem více v Praze. (viz 

Tab. 21) 

V Ústeckém kraji se zúčastňují školy především meziškolních soutěží ve 

florbalu, na druhém místě je fotbal. V Praze se školy nejvíce zúčastňují soutěží ve 

fotbale a na druhém místě je florbal. V Ústeckém kraji následuje basketbal, vybíjená a 

volejbal, zatímco v Praze následuje basketbal, vybíjená a přehazovaná. V Ústeckém 

kraji dále školy soutěží v přehazované, házené, minifotbalu, stolním tenisu a basketbalu 

3 x 3. V Praze školy soutěží ve volejbale a softballu. V Ústeckém kraji jsou dále školy, 

které soutěží ve futsalu a hokejbalu. V Praze jsou školy, které soutěží v házené, stolním 

tenisu, futsalu, mini házené, plážovém volejbalu, nohejbalu a badmintonu. (viz Tab. 22) 

Zjistila jsem, že jsou rozdíly mezi Ústeckým krajem a Hl. městem Praha. 
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6. ZÁVĚRY 

Díky dotazníku jsem zjistila, že nejvíce učitelů tělesné výchovy má praxi 

v rozmezí 1 – 10 let.  

Nejvíce škol má výuku tělesné výchovy 2 hodiny/týdně.  

Většina škol věnuje polovinu času výuky během roku sportovním hrám, zbytek 

času věnují ostatní výuce (atletika, gymnastiky, plavání, apod.). 

Děti mají sportovní hry především jako oblíbené oproti ostatní výuce. Učitelé 

uvádějí, že mají výuku sportovních her rádi.  

Ve školách je nejvíce vyučován basketbal, fotbal a florbal. Nejčastěji je 

vyučován florbal. Žáky tato hra baví a zapojí se všichni. 

Pokud učitelé nevyučují nějakou hru, tak je to z důvodu, že nemají dostačující 

materiální podmínky. Nejvíce je to házená. 

Mezi další sportovní hry, které se na školách vyučují, patří vybíjená, ringo a 

přehazovaná. Učitelé by rádi vyučovali házenou, ale nemají pro ni dostatečné vybavení 

nebo prostory. 

Děti mají nejraději florbal a fotbal. Nejméně je dětmi oblíbený volejbal. 

Nejčastěji jsou materiální podmínky pro výuku sportovních her dobré. 

Učitelé nejčastěji uvádějí, že průpravná a herní cvičení ke sportovním hrám 

provádějí. Dětem průpravná a herní cvičení nejčastěji nevadí. Učitelé vyučují průpravná 

a herní cvičení nejčastěji tak, že je osobně předvedou nebo ústně vysvětlí.  

Hráčské si nejčastěji vyzkouší všechny hráčské funkce. 

Samotné hře většinou učitelé věnují polovinu hodiny. 

Učitelé nejčastěji vyučují sportovní hry blokově. 
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Školy se nejčastěji zúčastňují meziškolních soutěží ve florbalu, fotbalu a 

basketbalu.  

Práce splnila má očekávání. Získala jsem přehled o výuce SH v Ústeckém kraji a 

Hl. městě Praha. Cíle a úkoly jsem tedy splnila. Diplomová práce může sloužit pro další 

výzkum.  Pro přesnější výzkum bych oslovila více učitelů a zaměřila se podrobněji na 

průpravná a herní cvičení sportovních her.  

Doporučení pro sledované školy:  

 Sportovní hry se mohou vyučovat, přestože nemáme dostačující prostory 

a vybavení. Výuku můžeme věnovat PC a HC. Např. házenkářské míče 

můžeme nahradit volejbalovými míči. Občas můžeme využít pronajaté 

tělocvičny (hřiště) a zahrát si hru. 

 

 Snažit se děti motivovat k vyzkoušení si a naučení se nových her, které 

nehrají. Dobře a jasně žákům vysvětlit jak se hra hraje. Motivovat je 

k účasti na meziškolních soutěžích.  

 

 Kombinovat tradiční sportovní hry s netradičními hrami. Nezahlcovat 

žáky velkým množství her. Během roku hrát např. dvě sportovní hry 

doplněné jednou netradiční hrou. 
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8. SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha 1: Dotazník pro učitele TV na 2. stupni ZŠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I 
 

Příloha 1: 

Vážený pane učiteli/ paní učitelko, 

prosím Vás o vyplnění dotazníku pro účely mé diplomové práce. Dotazník je 

nestandardní a bude využit pouze pro mou DP. Cílem práce je zjistit jaká je výuka 

sportovních her v Ústeckém kraji a Hl. městě Praha. Jsou otázky, kde je nabídka 

odpovědí a jsou otázky, kde se můžete volně vyjádřit k odpovědi. Odpovězte prosím na 

následující otázky. 

Velice Vám děkuji za spolupráci. 

Kateřina Hornová 

Kontakt: 

Tel: 731167716 

Email: katkaaicha@gmail.com 

 

1. Škola, ve které nyní působíte, se nachází v jakém kraji?  

 

2. Kolik let vyučujete TV? 

 

3. Jste: muž x žena 

 

4. Jaká je týdenní hodinová dotace TV pro jednu třídu ve Vaší škole? 

 1 hodiny (45 minut) 

 2 hodiny 

 3 hodiny 

 2 – 3 hodiny 

 

5. Kolik času věnujete sportovním hrám v TV během celého školního roku? 

 méně než polovinu 

 polovinu 

 více jak polovinu 

mailto:katkaaicha@gmail.com


 

II 
 

 

6. Jak si myslíte, že jsou sportovní hry oblíbené u žáků v porovnání s ostatní 

výukou (atletika, gymnastika, plavání, aj.)? 

 nejoblíbenější 

 oblíbené 

 celkem oblíbené  

 méně oblíbené 

 neoblíbené  

 

7. Máte rád/a výuku sportovních her? 

 ano 

 spíše ano 

 nevadí mi 

 spíše ne 

 ne 

 

8. Jaké sportovní hry na Vaší škole vyučujete? 

 fotbal 

 basketbal 

 volejbal 

 florbal 

 házená 

 softball 

 vybíjená 

 

9. Pokud nevyučujete některé z výše uvedených her, napište které a proč? 

 

10. Vyučujete i jiné sportovní hry? Pokud ano, vypište. 

 

 

11. Jaké jsou materiální podmínky pro výuku sportovních her na Vaší škole? 

 výborné 

 dobré 



 

III 
 

 špatné  

 nedostatečné 

 

12. Jakou sportovní hru vyučujete nejčastěji a proč? 

 

13. Které sportovní hry byste rád/a vyučoval/a, ale nemáte pro ně vybavení? 

 

14. Pokud se Vaše škola zúčastňuje meziškolních soutěží, napište ve kterých 

sportovních hrách? 

 

15. Vyjmenujte 2 sportovní hry, které patří u žáků k nejoblíbenějším. 

 

16. Vyjmenujte 2 sportovní hry, které patří u žáků k nejméně oblíbeným. 

 

17. Provádíte průpravná a herní cvičení k hrám? 

 ano 

 většinou ano 

 občas 

 nikdy 

 

18. Jaký mají žáci vztah k průpravným a herním cvičením? 

 mají je rádi 

 nevadí jim 

 nemají je rádi 

 

19. Jakým způsobem žákům vysvětlíte, jak mají provádět průpravná a herní 

cvičení? 

 Ústně vysvětlím 

 Osobně předvedu 

 Nechám předvést žáky, kteří toto cvičení umí 

 Nákresem 

 Jiným způsobem 



 

IV 
 

 

20. Jak žáci obsazují herní funkce? 

 Žáci si volí funkce sami 

 Žáci si vyzkouší všechny funkce 

 Funkce nerozlišujeme 

 Žáci se specializují na konkrétní funkce 

 

21. Kolik času ve výuce věnujete samotné hře? 

 Méně než polovinu hodiny 

 Polovinu hodiny 

 Téměř celou hodinu 

 Celou hodinu 

 

22. Jakým způsobem skládáte výuku sportovních her? 

 Vyučuji blokově, tedy několik hodin jednu hru 

 Jedné hře věnuji jednu hodinu 

 Nechávám volbu na žácích 

 Většinou se věnuji sportovním hrám každou hodinu 

 Jinak 
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