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Abstrakt 

Název:  Problematika výběru sportu u dětí mladšího školního věku 

 

Cíle:   

Hlavním cílem této práce je zjistit možnosti dětí mladšího školního věku se seznámit se 

sportem a zjistit, jaké mají možnost sportovního vyžití, rovněž je pak hlavním cílem 

zjistit jakým způsobem si děti sami, nebo s jejich rodiči vybírají sportovní kroužky, 

sportovní oddíly či sportovní kluby. 

 

Metody:   

Při práci s dětmi jsem využil metody skupinového interview, která patří k metodám 

kvalitativního výzkumu. Dále jsem pro získání informací od rodičů dětí mladšího 

školního věku postupoval dotazníkovým šetřením, které patří mezi metody 

kvantitativního výzkumu, kam rovněž patří metoda desk research, kterou jsem využil 

při zjišťování možností nabídky seznámení se sportem. Práce je tedy kombinací 

kvalitativního s kvantitativního výzkumu. 

      

Výsledky: 

Zjistil jsem, že děti mladšího školního věku nejraději tráví svůj volný čas aktivně venku 

v rámci některé z pohybových aktivit. Většina dětí má možnost k těmto aktivitám 

využívat veřejně přístupná hřiště v okolí bydliště. Bohužel musím konstatovat, že 

přehled a znalost široké škály sportovních odvětví a sportovních disciplín je zejména na 

začátku období mladšího školního věku na velmi špatné úrovni. Je to dáno zejména 

nabídkou sportovních kroužků ve školách, které se zaměřují na populární sporty, jako 

jsou fotbal a florbal. Nabídka seznámení se sportem je značně nedostačující, děti by 

měli mít větší možnost výběru, měli by mít možnost si vyzkoušet mnoho sportů a poté 

si vybrat ten, který je nejvíce oslovil. 

 

Klíčová slova: 

 mladší školní věk, nabídka sportu, výběr sportu 

 



Abstract 

Title:      

 Questions of choice of sport in young childrens    

 

Objectives: 

 The main aim of this thesis is to find out what possibilities there are for children of an 

younger school age to be introduced to sport and to find out what choice of sport 

programmes they have. Also, to find out how children and their parents choose sport 

activities, sport clubs and sport sections. 

 

Methods:   

During my work with children, I applied method of group research, which is part of 

methodical quality research. Another way how I gathered information from parents with 

children of an younger school age was by method of quantity research. I’ve used a 

questionnaire and also part of my study to find out what are the possibilities how to 

introduce children to sport I used desk research method. Therefore, during my practise I 

used combination of both methods- quality and quantity research. 

 

Results:  

I came to a conclusion, that children of an younger school age are most likely to spend 

their free time outdoors and practise one of many outdoor activities. Most children have 

an access to these  type of activities near their homes and use public parks.With regret I 

have to point out that knowledge and deeper understanding of  wide range of sport 

sections and sport disciplines are at the beginning of period of children at an younger 

school age on a very poor level. It is mainly because the offer of sport clubs are  

concentrated on popular sports, like football and floorball. The choice on how to 

introduce children to sport activities is inadequate. The children should have a  chance 

of wider range of choices in sport activities, they should try a variety of sports before 

choosing the one that suits them the most. 
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children of younger school age, offer of sport programmes, choice of sport activities  
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1. ÚVOD 

 

Sport již dávno neznamená pouze tělesnou činnost na vrcholové úrovni pro několik 

vyvolených jedinců, ale jedná se o masovou činnost na mnoha úrovních a v mnoha 

formách. Naopak, je nedílnou součástí života každého jedince a to buď v pasivní nebo 

aktivní podobě. 

Význačnému postavení sportu samozřejmě napomohlo zařazení tělesné výchovy do 

školních osnov, ke kterému došlo roku 1869 a díky níž, se děti již od prvních tříd 

seznamují s různými motorickými dovednostmi pod odborným vedením pedagogů. 

Současnost pak dětem přinesla seznámení se základy sportu a tělesné výchovy ještě 

dříve než na základní škole a to v mateřských školkách, kde se formou různých her a 

cvičení rozvíjí jejich vztah k pohybu. 

Orientovat se a vhodně volit tělesnou aktivitu je v množství nabízených služeb stále 

složitější. Dospělý člověk, který ve volném čase volí sportovní aktivitu, nejprve zváží 

několik kritérií a poté se rozhodne pro určitý druh. Těmito kritérii může být například 

objem volného času, finanční stránka, preference určité aktivity, dostupnost aktivity, 

individuální či kolektivní druh aktivity atd. Podstatně problematičtější je ovšem pokud 

volíme sport pro své děti. Nerozhodujeme totiž pouze sami za sebe, ale za někoho 

jiného.  

Většina sportovních oddílů přijímá děti nejdříve ve věku 5 až 6 let, přičemž ve většině 

případů o výběru prvního sportu rozhodují rodiče. Až v průběhu času se pak ukáže, zda 

byl výběr vhodný a dítě u daného sportu zůstane, přejde k jinému sportu, případně se 

sportem zcela skončí. Rodič v této fázi hraje klíčovou roli i jako motivátor a to jak 

v pozitivním, tak bohužel i v negativním smyslu. S pokračujícím věkem dítěte začíná 

být výběr sportu více individuální a na děti v této fázi působí mnoho faktorů. Otázkou 

je, zda jsou děti a rodiče dostatečně informovaní o nabídce ze strany sportovních oddílů 

a jestli mají znalost různých sportovních odvětví, které jsou v jejich okolí k dispozici. 

Problematika výběru sportu je v každém případě natolik zásadní a závažná tím, jak 

může ovlivnit další průběh vztahu dítěte ke sportu a pohybu. Zvlášť citlivá je pak tato 

problematika u dětí mladšího školního věku. I proto je tématem mé diplomové práce.  
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Jak a jestli jsou děti mladšího školního věku dostatečně seznamovány s různými druhy 

sportu, jak probíhá jejich výběr sportu, co je při výběru ovlivňuje, jaké sporty znají - to 

jsou základní otázky mé diplomové práce. Věřím, že se mi pomocí dotazníkového 

šetření, metodou desk research a skupinového rozhovoru,  podaří najít odpovědi na tyto 

základní otázky. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

Průměrný věk začátku sportovní kariéry se u jednotlivých sportů liší. V drtivé většině 

však koresponduje zhruba se začátkem nástupu dítěte do školy. Výběrové uplatnění a 

přechod ke sportovní specializaci začíná většinou v období mezi 7. až 12. rokem života. 

Vstup jedince do světa organizovaného sportu zpravidla vyžaduje adaptaci na prostředí, 

trenéra, spoluhráče apod. (Svoboda, 2007). 

Proto je dobré pochopit problematiku výběru sportu u dětí mladšího školního věku 

z různých pohledů jako jsou vývojová stádia člověka, biologický vývoj člověka, 

psychologická a sociální hlediska, a stejně tak z pohledu didaktického a pedagogického. 

Cílem této části práce je tedy pomocí dostupných domácích a zahraničních materiálů do 

této problematiky proniknout. 

 

2.1. Vývojové fáze  

 

„Každý člověk během svého života prochází složitým vývojem, musíme brát v úvahu, 

že na jeho determinaci se podílejí faktory vývoje. Těmito faktory jsou intencionální 

(záměrné) výchovné působení, dědičná vybavenost jedince a dále specifičnost prostředí, 

v němž se jedinec pohybuje“ (Jansa, 2014). 

Za základní znaky vývoje jsou podle Jana Vaňky (1972), který chápe vývoj jako proces 

kvalitativních a kvantitativních změn osobnosti během života považovány tyto: 

● je děním celoživotním, tj. od narození až do konce života 

● je děním celistvým (komplexním) tzn. že změny morfologické (stavba těla) i 

fyziologické (orgánové funkce), mentální a psychické včetně sociálních (vztah 

k prostředí, vstup do školy, výběr kamarádů apod.) probíhají souběžně a 

vzájemně se ovlivňují (např. pohlavní dospívání ovlivňuje psychiku a 

sociabilitu, ale i naopak) 

● probíhá po určitých věkových obdobích, které na sebe logicky navazují (např. po 

období kojeneckém přichází období batolete) 
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● je obdobím nezvratným, to znamená, že postupuje stále vpřed, nedá se zastavit 

ani zvrátit (způsobem života jej může pouze dočasně urychlit či zpomalit) 

● je děním diferenciačním a socializačním, novorozenci jsou si svými znaky a 

projevy velmi podobní, avšak např. ve věku adolescenčním se jedinci od sebe již 

výrazně liší 

 

Dalším důležitým prvkem, který úzce souvisí a vychází ze základních znaků vývoje 

jsou činitelé vývoje, kterými jsou podle Jansy (2014). 

● Dědičnost - tendence organizmu zachovat a předávat znaky a vlastnosti rodičů 

na potomky, dědí se především znaky fyzické – tělesné konstrukce (somatotyp), 

pigmentace kůže, krevní skupina, krevní tlak, způsob dýchání aj. Dědičné jsou 

také dispozice k některým tělesným a duševním chorobám. Problematičtější je 

dědičnost v oblasti vlastností psychických. Dědičně podmíněn je typ 

temperamentu, který bývá považován za biologický motor aktivity člověka. 

Ovlivňuje jeho vzrušivost, sílu a tempo průběhu většiny psychických procesů. 

● Prostředí chápeme jako souhrn všech vnějších podmínek, v nichž člověk žije, 

v nichž nějakou činnost provozuje. Prostředí na nás působí mnoha rozmanitými 

vlivy, např. geografickými a klimatickými podmínkami, celkovou životní úrovní 

společnosti, kulturními a historickými tradicemi, ekonomickým zázemím, 

sociálním makro i mikroklimatem (vztahy v práci, v zájmových skupinách, 

v rodině apod.). 

● Výchova znamená proces záměrného působení na osobnost člověka s cílem 

dosáhnout pozitivních změn v jejím vývoji. Jedná se o vytváření a ovlivňování 

podmínek umožňujících optimální rozvoj každého jedince v souladu 

s individuálními dispozicemi a stimulujících jeho vlastní snahu stát se 

autentickou, vnitřně integrovanou a socializovanou osobností. 

 

 



13 

 

Tabulka č. 1 Dětské fáze vývoje (Jansa, 2014) 

Prenatální Vývoj plodu v těle matky  

Integrační, tj. období mládí  0 – 20 let 

Nemluvně 0 – 1 rok  

Batole 1 – 3 roky  

Předškolní věk 3 – 6 let  

Mladší školní věk 6 – 11 let  

Starší školní věk 11 – 15 let  

Počínající dospělost (adolescence) 15 – 20 let  

 

Pro tuto práci je klíčová problematika mladšího školního věku. Nicméně, abychom tuto 

fázi lidského vývoje pochopili, musíme ji nejprve vidět v širším kontextu, přičemž tímto 

kontextem je myšleno období dětství.  

Časové rozmezí dětství začíná narozením a končí zhruba v 15 letech věku, což je věk 

z mnoha důvodů skutečně hraniční - završuje se tělesná proměna, včetně dosažení 

sexuální zralosti, s celým komplexem vzájemně se prorůstajících biologických, 

psychologických, duchovních a sociálních souvislostí. Každá fáze dětství se vyznačuje 

různou úrovní vyvinutostí dítěte (tělesné, psychické, sociální), rozsahem kompetencí 

(toho co zvládá samostatně a co s pomocí druhých, tak že to posiluje jeho sebevědomí), 

repertoárem chování. Průběžně se ale mění také to, co je od dítěte očekáváno 

(předpokládáno) ze strany okolí, jak jsou jeho projevy posuzovány, jaké na něj jsou 

kladeny úkoly a jaké jsou reakce na jejich plnění. Dětství je tedy sledem změn bio-

psycho-sociálního organizmu jedince, členícím se do určitých fází a orientovaným 

určitým směrem, který sleduje určitý cíl. Tímto cílem je dospělost. (Příspěvek ke 

vzdělávání učitelů, 1998). 
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2.2. Psychologické aspekty 

 

Uplatnění psychologie ve výchově a vzdělávání má dlouhou tradici a jeho prvopočátky 

můžeme vidět v první příležitosti, kdy se dospělý pokusil ovlivňovat chování svého 

potomstva.  

„Děti jsou individuality a jako s individualitami s nimi musíme pracovat, zvlášť, pokud  

chceme hledat smysluplná řešení při problémech. Lidské chování je v každém ohledu 

složité a jeho měření a hodnocení působí mnohé obtíže. Psychologie však pomáhá 

rodičům, učitelům a trenérům rozpoznat oblasti, které ovlivňují dětské chování a učení a 

přispívá jim k vytváření strategií ke zvládání úkolů, s nimiž je nutno se vypořádat“ 

(Fontana, 2014).  

Mohlo by se zdát, že pohyb nemá co dočinění s psychologií, ale je třeba si uvědomit, že 

pohyb není jen prostředkem, který ovlivňuje zdraví a kondici jedince, ale má příznivé 

socializační, komunikační, psychoregenerační, psychoregulační a psychorelaxační 

účinky příznivě působící na duševní stav jedince. Proto je i z hlediska psychologického 

velmi důležité, aby děti mladšího školního věku byly pohybově aktivní (Machová, 

Kubátová, 2006). 

Důležitým termínem je při nástupu dítěte do první třídy ve škole a potažmo i nástupem 

do sportovního oddílu tzv. psychická zralost, která je chápána, jako určitá úroveň 

dosažená v oblasti poznávacích procesů. Podle Kropáčkové (2008) ji lze popsat podle 

těchto charakteristik: 

● Přechod od globálního k diferencovanému vnímání, což vede ke snadnějšímu 

vnímání detailů  

● Zvyšování kapacity paměti díky fázi záměrného zapamatování 

● Rozvoj analyticko-syntetické činnosti 

● V myšlení odpoutání od egocentrismu, což znamená, že dítě již neposuzuje 

situace ze svého zorného úhlu, nelpí na subjektivním pohledu a nevztahuje 

okolnost pouze ke své osobě 
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● Odpoutání od magičnosti v oblasti myšlení (dítě si pomáhá v myšlení fantazií) 

od prezentismu (dítě váže okolnosti na aktuální přítomnost) i fenomenismu (dítě 

má zafixovanou určitou podobu světa, vše je takové, jak vypadá) 

● Posun od názorného myšlení k logickému s realističtějším pohledem na svět 

● Bohatá slovní zásoba, gramaticky správná řeč bez vážných poruch výslovnosti 

● Vyspělá grafomotorika – správné držení tužky, kresba s detaily, nápodoba 

geometrických tvarů a písmen 

 

2.2.1. Osobnost 

 

Základními předměty psychologie jsou chování a prožívání, které jsou vždy projevem 

osobnosti určitého člověka s obecně lidskými a individuálními vlastnostmi, cíli, 

radostmi a problémy. Rys osobnosti je psychická vlastnost, která se projevuje určitým 

způsobem jednání, chování a prožívání. Na rozdíl od schopnosti nevyjadřuje, jak dobře 

člověk dokáže něco dělat. Na rozdíl od motivace nevyjadřuje, proč to dělá. Rys 

vyjadřuje právě to, jakým způsobem to dělá – zda vytrvale, nebo bez vytrvalosti, zda 

klidně, nebo se vzrušením, zda se přitom podřizuje druhým, nebo naopak přejímá 

vedoucí roli apod. Rys osobnosti je příznačný pro určitého jedince, odlišuje ho od 

ostatních. V průběhu života je relativně stálý. Některé rysy jsou určovány převážně 

vrozenými předpoklady, jiné spíše učením, výchovou, společenským prostředím (Čáp, 

Mareš 2001).  

Psychologická literatura uvádí nespočet studií o faktorech, typech a modelech rysů 

osobnosti, které zohledňují různá hlediska. Počet rysů osobnosti se pak pohybuje mezi 

pěti až k šestnácti. Neznamená to však, že musíme striktně člověka zařadit do jedné 

z těchto kategorií, protože vlastnosti každého jedince se mohou projevovat v různých 

stupních intenzity, nebo v odlišné formě. 
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Tabulka č. 2 Faktory osobnosti v modelu „velké pětky“ (Čáp, Mareš 2001) 

 

Extroverze 

hovorný, výmluvný, temperamentní, společenský, 

sdílný  

protikladem je introverze (málomluvný, tichý, 

samotářský, plachý, nesmělý 

 

 

přívětivost 

 

dobrosrdečný, dobrotivý, přívětivý, srdečný, 

charakterní, zdvořilý, smířlivý, skromný  

protikladem je negativní vztah k lidem 

(panovačný, útočný, pomstychtivý, necitelný, 

despotický, agresivní  

 

Svědomitost 

důkladný, důsledný, pilný, pečlivý, pracovitý, 

vytrvalý, spolehlivý 

protikladem je nesvědomitost (lenivý, nevytrvalý, 

chaotický, nestabilní) 

 

emoční stabilita 

klidný, vyrovnaný, duchapřítomný, dovedný, 

sebejistý, odolný 

protikladem je labilita (rozrušitelný, vznětlivý, 

labilní, neklidný úzkostlivý, zlostný) 

 

intelekt, kultura, otevřenost ke zkušenosti 

inteligentní, chytrý, bystrý 

na druhé straně – neinteligentní, omezený, 

neučenlivý 

 

Další studie rysů osobnosti vycházejí z toho, že chování a prožívání člověka není 

určováno pouze rysem osobnosti. Je určováno zpravidla několika rysy zároveň a navíc 

je ovlivňují také vnější podmínky. 
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2.2.2. Temperament 

 

„Zjednodušeně lze říci, že temperament je vlastnost duševní dynamiky, což znamená, 

jak člověk přijímá okolní svět, jakým tempem a jakou silou v něm probíhají různé děje. 

Temperament je jedna ze základních vlastností osobnosti, která má silný biologický 

základ a oproti běžným představám se nedá převychovat, snad jen schovat, korigovat, 

hlídat“ (Louška, 2008).  

Rozdíly v temperamentu dětí lze pozorovat již v prvních týdnech a měsících jejich 

života, jak to opakovaně zjišťují psychologové a lékaři pracující s dětmi a jejich 

matkami, kteří pozorováním chování dítěte posuzují temperamentové vlastnosti 

z několika aspektů. Zde jsou čtyři základní: 

1. Kvalita nálady (převládá nálada radostná, spokojená – mrzutá, podrážděná) 

2. Přizpůsobivost k novým situacím a požadavkům, např. k novému jídlu 

3. Biorytmus (probouzení se a usínání, hlásí se o jídlo apod. pravidelně – 

nepravidelně) 

4. Intenzita reakcí (emoční reakce většinou mírné – nápadně intenzivní, křičí, 

pláče, prudce projevuje i radost) 

Kombinováním uvedených projevů se děti mohou přibližně zařadit do jednoho ze tří 

typů: dítě snadno vychovatelné, dítě obtížně vychovatelné, dítě pomalu se 

přizpůsobující. Děti takto rozlišené kladou odlišné požadavky na matku nebo jinou 

pečující osobu, usnadňují nebo ztěžují péči, kladný emoční vztah k dítěti, výchovu 

(Čáp, Mareš 2001). 

U starších dětí a dospělých jedinců se vychází ze čtyř základních typů temperamentu 

(sangvinik, cholerik, melancholik a flegmatik), které jsou známé již od dob starověkých 

lékařů Hippokrata a Galena a jejich následovníků. Tyto čtyři charakteristiky se 

postupem času dále rozpracovávaly, ale popisný tvar zůstal stejný (Čáp, Mareš 2014).  

Nejvýstižnější je podle mého názoru učení H. J. Eysencka, který navázal na klasické 

rozlišení čtyř temperamentů a na učení Pavlova, Junga a dalších badatelů. Sloučil 

dlouhodobé pozorování dospělých osob s laboratorními experimenty a s rozsáhlými 
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údaji z dotazníků, a dospěl k závěru, že temperament je kombinací dvou dimenzí, jimiž 

jsou extroverze – introverze, stabilita – labilita (Čáp, Mareš 2014).  

Obr.1 Model temperamentu podle H. J. Eysencka ( Čáp, Mareš, 2001) 

 

 

2.2.3. Schopnosti 

 

Schopnosti jako vlastnosti osobnosti nejsou vrozené, vznikají a rozvíjejí se na základě 

vloh. Jsou-li vlohy, lze je úspěšně rozvíjet ve schopnosti k vykonávání dané činnosti 

(Louška, Nováková, 2008).  Termín schopnosti označuje Z. Helus (2009) jako vnitřní, 

základní a nezbytné předpoklady orientovat se v situacích, kdy je jedinec vystaven 

nárokům podat výkon, zvládnout, co je mu uloženo nebo co si on sám vytkl jako svůj 

cíl. Dále pak schopnosti dělí na: 

● Schopnosti vjemové neboli percepční (přesně vnímat, rozlišovat tvary, barvy, 

tóny) 

● Schopnosti psychomotorické (vykonávání určité sestavy pohybů) 

● Schopnosti intelektové nebo myšlenkově-poznávací (orientovat se v nových 

situacích, řešit problémy) 
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● Schopnosti sociální ( jednat s lidmi, předcházet konfliktům, ovlivňovat lidi) 

● Schopnosti umělecké ( hudební, výtvarné, herecké) 

Ve sportu jsou samozřejmě nejdůležitější schopnosti psychomotorické, v nichž jde o 

reagování osobnosti na podnět. Receptor musí přijmout podnět, předat vytvořený signál 

korovému centru analyzátoru, kde se zhodnotí situace, provede rozhodnutí a vytvoří 

instrukce (program) pro reakci, které se předají pohybovým centrům kůry, odkud jde 

signál do svalu a výsledkem celého řetězce je pohyb. Za specifickou psychomotorickou 

schopnost se považuje úroveň koordinace pohybů. Ke zjištění těchto schopností slouží 

test psychiatra Ozerského, který má 6 položek pro věkovou kategorii 5 – 16 let 

zaměřený zvlášť na statickou a dynamickou koordinaci rychlosti, přesnosti, sílu pohybů 

a tendenci k simultánním pohybům různých svalových skupin těla (Smékal, 2012). 

 

2.2.4. Charakter 

 

„Termín charakter označuje ty vlastnosti osobnosti, které souvisejí s morálkou jedince, 

s principy a zásadami, kterými se řídí, hodnotami, o které usiluje a na kterých mu záleží. 

Charakterové vlastnosti se aktualizují v postojích a jednání. Na rozdíl od temperamentu 

není charakter vrozen, nýbrž si jej jedinec osvojuje v průběhu socializace a edukace“ 

(Helus, 2011). 

 

Pojem charakter podle Loušky a Novákové (2008) zahrnuje následující: 

● Postoje – vztah k něčemu, nebo někomu, vztah k sociálním skupinám může být 

v zásadě kladný či záporný, jedná se například o kategorie, jako taktnost, 

nepřátelství, vzájemná pomoc, ohleduplnost, bezohlednost. 

● Odolnost k zátěži a vytrvalost - zahrnuje nejen vlastnosti temperamentu, ale i 

vlastnosti vůle, patří sem vytrvalost, sebeovládání, statečnost. 
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● Sebekontrola a řízení vlastností temperamentu - zjednodušeně lze říci, že člověk 

s kladně rozvinutým charakterem ovládá dobře své city – zejména prudké afekty 

a člověk nevyzrálý se jimi nechává unést bez ohledu na druhé. 

● Sebehodnocení, poznání a přiměřené hodnocení vlastní osobnosti - je-li 

sebepoznání neadekvátní (nepřiměřené skutečnosti) může nastat stav 

sebepřeceňování, což má za následek že lidi mohou být skromní, pokorní, pyšní 

a namyšlení. 

● Svědomí - znamená, že člověk by měl být ztotožněn s běžně přijímanými 

společenskými normami, to znamená, že by s nimi měl být seznámen, pochopit 

je a přijmout je za své. 

● Hodnotové orientace -  značí osobní filosofie jedince, světový názor, vztah 

k přírodě, národu, jedná se o důležité společenské postoje a uznávané hodnoty, 

které mohou vykonávat v životě člověka významný autoregulační funkce. 

 

2.3. Sociologické aspekty 

 

„Sociologie v mnoha případech doplňuje, nebo navazuje na psychologii, řada 

odborných publikací nicméně oba přístupy kombinuje. Sociologie je vědou o 

společnosti a vysvětluje jevy, které ve společnosti vidíme, ze sociálních příčin“ 

(Jandourek, 2003). 

Zlomovým momentem v životě dětí je nástup do školy, kterým začíná etapa mladšího 

školního věku. Tento moment je důležitým i ze sociálního hlediska, protože dítě je 

postaveno před nutnost přijmout novou roli, kterou je role školáka. Tato role 

představuje mnoho změn, kterými jsou například změna životního stylu, zvýšení nároků 

a větší důraz na jejich plnění. Existence této role zásadním způsobem ovlivňuje jedno 

období života jedince. Role školáka je variantou, kterou si dítě nevybírá, ale je mu 

automaticky přidělena v určitém věku (Vágnerová, 1997). Zkušenosti, které dítě získá 

ve škole a požadavky, s nimiž se musí vyrovnat, budou působit na rozvoj sociálních 
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dovedností a osobnostních vlastností. Dítě může brát školu jako výzvu, nabídku 

vlastního rozvoje a sebepotvrzení, ale i jako ohrožení (Vágnerová, 2001).  

Je otázkou, zda je toto období nejvhodnější, aby dítě, na které působí spoustu nových 

vjemů muselo řešit v podstatě ty samé problémy i při vstupu do sportovního oddílu. 

Samozřejmě mají výhodu ti, kteří už nějaký sport vykonávají, nebo navštěvovali 

s rodiči nějaký kroužek se zaměřením na sport v rámci cvičení rodičů s dětmi. Tyto děti 

jsou o krok napřed, protože mají zkušenosti s jiným sociálním prostředím, než je rodina 

či mateřská škola a jsou tak zkušenější v přejímání určitých rolí ve skupině. Tento 

problém je v podstatě individuální, protože každé dítě se s novým prostředím vyrovnává 

jinak. Je to dáno odlišnou osobností a temperamentem, jak bylo uvedeno v předchozích 

kapitolách. 

Matějíček (1992) definuje socializaci jako proces celoživotního vývoje člověka ve 

společenskou bytost. Není to ovšem jen pasivní vrůstání člověka do společnosti nebo 

jednostranné ovlivňování člověka prostředím, nýbrž tvořivý proces, na kterém se člověk 

sám podílí. 

V rámci různých sociálních skupin získává dítě jiné role a s nimi spojené postavení. Pro 

děti mladšího školního věku, jak uvádí (Vágnerová, 2012)  jsou důležité tři oblasti, 

které se podílejí na utváření dětské osobnosti. 

● Rodina i v tomto věku představuje bazální sociální a emoční zázemí. 

● Škola je významnou institucí, která umožňuje rozvoj obecně sociálně 

požadovaných a ceněných kompetencí i způsobů chování. Jejím prostřednictvím 

získává dítě předpoklady k dalšímu společenskému uplatnění, ale může zde zažít 

i první neúspěch, který se musí naučit zvládnout. 

● Vrstevnická skupina umožňuje rozvoj jiných vlastností a dovedností než soužití 

s dospělými, které jsou užitečné pro život v lidském společenství.  

S vrstevnickou skupinou se dítě postupně stále více ztotožňuje. Rozvíjejí se zde 

symetrické vztahy. Dítě se s nimi může srovnávat a snažit se dosáhnout stejné 

úrovně a zároveň se musí učit řešit konflikty, které ve skupině vzniknou. 
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2.3.1. Motivace 

 

Motivace ke sportovní činnosti je významnou oblastí dynamiky osobnosti sportovce a 

jako taková je jedním z rozhodujících faktorů, vedoucí děti k pravidelnému pohybu, 

tréninku a soutěžení. U dětí mladšího školního věku je hlavním motivačním prvkem 

primární potřeba pohybu. Mezi potřeby sekundární patří zejména vlastnosti jako 

uplatnění, ctižádost, smělost, odvážnost apod. Struktura základních motivačních 

tendencí je u každého dítěte jiná a do značné míry je závislá na dosaženém stupni 

adaptace na tělesnou a psychickou zátěž sportovní činnosti (Jansa, Dovalil, 2007). 

Podle Periče (2008) ve sportovní přípravě chápeme hlavní úkoly motivace ve dvou 

rovinách: 

 prožitkové – zažít legraci, hrát si, zažít něco, na co budu rád vzpomínat 

 být úspěšný -  srovnávat své síly s ostatními, umět něco, co ostatní nedokážou 

V tréninkovém procesu by mělo jít hlavně o maximální zaujetí dítěte pro danou činnost, 

tedy stav kdy dítě necítí ani úzkost (při velkém rozrušení) ani nudu. Tento stav musí 

vycházet ze dvou základních oblastí a to výkonnosti dítěte a obtížnosti situace. 

Optimální stav motivace nastane tehdy, když děti mají chuť do tréninku nebo závodu a 

zároveň se chtějí neustále zlepšovat, k čemuž jim může napomoci trenér budováním 

perspektivních cílů. Důležitým úkolem je rozvoj zdravého sebevědomí dětí, které sílí 

s každým dílčím úspěchem v daném sportu. Děti by se však měli naučit nejen vyhrávat, 

ale také přijmout prohru. Trenér k motivaci dětí může využít prostředky, jakými jsou 

například pozitivní oslovení dětí, bojové pokřiky, motivační hesla, pozitivní přístup, 

přiměřené ocenění apod. (Jansa, Dovalil, 2007). 

 

 

2.4. Biologické aspekty 

 

Období mladšího školního věku je často označováno, jako období relativního 

vývojového klidu. Na začátku tohoto období je ukončeno kostnatění lebky, v oblasti 

tělesného vývoje se zlepšuje celková koordinace hrubé motoriky a rovnováha, což je 
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způsobeno proměnou tělesné stavby (dítě je vyšší a lehčí). Dítěti to umožňuje snadněji 

zvládat i složitější pohyby. Současně s rozvojem hrubé motoriky vyzrává jemná 

motorika, dítě díky ní dokáže provádět přesnější a jemnější pohyby (Kropáčková, 

2008). Postupem času se tělesné tvary stávají plnějšími, pokračuje zpevňování kostry, 

růst svalů a tělesné síly, postupně se prořezávají další zuby trvalého chrupu, v závěru 

tohoto období se objevují znaky blížící se puberty poukazující na sexuální tvarové 

rozlišení u dětí. Jedná se zejména o rozdíly ve tvaru pánve, lebky a obličeje, v růstu 

vlasů, rozvoji podkožního tuku, který u dívek způsobuje zaoblenost tvarů. Jde o 

naznačení rozdílů mezi chlapci a děvčaty, nikoliv o vývin sekundárních pohlavních 

znaků (Klementa, 1981). Nedostatečné vazivové zpevnění kloubů umožňují provádět 

pohyby v takovém rozsahu, který je v pozdějších věkových obdobích patologický. 

Organismus dětí je více připraven kardiovaskulárně než posturálně a psychicky. Tepová 

frekvence v klidu je 95 - 98 tepů, při zátěžích může dosáhnout až 210 tepů / min, cévní 

soustava je ve své činnosti labilní, proto jsou reakce na fyzickou námahu intenzivnější, 

krevní tlak je u dětí nižší. Vzhledem k akceleraci vývoje zrakového analyzátoru jsou 

děti mladšího školního věku schopny poměrně přesně napodobit ukázku pohybu 

(Chadimová, 2010). 

Vzhledem k růstovým a vývojovým změnám, typickým pro různá věková období, 

nastávají více či méně odlišné reakční i adaptační děje při provozování řízené pohybové 

aktivity (tělovýchovných aktivit, tělesných cvičení). Tento druh pohybové činnosti 

může být různého charakteru (podle uplatnění převažující pohybové schopnosti – 

obratnostního, rychlostního, vytrvalostního či silového), intenzity a objemu. Přiměřené 

tělesné zatěžování ovlivňuje příznivě orgánové funkce, proto je důležité zohledňovat 

věkové období dítěte, aby docházelo k optimálnímu růstu a vývoji (Havlíčková,1998). 

“V mladším školním věku je typický rozvoj velkých svalových skupin, zpočátku bez 

odpovídající akční schopnosti. Fyzické zatěžování podporuje u dětí kostní růst, časté 

přetěžování vede ovšem v těchto případech k deformitám kostry“ (Miklánková, 2006). 

V tomto období by dítě mělo mít dostatek pohybu, kterého v důsledku sezení ve škole 

ubývá, a proto by mělo svůj volný čas věnovat pohybovým aktivitám. V dnešní době 

rozvoje informačních technologií děti velmi často tráví volný čas u počítače, televize a 
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to může vést k rozvoji obezity a jiným zdravotním a sociálním problémům s tím 

souvisejícím (Jirásková, 2014).  

Z hlediska výběru sportu pro mladší školní věk hraje důležitou roli somatotyp dítěte. 

Jelikož sportovních odvětví či druhů je nepřeberné množství, mohou si děti či jejich 

rodiče vybírat ten sport, pro který má dítě z hlediska somatotypu nejvhodnější 

předpoklady. Somatotypem se rozumí tělesný typ, druh, soustava tvarových a funkčních 

znaků daných dědičností, vlivem prostředí a zvláštnostmi jedince. Touto problematikou 

se zabývají specializované obory a pracoviště, které navazují na Sheldonovu metodu, 

která spočívá v hodnocení těla, jako celku. 

 

Obr. č. 2 Schematické znázornění somatických typů podle Sheldona 

 

 

 

 

 

 

Kulturistika ronnie [online]. 

 

Na základě této klasifikace se vytváří výsledný somatotyp, který je označen třemi čísly. 

První číslice značí endomorfní, druhá mezomorfní a třetí ektomorfní komponentu. 

Stupnice je sedmi bodová, číslo 1 značí nejmenší, číslo 7 pak největší možné zastoupení 

dotyčné komponenty v somatotypu. Toto trojčíslí se poté zanáší do názorného grafu, 

který má tvar zaobleného trojúhelníku. V jeho vrcholech jsou znázorněny extrémní 

typy, uprostřed typy vyvážené a uvnitř pak další mezitypy (Pavlík, 1999). 
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2.5. Pedagogika a didaktika 

 

Pro problematiku výchovy dětí, potažmo tuto práci, má přirozeně velký význam 

pedagogika a didaktika. Jedná se o obory využívané zejména ve školském systému, ale 

je možné je zcela nenásilně přenést i do problematiky výchovy dětí ve sportovních 

oddílech, protože tyto oddíly by měli vést ke kladnému postoji k pohybu a zároveň děti 

ovlivňovat v postojích v běžném životě a tím je svým způsobem vychovávat. 

„Výchova neznamená pouze činnost rodiče, učitele či trenéra zaměřenou na 

umravňování a ukáznění dítěte, ale je třeba ji vidět v obecné rovině jako předávání 

životních hodnot. Jde o zprostředkování vzorců a norem chování, komunikačních 

rituálů, hygienických návyků, jež se uskutečňuje prostřednictvím rodinné výchovy již 

od nejranějšího věku dětí“ (Průcha, 2000). 

 

 2.5.1. Pedagogika 

 

„Pedagogika jako věda pojednává o výchově v lidské společnosti, zabývá se interakcí 

mezi učiteli a žáky, vysvětluje jevy učení a vyučování“ (Průcha,2006). 

„Chápeme–li výchovu jako proces záměrný a promyšlený, neobejdeme se bez vymezení 

cíle a úkolu tohoto procesu“ (Jansa, 2014). 

Cíle mohou být individuální (důraz na rozvoj jedince) a sociální (zaměřené na plnění 

požadovaných společenských rolí), dále pak můžeme cíle výchovy členit na cíle obecné 

a specifické. V současné době je žádoucí propojení cílů individuálních a sociálních. 

Cílem výchovy tedy není pouze adaptace jedince na stávající stav společnosti, ale 

vytvoření aktivního vztahu k přírodě, společnosti, i k sobě samému (podmínka 

prosperity a dalšího rozvoje). Ve spojení s cílem výchovy se často můžeme setkat 

s označením ideálu všestranný a harmonický rozvoj osobnosti - i proto se výchova 

skládá z několika složek (Jansa, 2014). 
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Složky výchovy dle Jansy (2014): 

● Rozumová výchova - snaha o rozvoj smyslového poznávání, řeči, paměti a 

myšlení. 

● Pracovní výchova - příprava jedince na pracovní činnost ve smyslu žádoucího 

vztahu k této činnosti (plnění pracovních úkolů). 

● Estetická výchova - probouzet a rozvíjet schopnost osobnosti vnímat a oceňovat 

estetické hodnoty (krásno) v přírodě, lidských výtvorech i každodenním životě. 

● Tělesná výchova – zaměřuje se prostřednictvím tělesných cvičení na rozvoj 

fyzické zdatnosti a pohybové kultivovanosti člověka, seznamuje jej se základy 

sportovních dovedností, rozvíjí jeho pohybové schopnosti a režimové návyky se 

zřetelem k jeho tělesnému a psychickému zdraví, ovlivňuje jeho socializaci. 

● Výchova mravní - formativní působení na rozum, city a vůli jedince, tak aby 

jeho chování a jednání bylo v souladu se všeobecně uznávanými etickými 

normami (vytvoření mravního vědomí, cítění a přesvědčení). 

 

Ve spojení pedagogiky a sportu můžeme konstatovat, že sport má nezbytnou roli v rané 

fázi života člověka. Sportovní prostředí významně ovlivňuje jeho socializaci a 

podporuje jeho týmový život ve formě sdílení společných hodnot a cílů, dále přijímání a 

respektování norem, a to nejen sportovních, ale i kolektivu, pomáhá mu snadněji si 

osvojit etické principy jednání a chování, včetně principů fair play. Všechny pohybové 

aktivity člověka jsou zastřešeny pojmem tělesná kultura a mají podle Hodaně (2005) tři 

hlavní oblasti: 

● Tělesná výchova (školní sport), cílem je celkový rozvoj člověka, vytvoření 

trvalého vztahu k pohybu jako součást životního stylu z hlediska výchovného 

(fair play), vzdělávacího (pohybové dovednosti, sportovní pravidla, zásady) a 

zdravotního (hygiena, péče o tělo, zdatnost). 

● Soutěžní sport, dobrovolná pohybová aktivita motivovaná snahou o dosažení 

maximální výkonnosti, rozvíjena v tréninku a demonstrovaná v soutěžích 
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● Pohybová rekreace (rekreační sport), zájmová ve volném čase prováděná 

pohybová činnost i jako sport, prvotně směřovaná na obnovu sil, na udržení 

tělesné a duševní kondice. 

 

2.5.2. Motorické učení 

 

Motorické (pohybové, sportovní) dovednosti jsou takové, které umožňují technicky 

správně a rychle provádět pohybové struktury v rámci pohybové činnosti. Pohybové 

struktury jako celek zahrnují zpravidla více dovedností. Ve sportovních hrách hovoříme 

o herních činnostech jednotlivce (přihrávka, vedení míče, střelba, aj.), v gymnastice 

jsou to prvky, cviky (kotoul, přemet, přeskok aj.), v plavání způsob (kraul, prsa, znak, 

aj.), atletika má disciplíny (vrh koulí, běhy, skok daleký, aj.) (Jansa, 2014).   

Podle dominance poznávacích procesů, interakčních vztahů, regulace i aktivity učících 

se subjektů i činností učitele (trenéra) můžeme v didaktickém procesu  dělit motorické 

učení na tyto druhy (Jansa, 2014). 

● Imitační učení - jedná se o nejrozšířenější druh učení využívaný zejména u 

začátečníků. Při učení nápodobou je velmi důležité přesné předvedení učené 

pohybové dovednosti. 

● Instrukční učení - představa pohybu se vytváří dle slovních pokynů 

(instrukcí). Je náročnější na abstrakci, protože vyžaduje analyzování a 

zpracování obsahu sdělení. 

● Zpětnovazební učení - zpětná informace je velmi důležitá, bez ní nedochází 

k pokroku v učení. Nositelem vnější zpětné informace je většinou učitel, 

nebo trenér a nositelem vnitřní zpětnovazební informace je sám cvičenec. 

● Problémové učení - patří k velmi náročným druhům, protože vyžaduje od 

cvičenců samostatnost a tvořivost. Cvičenec si myšlenkově analyzuje 

vzniklé problémové situace a poté pomocí formulování hypotézy se snaží 

úkol řešit. 
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● Ideomotorické učení - je náročné na abstraktní myšlení, jedná se o takzvané 

cvičení v představách, které nemůže nahradit reálné cvičení, ale může být 

vhodným doplňkem. 

Důležitým pohledem na motorické učení, které může pomoci všem trenérům i učitelům 

vhodně volit složení tréninkové jednotky a vyučovací hodiny je rozložení motorického 

učení do několika fází. Fáze motorického učení by měly ilustrovat průběh osvojování si 

pohybových dovedností a při optimálním dodržení těchto fází pak může docházet k 

rychlému nárůstu pohybové úrovně cvičence (Jansa, 2014). 

● Fáze generalizace - cvičenec se seznamuje s pohybovou dovedností, vytváří si o 

ní představu a prvními pokusy se pokouší a její praktické provedení. 

● Fáze diferenciace a koncentrace -  zpevňování a upevňování pohybů, jež vedou 

ke správnému provedení pohybové dovednosti. 

● Fáze automatizace a stabilizace - pohyby jsou již koordinované a z hlediska 

energetického velmi ekonomické, pohyb je harmonizován s minimální mentální 

kontrolou. 

● Fáze tvořivé koordinace a asociace - pohybové dovednosti jsou aplikovány do 

měnících se podmínek, jako je zápas, nebo soutěž. 

Z hlediska mladšího školního věku je důležité období mezi osmým a desátým rokem, 

které je považováno za nejpříznivější věk pro motorický vývoj. Je často označováno 

jako zlatý věk motoriky, který je charakteristický rychlým učením novým pohybům. 

Většinou stačí dokonalá ukázka a děti jsou schopny nový pohyb provést napoprvé, 

popřípadě po několika málo pokusech. Rovněž se zvyšuje jistota v provádění činností a 

již v průběhu nácviku je možné pozorovat všechny kvalitní znaky dobře provedeného 

pohybu. Problémy, které jsou v počátku mladšího školního věku z hlediska koordinace 

složitějších pohybů, poměrně rychle mizí a na konci tohoto období jsou děti schopny 

provádět i koordinačně náročnější cvičení (Perič, 2012). 
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2.5.3. Didaktika 

 

Vyučovací a tréninkový proces lze vymezit poměrně jednoduše a jednoznačně – žáci 

(cvičenci) se učí, učitel (trenér) vede jejich učební činnost. Ale trénování a vyučování je 

i přes možné jednoduché vymezení procesem vzájemné interakce velké řady faktorů a 

řady poměrně složitých procesů (Kolář, 2009).  

„Didaktika je vědou, která se zabývá teorií vyučování, zkoumá podmínky a faktory, 

které proces vyučování ovlivňují zvnějšku i zevnitř“ (Zormanová, 2014). 

Každá tréninková jednotka či vyučovací hodina by měla vycházet z didaktických zásad, 

kterými jsou podle Fialové (2010) tyto: 

● Zásada uvědomělosti a aktivity -  pro uplatnění této zásady je důležité pochopení 

smyslu a podstaty prováděné činnosti i ztotožnění se s tím, proč a jak se daná 

činnost nacvičuje. Mezi prostředky zvyšování aktivity patří povzbuzení, 

rozhovor, zpětnovazební hodnocení. Uvědomělost je výsledkem poznání a 

vědění. 

● Zásada názornosti - účelné využívání všech prostředků k rychlému a pokud 

možno co nejdokonalejšímu vytvoření správné představy o pohybu. Mezi 

prostředky názornosti patří ukázka přímá (cvičenec, trenér), ukázka nepřímá 

(obraz, náčrt, film), exkurze (návštěva soutěží, závodů). 

● Zásada soustavnosti - vytváří požadavek na řazení obsahu tréninku tak, aby na 

sebe navazovaly v logickém uspořádání naučené dovednosti a znalosti. Využívá 

se postup od známého k neznámému, od jednoduchého ke složitějšímu, od 

konkrétního k abstraktnímu, od zvláštního k obecnému. 

● Zásada přiměřenosti - obsah i rozsah tréninkového zatížení, jeho obtížnost i 

způsob trénování by měly odpovídat stupni psychického rozvoje, tělesným 

schopnostem dětí, jejich věkovým zákonitostem a individuálním zvláštnostem. 

Hlavním prostředkem jsou různé druhy dělení družstva dětí do malých skupin. 

● Zásada trvalosti - efektivní zapamatování si vědomostí a dovedností, které se 

děti učí s tím, že si je kdykoliv vybaví a prakticky použijí. 
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Všechny zásady spolu úzce souvisejí a promítají se do tréninkového procesu jako 

komplex, který by měl trenér chápat, respektovat ho a využívat. Jejich uplatňování 

může výrazným způsobem urychlit a zefektivnit celý proces tréninku dětí, ovšem 

didaktické zásady nejsou jedinou oblastí, která v tréninkovém procesu z hlediska 

didaktiky působí.  

Na tomto místě je třeba zmínit vyučovací (tréninkové) metody dělené na základě 

analýzy vyučovacího či tréninkového procesu podle Fialové (2010): 

● Motivační metody - ovlivňují vztah cvičence k tréninku, jeho iniciativu, trvalost 

a intenzitu volního úsilí. Míra aktivity dítěte je důsledkem jeho motivací (vztah 

k trenérovi, prováděné činnosti), ale také zájmu. Významné jsou pobídky, které 

vycházejí z různých přístupů – individuální, typologický, topologický. 

● Expoziční metody - kognitivní činnost dítěte a počáteční učení. Jedná se o přímý 

přenos poznatků (popis, výklad), zprostředkovaný přenos (ukázka, model, 

schéma), heuristický přístup (tvůrčí aktivita dětí), metoda samostatné percepční 

činnosti dětí. 

● fixační metody – procvičují, upevňují a zdokonalují již naučené dovednosti. 

Jejich cílem je optimalizace úsilí, vytvoření účinného systému sebekontroly, 

odstraňování souhybů v pohybech, zpřesnění rytmu, zlepšení kinetické 

kontroly, aktualizace vztahu mezi vnějším a vnitřním přenosem informací. 

Závisí na věku dětí, osobnostních vlastnostech, povaze dovednosti. 

● diagnostické metody – umožňují hodnotit úspěšnost (vstupní, průběžná, finální 

diagnostika) 

● výchovné metody – vyplývají z pedagogických teorií a empirických zkušeností, 

jedná se o kladení požadavků, přesvědčování, nácvik, odměnu a trest, příklad a 

skupinovou výchovu. 
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2.5.4. Trenér 

 

Pojem trenér je převzatý z anglického slova „to train“, což znamená vyučovat, 

připravovat, instruovat, a je jím označován především člověk, který se stará o kondici 

sportovce a jeho fyzickou připravenost. Povaze pravomocí a s ohledem na náplň 

trenérské práce ale spíše sedí anglické označení „coach“ (kouč), které se v češtině 

rovněž používá zejména ve sportovních hrách, nebo týmových soutěžích.  Rolí kouče je 

vést jedince, nebo družstvo v přímé soutěži, kde usměrňuje jeho technický či taktický 

projev, fyzické nasazení podle konkrétního průběhu sportovního klání. Koučování tak 

můžeme chápat jako jednu z mnoha kompetencí trenérské činnosti (Jansa, 2014).  

Dříve se trenérské činnosti mládeže převážně věnovali nadšenci, zejména se jednalo o 

otce (matky) dětí, které daný oddíl navštěvovaly. Takto je tomu dnes už jen v malých 

městských či vesnických klubech, nebo u sportů, které jsou méně populární. Na trenéry 

jsou čím dál více kladeny požadavky na jejich odborné znalosti, na jejich vůdcovské, 

strategické a taktické schopnosti. V současné době existuje nespočet informací (knihy, 

video, internet, semináře aj.), které ať už začínajícím trenérům, ale i těm zkušenějším 

pomáhají získávat odbornou kvalifikaci a neustále se v této problematice rozvíjet.  

 Na každém trenérovi pak zaleží, do jaké míry budou splněny dílčí úkoly tělesné a 

sportovní výchovy, které podle Svobody (1996) jsou: 

 utváření potřebných vědomostí o sportu, sportovním životě a o konkrétních 

tělocvičných a sportovních činnostech (technika, taktika, pravidla apod.) 

 utváření nezbytných sportovních dovedností, hlavně pohybových  

 rozvoj fyzické zdatnosti (způsobilosti) a pro danou sportovní činnost účelných 

pohybových schopností 

 utváření potřebných návyků, respektive zvyků (režim dne, životospráva, 

hygiena, regenerace) 

 rozvoj specifických schopností senzorických a kognitivních (periferní vidění, 

pozorování, posuzovací kapacity, rozhodování apod.) 
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 ovlivňování postojů k různým oblastem sportovního života a jejím aktérům (pro 

úspěch nezbytné, i když někdy také neoblíbené činnosti, postoje k trenérovi, 

soupeři, rozhodčím, divákům apod.) 

 regulace meziosobních vztahů ve sportovní skupině 

 všestranné působení na vlastnosti osobnosti sportovce (zdravé sebepojetí, 

ukázněnost, cílevědomost, odolnost vůči zátěži, smysl pro fair play atd.) 

Tyto úkoly je však snadné si určit, ale mnohem složitější je naplňovat je. V každém 

tréninkovém procesu se situace neustále mění, i když je možné kalkulovat s určitými 

opakujícími se modelovými situacemi. To jak se trenér zachová, nebo reaguje ve 

změněných (nahodilých) situacích záleží na trenérových schopnostech, předpokladech, 

vědomostech a také na jeho osobnosti. 

Předpoklady k trenérské práci jsou podle Jansy (2014) následující: 

 určitá vlastní sportovní zkušenost ( třeba i z nižších úrovní) 

 interakční nároky – schopnost poznávat svěřence, komunikovat s nimi, vést je a 

řídit v činnosti 

 odbornost 

 didaktické předpoklady 

 nároky na volní a charakterové vlastnosti (pracovitost, cílevědomost, čestnost, 

osobní spolehlivost, nezávislost, zásadovost, smělost, obětavost, vytrvalost 

apod.) 

 intelekt (bystrost, originálnost, tvořivost, plánovitost, operativnost, předvídavost 

atd.) 
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Podle tří oblastí, kterými jsou vztah trenéra a sportovce, zaměření trenéra 

v pedagogických postupech a způsobu řízení sportovců v soutěži, jsou formulovány tyto 

typy trenérů dle Jansy (2014): 

 autoritativní – uplatňuje svojí vůli bez ohledu na mínění sportovců, je spíše 

uzavřený, má sklon k ironii a podceňování druhých, často vyvolává konfliktní 

situace 

 sociální – dává větší volnost svěřencům, připouští diskuzi, reaguje na podněty, 

vytváří pohodovou a radostnou atmosféru, obtížněji se prosazuje při řízení 

skupiny 

 vědecko-systematický – vše má dokonale promyšlené, přístupný novým 

poznatkům, úspěšně přenáší teorii do praxe 

 empirický – především uplatňuje své praktické zkušenosti, podceňuje teorii, 

obvykle dobře vychází s lidmi 

 taktický – má vždy propracovaný postup, neustále sportovce řídí, je vždy 

informován o soupeři 

 emocionální – usiluje o udržení dobré nálady, dokáže regulovat citové projevy 

svých svěřenců, umí je vyhecovat, někdy až přehnaně riskuje bez racionální 

úvahy 

 psychologický – zná dokonale psychiku svých svěřenců, včetně jejich projevů 

v zátěžových situacích, dobře motivuje 

Osobnost trenéra nebo jiné kompetentní osoby, která vede děti ve sportovních aktivitách 

a způsobem, jakým tuto činnost provádí je velice důležitá pro to, aby děti měly kladný 

vztah k pohybové aktivitě a u daného sportu zůstaly co nejdéle.  
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2.6. Sport a volný čas 

 

Sport je v současnosti chápán jako fenomén, který lze charakterizovat jako složitý a 

rozmanitý jev vázaný na společenský vývoj. Sportem rozumíme vzájemnou interakci 

mezi jím a společností, kde na jedné straně společnost ze sportu mnohé přejímá a 

modifikuje v nejrůznějších sférách, a na straně druhé sport reaguje na potřeby 

společnosti. V hospodářsky rozvinutých zemích lze sport a volný čas chápat jako dvě 

spolu velmi úzce spjaté oblasti lidského života. Zejména v mladším školním věku je 

žádoucí, aby volný čas dětí byl naplňován některou formou pohybové aktivity 

(Slepičková, 2000). 

Volný čas by měl plnit určité charakteristické znaky, Slepičková (2005) uvádí 

následující: 

 svoboda a protiklad práce (školy) – subjektivní pojetí, děti musejí plnit různé 

povinnosti spojené s povinnou školní docházkou,  vedle této doby mají však 

chvíle, kdy se mohou věnovat činnostem pro své potěšení 

 volný čas jako časový prostor – objektivní pojetí, děti se mohou věnovat 

svobodně vybraným činnostem po splnění pracovních povinností, po tom co byli 

zajištěny jejich biologické nezbytnosti, jedná se o tzv. dobu „navíc“ 

 volný čas jako forma činnosti – doba naplněná za účelem odpočinku, zábavy, 

rozvoje osobnosti a svých tvořivých sil a pro spontánní účast na životě 

společnosti 

 volný čas jako symbol sociálního postavení – volný čas reaguje na změny 

společnosti, jde o to, jaké podmínky pro volný čas ve společnosti existují a jaké 

normy jeho trávení jsou prezentovány či požadovány. Do volného času se 

promítá sociální postavení, příslušnost k určité sociální skupině. Rodiče, které 

mají hodně peněz mohou svým dětem dopřát relativně jakoukoliv volnočasovou 

činnost, děti těchto rodičů mají mnohem svobodnější možnost volby než ti děti, 

kterých rodiče nemají silné finanční zázemí 
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 volný čas jako prostředek sociální pomoci – volný čas poskytuje prostor pro 

uspokojování nejrůznějších potřeb a přání lidí, tento fakt hraje roli při 

intervencích společnosti do volného času svých členů. Pomocí vhodných 

organizací a náplně volného času lze přispět k uspokojování potřeb a tužeb lidí, 

kteří se nacházejí ve složitějších či nepříznivějších životních podmínkách 

 volný čas jako funkce sociální skupiny – každý člověk vyrůstá, učí se, vyvíjí se, 

je členem mnoha sociálních skupin. Z pohledu volného času se jedná o zařazení 

do skupin podle podobného zájmu ve volném, životního stylu skupiny, faktorů 

podmiňujících volný čas jako je rodina, pohlaví, věk, místo bydliště 

Jak je patrné z uvedených znaků volného času, jedná se tedy o činnost velice pestrou a 

různorodou. Abychom mohli říci, že daná aktivita je volnočasová, musí současně 

splňovat čtyři podmínky podle Csikszentmihalyi (1975) jsou to tyto: 

 v danou chvíli jedinec nemá vůči ničemu a nikomu žádné povinnosti 

 prováděná činnost je výsledkem svobodného výběru 

 činnost přináší uspokojení 

 v dané kultuře je prováděná činnost považována za činnost ve volném čase, zda 

se jedná o činnost ve volném čase je dáno nikoliv činností samou, ale tím, kdo ji 

vykonává (Tinsley and Tinsley, 1982) 

První zkušenosti z aktivit ve volném čase se získávají v rodině, jelikož rodina je prvním 

prostředím, kde se vytvářejí příznivé podmínky pro tento čas. Rodina působí v tomto 

ohledu na děti jako inspirátor, podporovatel i realizátor volnočasových aktivit a zároveň 

ho nutí vytvářet si k němu osobní postoje.  

Dalším prostorem, kde se děti od mladšího školního věku mohou věnovat 

volnočasovým aktivitám bývá  škola, tedy její mimoškolní aktivity (Hofbauer,2004). 

Samozřejmě nabídku těchto aktivit si škola určuje sama a je to dáno možnostmi školy 

z hlediska finančního, materiálního, personálního apod.   
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Dále se děti volnočasovým aktivitám mohou věnovat v prostorách a zařízeních mimo 

školu - tím můžou být přirozená prostředí jako příroda, parky, městské ulice apod. 

K čemuž přispívá viditelné zkvalitnění možností v podobě parků a multifunkčních hřišť.  

Děti mladšího školního věku se také mohou věnovat volnočasovým aktivitám, které 

nabízejí soukromé sektory zaměřující se na volný čas jako jsou domy nebo střediska 

mládeže, neziskové organizace či občanská sdružení.  

Je tedy možné říci, že dnešní děti si mohou vybírat z relativně velkého množství aktivit. 

Nicméně stále je třeba vidět i některé limitující faktory, jako jsou geografická, 

ekonomická, zdravotní a samozřejmě sociální hlediska.  
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3. CÍL A ÚKOLY PRÁCE 

 

V předešlých kapitolách jsem se věnoval teoretickému poznání mladšího školního věku 

z mnoha pohledů, které by mi měly být užitečné i v této další části, která se zabývá 

problematikou z praktického hlediska. 

 

Cílem práce je s využitím dostupných výzkumných metod zjistit, jaké mají možnosti 

děti mladšího školního věku se seznámit se sportem, o jakých možnostech sportovního 

vyžití vědí, jakou mají možnost sportovního vyžití a jaký zaujímají přístup ke sportu 

z pohledu volnočasové aktivity. Také jsem se zajímal o to, jaký přístup mají k výběru 

sportu rodiče dětí mladšího školního věku. 

 

Úkoly výzkumného šetření: 

 zjistit názory dětí mladšího školního věku na možnosti ke sportování a zjistit 

zájem o pohybové aktivity 

 zmapovat možnosti seznámení se sportem pro děti mladšího školního věku 

 zjistit názory rodičů mladšího školního věku na výběr sportu pro jejich děti a 

zjistit spokojenost s nabídkou sportovních aktivit pro jejich děti v okolí jejich 

bydliště 
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4. METODOLOGIE PRÁCE 

 

4.1. Základní přístup 

 

V diplomové práci jsem využil smíšeného výzkumu, ve kterém se míchají kvantitativní 

a kvalitativní metody, techniky nebo paradigmata v rámci jedné studie. V tomto typu 

výzkumu se používají kvantitativní a kvalitativní metody uvnitř jednotlivých fází 

výzkumného procesu, kdy se nejdříve určují výzkumné otázky, dále sbírají data a 

závěrem se data analyzují (Hendl, 2008). Tato práce má charakter deskriptivní 

případové studie, která má dodat kompletní popis daného problému. 

 

4.2. Metody sběru a zpracování dat 

 

Pro skupinový rozhovor jsem zvolil organizovanější typ skupinové diskuse, kterým je 

skupinové interview, patřící do kvalitativního výzkumu. Interview se využívá ve 

skupině šesti až osmi lidí s cílem probrat určitá témata. Výhodou skupinového interview 

je získání kvalitativních informací během krátké doby od skupiny lidí. Skupinová 

dynamika přispívá k zaměření na nejdůležitější témata a zároveň lze jednoduše zjistit, 

kdy nastává ve skupině souhlas, nebo nesouhlas s určitým typem tvrzení. Nevýhodou 

skupinového interview je fakt, že rozhovor probíhá ve skupině a odpovědi účastníků 

mohou ovlivnit předem slyšené odpovědi, protože skupina může být ovlivněna několika 

jedinci se zvýšenou schopností k verbálnímu projevu ve skupině. (Hendl, 2008) 

Zaznamenání skupinového interview probíhalo na zvukový záznamník a pro zobrazení 

dat jsem zvolil nejprve jejich redukci a poté doslovnou transkripci. Protože jsem se 

soustředil na obsahově – tematickou rovinu, snažil jsem se text částečně očistit od chyb 

spisovného jazyka, dialektu a chyb ve skladbě vět. Jak redukce dat, tak i jejich 

zobrazení by měly usnadnit návrh závěru a interpretaci. (Hendl, 2008)  

Metody kvantitativního výzkumu jsem využil při dotazování rodičů dětí mladšího 

školního věku a to formou hromadného dotazníku. Jak uvádí Ondrejkovič (2005), 
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dotazník patří mezi nejčastěji používané nástroje v  kvantitativním společenskovědním 

výzkumu. Aplikace dotazníku do výzkumu spočívá v získávání informací od 

dotazovaných jedinců formou písemných odpovědí prostřednictvím otázek, které jsou 

obsahem formuláře. K výhodám dotazníkové formy výzkumu patří anonymita, dostatek 

času na promyšlení odpovědi a hlavně množství respondentů, které můžeme oslovit. 

Naopak k nevýhodám patří zejména nejistota, zda dotazník vyplňoval sám respondent a 

návratnost dotazníků. 

Pro zkoumání nabídky seznámení se sporty jsem využil metody desk research 

(výzkumem od stolu), jejímž základem je vyhledání, sesbírání a vyhodnocení dat již 

existujících. Nejprve jsem provedl obsahovou a poté sekundární analýzu.  

Při kombinování kvalitativních a kvantitativních metod výzkumu jsem využil metody 

sekvenčního kombinování a přistoupil jsem na schéma QUAL- quan, ve kterém začíná 

výzkum jako kvalitativní a pomocí kvantitativních metod se výzkum upřesňuje a 

doplňuje (Hendl, 2008). 

 

4.3. Organizace výzkumu 

4.3.1. Názory dětí mladšího školního věku 

 

Skupinové interview jsem moderoval osobně já a bylo prováděno dvoufázově, kdy 

první fází byl tzv. předvýzkum konaný na dětském letním táboře Mostek v polovině 

července 2016. Pomocí předvýzkumu jsem měl možnost se lépe připravit na hlavní 

výzkum zejména, co se týče znění otázek, výběru místa a moderování rozhovoru. 

Hlavní výzkum proběhl začátkem srpna 2016 v Novém Městě na Moravě v rámci 

letního dětského tábora pořádaným Krajským ředitelstvím hlavního města Prahy.  Na 

tento tábor, jak mi bylo řečeno hlavním vedoucím, jezdí děti z celé ČR a jejich rodiče 

reprezentují převážně střední společenskou třídu. Výhodou pro hlavní výzkum byla 

možnost strávit s dětmi jedno odpoledne v rámci celotáborové hry (děti mě lépe poznaly 

a byly pak otevřenější ve svých odpovědích, nestyděly se). Jelikož jsem tábor navštívil 

pátý den jeho průběhu, děti se mezi sebou znaly. To vidím jako další výhodu pro 

skupinové interview. 
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Místo pro skupinové interview jsem měl poměrně složité vybrat, jelikož na táboře bylo 

celkem 160 dětí a téměř nikde nebyl prostor s trochou klidu. Nejprve jsem pro první dvě 

skupiny vybral společenskou místnost, ale z chodby a okolí se ozýval hluk od ostatních 

dětí, proto jsem pro zbývající skupiny zvolil sezení venku na trávě, kde byl hluk sice 

menší, nicméně děti zase měly možnost přenášet pozornost na jiné okolní vjemy. 

Dobu rozhovoru jsem zvolil adekvátní k věku dětí a danému prostředí, a průměrně tak 

trval okolo 10 minut. Při každém skupinovém interview jsem se na začátku představil, 

seznámil jsem děti s důvody, proč rozhovor provádím a čeho se budou týkat následující 

otázky, rovněž jsem se jich zeptal zda si mohu rozhovor nahrávat na zvukový 

záznamník. Během rozhovoru jsem se snažil vstupovat do výpovědí dětí co nejméně a 

co nejcitlivěji. 

Popis sledovaného souboru 

Ve skupinovém interview jsem pracoval celkem s 61 dětmi, které jsem rozdělil do šesti 

skupin, děti pocházejí s různých lokalit v ČR. 

1. skupina – 10 chlapců, 6 – 8 let 

2. skupina – 11 děvčat, 6-8 let 

3. skupina –  5 chlapců, 4 dívky, 6-11 let 

4. skupina – 6 chlapců, 5 dívek, 6-11 let 

5. skupina – 5 chlapců, 5 dívek, 6-11 let 

6. skupina – 4 chlapci, 6 dívek, 6-11 let 

 

 

4.3.2. Názory rodičů dětí mladšího školního věku 

 

Dotazníkové šetření bylo provedeno prostřednictvím internetového dotazníku – Google 

formuláře. Tento formulář byl odeslán cílové skupině rodičů dětí mladšího školního 

věku e-mailem a také byl sdílen ve skupinách na sociálních sítích, kde se tito rodiče 
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sdružují. Šlo tedy jak o rozesílku konkrétním rodičům, tak i například weby typu 

www.emimino.cz nebo Facebookové skupiny maminek. Během několika dní jsem tak 

měl možnost získat celkem 339 vyplněných dotazníků. Dotazník obsahuje celkem 13 

otázek otevřeného i uzavřeného typu a pro zpracování dat bylo využito programu 

Google tabulky. 

Popis sledovaného souboru 

Dotazníkového šetření se účastnily převážně matky dětí mladšího školního věku a měl 

jsem možnost pracovat s názory od 339 respondentů z různých lokalit v ČR. 

 

4.3.3. Desk research nabídky seznámení se sporty 

 

Desk research metodu výzkumu jsem pojal vcítěním se do rodičů dětí mladšího 

školního věku, které hledají možnosti seznámení svých dětí se sporty. Jednalo se 

zejména o průzkum internetového média, které mají možnost využít téměř všechny 

rodiče.  Zaměřil jsem se hlavně na možnosti, které dětem umožní si v rámci nabídky  

vyzkoušet více sportů na jednom místě a na základě toho si třeba daný sport vybrat za 

svůj. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.emimino.cz/
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5. VÝZKUMNÁ ČÁST 

5.1. Názory dětí mladšího školního věku 

 

Skupina č. 1:  

10 chlapců, 6 – 8 let, letní tábor v Novém Městě na Moravě 

Otázka 1 : Kdo dělá aktivně sport a jaký? 

„Já hraju hokej.“   

„Já hraju florbal.“   

„Já fotbal.“  

 „Já taky fotbal.“ 

 „Hokejbal.“  

 „A já volejbal nehraju, ale mám ho rád, protože jsem to všude viděl.“  

„Já nejsem na sporty, někdy si prostě zaběhám, zasportuju, ale nejsem na ten sport, jo 

jezdím i na kole a baví mě to.“ 

Otázka 2 : Jak jste se ke sportu dostali? 

Hokejbal: „MY jsme se vlastně procházeli a já hraju ještě na klavír a to jsem ještě 

nehrál na klavír a vlastně jak jsme se tak procházeli, tak jsme to tam našli, já už to 

hraju tři roky.“ 

Hokej: „Táta říkal, on vždycky odhodil tašku, když přišel ze školy a šel s klukama hrát 

hokej a on se stal gólmanem a pak si říkal, že by pak jeho synové taky mohli hrát hokej. 

Baví mě to. Můj brácha je gólman a já jsem útočník. Mě tam nejvíc baví ty zápasy a 

turnaje“ 

Fotbal: „Já jsem se k fotbalu dostal od tří let, když jsem viděl první sport, tak jsem ho 

chtěl začít hrát a od čtyř let jsem ho začal hrát.“ 
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Florbal: „Já jsem se k tomu dostal tak, že rodiče řekli jestli si chci vybrat nějaký sport, 

který chci hrát, tak já jsem řekl florbal, nebo fotbal a oni mě dali na florbal a teď hraju 

i fotbal.“ 

Otázka 3 : Máte ve škole mimoškolní nabídku kroužků? 

Většina „Jo.“ 

„Já hraju hokej.“ 

„Třeba když jedu na závody rybářský.“  

Otázka 4 : Chtěli byste si vyzkoušet nějaký sport? 

„Na ragby bych chtěl chodit.“ 

 „Já bych chtěl chodit na florbal, on to hraje můj kámoš.“ 

„A já bych chtěl chodit na fotbal.“ 

 „Já budu chodit na break dance.“ 

Otázka 5 : Znáte třeba šerm? 

„Jo to je dobrý.“ 

 „Dobrý, že tam máte tu helmu a ten meč a pak šermujete.“ 

Otázka 6 : Chtěli byste na nějaké místo, kde si zkusíte různé sporty? 

Většina „Jo.“  

„Já teda určitě.“ 

„Já budu házet oštěpem.“ 

„Já teda volejbal.“ 

„Já hod diskem, nebo hod koulí.“  

Otázka 7 : Máte v blízkosti bydliště hřiště? 

Většina „Jo.“ 
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 „Basketbalové.“ „ A my florbalové. A my fotbalové.“   

Otázka 8 : Chodíte tam? 

Většina „Jo.“ 

„Já tam hraju fotbal.“ „Já chodím hrát fotbal ven, a to ještě blíž.“ 

Otázka 9 : S kým tam chodíte? 

„S kamarádkami.“ 

„Já s kamarádem z hokejbalu a hrajeme většinou fotbal, nebo hokejbal, anebo tam i 

házíme.“ 

Otázka: Co děláte ve volném čase? 

„Já chodím ven.“ 

„Já chodím ven si kopat s míčem.“ 

„Já hraju s bráchou fotbal. V zimě se s bráchou zabavíme, že se házíme do sněhu.“ 

„My v zimě chodíme na rybník bruslit a hraju hokej.“ 

„Já když je léto tak buď chodím na ryby, nebo s taťkou běhat.“  

Na odpovědích této skupiny je patrné, že se jedná o nejnižší kategorii ohraničující 

mladší školní věk, tedy děti od šesti do osmi let. Zastoupení sportujících a 

nesportujících chlapců byla vyrovnaná, přičemž dva chlapci se věnují fotbalu, dva 

chlapci florbalu a po jednom hokeji a hokejbalu. Více se samozřejmě projevovali starší 

chlapci. Ve výběru sportu ve všech případech hráli určitou roli rodiče. Na otázku 

ohledně nabídky kroužků ve škole sborově souhlasí, zajímavá je odpověď jednoho 

chlapce, který uvedl, že mají ve škole rybářský kroužek. Ze sportů, které by si chtěli 

vyzkoušet jsou zajímavé odpovědi ragby a break dance. Většina chlapců by uvítala 

možnost navštívit místo, kde by si mohli různé sporty vyzkoušet. Téměř všichni 

odpověděli na otázku blízkosti hřiště kladně. Volný čas tráví aktivní činností.  
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Skupina č.2 :  

11 děvčat, 6-8 let, letní tábor v Novém Městě na Moravě 

Otázka 1 : Kdo dělá aktivně sport a jaký? 

„Já běhám.“ 

„Já jsem se narodila pro běhání, já jsem předhonila šestiletého kluka, když mi bylo 

čtyři, ale nikam jsem nechodila, maminka na to neměla peníze.“ 

„Já jsem ve školce chodila na gymnastiku, ale moc jí už neumím.“ 

„Já jsem vždycky s Míšou chodila běhat, my jsme tak vždycky šly, běhaly jsme tak 20 

minut a dávaly jsme si dvě, tři přestávky a vždycky jsme běhaly a já bych ráda už běhala 

sama, ale nemůžu protože Praha je moc velká a je tam hrozně moc lidí a mohlo by mě 

něco přejet.“ 

„Já jsem skákala přes švihadlo a já jsem byla už na soutěži.“ 

 „Já jsem dělala balet.“ 

 „Já jsem ještě nikam nechodila na žádný kroužek, jako na žádný sport.“ 

 „Já chodím na kroužek pro lezeckou stěnu a ještě plavu.“ 

 „Já jsem byla ve škole na takový olympiádě, to je u nás ve škole kroužek, já už jsem 

zapomněla, jak se tomu říká, ale tam se učí sport různý, kromě plavání.“ 

Otázka 2 : Jak jste se ke sportu dostali? 

„Já jsem normálně ležela v posteli a máma normálně přišla a říká jestli chci chodit 

dělat korálky, chodit na plavání a nebo dělat různé věci na výtvarce, já jsem se nemohla 

rozhodnou, tak máma šla pryč, ale zase přišla a já jsem se rozmyslela, že budu chodit 

na výtvarku a výtvarka byla hrozně dobrá.“ 

 „Mamka mě první naučila skákat přes švihadlo ve čtyřech, potom jsem šla do školky 

chodila jsem do družiny, tam se hraje, já jsem si tam skákala přes švihadlo a potom 
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paní učitelka přišla a zeptala se mě jestli chci jít na závody na švihadlo a já jsem říkala, 

že jo.“ 

„Mě ve školce přihlásili na gymnastiku, tak jsem chodila na gymnastiku.“ 

„Táta se mě jednou zeptal to, jestli chci chodit na fotbal a já mu řekla, že jo a baví mě 

to už.“ 

 „My jsme ve škole měli dvě nabídky jestli chceme, nebo nechceme a já jsem chtěla a 

pak jsem to řekla mámě a ona řekla, že můžu, chodím na běhání.“ 

Otázka 3 : Jaký sport byste si chtěli zkusit? 

„Gymnastiku.“ „Tenis.“  „Baseball.“  „Plavání závodní.“ „Fotbal, já jsem to viděla u 

nás v Petrovicích.“ 

Otázka 4 : Máte v okolí bydliště hřiště, využíváte ho? 

Většina: „Jo.“ 

 „Školní.“ 

„ Jsou tam branky na fotbal, chodíme tam, ale žádné sporty tam neděláme.“ 

 „My máme hřiště hned jakoby před barákem a my tam máme na všechno hřiště, 

hrajeme tam fotbal.“ 

 „10 metrů od nás je kostel a hned za kostelem jsou takový dvě velký hřiště.“ 

 „My tam máme v té vesnici ještě jedno zadní hřiště a on nás tam učil fotbal, jako jeden 

učitel fotbalu a já jsem se tam naučila normálně fotbal.“ 

Otázka 4 : S kým chodíte na hřiště? 

„S mojí sestrou.“  „S dědou.“  „Já chodím sama, ale mám tam kamarády.“  

 „Já chodím spíš k mamce na nějakou stěnu chodím.“ 

Otázka 5 : Znáte nějakého českého sportovce? 

Většina mlčí.   „Nevím.“ „Emil Zátopek.“ 
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Skupina č.2 složená z dívek ve věku od 6 do 8 let mě překvapila svojí výřečností, oproti 

chlapcům, se do rozhovoru dívky více zapojily. Všechny dívky mají aktivní zkušenost 

s nějakým sportem, jedná se o gymnastiku, lezeckou stěnu, balet, všestranně zaměřený 

kroužek, skok přes švihadlo, a když některé nenavštěvují nějaký kroužek, tak se věnují 

převážně běhu. Výběr sportu byl veden rodiči. Vyzkoušet by si chtěly gymnastiku, 

baseball, závodní plavání, tenis a fotbal. Většina z nich má možnost sportovního vyžití 

na sportovním hřišti v blízkosti bydliště. Překvapila mě reakce na poslední otázku, zda 

znají některého českého sportovce, většina dívek mlčela a po chvíli jedna z dívek 

odpoví - Emil Zátopek.  

 

Skupina č. 3: 

5 chlapců, 4 dívky, 6-11 let, letní tábor v Novém Městě na Moravě 

Otázka 1 : Děláte aktivně nějaký sport? 

„Tenis.“   „Basket.“    „Pozemní hokej.“   „Softbal.“  

Otázka 2 : Jak jste se ke sportu dostali? 

Tenis: „Úplně náhodou od kamarádky jsem slyšela, že by to mohlo být zábava, tak jsem 

to zkusila a baví mě to, nejdřív jsem to řekla rodičům a oni že se podívají na jejich 

stránky a něco si o nich zjistí a pak mi řekli, že jestli bych chtěla tak to můžu zkusit a 

teď to hraju i za Českou republiku, baví mě to, že mám hodně dobrý tým a hodně 

dobrého trenéra a určitě vyhrát je super, ale neberu to, že za každou cenu musím 

vyhrát.“  

„Já hraju basket čtyři roky, dostala jsem se tomu od kamarádky, já jsem hrála školní 

basket ve škole, ale potom jsem chtěla hrát za Českou republiku, tak jsem přestoupila 

na Českou republiku.“ 

Softbal: „K nám přišel jeden pán do školy.“ 

Pozemní hokej: „Já jsem se k tomu dostala od mého kamaráda – souseda. Oni o tom 

mluvili moji rodiče. Já se teďka stěhuju a už to nebudu dělat. Je to jako fajn, dobrý 
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trenér a hrajeme tam hry i zápasy a byla jsem i na turnaji, ale prohrály jsme a to mi 

nevadilo.“ 

Otázka 3 : Chtěli byste si vyzkoušet nějaký sport, který jste nikdy nedělali? 

Většina: „Jo.“ 

 „Já chci hrát to krasobruslení.“ 

„Já to samé.“ 

„Já bych chtěla vyzkoušet závody na koních.“ 

 „Házenou.“ 

 „Já bych chtěla zkusit gymnastiku, příští rok jí možná budu dělat.“ 

 „Chtěla bych chodit na volejbal, protože jsem na něj chodila.“ 

Otázka 4 : Máte v okolí bydliště hřiště a chodíte tam?  

„Ano. Fotbalové. Máme tam brannball, máme tam trenéry, to je naše hra tam a kdo 

chce si může zahrát, to se neplatí. A nebo se tam hraje fotbal, ale ten už je jako 

kroužek.“ 

Otázka 5 : Co nejraději děláte ve svém volném čase? 

„Kreslím.“   „Chytám ryby.“   „Koukám na televizi.“   

„Hraju si s morčetem, nebo jezdíme hodně s kamarádkami na kole.“  

„Když se nudím, tak buď se zeptám sousedů jestli s nimi můžu být na návštěvě, nebo 

jsme na kole. Když je hezky, tak chodíme do bazénu.“ 

Otázka 6 : Máte ve škole mimoškolní kroužky? 

Většina: „Jo.“ 

 „Já tam mám ten pozemní hokej.“ 

 „Keramiku.“     „Vaření.“ 
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„Volejbal, tanečky, na ty tanečky jsem chodila i na keramiku jsem chodila i na ten 

volejbal a pak tam bylo už ani nevím.“ 

Ve skupině složené z chlapců a dívek od 6 do 11 let se převážně vyjadřovala starší 

děvčata. Na otázku aktivního sportu odpověděli tenis, basketbal, softball, pozemní 

hokej. Ke sportu je přivedly kamarádky, ale rozhodnutí konzultovaly s rodiči, jedna 

dívka si vybrala softbal, protože jejich třídu navštívil pán (zřejmě trenér) a představil 

jim tento sport. Ze sportů, které by si chtěly zkusit, jmenovaly krasobruslení, jízdu na 

koni, házenou, gymnastiku, volejbal. Odpovídají pouze dívky. Hřiště v blízkosti 

bydliště mají všichni. 

 

Skupina č.4 : 

6 chlapců, 5 dívek, 6-11 let, letní tábor v Novém Městě na Moravě 

Otázka 1 : Kdo se věnuje aktivně sportu a jakému? Jak jste se k tomu dostali? 

„Fotbal.“ 

„Já dělám gymnastiku a budu dělat atletiku.“ 

„Já dělám závodně florbal, baví mě to hodně,  baví mě bruslit, baví mě běhat a baví mě 

dělat něco s hokejkou, tak jsem přemýšlela o hokeji a florbale a florbal byl nejblíže a 

tam můžu docházet sama. Já jsem před tím chodila na takové sportovní hry a tam jsme 

vlastně hráli fotbal, florbal, házenou a tak a mě z toho nejvíc bavil ten florbal a tak jsem 

se na to rodičů jen zeptala a pak jsme to hledali co by bylo jakoby nejblíže a jako dobrý 

zároveň, a tak jsem začala chodit.“ 

„Já hraju fotbal závodně. Já řekl mámě, že chci hrát fotbal. A budu chodit ještě na 

florbal.“ 

„Já si občas zahraju golf.“  

„Já s taťkou jezdím závody na kolech.“ 
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Otázka 2 : Jak nejraději trávíte volný čas? 

„My máme velikánskou zahradu s kopcem a já jezdím nahoru a dolu na kole.“ 

„Nejraději sportuju na kole.“ 

„Nejraději jsem s klukama venku a jezdíme na koloběžce, nebo na kole.“ 

„Já chodím s kamarádkami.“ 

„Já si nejraději čtu a maluju.“ 

„Já jezdím na kole nebo na pennyboardu.“ 

„Já jezdím na kole nebo bruslím.“ 

„Já jsem s kamarádka a s kamarádkami venku a někdy hrajeme fotbal, někdy jdeme na 

hřiště.“ 

„No, když taťka nemá čas, já za taťkou jezdím autobusem do práce a pomáhám mu.“ 

Otázka 3 : Byli jste se podívat na nějaké sportovní akci? 

„Závody horských kol.“ 

„Já chodím na hokej, se strejdou.“ 

„Já jsem šel několikrát koukat na hokej, protože můj táta chodí na hokej a ještě jsem šel 

na fotbal do Prahy, Slavie – Jablonec a já tam hrál taky fotbal o poločase.“ 

„Já když jsem byla menší, tak jsem šla s tátou na hokej.“ 

„Moji bratranci hrají fotbal a já chodím se koukat na jejich zápasy.“ 

„Já jsem byl dvakrát na Spartě, to bylo na hokeji i na fotbale a potom jsem byl na 

Česku ještě jednou, ale to bylo na fotbal.“ 

Otázka 4 : Znáte nějakého slavného sportovce? 

„Jágr.“  „Messi.“    „Čech.“   „ Ronald.“  (pozn: asi fotbalista Ronaldo) 
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V této skupině dětí od 6 do 11 let se vyskytují sporty: fotbal, florbal, horská kola a golf, 

výběr sportu probíhal na vlastní rozhodnutí s korekcí rodičů. Volný čas tráví aktivně 

převážně venku jízdou na kole a rovněž jich většina navštívila sportovní akci. 

Překvapením je opět malá znalost sportovců – Jágr, Messi, Čech, Ronaldo. 

 

Skupina č.5: 

5 chlapců, 5 dívek, 6-11 let, letní tábor v Novém Městě na Moravě 

Otázka 1 : Kdo dělá sport aktivně? Jaký a jak jste se k němu dostali? 

„Já nedělám kroužek, já prostě chodím na sport.“ 

„Fotbal.“  „Tenis.“  

„Já jsem dělal badminton, už ho nedělám, protože tam potom přišel takový přísný 

trenér.“ 

„Já jsem chodila na cvičení, ale už to skončilo.“ 

„Já hraju beach volejbal, dostala jsem se k němu přes sestru.“ 

Otázka 2 : Co vás na tom sportu nejvíc baví? 

Beach volejbal: „Já nevím, já ráda sportuju, baví mě to.“ 

Všichni: „Děláme to protože nás to baví.“ 

Otázka 3 : Máte ve svém okolí bydliště sportovní hřiště, chodíte tam? Co tam nejčastěji 

děláte? 

Většina: „Jo.“ 

„My hokej, stadion.“ 

„My fotbalové hřiště.“ 

„Já nejčastěji běhám.“ 

„My tam taky nejčastěji běháme.“ 
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Otázka 4 : Máte ve škole nějaké kroužky? 

Většina: „Jo.“ 

„My třeba florbal.“ 

„Já nevím.“ 

„My máme basketbal.“  

„My máme modelář, a nevím – basketbal.“ 

Otázka 5 : Co nejraději děláte ve volném čase? 

„Já ve volném čase si jdu zaběhat, prostě že mám sluchátka a pouštím si tam písničky, 

zaběhám si no, pak přijdu domu, pak si zajezdím na kole, pak si zajezdím skejtu nějaký 

triky si udělám a pak už nevím.“ 

„Jsem doma a jenom tak ležím.“ 

„Já jsem doma a hraju občas, na x-boxu, nebo s hračkami.“ 

„Já hraju někdy na počítači, nebo koukám na televizi.“ 

„Já ve volném čase buď jsem u kamarádek, anebo si hraju doma s kočkou.“ 

„Já třeba ve volném čase si jdu zapinkat na stěnu a jdu si zaběhat.“ 

„Já třeba ve volném čase si hraju venku s klackama a tak dále.“ 

„Já jsem jezdila na skateboardu, akorát že teď už mi to máma nedovolí, asi protože 

jsem si na tom zlomila ruku.“ 

Otázka 6 : Je nějaký sport, který by jste si chtěli zkusit? 

„Basketbal.“   „Fotbal a chci být gólman,“  „Já nevím je mi to jedno.“ 

„Já bych si chtěla zkusit ragby.“ 

„Já americký fotbal.“ 
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Otázka 7 : Znáte nějakého slavného českého sportovce? 

„Jaromír Jágr.“  „Petr Čech.“   „Lafata.“  „Berdych.“  „Kiki a Maki.“ 

Skupina chlapců a děvčat od 6 do 11 let nebyla moc výřečná a jako aktivně 

provozované sporty uvádí fotbal, tenis, beach volejbal, jeden chlapec uvedl, že chodil 

na badminton, ale už nechodí z důvodu příchodu přísného trenéra. Na otázku, co je na 

daném sportu baví odpovídají stručně, že je to prostě baví, ale neví proč. V okolí 

bydliště mají hřiště a navštěvují ho, rovněž mají ve školách sportovní kroužky. 

V případě otázky trávení volného času jsem se až u této skupiny setkal s jinými 

odpověďmi, než pouze s těmi, které se týkají aktivního pobytu venku. Odstartovala to 

dívka, která hraje beach volejbal a do rozhovoru se nechtěla aktivně zapojit. Nakonec 

odpověděla, že nejraději leží a nic nedělá, poté se k ní připojily další děti s odpověďmi 

typu koukání na televizi či hraní her. Ale i přesto většina tráví volný čas aktivně venku. 

Ze sportů, které by si chtěly zkusit jmenují fotbal, ragby, americký fotbal. Z českých 

sportovců jmenují Jágra, Lafatu, Čecha, Berdycha, Kiki a Maki. 

 

Skupina č.6: 

4 chlapci, 6 dívek, 6-11 let, letní tábor v Novém Městě na Moravě 

Otázka 1: Kdo z vás se věnuje aktivně sportu a jakému? 

„Fotbal.“  „Já tancuju a ještě dělám volejbal.“ 

„Já chodím na atletiku.“ 

„Fotbal, florbal, potom ještě chodím na tancování.“ 

„Já hraju minifotbal, házím na koš a taky ještě hraju domácí fotbal.“ 

„Já hraju fotbal za Spartu.“ 

„Já tančím zumbu.“ 

„Já hraju volejbal a hraju za TJ Znojmo florbal, převážně florbal.“ 
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Otázka 2 : Jak jste se dostali ke sportu? 

Florbal „Já přes strejdu.“ 

„Já jsem si to nejdříve zkusila ve škole a potom jsem to začala jako hrát na kroužcích.“ 

Fotbal „Sám, mně kluci venku řekli pojď hrát fotbal, mě to zabavilo tak jsem hrál pořád 

rok a pak mě tam přihlásili.“ 

Otázka 3 : Je nějaký sport, který byste si chtěli zkusit? 

„Rugby.“  „Házená.“  „Box.“  „Hokej.“  „Florbal.“  „Nohejbal.“ 

Otázka 3 : Máte možnost si vyzkoušet nějaký sport? 

Většina:  „Ne.“         „Ve škole.“ 

Otázka 4 : Máte v blízkosti bydliště hřiště? 

Všichni: „Jo.“ 

Otázka 5 : Máte ve škole kroužky? 

Většina:  „Jo.“ 

„Keramiku.“  „Fotbal, florbal, atletiku.“  „Vybíjenou.“ 

Otázka 6 : Chodíte tam? 

Většina: „Ne.“  „Nějak se mi tam nechce.“ 

„Já chodím na plavání a na horolezeckou stěnu.“ 

„Já chodím taky na horolezení a budu chodit na atletiku. Já ráda běhám a takové to 

sporty.“  

„Já ve škole jsem chodila na plavání a máme ve škole takový kroužek - sportovku, ale 

mamka mě tam nechtěla přihlásit.“ 

Otázka 7 : Líbilo by se vám mít na jednom místě všechny sporty a zkusit si je? 

Všichni: „Jo.“ 
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„Tenis.“  „Závodní jízda na kole.“  „Já bych si to chtěla na bruslích kolečkových 

zkusit.“ 

„Já na ledových bruslích, na kolečkových umím.“ 

„Já bych chtěla být krasobruslařka, až budu velká, takže to bych si chtěla taky zkusit, 

zatím jezdím jenom na těch obyčejných bruslích na led a obyčejných kolečkových.“ 

Otázka 8 : Znáte známého českého sportovce? 

„Jágr.“  „Hertl.“  „Čech.“  „Ronaldo.“  „Gianluigi Buffon, ten umí trochu česky.“ 

„Já znám Youtubery.“  

 Všichni:„ Jo to já taky.“  „Já pořád čumím na Youtube.“ 

Otázka 9 : Takže ve svém volném čase nejraději koukáte na Youtube? 

Většina: „Ne.“ 

„Já rád jezdím na kole.“ 

„Já ráda jezdím na bruslích.“ 

„Já taky, mi máme za barákem takové hřiště, kde se dá chodit.“ 

„Já se nejraději věnuju počítači.“ 

Otázka 10 : Máte v blízkosti bydliště hřiště? 

Téměř všichni: „Jo.“ 

„Já tam nejraději chodím běhat.“ 

„Já tam hraju fotbal.“ 

„Taky tam běhám někdy a jezdím na kole.“ 

„My tam máme jako malý park a tam se dá bruslit, běhat, jezdit s kočárkem a takový. A 

potom ještě u školy máme takový na brusle na led a na tom se dá jezdit.“ 

https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&sqi=2&ved=0ahUKEwiNsI-R5rLOAhVBshQKHVhVAV0QFggmMAE&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FGianluigi_Buffon&usg=AFQjCNF0hSCharZw9mxw_ymGGunM5sKW6w&sig2=hrOv9ybYgEQ2xvsmNCYmAw&bvm=bv.129391328,d.bGs
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„My tam máme úplně novou úplně obrovskou trasu, kde se dá jezdit na všechno, běhat, 

někdy tam chodím.“ 

„A když prší tak většinou hraju na playstationu.“ 

Otázka 11 : Byli jste se podívat na sportovní akci? 

„Hokej.“  „Běh, běžela jsem taky asi 400 metrů.“  

„Já jsem se byla podívat na fotbale, protože můj brácha hraje fotbal.“ 

„Já chodím skoro pořád na hokej.“ 

„Já jsem jednou byla na takovém krátkém závodě běhacím.“ 

„Jízda na kole.“ 

Poslední skupina chlapců a dívek ve věku od 6 do 11 let byla nejlépe spolupracující. Na 

otázku zda aktivně sportují odpovídají výčtem sportů fotbal, tanec, volejbal, zumba, 

florbal a atletika. Ze sportů, které by si chtěly vyzkoušet jmenují ragby, nohejbal, 

házená, box a hokej. Ve školách mají možnost navštěvovat kroužky, ale většina 

odpovídá, že tam nechodí.  Jeden chlapec tvrdí, že se mu tam nechce, další dvě dívky 

mají možnost lezecké stěny plavání a ostatní florbal, atletika. Většina by si chtěla zkusit 

nové sporty. Jmenují krasobruslení, kolečkové brusle, tenis a závodní jízda na kole. Při 

otázce zda znají nějakého českého sportovce s odpovědí váhají, ale jmenují Jágr, Hertl, 

Čech, Ronaldo, Gianluigi Buffon, ten umí trochu česky, potom jeden chlapec zmíní, že 

zná spíše Youtubery a všichni začnou některé jmenovat. Ovšem na otázku zda ve 

volném čase koukají na Youtube odpovídají, že ne, že jsou raději venku. Jeden chlapec 

rád tráví volný čas u počítače. Téměř všichni mají u bydliště sportovní hřiště a některé 

děti se byly podívat na sportovní akci. 

 

Celkově musím říci, že se mi s dětmi pracovalo dobře. Děti byly většinou 

komunikativní a jen v málo případech jsem je k odpovědím a větší aktivitě v rozhovoru 

více pobízel. Pro metodu skupinového interview jsem se rozhodl i z toho důvodu, že 

jsem chtěl vidět reakce a chování dětí, abych měl celkový obraz všech věkových skupin 

https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&sqi=2&ved=0ahUKEwiNsI-R5rLOAhVBshQKHVhVAV0QFggmMAE&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FGianluigi_Buffon&usg=AFQjCNF0hSCharZw9mxw_ymGGunM5sKW6w&sig2=hrOv9ybYgEQ2xvsmNCYmAw&bvm=bv.129391328,d.bGs
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mladšího školního věku. Proto mohu říci, že rozdíl mezi dětmi šestiletými a 

jedenáctiletými je dosti značný, hlavně z hlediska vyjadřování se k otázkám. Ve 

smíšených skupinách bylo v některých situacích patrné, že se mladší děti spíše připojují 

k odpovědím těch starších, než aby odpovídaly, sami za sebe. 

Pro lepší přehlednost a usnadnění interpretace či tvoření závěrů, jsem redukcí dat 

odpovědí jednotlivých skupin vytvořil tabulku č.3.  

 

Tabulka č. 3. Odpovědi všech skupin. 

Sportovní kroužky, které děti navštěvují florbal, fotbal, atletika, gymnastika, tanec, 

basketbal, tenis, volejbal, hokej softbal, 

hokejbal, beach volejbal, golf, horské kolo   

Sporty, které by si rády zkusily ragby, break dance, gymnastika, baseball, 

závodní plavání, tenis, fotbal, 

krasobruslení, jízdu na koni, házená, 

volejbal, nohejbal, box 

Sportovní kroužek ve škole Téměř všechny děti ano 

Návštěva sportovní akce Hokej, fotbal, běžecké závody 

Hřiště v okolí bydliště Téměř všechny děti ano 

Návštěva hřiště v okolí bydliště Ano 

Volnočasové aktivity Aktivně venku, běh, jízda na kole, fotbal, 

jízda na kolečkových bruslích 
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5.2.  Desk research možností seznámení se sportem  

 

V této části práce jsem se snažil zjistit, jaké možnosti mají děti mladšího školního věku 

a jejich rodiče k seznámení se sporty. Zaměřil jsem se především na akce, které ve svém 

průběhu nabízejí více sportů k seznámení, vyzkoušení a poskytnutím potřebných 

informací, jako jsou například, co daný sport vyžaduje z materiálního hlediska, co od 

daného sportu očekávat, jaká je náplň tréninku, kde se konají tréninky atd. Při 

vyhledávání jsem využil internetového média, protože v současné době je to 

nejdostupnější zdroj informací, který jistě využívají i rodiče dětí.  Jako klíčová slova 

jsem volil následující – seznámení se sportem, nabídka sportů, výběr sportu, dny sportu, 

sportovní dny pro děti, sportovní dny, dny otevřených dveří, presentace sportů atp. 

 

Sporťáček – je jedním z nejznámějších sportovních festivalů v ČR a v rámci jednoho 

dne nabízí seznámení s širokou škálou sportů. Děti si jednotlivé sporty mohou 

vyzkoušet a rovněž mají možnost se seznámit s trenéry daných sportů, což je velice 

důležité. Dále se o sportu mohou dozvědět více i z hlediska  fyzioterapie, sportovního 

lékařství a psychologie. Nevýhodou je pořádání této akce pouze ve velkých městech 

(Zlíně, Karlových Varech, Ostravě, Praze, Brně a Plzni). Akce se koná převážně pod 

záštitou Ministerstva školství, Magistrátu hlavního města Prahy, České unie sportu, 

primátora Plzně, Karlových Varů, Zlína a Brna a hejtmanů Plzeňského, Zlínského a 

Moravskoslezského kraje. Na festival mají možnost se přihlásit a představit sportovní 

činnost oddíly, kluby, svazy, unie a asociace. (Sporťáček [online]) 

Česko sportuje – akce, která není přímo zaměřená na seznámení se sporty, ale hlavním 

cílem je v průběhu běžných hodin tělesné výchovy zapojit co nejvíce žáků na 

základních školách a nižších stupních šestiletých nebo osmiletých gymnázií do osmi 

měřitelných disciplín a zároveň je motivovat k tomu, aby sportovali i ve svém volném 

čase. Po splnění všech osmi disciplín žáci dostanou sportovní vysvědčení – analýzu 

pohybových schopností, která dětem ukáže, pro které sporty mají největší předpoklady, 

jak je mohou rozvíjet a také to, kde se sportům ve svém okolí mohou věnovat. Akce je 

pořádaná Českým olympijským výborem ve spolupráci se Sazkou. (Sazka olympijský 

víceboj [online]) 
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Disciplíny :   

Ohebnost: hluboký předklon  

Hbitost: t-běh  

Silová vytrvalost: zkrácené sedy-lehy  

Rovnováha: postoj čápa  

Rychlost: sprint 60 metrů 

Běžecká vytrvalost: Zátopkův běh na 500 metrů (určeno pro 1. stupeň) / Zátopkův běh 

na 1 000 metrů (určeno pro 2. stupeň)  

Výbušnost: skok z místa (určeno pro 1. stupeň) / trojskok snožmo z místa (určeno pro 2. 

stupeň)  

 Síla: hod basketbalovým míčem 

Olympijský park – sportovní akce pořádaná v termínu letních a zimních olympijských 

her. Děti si mohou vyzkoušet téměř všechny sporty, které mají zastoupení na hrách, ale 

i řadu těch neolympijských. Každý ze zájemců o daný sport navíc dostane doporučení, 

kde se může vybranému sportu věnovat ve svém okolí dlouhodobě. Akci pořádá Český 

olympijský výbor a pořádá jí ve velkých městech.  (Olympijské parky [online])  

Měsíc náborů do sportovních klubů – hlavním cílem akce je podpora zdravého 

životního stylu ve věkové kategorii dětí 6 – 15 let. Děti dostanou možnost vyzkoušet si 

jakýkoliv sport, informovat se o jednotlivých klubech a jejich náborech na jednom 

místě, setkat se s trenéry sportovních oddílů, nahlédnout do sportovního prostředí a 

zázemí klubů a mají možnost se setkat s vrcholovými sportovci a olympijskými vítězi. 

Do akce se jednotlivé kluby přihlašují a registrují samostatně. Akci pořádá Hlavní 

město Praha. (Praha sportovní [online])  

Festival sportu – akce pořádaná Nadací sportující mládež a s obecně prospěšnou 

společností Pohyb a zdraví konaná v Plzni. Děti zde mají možnost seznámit se a 

vyzkoušet tradiční i netradiční sporty. (Festival sportu [online])  
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Dny sportu Lanškroun -  prezentace různých druhů sportů, pozvány jsou děti 

z lanškrounských mateřských a základních škol, dětem se zde představují nejrůznější 

druhy sportů, které mohou v Lanškrouně navštěvovat. (Město Lanškroun [online])   

Týden sportu Česká Třebová – akce je zaměřená především na soutěže ve vybraných 

sportech a disciplínách. Děti nezapojené aktivně do soutěží si mohou v roli diváka 

udělat obrázek, co jednotlivé sporty obnášejí. (Česká Třebová [online])   

Den sportu Zlín – prezentace tradičních i netradičních sportů určená v dopoledních 

hodinách pro školy a v odpoledních hodinách pak mohou přijít rodiče s dětmi a získat 

informace od zástupců jednotlivých klubů a oddílů. Akci pořádá Město Zlín. (Oficiální 

stránky města Zlín [online])   

Akcí zaměřených na soutěže či závody je celá řada a pořádají je jednotlivá města a 

obce. Většinou se jedná o soutěže a závody v jednom, nebo několika málo sportech, 

kterých se aktivně účastní děti přihlášené do těchto soutěží. Nejedná se tedy o možnost 

se aktivně seznámit se sporty. 

Níže uvádím některé akce, které přímo nesplňují mnou požadovaná kritéria, ale svým 

obsahem se jim zčásti přibližují. Jedná se o akce zaměřené obecně na volný čas a 

součástí je také možnost seznámení se sporty. 

Ladronkafest – akce se koná v Praze a je zaměřená na volnočasové aktivity, jakými 

jsou v podání festivalu sekce umění, sportu, freestyle aktivit, tanečních workshopů, 

tvůrčích dílen nebo adrenalinové show. Pořadatelem je Městská část Praha 6. (Ladronka 

fest [online]) 

Festival volného času – přehlídka volnočasových aktivit konaná v Plzni. Formou 

stánkových prezentací jsou zde připraveny činnosti a ukázky kroužků, klubů, 

prázdninových aktivit, příležitostných akcí a kurzů. Děti mají možnost si na jednom 

místě prohlédnout anebo si přímo vyzkoušet činnosti v různých zájmových oblastech a 

rodiče mohou na jednom místě porovnat kvalitu prezentovaných aktivit, které nabízí 

různé spolky, kluby, střediska volného času, domy dětí a mládeže, také pak mají 

možnost diskutovat se zástupci organizací o vhodném výběru aktivit pro své dítě.  

(Festival volného času [online]) 
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Bambifest - jedná se o akci zaměřenou na prezentaci dětských sdružení, středisek 

volného času a dalších subjektů, které organizují volný čas dětí a mládeže. 

Koordinátorem bambifestu pro celou ČR je Rada dětí a mládeže Moravskoslezského 

kraje. Cílem bambifestu je představit široké veřejnosti nabídku volnočasových aktivit 

pro děti a mládež, děti zde mají možnost vybrat si tu nejlepší volnočasovou aktivitu.  

Akce se pořádá většinou na několika místech (Ostravě, Krnově, Náchodě, Třinci, 

Blansku, Českých Budějovicích, Českém Těšíně, Chrudimi, Ivančicích, Kyjově, 

Liberci, Plzni, Praze, Zlíně).  (Bambifest [online]) 

Sport v okolí – jedná se o internetový projekt, který nabízí vyhledat možnosti 

prostřednictvím dvou zadaných kritérií (sport a okres či kraj). Dále je na těchto 

internetových stránkách uveden kalendář sportovních akcí. Sport v okolí je společný 

projekt Sazky a Českého olympijského výboru a jedná se o největší veřejnou databázi 

sportovních klubů a sportovišť. Pomáhá rodičům i široké veřejnosti najít co nejsnazší 

cestu ke sportu. (Sport v okolí [online]) 

Další možností, jak se mohou děti seznámit s novými sportovními aktivitami, jsou letní 

sportovní tábory. O těchto táborech se sportovním zaměřením se mohou rodiče 

dozvědět zejména na internetu, nebo ve školách. Rodiče s dětmi si podle svých kritérií a 

zjištěných informací mohou vybrat ten tábor, který nejvíce vyhovuje jejich 

požadavkům. Táborů se zaměřením na sport je veliké množství napříč celou Českou 

republikou a nabídka sportovních aktivit se liší podle materiálních, finančních a 

geografických možností jednotlivých táborů.  Pro jednodušší výběr táboru již existují na 

internetu vyhledávače, kde stačí označit požadavky jako jsou oblast konání táboru, 

zaměření (zaměření spíše na jeden sport či komplexně) a termín konání. 

Možnost seznámit děti se sportem mají v rukou jejich rodiče, zejména návštěvou 

některé ze sportovních akcí, které jsou převážně zaměřené na jeden určitý sport. Jedná 

se o sportovní akce typu závodu, zápasu, soutěže apod. Některé tyto akce mají bohatý 

doprovodný program pro děti, které si určitou disciplínu mohou vyzkoušet, nebo jsou 

připravené dětské kategorie, ve kterých děti mohou sami soutěžit, zápasit, závodit. 
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Všechny děti nemají příležitost si vyzkoušet množství sportů a následně si vybrat ten, 

kterému by se chtěly dále věnovat. Pomoci rodičům při výběru sportu pro mladší školní 

věk proto může obecně prospěšná organizace SportAnalytik. Program této organizace je 

určen pro děti od 5 do 15 let a během sportovního dne hravou formou testuje fyzické 

dispozice dětí (rychlost, vytrvalost, výbušnost, obratnost). Zjištěné informace se pak 

individuálně pro každé dítě zpracují a porovnají se s nároky jednotlivých sportů. 

Výsledkem je pak identifikace sportovního talentu každého dítěte a na míru 

sestavené doporučení vhodných sportů (včetně kontaktů na oddíly v okolí). Sportovní 

dny probíhají ve velkých městech (Praha, Ostrava, Brno a Hradec Králové), rodiče 

musejí své děti registrovat a zaplatit registrační poplatek. (Sport analytik [online]) 

 

 

5.3  Dotazníkové šetření s rodiči dětí mladšího školního věku 

 

První otázka dotazníku reflektuje zastoupení věkové kategorie dětí dotazovaných 

respondentů. Kategorii mladšího školního věku jsem rozšířil a to o rodiče dětí 

respondentů, kterým je 5 let. K tomuto rozšíření jsem přistoupil z toho důvodu, že i 

rodiče těchto mladších dětí se mohou zabývat danou problematikou, což dokazuje i 

jejich velký zájem, neboť tato věková kategorie má největší zastoupení (75%).  Další 

dvě věkové kategorie, které mají zastoupení v dotazníkovém šetření a mají více jak 50% 

zastoupení, jsou děti ve věku 6 a 8 let. Celkové zastoupení dětí respondentů dle jejich 

věku je patrné z grafu č.1. Počet chlapců a dívek je v tomto šetření téměř vyrovnaný viz. 

graf č.2. 
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Graf č.1.  Věkové kategorie dětí respondentů. 

 

 

 

Graf č.2. Pohlaví dětí respondentů. 
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Pro srovnání nabídky seznámení se sporty, možností sportovních kroužků ve škole, 

možností využívat veřejných sportovních hřišť a další, jsem se v následující otázce tázal 

respondentů, kde žijí. Kategorie jsem rozdělil na město, malé město, obec a to vše podle 

počtu obyvatel. Výsledek je znázorněn v grafu č.3. Velký podíl tvoří rodiče dětí 

z menších měst a obcí, kde dle mého názoru není tak pestrá nabídka sportovních aktivit, 

chybí i sportovní festivaly a akce jako ve velkoměstech, a byl jsem tedy zvědavý, jak 

jsou rodiče z těchto oblastí spokojeni.  

 

Graf č.3 Zastoupení respondentů podle místa bydliště. 

 

V dotazníkovém šetření jsem se dále tázal respondentů, od kolika let navštěvují, nebo 

budou navštěvovat jejich děti sportovní kroužek. Nejčastěji respondenti uvádějí věk 5 a 

6 let, což koresponduje s nabídkou sportovních oddílů a klubů, které nabírají děti do 

svých řad právě v tomto věku. Překvapením pro mě bylo velké zastoupení věkové 

kategorie 4 let. Dle mého názoru je to hraniční věk, kdy děti mohou s rodiči v roli 

přihlížejících navštěvovat sportovní kroužek a to zejména z hlediska psychologického a 

sociálního.  

V mladším věku jsou pak možnosti navštěvovat sportovní aktivity převážně s přímou 

účastí rodičů. Těchto dětí je dle odpovědí respondentů rovněž velké množství, což 
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ukazuje na snahu rodičů vést děti ke kladnému vztahu k sportovním aktivitám již od 

raného předškolního věku. Toto může mít pak za následek větší přehled dětí (méně 

stresových situací z neznámého) při nástupu do sportovního oddílu či klubu. Také 

mohou mít ulehčen následný výběr sportovní disciplíny, kterou si mohou vybrat na 

základě seznámení se s různými sportovními aktivitami prováděných v kroužcích. 

Celkové zastoupení věkových kategorií podle názoru respondentů na věk, kdy budou či 

navštěvují jejich děti sportovní kroužek je znázorněn v grafu č.4. 

 

Graf č.4. Zastoupení věkových kategorií dětí podle věku, kdy budou či již navštěvují 

sportovní kroužek. 

 

 

V další otázce jsem dal rodičům dětí na výběr z několika možností, jakým způsobem 

preferují výběr sportu pro své děti. Výsledek ukázal, že nejčastěji preferována je volba 

samotného dítěte. Je potěšující, že rodiče nejčastěji dají na volbu svých dětí a nenutí je 

do sportovních aktivit, ke kterým nemají kladný vztah a nebaví je, protože přinutit dítě, 

aby jej něco bavilo dost dobře nejde a většinou to má naopak opačný důsledek. Právě 

děti by měly mít ve svých rukou rozhodnutí, které se jich týká. I proto je nutné znovu 
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zdůraznit, že by děti měly mít větší možnost si vybrat z široké škály sportovních 

disciplín a sportovních druhů, kterým se chtějí věnovat.  

V těsném závěsu v četnosti odpovědí je pak volba sportu podle tělesných (fyzických) 

dispozic dítěte, což je také velice kladné zjištění. Nejsem si však jist, do jaké míry se 

rodiče dětí v této problematice orientují, protože tělesné (fyzické) dispozice se měří 

speciálními testy zaměřenými na rychlost, vytrvalost, sílu a obratnost. Na druhou stranu, 

fyzické dispozice lze zjistit i pozorováním a rodiče mají vzhledem k tomu, že jsou 

s dětmi v neustálém kontaktu, v podstatě dokonalou pozici. Limitem je nicméně jejich 

odborná erudice.  

Na třetím místě podle četnosti odpovědí je preference výběru podle vzdálenosti 

sportovního kroužku od místa bydliště. To potvrzuje  následující otázku o ochotě rodičů 

dojíždět se svými dětmi za sportovními aktivitami. Zcela na chvostu jsou pak 

preference, o kterých jsem si myslel, že budou v popředí. Jsou jimi výběr sportu podle 

kamarádů a podle toho, čemu se věnuje někdo v rodině. Není však vyloučeno, že mnoho 

dětí vidí v rodině či u kamaráda sport a na základě toho se samo rozhodně, že se mu 

bude také věnovat, potom by toto rozhodnutí mohlo být označeno jako preference podle 

dítěte. Stejně tak je možné, že rodiče v dotazníku tuto variantu podvědomě upozaďují 

coby společensky „méně vhodnou“. V grafu č.5 jsou znázorněny všechny preference, 

podle kterých rodiče vybírají sportovní aktivity pro své děti. 
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Graf č.5 Preference rodičů výběru sportu pro své děti. 

 

 

V další otázce jsem se rodičů ptal, zda-li jsou ochotni dojíždět se svými dětmi za 

sportovními aktivitami dětí spíše více, nebo spíše méně než půl hodiny. Pokud si tedy 

dítě vybere sportovní aktivitu, které by se rádo věnovalo, ale tato aktivita není 

dostupná do půl hodiny v okolí bydliště, tak více jak 60% rodičů pro své dítě zvolí spíše 

lépe dostupnou variantu sportovní aktivity viz. graf. č. 6.  
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Graf č.6. Ochota rodičů dojíždět za sportovními aktivitami svých dětí. 

 

 

Domnívám se, že těchto případů není mnoho. Jak jsem zjistil ze skupinového interview 

s dětmi, tak děti spíše vnímají tradiční a populární sporty, které se vyskytují v jejich 

okolí, zejména pak přímo na jejich školách a těmto se pak chtějí věnovat aktivně.  

Z tohoto důvodu je tedy uspokojivé zjištění od dětí, že převážná většina má možnost na 

škole navštěvovat sportovní kroužek, což jsem si potvrdil i otázkou pro rodiče, kteří 

uvádějí ze 71% tuto možnost pozitivně, graf č.7. Co však neshledávám za uspokojivé, je 

právě omezení dětí seznámit se s širším okruhem sportovních disciplín, které nejsou 

třeba tak populární, ale děti by v nich našly zalíbení, nebo pro určitý sport mají 

předpoklady ať už z hlediska fyzických či jiných dispozic. Myslím, že nabídka sportů 

by měla být pro všechny děti pestrá a úkolem zejména těch organizací, které se věnují 

právě těm méně populárním sportům by měla být větší propagace, například v podobě 

návštěv škol s ukázkou daného sportu s doplňujícími informacemi. Především 

zbývajících 21% dětí, které nemají možnost školního sportovního kroužku by určitě 

uvítala jakoukoliv možnost seznámení se sportem spolu se zjištěním, jaké mají 

možnosti sportovních aktivit v okolí bydliště, ale i míst vzdálenějších od bydliště. 
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Graf č. 7. Nabídka sportovních kroužků ve škole. 

 

Avšak nejenom ve školách by měly mít děti možnost seznámení se s širokou škálou 

sportovních odvětví a sportovních disciplín. Tímto směrem směřovala má další otázka 

na rodiče. Ptal jsem se jich, jestli s dětmi navštívili nějaký sportovní festival, kde by si 

děti mohly vyzkoušet sportovní disciplínu a na základě toho si ji pak dále zvolit ve 

sportovním kroužku. Tento způsob výběru má několik výhod. Jsou jimi zejména, jak již 

bylo řečeno, možnost si sport vyzkoušet, dále pak kontakt s trenérem, který odpoví na 

dotazy rodičů, zjištění dostupnosti atd. Je velká škoda, že se tyto festivaly konají 

většinou jen ve velkých městech a rodiče dětí žijících v menších městech a na vesnicích 

jsou o tomto festivalu minimálně informováni nebo o nich vůbec nevědí. Je to škoda 

zvlášť z toho důvodu, že téměř všechny děti ve skupinovém interview by uvítaly tuto 

možnost nabídky seznámení se sportem. Z grafu č. 8 je patrné, že celých 90% rodičů 

nenavštívilo žádný sportovní festival, kde by si jejich dítě mohlo vyzkoušet sportovní 

aktivitu. Toto zjištění je zcela zdrcující, protože děti mají možnost vyzkoušet si 

sportovní aktivity jen ve školní tělesné výchově a školních kroužcích a ty nabízejí jen 

velmi úzký okruh sportovních odvětví. Z grafu je pak dále patrné, že děti, které měly tu 

možnost a na akci nabídky sportovních aktivit s rodiči byly, si v mnoha případech 

(téměř z poloviny) svojí aktivitu vybraly.  
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Graf č. 8 Návštěvnost festivalů nabídky sportovních aktivit 

 

 

Postoj rodičů k výběru sportu pro jejich dítě je velice důležitý, protože v konečné fázi 

jsou to právě oni, kdo rozhodují, jaký sportovní kroužek bude jejich dítě navštěvovat. 

Proto mě zajímalo, v jakém věku je jejich dítě schopné si zcela samo zvolit sportovní 

aktivitu, které se bude věnovat. Odpovědi nebyly tak jednoznačné jako u jiných otázek, 

ale přesto největší počet respondentů 32,7% si myslí, že je to ve věku 6 let a 18,1% 

rodičů si myslí, že dítě zvládne učinit takovou volbu ještě o rok dříve. Je to překvapivé 

vzhledem k výsledkům skupinového interview, kde byly nejmladší děti šestileté, a 

rozhodně nepůsobily, jako schopné udělat takové rozhodnutí. U dětí pětiletých bych si 

tím nebyl jist určitě. Ve věku 5 až 6 let dítěte bych se spíše přikláněl k větší korekci ze 

strany rodičů, nebo výběru kroužku se zaměřením na všeobecnou průpravu. Nicméně 

pokud takto mladé dítě přijde za rodiči s prosbou, že by se rádo věnovalo určitému 

sportu a to hlavně z toho důvodu, že má samo dítě aktivní vztah ke sportu, jde rozhodně 

o velmi pozitivní zjištění. Samozřejmě, musíme brát odpovědi rodičů jako prvořadé, 

protože jsou to právě oni, kdo znají své děti nejlépe. Osobně bych se přikláněl ke třetí 

nejpočetnější skupině (13,1%), která uvádí jako klíčovou hranici pro výběr sportu 10 let 

dítěte. Domnívám se, že v tomto věku už děti mohou mít dostatek zkušeností se 

sportem, jsou psychicky vyspělejší, lépe znají své dovednosti, schopnosti a fyzické 
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dispozice pro sport, kterému by se chtěly věnovat a i proto jsou schopné dospět 

k jednoznačnějšímu závěru v otázce případného výběru vhodné sportovní disciplíny. 

Grafické znázornění názoru rodičů na věk, kdy je dítě schopno rozhodnout, jakému 

sportu by se rádo věnovalo nabízí graf č. 9. 

 

Graf č.9 V jakém věku je dítě schopno si vybrat sport zcela samo. 

 

 

V posledních dvou otázkách v dotazníkovém šetření jsem chtěl zjistit od rodičů, jaké 

mají jejich děti možnosti jednak co se týče nabídky sportovních aktivit v okolí bydliště 

(graf č.10), ale také jestli mají možnost využívat veřejné hřiště v okolí bydliště (graf 

č.11).  Pro aktivní život dítěte jsou tyto dvě možnosti velmi důležité. Samozřejmě není 

vždy nutné, aby děti musely zásadně chodit sportovat na místa, která jsou k tomu 

určena, mohou se pohybovat volně venku, případný prostor k  sportovní činnosti se 

ostatně vždy najde. Pokud jsou ale děti samy přirozeně konfrontovány s tím, kolik 

možností ke sportovním aktivitám mají a vidí jiné děti, jak se těmto aktivitám věnují 

organizovaně, nebo volnočasově na veřejném hřišti, může je to pozitivně motivovat a 

inspirovat. Samy poté mohou danou sportovní činnost vyzkoušet, nebo se přímo 

k některé organizované formě připojit. Je to také důležité utváření jejich obrazu světa 
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okolo sebe - pokud vidí, nebo mají možnost sportovat, má to za následek, že sport berou 

za něco samozřejmého, za součást každodenního života, což je jedině dobře vzhledem 

k současné době spojené s výskytem civilizačních chorob vyplývajících z nedostatku 

pohybu. Zajímavé srovnání nabízí výsledek odpovědí rodičů ohledně veřejných hřišť a 

odpovědí dětí ve skupinovém interview. Dětí, které uvedly, že mají ve svém okolí 

bydliště veřejné hřiště byla drtivá většina, naopak rodiče odpověděli na tuto otázku 

pozitivně je v 66% případů. Je dost dobře možné, že se některé děti nechaly strhnout 

většinou odpovídajících dětí ve skupině a kladně odpovídaly i přesto, že v okolí bydliště 

veřejné hřiště nemají. Závěrem je tedy možné říci, že v této oblasti je stále dostatek 

prostoru pro zlepšení.  

 

Graf č.10 Spokojenost s nabídkou sportovních aktivit v okolí bydliště. 
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Graf č.11 Veřejné hřiště v okolí bydliště. 
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6. DISKUSE 

Z uvedených výsledků této práce je pro mě stěžejní zjištění, jak málo možností mají děti 

mladšího školního věku seznámit se a vyzkoušet sporty a návazně znalost jiných sportů, 

než je fotbal, florbal, atletika, basketbal, gymnastika a další.  

Jisté pochopení bych pro tuto skutečnost měl u dětí v začínajícím období mladšího 

školního věku (6 - 8 let), ale stejné mezery jsem ze skupinového interview zjistil i u 

starší věkové kategorie. Ověřil jsem si to otázkou, jaký sport by si chtěly zkusit a 

odpovědi se opět týkaly převážně sportů uvedených výše, výjimkou pak byly sporty 

jako krasobruslení, ragby, tenis a nohejbal. Je to důkaz omezených možností dětí, jak se 

seznámit s jinými sporty, než s těmi populárními, které převážně nabízí jejich škola. 

Tento fakt je zároveň i důsledkem toho, že rodičů, kteří by s dětmi navštívili nějakou 

organizovanou formu nabídky sportu, jakou je například Sporťáček, je velmi málo. Není 

to pouze orientací těchto organizovaných forem nabídky sportu na velká města, ale 

zejména malým množstvím organizací, které se těmto akcím věnují a rovněž malou 

četností těchto akcí a v neposlední řadě také nevýraznou propagací. 

Důležité je také přistupovat k výběru sportu z hlediska osobnosti, charakteru a 

temperamentu dítěte, protože každé dítě je individualitou a proto mohou některému 

vyhovovat třeba kolektivní sporty a jinému naopak sporty individuální, podle toho jestli 

má dítě sklony k introvertním, nebo extrovertním vlastnostem duševní dynamiky.  

Výsledky této práce ale nejsou jen negativní. Mezi ty pozitivní můžeme bezpochyby 

řadit zjištění, že téměř všechny děti mladšího školního věku mají možnost využívat 

veřejná hřiště určená k volnočasovým aktivitám zaměřeným na aktivní pohyb venku. 

Této situace si všímám nejen v okolí mého bydliště, ale i na cestách po České republice. 

Ve městech, ať se jedná o velká, střední i malá, jsou sportovní (multifunkční) hřiště 

samozřejmostí a nejedná se pouze o betonový plácek, ale o hřiště s umělým povrchem 

nabízející různé sportovní aktivity. Všiml jsem si také, že i situace v obcích se v tomto 

směru lepší. Důkazem jsou odpovědi dětí ve skupinovém interview - drtivá většina totiž 

souhlasila s možností využití veřejného hřiště v okolí bydliště. Vzhledem k tomu, že 

odpovědi rodičů v dotazníkovém šetření již nebyly tak jednoznačné, je možné vidět tu 

určité rezervy a prostor pro zlepšení.  



75 

 

Velmi pozitivně hodnotím zjištění, že děti tráví svůj volný čas nejraději a nejčastěji 

venku aktivní pohybovou činností. Jedná se zejména o běh, jízdu na kole nebo 

kolečkových bruslích a fotbal. Původní předpoklad byl, že děti budou odpovídat více ve 

smyslu koukání na televizi, hraní her na PC, herních konzolích a telefonech, sledování 

Youtube kanálu, čtení knih a poflakování s kamarády. Odpovědí tohoto typu jsem se 

nedočkal ani v případě, když jsem se dětí v jedné skupině zeptal, jak tráví volný čas 

v zimě - odpovědí mi bylo, že venku. Vysvětlením mohu být poznatky z teoretické části 

práce, zejména pak z části pojednávající o sociálních aspektech. Jedním ze zlomů 

v životě dítěte je nástup do školy, tedy doba, kdy dítě přestupuje z období her do období 

plnění studijních (pracovních) povinností. Dítě musí trávit více času sezením ve škole 

nebo doma nad domácími úkoly a přípravou do školy. To má za následek nahromadění 

přebytečné energie, kterou má pak dítě tendenci ventilovat nejčastěji aktivním pohybem 

venku.  

O jiné než pohybové aktivity ve volném čase začínají děti projevovat větší zájem spíše 

na sklonku období mladšího školního věku, dále pak v období staršího školního věku a 

počínající dospělosti, kde si troufám říci, že už není pohybová aktivita na prvním místě 

zcela určitě. 

Z přístupu rodičů k problematice výběru sportu pro jejich děti a především 

v projeveném zájmu o své děti a jejich pohybové aktivity je patrný kladný postoj 

k pohybu a aktivnímu životu. Projevuje se zde tendence zapojit děti do sportovních 

aktivit již ve věku 5 let, ale i dříve. Děti tak mají možnost v tomto věku poznat jiné 

autority, než jsou rodiče či učitelé, dále se pak socializují v jiných skupinách a utvářejí 

si pohled na svět z jiného úhlu pohledu a v neposlední řadě získávají určitý životní řád. 

Tyto děti se již v předškolním věku mohou naučit lépe zvládat stresové situace které 

ocení při nástupu do první třídy.  

Rodiče při výběru sportu pro své dětí nejčastěji dávají přednost tomu, čemu by se dítě 

nejraději chtělo věnovat. Jsou ochotni dětem naslouchat a jejich přání, pokud je to 

v jejich reálných možnostech, i plnit. Z odpovědí dětí ve skupinovém interview je 

rovněž patrné, že je rodiče vedou ke kladnému vztahu ke sportu obecně. Hodně dětí 

odpovídalo, že chodí s rodiči na sportovní akce v roli pasivních a někdy i aktivních 

účastníků, na veřejná hřiště, běhají s nimi, jezdí na kole, chodí na výlety atd. Velký 
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zájem rodičů o své děti a jejich sportovní aktivity hodnotím jako velice pozitivní zjištění 

této diplomové práce. 
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7. ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ 

Práce se zabývá problematikou výběru sportu pro děti mladšího školního věku. Tato 

problematika zahrnuje teoretickou část, ve které jsem pomocí dostupné literatury popsal 

mladší školní věk z několika hledisek a dále jsem se věnoval aspektům, které na děti 

působí v jejich životním, školním a sportovním prostředí.  

V druhé části jsem podle dostupných metod plnil stanovené cíle práce. Pomocí 

skupinového interview jsem se dozvěděl nejen potřebné informace, ale také jsem 

z chování dětí postřehl velký zájem o sportovní aktivity. Většina dětí navštěvuje 

sportovní oddíl, sportovní klub, nebo sportovní kroužek pořádaný školou. Všechny děti 

mladšího školního věku nejraději tráví svůj volný čas aktivně venku a nejčastěji se 

věnují některé pohybové činnosti (jízda na kole, kolečkových bruslích, koloběžce, běh, 

fotbal, florbal).  

Možnosti seznámení se sporty jsou velice omezené a nedostačující, děti nemají přehled, 

jaké sporty kromě těch, které nabízí jejich škola, existují. Je to rozhodně negativní 

zjištění, protože rodiče nejčastěji preferují při výběru sportu pro své děti právě 

rozhodnutí dětí samotných. Logicky se pak nemůžeme divit, že pokud dítě nemá z čeho 

vybírat, nejčastěji uvedenými sporty jsou florbal, fotbal, atletika a gymnastika. 

Vhodným řešením této situace, které se nabízí, je určitý druh programu v rámci školy 

(protože rodiče převážně nechtějí dojíždět za aktivitami dětí déle, jak půl hodiny), který 

by umožnil dětem seznámení se sporty. Mám na mysli především sporty, které nejsou 

tak masově vyhledávány a jsou méně známé, zároveň se však může jednat o sporty, 

které děti někde viděly, nebo o nich vědí, ale nepřišly s nimi do bližšího kontaktu. 

V rámci tohoto programu by se tedy v první řadě jednalo o nabídku seznámení se 

sporty, které by mohlo probíhat i v rámci domluvy mezi vedoucím tohoto kroužku 

s oddíly a sportovními kluby v okolí školy, nebo klidně i v jejím širším okruhu.  

Tyto oddíly či kluby by byly připraveny na ukázkovou hodinu tréninku daného sportu, 

které by se aktivně účastnily děti z programu. Uvažovaný program může mít hned 

několik výhod: seznámení se sportem, seznámení s trenérem s možností zjistit, jakým 

způsobem vede trénink, možnost vyzkoušet si daný sport přímou účastí na tréninku. Ze 

strany klubu či sportovního oddílu je pak nespornou výhodou možnost vybrat si do 
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svých řad dítě s vhodnými předpoklady a dále možnost propagace daného sportu, 

protože i děti, které nejsou v programu, mají možnost se o určité sportovní aktivitě 

dozvědět od kamarádů, kteří se ukázkového tréninku přímo účastnili. V hodinách, kdy 

by se nejednalo o návštěvu sportovního oddílu, by se děti pod vedením vedoucího 

programu věnovaly seznamováním se sporty, ale již na méně profesionální úrovni, než 

která je u oddílů, které se specializují na určitý druh sportu. V daných hodinách by byla 

samozřejmostí všeobecná pohybová průprava a rozvoj pohybových dovedností, dále by 

pak mohlo probíhat zjišťování fyzických dispozic jednotlivých dětí hravou formou 

s následnou analýzou jejich fyzických předpokladů pro jednotlivé sporty.  

V každém případě, jedná se pouze o můj osobní návrh, který se opírá o zjištěné 

informace v této práci, týkající se problematiky výběru sportu pro mladší školní věk. 

Pro jeho případnou realizaci by bylo nutné podrobit celou problematiku ještě hlubšímu 

a podrobnějšímu zkoumání.  

Každé dítě je individualita, tudíž všem dětem nemohou vyhovovat stejné sporty a stejné 

přístupy ze strany trenérů. V tomto ohledu jsou děti odkázány na své rodiče. Ti by se 

měli snažit pracovat s informačními zdroji a snažit se dětem poskytnout, nebo 

zprostředkovat možnost seznámení se sporty, třeba  některou z možností, kterou uvádím 

ve výsledcích desk research. Zvlášť, když si uvědomíme, že téměř polovina dětí, které 

se podobné akce nabídky sportu účastnila, si zde vybrala sport, kterému se věnuje. 

Situace s dostupností veřejných hřišť není špatná, ale stále je zde prostor pro zlepšení. 

V této problematice se rozcházel pohled ze strany dětí a jejich rodičů, protože drtivá 

většina dětí uvedla, že se v jejich okolí bydliště veřejné hřiště nachází a naopak rodiče 

tuto možnost uvádějí jen z necelých 3/4 dotazujících. 

Při vypracování diplomové práce jsem zjistil odpovědi na stanovené otázky. Mezi ty 

uspokojivá zjištění řadím kladný vztah dětí k pohybovým aktivitám, trávení volného 

času dětí aktivní činností venku, přístup rodičů k výběru sportu pro jejich děti a vedení 

rodičů ke kladnému vztahu dětí k pohybové aktivitě.  

K těm méně uspokojivým zjištěním patří nedostačující nabídka sportovních aktivit pro 

děti v okolí bydliště a možnost využití veřejného hřiště v okolí bydliště. Nakonec k těm 

nejméně uspokojivým zjištěním řadím malou znalost dětí sportovních odvětví či 
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sportovních disciplín, která pramení z omezených možností dětí seznámit se s nabídkou 

sportů a možností si jednotlivé sporty vyzkoušet. 
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