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Abstrakt 

Název: Využití her a cvičení v přírodě v atletické přípravce a jejich dopad 

na sociální dynamiku skupiny 

Cíle: Cílem práce je provést výzkum mapující sociální vztahy ve 

skupině a jejich změnu po absolvování atletického soustředění 

obsahujícího prvky her a cvičení v přírodě. 

Metody: Výzkum byl proveden formou dotazníkového šetření, za pomoci 

metody Třídní kompas a sociometrických otázek. Dotazníky byly 

doplněny polostrukturovanými rozhovory s vybranými 

respondenty. Výsledky byly prezentovány formou sociogramů, 

sociometrických matic a indexů. 

Výsledky: Porovnáním výsledků pre-testu a post-testu jsme došly k závěru, 

že hry v přírodě ovlivňují dynamiku skupiny dětí pozitivním 

směrem. Ze sociogramů i sociometrických matic lze vyčíst, že 

došlo k nárůstu počtu výběrů a tedy k četnějším vztahům mezi 

jedinci. Děti spatřují přínos her v podobě bližšího seznámení, 

berou je jako zábavu, ale také jako formu vzdělávání. 

Klíčová slova:  hry v přírodě, sociální dynamika skupiny, sociometrie, sociogram, 

atletické soustředění  



 

 
 

Abstract 

Title: The use of games and exercise in nature in athletic training camp 

and their impact on group dynamics. 

Objectives: The goal of the thesis is to make a research mapping social 

relationships in a group and their change after passing athletic 

training camp which includes games and exercise in nature in its 

programme. 

Methods:  The research was realised by questionnaires- Třídní kompas 

method and sociometric questions. The questionnaires were 

followed by semi structured interviews with selected respondents. 

The results were presented by sociograms, sociometric matrices 

and indexes. 

Results: When we compared the results of the pre-test and post-test, we 

found out that games in nature have positive impal on group 

dynamics. We can see from sociograms and sociometric matrices, 

that the number of choices increased and there were more 

frequent relations among individuals. Children perceive the 

benefits of the games in terms of closer acquaintance, take it as 

entertainment but also as a form of education. 

Keywords:  Games in nature, group dynamics, sociometry, sociogram, athletic 

training camps
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1 Úvod 

Hry v přírodě jistě každý zná, ale když jsme byly děti, tak jsme je spíše vnímaly 

jako zábavnou náplň volného času. V dospělosti jsme se od her v přírodě odklonili a 

začali jsme se spíše věnovat sportovním hrám nebo sportování jako takovému. Hry v 

přírodě dnes některým lidem připadají nevýznamné a spíše je berou jako ztrátu času. 

Tento pohled se však podle mého začíná poslední dobou měnit. Pořádají se různé 

teambuildingové akce, jejichž účelem je zlepšení vztahů mezi kolegy, které vede ke 

zvýšení výkonu, a to většinou formou her a cvičení v přírodě. 

 Teprve druhým rokem pracuji jako trenérka atletické přípravky v klubu ASK 

Slavia Praha, tato krátká doba mi ovšem stačila na to, abych poznala, jak děti v tomto 

období přemýšlí a co vyžadují. Seznámila jsem se s mnoha přípravkovými trenéry a 

zjistila jsem, že lze děti trénovat různými způsoby. Jednak za použití her, kdy děti 

vlastně ani nevědí, že trénují anebo tradičními atletickými tréninky, které jsou 

používány u dospělých sportovců. Já jsem zastáncem tréninku formou hry, myslím si, 

že děti takové tréninky baví a rozvíjejí více dovedností než u běžného tréninku. 

Vzhledem k rozdílným pohledům, které na trénink dětí trenéři mají, jsem se rozhodla, 

že zjistím, jak hry v přírodě působí na skupinu dětí atletické přípravky, hlavně na jejich 

meziosobní vztahy, jestli je možné hrami kolektiv ovlivnit a více stmelit.  

I když je atletika individuální sport, tak si myslím, že kolektiv, ve kterém člověk 

trénuje, je velmi důležitý. S lidmi, se kterými trénujete, trávíte velmi mnoho času, jak na 

tréninku, ale také na soustředění. Skupinové klima se zde také odráží na výkonu, i když 

nejspíše méně než v kolektivních sportech. Tréninkové skupiny jsou menší než 

například ve fotbale, o to více by ale měly být soudržné a v dobrých výkonech se 

podporovat, může zde vznikat i zdravá rivalita. 

V teoretické části provádím rešerši literatury, pomocí níž vysvětluji pojmy, které 

souvisí s řešeným tématem. Nejprve vysvětluji, co je to malá skupina. Dále 

charakterizuji mladší školní věk a jeho dílčí vývojové části. V další části se zabývám 

hrou v přírodě, popisuji základní definice a vliv her na socializaci. Na konci teoretické 

části se ještě pozastavuji nad tím, co je sociometrie, sociogram a kvantitativní 

dotazování. Na teoretickou část navazuje část praktická, ve které se budu zabývat 

mapováním struktury sociálních vztahů ve skupině dětí atletické přípravky před a po 
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atletickém soustředění a sledovat, zdali po soustředění došlo v těchto proměnných ke 

změnám.  
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2 Teoretická část 

2.1 Sociální skupiny 
Pouhá společná blízkost nedělá z lidí sociální skupinu. Ta vzniká až při interakci 

lidí. Sociální skupina se skládá alespoň z 2 osob, které dosahují společných cílů a mají 

společné zájmy a zážitky po delší časové období, komunikují spolu a mají pocit 

sounáležitosti. Skupina je charakterizovaná společnými normami a rozdělením úkolů, 

díky tomu je schopna dosáhnout určitých cílů, rozvíjet a udržet svou vlastní identitu. 

Skupiny se od sebe liší tím, jak je silná jejich koheze (soudržnost). Čím je soudržnost 

větší, tím je větší touha členů ve skupině zůstat (Thieme, 2015). 

V psychologii se rozlišují skupiny na malé, střední a velké, které čítají 

maximálně 35 členů, v sociologii jsou však skupiny rozlišovány jen na malé (3-19 

členů) a na velké (20-39 členů). Skupiny, které mají více jak 39 členů, ztrácí charakter 

sociální skupiny a pokud s nimi potřebujeme pracovat, tak je musíme rozdělit (Novotná, 

2010). 

Komponenty, ze kterých se skládá skupina dle Heluse (2007): 

 Členové skupiny – jsou součástí sociální organismu, mají různé pozice a 

role, ostatní členové očekávají, že se dle přiřazených rolí budou chovat. 

 Podskupiny členů – vznikají již při více než dvou členech skupiny, je to 

dáno tím, že někteří členové k sobě mají blíže, jsou si více sympatičtí.  

 Cíle/hodnoty – o které skupina a její části usilují, normy/pravidla – 

kterými se při plnění cílů řídí. 

 Tradice a zvyklosti – dávají skupině pocit identity, jsou to věci, které 

skupinu dříve stmelili a měli by jí i nadále stmelovat 

 Sdílené vědomí nebezpečí – toto nebezpečí sdílejí všichni členové, jakož 

i společný boj proti nepříteli. Patří sem i činnosti, při kterých se 

podporujeme a které lze provádět jedině společně.  

 Vlastnosti skupinové atmosféry – jsou kladné, jako je pocit přátelství a 

důvěry, nebo záporné, což je například pocit nedůvěry a napětí 
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 Styl řízení – je mnoho stylů řízení a dělí se podle toho, kdo skupinu řídí 

(autoritářské, demokratické) a podle toho, jak je dané řízení prosazováno 

(silné, slabé). 

2.1.1 Struktura skupiny 

Proces poznávání mezi členy skupiny probíhá jako proces diferenciace 

(odlišování). Z neznámé osoby se pro nás stává člověk s jistými vlastnostmi. Úroveň 

poznání mezi členy skupiny se promítá do vztahů, které se časem ustálí (fixují). Vzorec 

vztahů, který vznikne, se nazývá skupinová struktura. Skupina se může diferencovat 

podle různých kritérií, například kdo je jak oblíbený, podle váhy, podle pohlaví a podle 

mnoho dalších aspektů. Tím vzniká různé rozvrstvení skupiny. Těchto struktur může 

být mnoho a to tolik, kolik je kritérií, tyto struktury však spolu souvisí a vytvářejí jeden 

propojený systém. 

Čím přesněji je určená pozice člena skupiny, tím víc se s ní spojují očekávání, 

jak se má člověk v takové skupině chovat. Ostatní členové od něj očekávají plnění 

jistých funkcí v tom smyslu, že se bude v určitých situacích chovat určitým způsobem. 

Soubor očekávání, týkajících se chování jednotlivce spjatého s danou pozicí ve skupině 

se nazývá sociální role (Lovaš in Slamník, Výrost, 1997). 

2.1.2 Malé skupiny 

Základní, třídění malých skupin, je dle Nakonečného (1999) následující: 

 Neformální (primární) skupiny – jsou spojovány emocionálně (rodina) 

 Formální (sekundární) skupiny – sjednocují se na základě stanovených 

úkolů (prodavači v obchodě) nebo určitých znaků (žáci ve škole dle 

věku). Ve formálních skupinách se však mohou tvořit i neformální 

podskupiny. 

 Členské skupiny – skupina, do které člověk fakticky patří 

 Referenční skupiny – skupina, ke které se jedinec vztahuje 

Novotná (2010) však popisuje, že primární skupiny jsou takové, které jsou pro 

nás nejdůležitější, ve kterých se socializujeme, které nás přivedly k našim názorům a 

postojům, člen se zde podílí na kontrole skupiny. Cooley in Novotná, (2010), který 

zavedl pojem primární skupiny, píše, že většinou je primární skupinou rodina (ať ta ve 

které jsme se narodili, či nově vzniklá), ale může to být i skupina přátel, v tomto případě 

však dochází k výrokům jako ,,jsme jedna rodina“ nebo ,,jsou mojí rodinou“. 
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Nekonečný (2003) popisuje, že malé skupiny jsou skupiny, jejíž členové mají 

častý kontakt, patří sem také dyády (dvojice). Další kritéria jsou podle něj tato: 

 členové skupiny na sebe vzájemně působí tváří v tvář 

 členové skupiny se vnímají jako útvar, proto mají vědomí ,,my“ 

 mají společný cíl a vytvářejí společnou činnost 

 mezi členy se vytváří různé role a statusy 

 členové se navzájem ovlivňují (postoje, chování) 

 

Pro rozvoj dítěte mladšího školního věku jsou dle Vágnerové (2005) důležité 

tyto sociální skupiny: 

 Rodina v tomto věku představuje bazální sociální a emoční zázemí, ale 

zároveň ovlivňuje i extrafamiliární uplatnění dítěte.  

 Škola je významnou institucí, která umožňuje rozvoj obecně sociálně 

požadovaných a ceněných kompetencí a způsobů chování. Jejím 

prostřednictvím získává dítě předpoklady k dalšímu společenskému 

uplatnění. 

 Vrstevnická skupina umožňuje rozvoj jiných vlastností a dovedností, 

které jsou užitečné pro život v lidském společenství. S vrstevnickou 

skupinou se dítě postupně stále více ztotožňuje, rozvíjejí se zde 

symetrické vztahy, vrstevníci představují dostupný model chování i 

výkonu, dítě se s nimi může srovnávat a snažit se dosáhnout stejné 

úrovně. 

 

2.1.3 Skupinová dynamika 

Termín skupinová dynamika zavedl Kurt Lewin. Tento termín podle 

Hermachové (2005, s. 16) užíval ,,nejen pro systematickou vědeckou analýzu procesů, 

které ve skupině probíhají, ale později i k označení technik, které se mohou stát nástroji 

intervence do skupiny.“ 
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Skupinová inkluze 

Proces, kdy začíná skupinová socializace. Inkluze má tři části: člen zkoumá 

skupinu a začíná se v ní orientovat, poté si zjišťuje informace o členech a zvažuje, jestli 

se stane členem skupiny a nakonec se aktér začíná učit pohybovat v této skupině 

(anticipující socializace). 

Výsledkem sociální inkluze je plnoprávné členství, ke kterému může dojít jen za 

předpokladu, že daná skupina je otevřeně sociální (Novotná, 2010). 

Skupinový vývoj 

Tuckman a Jensen (1977) in Lovaš (1997) rozdělili vývoj skupiny do pěti fází: 

 Formování – členové se seznamují a převládá zde nejistota ze 

sounáležitosti. 

 Bouření – typickým znakem je konflikt. Členové se snaží prosadit své 

vlastní názory a potřeby. 

 Normování – dochází zde k překonání konfliktu a to vymezenými 

pravidly. Vytvářejí se společné hodnoty a očekávání. 

 Optimální výkon – vztahy jsou stabilizované a všichni pracují společně 

na dokončení úkolu a dosažení cílů. 

 Ukončení – fáze rozchodu, kdy se ruší vztahy. 

 

Skupinové vedení 

Vůdcem skupiny je člověk, který má autoritu, má silnou pozici ve skupině a 

ostatní v něm mají důvěru. Tato osoba reprezentuje skupinu, kontroluje aktivitu 

skupiny, hraje velkou roli v činnosti a cílech skupiny (Gibb, 1954, in Nakonečný, 

1999). 

Vůdčí osobnosti dle své povahy a dle konkrétní situace volí mezi pěti 

manažerskými modely způsobu vedení: liberální, autoritativní, klubový, týmový a 

demokratický. Každý z těchto způsobů má určité výhody a nevýhody (Novotná, 2010). 
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2.2 Charakteristika dítěte mladšího školního věku 
Vágnerová (2005) dělí školní věk na tři dílčí fáze: 

1. Raný školní věk – je to období přibližně od 6 do 9 let 

2. Střední školní věk – trvá od 9 let do 11-12 let 

3. Starší školní věk – od 11-12 let do 15 let, což je období 2. stupně základní 

školy 

v práci budu hovořit pouze o mladším školním věku, který je zpravidla vymezen 

věkem od 6-7 let, kdy dítě vstupuje do školy, do 11 až 12 let, kdy začínají první známky 

pohlavního dospívání i s doprovodnými psychickými projevy (Langmeier & Krejčířová 

2006). 

Mladší školní věk nejde brát souhrnně, jelikož je veliký rozdíl mezi dětmi, co 

nastoupily do školy a vyspělejšími školáky, rozdělujeme jej tedy na dvě etapy. První 

etapa (první dva roky školní docházky) je období, kdy se dítě pozvolně adaptuje na 

školní požadavky. Druhá etapa (od 8 do 10-11 let) je období před začátkem pubescence, 

kdy se formují důležité životní postoje a zájmy se teprve upřesňují (Kuric, 1986 in 

Langmeier & Krejčířová, 2006). 

Jelikož v názvu mluvíme o atletické přípravce, tak by bylo vhodné tento termín 
vysvětlit. Běžně se v praxi užívá atletická přípravka pro označení dětí ve věku od 5 do 
11 let. 

Pražáková (© 2004-2015) rozděluje atletickou přípravku dle věku: 

 atletická školka (5 - 7 let) 
 atletická minipřípravka (8 - 9 let) 
 atletická přípravka (10 - 11 let)  

Atletická přípravka pro děti je volnočasová aktivita, jejímž cílem je naučit děti 
základní pohybové dovednosti (skok, běh, hod), rozvíjet pohybové schopnosti (rychlost, 
obratnost) a naučit děti pravidelnému sportování (Pražáková, © 2004-2015). 

 

2.2.1 Tělesný vývoj 

Tělesná výška a hmotnost v období mladšího školního věku obyčejné narůstají 

rovnoměrně. Osifikace kostí stále probíhá, kostra není úplně vyvinuta, také se mění 

vzhled těla, převážně se prodlužují dolní končetiny (Thorová, 2015). Avšak můžeme se 
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setkat s tím, že u některých dětí v tomto období může dojít k náhlému rychlému růstu 

kostí, což má za následek tzv. růstové bolesti (Uziel & Hashkes, 2007 in Thorová, 

2015).  

Již vzniká rozdíl mezi chlapeckou a dívčí postavou v tom, že chlapci mají širší 

ramena a hrudník, zato dívky mají širší pánev. U obou pohlaví se mění poměr hlavy k 

tělu - hlava se zmenšuje, tělo působí plněji, což je nejspíše dáno tím, že se zvyšuje 

podkožní tuk, ale také roste svalová hmota a s tím se zvyšuje i tělesná síla. Děti, které 

mají dostatek pohybu, mívají štíhlou postavu (Thorová, 2015). Funkce oběhového 

systému je nižší, což je dáno menším srdcem. Zvyšuje se však tělesná energie, čímž 

stoupá i výkonnost. (Kocourek & Jůva in Jansa a kol., 2012). 

Vývoj mozku je ukončen před tímto obdobím, nervové struktury ale dále 

dozrávají. Převažují procesy podráždění nad procesy útlumu, což vede k neposednosti 

dítěte. Již po šestém roce je nervový systém velmi zralý a připraven i na koordinačně 

náročné pohyby, jedná se tak o období vhodné pro vznik nových podmíněných reflexů 

(Perič a kol., 2012). 

 

2.2.2 Pohybový vývoj 

Schopnost učit se novým pohybům se formuje už na začátku tohoto období. Věk 

okolo osmi až deseti let je považováno za,,zlatý věk motoriky“. Toto období je 

charakterizováno jako ideální doba pro rozvoj motoriky, převážně koordinačních a 

rychlostních schopností. Děti se dokážou rychle učit nové pohyby, nedělá jim problém 

pohyb napodobovat a zvládají i náročnější koordinační cvičení. Nově naučené pohyby 

jsou však rychle zapomenuty. Pohyby jsou v tomto období velmi neúsporné, čímž se liší 

od dospělých, Perič a kol. (2012) hovoří o ,,pohybovém luxusu“, kdy dítě dělá jeden 

pohyb s množstvím dalších pohybů. 

Úroveň motoriky dítěte je dána jednak věkem, ale také vnějšími podmínkami. 

Děti, které rodiče podporují a vedou ke sportu, mívají lepší pohybové schopnosti, oproti 

dětem, které rodiče hlídají ze strachu, že se jim něco stane. Stejně tak je tomu u rozdílu 

chlapců a dívek, kdy vychovatel či rodič vede dítě dle pohlaví jedním směrem. S 

přístupem rodičů také souvisí vnější i vnitřní motivace, dítě, které není ve sportu 

podporováno, nemá dobré výkony, si může k pohybové aktivitě vybudovat odpor 

(Langmeier & Krejčířová, 2006). 
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2.2.3 Psychický vývoj 

Langmeier a Krejčířová (2006) popisují toto období jako věk střízlivého 

realismu, zaměřené na to co a jak je. Dítě chce pochopit, jak svět funguje, rádo poznává 

nové věci a snaží se nalézt odpovědi na své otázky, dává přednost praktické zkušenosti 

před pasivní zkušeností ve škole. Thorová (2015) také tvrdí, že dítě nemá takovou 

fantazii jako dřív, při hrách se snaží o napodobení skutečnosti. Začíná zapojovat více 

logické myšlení, ale protože má málo zkušeností, plánuje nereálné cíle. Díky škole se 

ale učí učit, plánovat a hledat učební styly, které mu nejvíce vyhovují. Dítě již umí 

zaměřovat svou pozornost, ovšem je to pro něj velmi obtížné.  

Vstup do školy, je pro dítě velmi těžký. Ve škole jsou přísná pravidla a postihy, 

které na dítě čekají, pokud se těmito pravidly nebude řídit. Dítě je pod velkým tlakem, 

jak ze strany učitelů, tak i ze strany rodičů, kteří dbají na dobré školní výsledky. Dále na 

něj působí vrstevníci, před kterými se dítě snaží své pocity skrývat, aby se nestalo 

terčem posměchu. S těmito věcmi se dítě těžko sžívá a tak se u něj může projevit fobie 

ke škole (Thorová, 2015). 

Děti rychle přecházejí z radosti do smutku a naopak, jsou impulsivní, nemají 

vůli, všechny činnosti silně citově prožívají a jsou velmi vnímavé k okolnímu prostředí. 

Trenér by se měl snažit posilovat vůli a také kolektivní cítění a to nejlépe pomocí her 

(Perič a kol., 2012). 

2.2.4 Sociální vývoj 

Hlavním společenským mezníkem je nástup do školy. Dítě zde poznává nové 

lidi a nové autority. Spolužáci se stávají kamarády, ale i konkurenty (Koucourek & Jůva 

in Jansa a kol., 2012). Dítě se začleňuje do školního či tréninkové kolektivu, vytváří 

nové meziosobní vztahy, buduje si své postavení a přizpůsobuje se daným pravidlům. 

Mezi dětmi vznikají malé skupiny a kamarádské vazby, které mají velký význam a 

symboliku. Vliv rodičů může zastínit formální autorita (např. učitel či trenér). Na konci 

mladšího školního věku se vliv formálních autorit snižuje a dítě hledá autoritu jinde, 

například mezi vrstevníky, kteří se pro něj stanou přirozenou autoritou (Perič a kol., 

2012). 

V tomto období děti snadno a rychle navazují vztahy s vrstevníky, kteří mají 

společné zájmy a osobnostně si vyhovují, je pro ně důležitý jejich názor, velmi často se 

srovnávají. V pozdější fázi socializace vznikají skupiny, které mají daná pravidla, 
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hierarchii a jsou vázány tajností. Tyto spolky nemívají dlouhá trvání, avšak snaha 

vytvářet takové skupiny bývá i v dospělosti. Vzrůstá obliba týmových her, při kterých 

děti společně spolupracují a komunikují, učí se také soupeření, strategickému myšlení a 

fair play. Vztahy jsou ale velmi nestálé, děti jednají dle aktuálního cítění, v jednu chvíli 

se vzájemně považují za nejlepší kamarády a za chvíli se pomlouvají. V menších 

skupinách se většinou baví všichni vzájemně, ve větších skupinách se však děti rozdělí 

na více malých skupin a to většinou dle pohlaví. Dívky mladšího školního věku 

považují chlapce za vulgární a zlobivé, naopak chlapci považují dívky za uječené a 

ufňukané (Thorová, 2015). 

 

2.3 Hry a cvičení v přírodě 
Hry a cvičení v přírodě nám přináší mnoho užitečného, působí na naše emoce a 

psychiku, rozvijí sociální vztahy, mohou zvýšit naše sebehodnocení, podněcují nás ke 

spolupráci, obohacují nás o nové zkušenosti a mnoho dalšího (Neuman, 2009). Dle 

Kaplana, Bartůňka a Neumana (2010) lze pomocí her a cvičení dosáhnout rozvoje 

pohybového fondu a také lze zvýšit motivaci ke sportování a to problémovými úkoly, 

spoluprací a novými soutěžemi. 

 

2.3.1 Hra 

Neuman (2009, s. 18) popisuje hru jako: ,,Svobodné nakládání s časem, který 

naplňuje. Podstata hry spočívá v dynamice střídání počátečního napětí a uvolnění 

skrytého v řešení, což se opakuje bez definitivního konce. Naděje, že ve hře dojde 

k rychlému uvolnění, dovoluje stupňovat naše napětí až k sotva únosné míře, jak to 

vidíme u rizikových sportů.“. Ve hře spatřuje prvky dobrodružnosti, jelikož přináší 

moment překvapení a objevování, dokonce se projevuje překonáváním soupeře. Hra nás 

přenáší do jiné reality, čímž vyvolává pocit ,,plynutí“. 

Je těžké určit přesný smysl her, je mnoho názorů a definic, Neuman (2009) 

uvedl některé z teorií. Jednou z nich je, že hra je druh aktivního odpočinku, jelikož 

člověka nabíjí energií, či že hry naopak pomáhají energii uvolnit. Další je například ta, 

že hra může být pomocníkem při řešení konfliktů. Jistě sem patří i teorie, že hra pomáhá 

člověku zvládnout různé životní situace a získat nové zkušenosti. Dle Darwinovy teorie, 

se začala hra považovat za přípravu k životu, jelikož procvičuje instinkty, které dítě 
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potřebuje v pozdějším věku. Smysl hry, budou lidé hledat ještě dlouho, ale každý nový 

názor nás obohatí a poskytne nám nový úhel pohledu. 

Hraní jako takové je základním lidským projevem chování. Zahrnuje pohyb a z 

širšího hlediska i sport. Díky pohybu prožíváme radost a získáváme více znalostí o 

sobě. ,,Pohybová činnost a hlavně pak různé hry a cvičení mohou poskytovat mnoho 

unikátních možností k rozvoji sociálně-emočních dovedností“ (Neuman, 2009, s. 25). 

Pohyb je prostředkem komunikace a vyjadřování, ale zahrnuje také psychickou pohodu 

a sociální harmonii (Neuman,2009). 

Hra je činnost dobrovolná, děti při ní zapomínají na čas a zapojují fantazii a díky 

ní se dostávají do míst či situací do kterých by se v běžném životě nedostaly. Je 

důležité, aby hra probíhala ve vymezeném prostoru a měla daná pravidla. Cvičení 

v přírodě je oproti hrám více náročné, jedná se například o lezení na stromy, přecházení 

klád nebo třeba přelézání skalek. Díky těmto činnostem lze získat nové zkušenosti nebo 

prožitky (Kirchner & Hnízdil & Louka, 2005). Náročnost cvičení v přírodě je dána tím, 

že jsou to většinou cvičení, která člověk v běžném životě nedělá, jedinec při nich 

překonává sám sebe, jak po fyzické stránce, tak i po psychické. 

V českých zemích je hra velmi oblíbená činnost ať už jí bereme jako sportovní 

činnost nebo například hudební tvorbu či prostředek k hazardu. Ve hře je důležitá jak 

prohra, tak i výhra, avšak dnešní společnost nás neučí prohrávat, jelikož prohra je brána 

jako méněcenná. Jirásek si však myslí, že je dobré naučit se užít si výhru, ale také aby 

ten co prohrál, uznal lepší výkon a byl pokorný (Jirásek, 2006). 

Caillois (1958) uvádí obecné dělení her: 

 Agon (competition) – znamená souboj či soupeření, kdy dvě osoby nebo 

dva týmy jsou v opozici, nebo množství soutěžících je různorodé. Záleží 

zde na schopnostech a dovednostech hráčů. Rovnost šancí soupeřů je 

uměle vytvořená, protože se soupeří v ideálních podmínkách. 

 Alea (chance) – latinský název označující hru kostek. Tento výraz 

vyjadřuje hru, nad kterou nemá člověk kontrolu, jedná se spíše o osud 

než o poražení soupeře, hráč je zde pasivní. Šance na výhru dělá tuto hru 

velmi přitažlivou. 



 

21 
 

 Mimicry (simulation) – znamená předstírání nebo předvádění. Děti na 

sebe berou role rodičů, dospělí hrají divadelní hry, jde o změnu identity a 

o vcítění se do někoho jiného. 

 Ilinx (vertigo) – sem patří hry či aktivity, které provozujeme kvůli 

vzrušení. Střízlivě myslící člověk se snaží navodit paniku nebo závrať.  

2.3.2 Socializace hrou 

Mead (1974) in Fafejta (2006) rozlišuje dvě fáze socializace skrze hru, první fázi 

nazývá play, což je hra kdy není potřeba soupeř a je nezávazná, druhou nazývá game, 

kde je již soupeř, pravidla a dítě chce porazit ostatní. V obou těchto fázích dítě rozvíjí 

své sociální bytí. 

V první fázi si dítě hraje samo, například s panenkou, autíčkem, nikoho ke hře 

nepotřebuje, ač tato hra vypadá, že je úplně bez pravidel, tak tomu tak docela není. Dítě 

si většinou dá nějaký úkol, který chce splnit, jako například vybarvit omalovánky, 

pokud dítě vypaluje slunce jinou barvou než žlutou, tak ho většinou rodič opraví a 

vysvětlí mu, že by měl použít žlutou barvu, aby slunce bylo stejné jako ve skutečnosti. 

Dítě se tímto učí, jak věci mají a nemají být. Dalším podstatným faktorem nezávazné 

hry je fantazie, kdy dítě ke hře zve imaginární spoluhráče. Bere na sebe role lidí, se 

kterýma se běžně stýká a jako oni se také chová a komunikuje. Během jedné hry je 

schopno přecházet z jedné role na druhou, čímž vzniká sociální konverzace. Toto 

jednání vzniká přirozeně a spontánně. Reálný kontakt však dítě udržuje i skrze hračky, 

kdy si například od někoho půjčí hračku, nebo si jí třeba s někým vymění, čímž se učí 

spolupracovat s ostatními a vnímá také samo sebe. 

V druhé fázi se již jedinec, který má pevně vybudované já pouští do soupeření 

s ostatními. Soutěžní hra je oproti nezávazné hře logická, má nějaký cíl a je dáno 

pravidlo, jak těchto cílů dosáhnout, má jasné dané normy a jednání účastníků hry 

vzájemně souvisí. Důležité je, aby se jedinec, který se chce této hry účastnit dokázal 

dostatečně vcítit do druhých a pohlédnout na sebe očima jiných lidí, protože díky tomu 

může vytvořit nejlepší herní strategii a vyhrát. Dítě si při hře musí uvědomovat, že je 

součástí této organizace, takže pro něj platí nějaká pravidla a že i ostatní jsou členové 

této společnosti. Díky tomu, že je hra flexibilní, tak učí dítě tomu aby se dokázalo 

přizpůsobit různým podmínkám anebo aby hru aktivně vytvářelo. Hrou se tedy dítě učí 

to, co bude v reálném životě běžně využívat (Mead, 1974, in Fafejta, 2006). 
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2.4 Sociometrie 
Pojem sociometrie je složený ze dvou slov a to socius a metrum, což znamená 

měření druhého, neboli sociální měření. Takovéto měření může být měření v 

partnerském vztahu, psychosociální měření, sociologické měření apod. Pojem 

sociometrie, v tomto významu, uvedl do sociologie naturalisticky založený sociolog 

AdolpheCoste v 19. století (Musil, 2003). 

Za tvůrce sociometrické techniky je považován J. L. Moreno, který jí vytvořil 

v roce 1934. Techniku lze použít u skupin, jejichž členové pracují na společném díle, 

ale největší význam má pro zjišťování percepce členů přirozené skupiny (Hayesová, 

2013) 

Přesně vymezit pojem ,,sociometrie“ je velmi těžké. Bjerstedt (1956) in Petrusek 

(1969) uvedl na základě analýzy textů, které se pojmem sociometrie zabývají, 13 

definic. Petrusek (1969, s. 91) si však nemyslí, že Bjerstedt obsáhl ve svých definicích 

vše potřebné, hlavně z hlediska potřeby sociologické interpretace dat, proto vytvořil 3 

vlastní vymezení tohoto pojmu: 

1. ,,Sociometrie je specifický způsob interpretace vztahu mikro- a 

makrostruktury, založený na souboru empirických dat získaných aplikací 

specifikovaných výzkumných technik.“ 

2. ,,Specifický způsob výkladu mikrostrukturálního rozměru sociální 

skutečnosti, založený na empirických datech, získaných aplikací 

sociometrických postupů.“ 

3. ,,Specifický způsob studia malých sociálních skupin, zdůrazňující 

kvantitativní postupy“ 

Předmětem měření bývá formální nebo neformální malá sociální skupina. 

Sociometrie podává informace o struktuře mezilidských vztahů, poukazuje na funkci a 

strukturu skupiny (Musil, 2003). 

Je mnoho sociometrických postupů, Moreno in Petrusek (1969) uvádí deset 

specificky sociometrických technik: 

1. Test seznámení 

2. Socimetrický test 

3. Test vzájemného působení 

4. Test rolí 
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5. Test spontánnosti 

6. Psychodrama 

7. Sociodrama 

8. Živé noviny 

9. Terapeutický film 

10. Obecné studium jednání in situ 

Sociometrický test je nejzákladnější metoda, kterou se získávají sociometrická 

data. Tento test bývá písemný (jen u velmi malých dětí či negramotných lidí, se mohou 

používat jiné formy), obsahuje jednu či více otázek a členové skupiny se snaží napsat 

partnery pro určité činnosti nebo situace. Zjišťují se pozitivní volby ve skupině 

(sympatie) a negativní volby (antipatie), avšak v sociologii bývá většinou užíváno jen 

kladných voleb (Chráska, 2007). 

Moreno (in Chráska, 2007) sepsal pravidla pro vytvoření sociometrického testu: 

 Jasně stanovit skupinu, aby členové věděli, z jaké skupiny mohou 

provádět své volby (třída, sportovní oddíl). 

 Každý jedinec může vybrat neomezený počet lidí, pokud by tomu tak 

nebylo, tak by členové mohli být pod tlakem. 

 Členům skupiny by mělo být jasné pro jakou činnost či událost si 

partnera vybírají. 

 Zkoumané osoby by si měly být vědomy, že sociometrický test je 

faktické zkoumání mezilidských vztahů, jehož výsledky se dají aplikovat 

v reálných situacích. 

 Vyplnění testu je anonymní, ostatní členové skupiny by neměli vědět, co 

zvolil ten druhý, jelikož by mohlo mezi jedinci dojít ke konfliktu. 

 Mělo by být prověřeno, že všichni členové testu rozumějí otázkám, tak 

jak autor otázky zamýšlel. 

2.4.1 Sociometrická matice 

Sociometrická matice je základní a nejjednodušší metoda zpracování 

sociometrických dat, ze které lze vyčíst základní údaje o socipreferenční struktuře. Tato 

metoda je základem pro další vyhodnocování. Existují dva typy matic, neuspořádaná a 

uspořádaná. Neuspořádaná je velmi jednoduchá, avšak čtení výsledků z ní je velmi 
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obtížné a nepřehledné. Z uspořádané matice toho můžeme vyčíst o mnoho více, ale 

práce s ní je již složitější (Petrusek, 1969). 

 

2.4.2 Sociogram 

Sociogram je nejvíce používaná metoda, při které jsou sociometrická data 

shromažďována do grafů. Je více typů sociogramu a to od jednoduchých 

(neuspořádaných) až po složité sociogramy, které mohou mít trojrozměrnou podobu 

(Petrusek, 1969) 

Neuspořádaný sociogram,je možné použít při maximálním počtu 10 osob, při 

větším počtu, by byl nepřehledný (Nejezchleb in Petrusek 1969). Nejčastěji se však 

používá terčový (kruhový), který navrhla Nortwayová, nebo hierarchický (osový) 

sociogram. Tyto sociogramy podávají informace souhrnně a hlavně přehledně, tak že 

upoutají naší pozornost, což je veliká výhoda. Nevýhodou ale je, že vytvoření 

sociogramu nemusí být vždy jednoduché, to obzvláště když je více jak 20 zkoumaných 

osob. Sociogram při takto vysokém počtu účastníků lze provést za předpokladu, že je 

mnoho ,,izolátů“, takže sociogram bude jednoduchý (Petrusek, 1969). 

 

Obrázek 2: Terčový sociogram dle Novotné,  2010 

 

V sociogramu se objevují typické konstelace, jednou z nich jsou charakteristické 

pozice jednotlivých členů skupiny, které jsou dány typem a frekvencí získaných voleb. 

Dále mohou být vidět podskupiny v různých formách (hvězda, řetěz, pár, atd.) (Hrabal, 

2011). 

 

Obrázek 1:  Hierarchický sociogram dle 
Novotné,  2010 
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Nakonečný (1995) rozděluje sociální pozice takto: 

 ,,hvězda“ – nejvíce volený člověk, avšak jak kladně, tak i záporně 

(maximální počet výběrů i odmítnutí) 

 ,,outsider“ – člověk, který často volí ostatní lid, avšak on sám volen není 

 ,,izolát“ – jedinec, který není volen a sám také moc nevolí, žije na okraji 

skupiny a skupina si ho nevšímá 

 ,,šedá eminence“ – člověk v pozadí, který díky ,,hvězdě“ ovlivňuje 

skupinu. Je určován vzájemným pozitivním výběrem hvězdy a izoláta. 

 ,,antihvězda“ – je velkou částí skupiny odmítán a má maximum 

negativních voleb. 

 Jedinec s ambivalentním statusem – jedinec, který má stejný počet 

odmítnutí jako výběrů, je to velmi komplikovaná osobnost 

2.4.3 Sociometrické indexy 

Jedná se o kvantitativní analýzu sociometrických dat, která je podrobnější a 

vychází ze sociometrických matic. Pomocí indexů lze vypočítat dva typy ukazatelů, 

individuální a skupinové. Existují standardní výpočty a záleží na autorovi, jaký typ 

použije. Mezi individuální ukazatele patří indexy aktivního sociopreferečního chování, 

indexy pasivního sociopreferečního chování a indexy vzájemných vztahů. Do 

skupinových se řadí index skupinové koheze, index skupinové integrace a mnoho 

dalších (Petrusek, 1969). 

2.5 Kvalitativní dotazování 
Dotazování obecně zahrnuje různé typy rozhovorů, testů, škál a dotazníků. Tyto 

metody se mohou používat samostatně anebo v kombinaci s jinými metodami. 

Kvalitativní dotazování je hlavní metoda sběru dat v empirickém výzkumu. V této 

metodě se nikdy nepředkládají dotazovaným předem určené formulace odpovědí, je zde 

svoboda dotazovaného a výzkumník se přizpůsobuje respondentovi (Hendl, 2012). 

Hendl (2012) uvedl tyto výhody kvalitativního dotazování: 

 je možné zjistit, zda dotazovaný otázkám správně porozuměl 

 dotazovaný uvádí své zcela subjektivní názory 

 dotazovaný může navrhovat možné vztahy a souvislosti 

 lze tematizovat konkrétní podmínky situace dotazovaného 
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V rozhovoru existuje několik dotazovacích technik, které lze kombinovat a 

používat dle počtu osob, které se zúčastní rozhovoru, situace ve které je rozhovor 

prováděn či dle formy informací, které chceme dotazováním získat. Mezi nejdůležitější 

techniky patří: strukturovaný otevřený rozhovor, rozhovor s návodem, neformální 

rozhovor, fenomenologický rozhovor, narativní rozhovor, epizodické interview, 

skupinová diskuse. Každé z těchto technik má své výhody, ale i nevýhody a také 

vyžadují jinou přípravu (Hendl, 2012). 

V našem případě využíváme polostrukturovaný rozhovor (rozhovor pomocí 

návodu), jeho hlavním specifikem jsou předem připravené otázky/témata, která však 

nemají jasně dané pořadí, takže tazatel má zde větší volnost, dokonce může otázky 

během rozhovoru modifikovat. Důležité však je, aby výzkumník probral všechny 

připravené otázky. Výhodou je, že rozhovor působí přirozeněji a že ho lze dle aktuální 

situace v rámci mezí měnit (Chráska, 2007). 
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3 Cíle a úkoly práce 

Cílem práce je provést výzkum mapující sociální vztahy ve skupině a jejich 

změnu po absolvování atletického soustředění obsahujícího prvky her a cvičení v 

přírodě. 

3.1 Úkoly práce 
1. Vybrat vhodný výzkumný nástroj ověřující změnu vztahů ve skupině.  

2. Získat informovaný souhlas rodičů s účastí jejich dítěte ve výzkumu 

3. Ověřit sociální vztahy ve skupině před soustředěním. 

4. Ověřit sociální vztahy po soustředění. 

5. Provést rozhovory s vybranými dětmi, zapsat výsledky, vytvořit sociogramy 

a vyhodnotit výsledky. 

6. Porovnat výsledky s autory, kteří se tímto tématem zajímají a s jinými 

pracemi. 

 

3.2 Vědecké otázky 
1. Dojde po absolvování soustředění s prvky her a cvičení v přírodě ke zlepšení 

vztahů ve skupině, vytvoří se v rámci sociogramu těsnější síť vztahů mezi 

členy skupiny?  

2. Jak děti hodnotí zařazení her a cvičení v přírodě do programu atletického 

soustředění?  
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4 Metodika práce 

4.1 Výzkumný soubor 
Výzkumný soubor představuje 12 jedinců, z toho jsou 2 chlapci a 10 dívek. 

Věkový průměr je 10,1 let, nejmladším členkám skupiny je 9 let. Ve výzkumném 

souboru se nacházejí dvojvaječná dvojčata a 2 sestřenice. 

Výzkumný soubor je součástí větší skupiny, čítající 34 členů, avšak ti se 

soustředění nezúčastnili. Všechny děti navštěvují atletický klub ASK Slavia Praha. 

Jedná se o dobrovolný kroužek, který probíhá 2x týdně, 60 minut. Většina dětí se zná 2 

roky, jen 3 dívky navštěvují kroužek pouze rok. Celkem se soustředění zúčastnilo 34 

dětí, které se moc dobře neznají, jelikož mají 3 různé trenéry a tréninky jim probíhají 

odděleně. Výzkumný soubor trénuje Karel, kterému je 26 let a pracuje jako vedoucí 

internetového obchodu. Sám provozoval atletiku od 7 let, avšak před 2 roky skončil a 

začal se věnovat tréninku dětí. Má trenérskou licenci třídy C, která ho opravňuje 

trénovat atletickou přípravku. 

 

4.2 Sběr dat 
Shromáždění dat k výzkumu probíhalo v červenci roku 2015 na atletickém 

soustředění. Nejprve, jsme si u autobusu vybraly od každého rodiče podepsaný 

informovaný souhlas, vzor souhlasu je v Příloze 1. Účastníci dostali po příjezdu na 

soustředění dotazník, tento stejný dotazník dostali za 7 dní před odjezdem domů. Oba 

dotazníky děti vyplňovaly ve venkovní části restaurace, ve které nikdo jiný nebyl, a děti 

měly na vyplňování klid. Nejprve jim byly přečteny instrukce, vysvětlen význam slova 

vliv a sympatie, poté bylo odpovězeno na případné dotazy a pak již každý sám 

vyplňoval svůj dotazník. Čas pro vyplnění dotazníku nebyl nikterak omezen. Na konci 

soustředění byl ještě proveden s 6 dívkami rozhovor, což nám pomohlo v konkretizaci 

výsledků. 

Mezi zadáním pre-testu a post-testu probíhal intervenční program (atletické 

soustředění). Soustředění bylo organizováno ve dvou blocích, v dopoledním bloku byli 

účastníci ve dvou skupinách a probíhal atletický trénink, který byl však zpestřen i hrami 

či gymnastikou. Výzkumný soubor byl dohromady v jedné skupině s ostatními 

účastníky. Odpolední program probíhal formou her v přírodě, které byly zaměřeny na 
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spolupráci, poznání ostatních členů skupiny, ale také poznání sám sebe, rozvoj 

sociálních vztahů a společné řešení problémových úkolů. Součástí soustředění byly 

seznamovací a kontaktní hry, hry na rozvoj spolupráce, problémové hry, vysoké a nízké 

lanové překážky. Náplň soustředění je popsána v Příloze 2. 

 

4.3 Použité metody 

4.3.1 Sociometrie 

V první části našeho šetření byla využita metoda Třídní kompas. ,,Sociometrická 

ratingová metoda ,,Třídní kompas“ je speciální sociometrický postup, který byl vyvinut 

pro pedagogickou diagnostiku třídního klimatu, volbu třídních zástupců a optimalizaci 

práce se třídami“ (Hrabal, 2011, s. 10). 

Tato metoda dává pedagogovi informace o sociální dynamice třídy. Umožní mu 

poznat, jaká je atmosféra ve třídě, upozorní ho na ohrožené a osamocené žáky. Ukáže 

mu, kdo má vliv na třídu a kdo je jak sympatický. Tyto informace poté může použitý při 

práci s kolektivem, kdy může přeměnit sociální klima za pomoci vlivných žáků (Hrabal, 

2011). 

V testu ,,Třídní kompas“ byla reliabilita určena na 0,84, pomocí re-testu. Test 

byl dáván 18 třídám po dobu 4 let, sběr dat se opakoval každý rok. Tato hodnota 

znamená, že test je dostatečně spolehlivý. Re-test také ukázal, že vliv ve třídě je velmi 

stálým ukazatelem, avšak sympatie hodně závisí na aktuální dynamice skupiny (Hrabal, 

2010). 

Tato metoda byla vytvořena pro školní účely, k diagnostice třídního klimatu, je 

konstruována pro žáky 2. stupně (od 11 let). Věkový průměr našeho výzkumného 

souboru je však 10,1 let a nejedná se o školní třídu, avšak o zájmový atletický kroužek. 

I přesto jsme tuto metodu použili, protože nám přijde jednoduchá, pro děti srozumitelná 

a myslíme si, že pro naše účely je dostačující. 

Metodou získaná data, jsme pomocí počítačového programu ,,Třídní kompas“ 

upravily do podoby sociogramů, které nám podrobněji ukázaly podskupiny, které se ve 

skupině objevovaly, a přehledně nám vykreslily pozice jednotlivých členů. 

V druhé části sociometrického šetření byly použity dvě sociometrické otázky, 

které v těchto typech šetření bývají velmi časté (Kalkusová, 2012)- Kdyby ti maminka 
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dovolila uspořádat u vás doma večírek na oslavu tvých narozenin, koho ze skupiny by si 

pozval(a)? Koho ze skupiny by sis sebou vzal(a) na pustý ostrov?. Respondenti uváděli 

jména kamarádů na základě určitého výběrového kritéria. Sféra výběru byla omezená na 

uzavřenou skupinu – děti, které byly na soustředění přítomny. Počet výběrů nebyl 

omezen, jednalo se pouze o pozitivní výběry. Konkrétní podoba celého záznamového 

listu je v Příloze 3. Tato metoda, kterou blíže vysvětlujeme v kapitole 2.5.1, byla 

vyhodnocena pomocí neuspořádané matice. 

 

V konstrukci matice jsme postupovali dle Petruska (1969): 

1. Jednotlivci byli označeni jiným jménem a seřazeni dle abecedy. 

2. Byla sestrojena tabulka, do níž byly zapsány šifry tak, že jejich pořadí ve 

sloupcích a řádcích bylo stejné. 

3. Hlavní diagonála byla proškrtnuta. 

4. Do řádků byly zaneseny výběry, které daná osoba provedla, číslem 1.  

5. Ve sloupcích se tímto objevily obdržené výběry. 

6. Na pravé straně byla provedena sumace provedených voleb a na spodu 

tabulky sumace obdržených voleb. 

7. Vedle tabulky byly zapsány sumace vzájemných výběrů. 

 

4.3.2 Rozhovor 

Polostrukturované rozhovory byly provedeny na konci soustředění s šesti 

dívkami, které se dobrovolně přihlásily. Rozhovor probíhal s každou dívkou jednotlivě, 

aby nedošlo k ovlivnění výpovědí. Při rozhovoru jsem provedla audiozáznam, pro lepší 

zpracování dat, jak uvádí Miovský (2006), člověk se nemusí zabývat psaním, ale může 

se plně věnovat rozhovoru a případně si dělat jen malé poznámky. 

Strukturovaly jsme 7 otázek, které jsme položily každé dívce, výjimkou je 

poslední otázka, která byla pro každou dívku jiná a vztahovala se k jejím individuálním 

odpovědím v sociometrickém dotazníku: 

 
1. Proč si myslíš, že hrajeme na soustředění hry, k čemu jsou dobré? 

2. Která hra se ti nejvíc líbila? 

3. Při které hře, si nejvíce poznal/a ostatní členy skupiny? 
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4. Myslíš, že tenhle týden nějak ovlivnil vaši skupinu a jak? 

5. Dověděl/a ses o někom něco nového za tento týden a při jaké příležitosti? 

6. Hrajete při tréninku takové hry? Chtěl/a bys je hrát? 

7. Individuální otázka – proč si změnil tohle hodnocení? 
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5 Výsledky 

V této části rozebíráme výsledky, které jsme získali z dotazníkového šetření a z 

rozhovorů, všechna uvedená jména jsou smyšlená. Nejprve popisujeme sociogramy 

vytvořené na základě výsledků získaných metou Třídní kompas, poté rozebíráme 

sociometrické otázky a nakonec uvádíme souhrn z rozhovorů, který tyto výsledky 

doplňuje. 

5.1 Sociometrická část 
V testu Třídní kompas děti určovaly sympatie a vliv ostatních ze skupiny, 

vyhodnocení bylo provedeno graficky a jeho výstupem je sociogram. Pro jeho snazší 

pochopení uvádíme Obrázek 3, který vysvětluje znaky použité v sociogramu. Dále děti 

prováděly volby na základě určitých výběrových kritérií. Tyto výsledky předkládáme v 

tabulce, kde porovnáváme dvě otázky, celkový počet výběrů a sociometrické indexy 

spočítané z dat získaných před a po soustředění. 

 

Obrázek 3: Legenda k sociogramu (Hrabal, 2011) 

 

Pokud srovnáme Obrázky 4 a 5, které zobrazují pouze odevzdané a obdržené 

volby s hodnotou. 3, tak zjistíme, že po soustředění se počet těchto voleb zvýšil. Před 

soustředěním bylo celkem 28 odevzdaných voleb a po soustředění jich bylo 53 (k 

tomuto výsledku jsme došly sečtením trojúhelníků vedle jména). Zvýšení voleb je 
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zapříčiněné tím, že se děti více poznaly, což dokládá rozhovor. Velmi sympatickými 

(červený obdélník) a zároveň velmi vlivnými (žlutá barva) jsou před i po soustředění 

Vanesa a Pavla, které jsou tedy v této skupině považovány za hvězdy. Ostatní členové 

skupiny po soustředění získali více voleb sympatií a zároveň sami odevzdali více voleb, 

výjimkou jsou Jakub, Hugo a Monika. Jakub neodevzdal ani nedostal žádnou volbu č. 3 

v sympatiích, Hugo v obou případech nedostal žádnou volbu, avšak po soustředění 1 

volbu č. 3 odevzdal a Monika také žádnou nedostala, avšak před i po soustředění dala 2 

volby č. 3. 

 

 

Obrázek 5: Obdržené a odevzdané vol. 3 – po 

 

Obrázek 4:  Obdržené a odevzdané vol. 3 - před 
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Z bližšího pohledu na Obrázky 6 a 7 je patrná skupina 7 dívek, po soustředění k 

nim přibyla Lenka a Karolína, které jsou sestřenice a předtím byly velmi izolované. 

Postavení Moniky však zůstalo stejné, je outsiderem skupiny a to i přes to, že na atletiku 

chodí již od začátku. Trenér uvedl, že s holkami se sice baví, ale ani na tréninku ji 

neberou mezi sebe.  

 

Obrázek 6: Vztah dívek před soustředěním (volby č. 3) 

 

Obrázek 7: Vztah dívek po soustředění (volby č. 3) 

 

Jakub z těchto výsledků působí také jako outsider, avšak to je dáno tím, že se 

soustředění účastnili jen dva kluci a podle trenéra jeho kamarádi na soustředění nejeli. 

Hugo také nemá kamarády, při pohledu na Obrázek 8 a 9 je zřejmé, že má pouto s 



 

35 
 

Nikolou, která je však jeho dvojčetem, takže tento výsledek není zcela objektivní. Jeho 

postavení mimo soustředění prý také není moc dobré, je spíše sám a kamarády si 

nesnaží tvořit,jeho postavení mu však nevadí, protože je ,,svůj“. 

 

Obrázek 8: Vztah kluků pře soustředěním (volby č. 2 a 3) 

 

Obrázek 9: Vztah kluků po soustředění (volby č. 2 a 3) 

Celkově je po soustředění skupina více soudržná, vztahy se propojily i přes to, 

že se některá kamarádství změnila. Lucie se před soustředěním více bavila s Vanesou a 

Pavlou, po soustředění, kdy holky byly spolu na pokoji, se začala Lucie bavit s 

Kristýnou a Karolínou. Tuto změnu jsem probírala s dívkami v rozhovoru, některé z 

nich uvedly, že jejich kamarádství již není takové a to bylo způsobeno tím, že s ní byly 

každý den a poznaly její návyky, které jim nevyhovovaly. 

Celkový počet výběrů se u obou sociometrických otázek po absolvování 

soustředění zvýšil, u otázky koho ze skupiny by si vzali na pustý ostrov, to bylo 

dokonce z původních 24 na 42 výběrů.Vzájemné výběry byly velmi četně zastoupeny, u 

otázky na oslavu narozenin bylo více než 50% výběrů vzájemných. Z těchto výsledků 
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jsme spočítaly index sociální soudržnosti. U otázky týkající se oslavy narozenin došlo 

k jeho zvýšení z 0,36 před soustředění na 0,39 po soustředění. U varianty ostrova bylo 

před soustředěním 12 vzájemných výběrů, což tvoří přesně 50% z celkového počtu, 

zatímco po soustředění se vzájemné výběry zvýšily na 18, po soustředění byl tedy index 

soudržnosti 0,18 a po soustředění 0,27.Počet všech možných výběrů je 132, počet 

celkových výběrů je však menší, nedosahují ani 50% a to u obou otázek. Přehledněji 

jsou výsledky zaznamenány v Tabulce 1. 

 

Tabulka 1: Počty výběrů v jednotlivých otázkách, index sociální soudržnosti 

 

Soubor   

  

oslava ostrov  

počet všech 

možných 

výběrů 

celkem 

výběrů 

vzájemné 

výběry 

celkem 

výběrů 

vzájemné 

výběry 

N= 12 

PRE 36 24 24 12 

132 
I pre 0,36 0,18 

POST 48 26 42 18 

Ipost 0,39 0,27 

N – počet respondentů; PRE - počet výběrů před kursem; POST – počet výběrů po 

kursu; Ipre – index sociální soudržnosti před kursem; Ipost – index sociální soudržnosti po 

kursu 

Sociometrické matice (Příloha 4) nám ve většině případů potvrzují, ale 

v některých případech i vyvracejí výsledky ze sociogramů.Je z nich lépe vidět, že 

Monika je na okraji skupiny, jelikož jí v ani jedné otázce nikdo nezvolil. Její počet 

výběrů byl však nadprůměrný. Když se podíváme na obdržené volby ostatních, tak 

zjistíme, že nejoblíbenější je Nikola, která dostala celkem 27 voleb a poté Pavla s 24 

obdrženými volbami. Vanesa je v celkovém součtu až na 5. místě, v tomto bodě se naše 

výsledky velmi liší, dle sociogramu je totiž považována za velmi sympatickou. Myslíme 

si, že tento rozdíl může být dán tím, že děti některá jména zapomněly uvést (což některé 

dívky uvedly v rozhovoru) nebo tím, že sociometrické otázky jsou pro ně více konkrétní 

a představitelné, tím pádem pro nás mohou být tyto odpovědi více vypovídající. 
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5.2 Rozhovor 
Ve třetí části byl proveden s šesti dívkami rozhovor.Na první otázku proč jsme 

hráli odpolední hry, odpověděla většina, že kvůli tomu, aby se seznámili. Velmi častou 

odpovědí také bylo, že jsme je hráli proto, aby se nenudili. Karolína však měla trošku 

jinou odpověď: ,,Kvůli tomu že jsme za to dostávali vatu. Hodně jsme se také 

seznámili.“ (Vatu děti dostávaly, jako odměnu když rychle splnily úkol nebo když 

vyhrály nějakou hru. Vata pro ně byla motivací).  

Na nejlepší hře se holky moc neshodly, líbila se jim noční bojovka, boj o 

korunu, stanoviště s úkoly, ale také orientační běh. Z odpovědí bylo zřejmé, že 

odpolední hry je bavily. 

 Odpovědi na další otázku se hodně lišily: ,,Při které hře si poznala ostatní ze 

skupiny?“. Dvě dívky uvedly, že se nejvíce poznaly s ostatními při orientačním běhu. 

Lenka řekla: ,,Při hledání pokladu, protože jsme to dělaly všechny děti společně a 

dověděla jsem se, kdo a co jak umí.“  

Při čtvrté otázce jsem se ptala na to, jestli tento týden nějak změnil jejich 

skupinu. Nikola odpověděla, že si nemyslí, že by tento týden skupinu nějak změnil, ale 

ostatní dívky uvedly, že si myslí, že ano, protože se na soustředění lépe poznaly a teď se 

spolu více baví. Některé dívky uvedly, že se o jiných členech skupiny dověděly něco 

nového, avšak si myslím, že to nebylo zapříčiněno hrami, ale spíše tím, že spolu děti 

trávily i volný čas, kdy nebyl program. Z odpovědí vyšlo, že Lenka a Karolína se 

ostatním zdály na tréninku tiché, ale soustředění toto jejich mínění změnilo.   

Veronika jako jediná odpověděla, že má radši atletické tréninky, kdy se trénuje 

technika, než hraní her, avšak ostatní dívky uvedly, že mají radši hry anebo by chtěly 

kombinovat obojí.  

Individuální otázky byly spíše pro objasnění některých voleb sympatií či vlivů, 

ale bylo z nich zřejmé, že mnohé sympatie přibyly, protože se holky navzájem více 

poznaly a měly na soustředění čas na povídání. Monika není oblíbenou členkou skupiny 

a dívky jí neberou mezi sebe. Dalším tématem byli kluci, zde vyšlo najevo, že dívky si 

s kluky nerozumí a ani nemají snahu se s nimi bavit.  
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6 Diskuse 

Hry a cvičení v přírodě jsou přínosné jak pro jednotlivce, tak i pro sociální 

skupinu. Jednotlivcům pomáhají hry v přírodě zvyšovat sebedůvěru, učí ohleduplnosti, 

odbourávají nežádoucí chování a mnoho dalšího, ve skupině podporují komunikaci a 

spolupráci, budují důvěru k ostatním členům skupiny a učí akceptování druhých. 

S těmito výroky se shoduje mnoha autorů, například Hermochová (2005), Neuman 

(2009), Kaplan, Bartůňková, Neuman(2010). Naše práce tyto názory potvrdila. Děti 

v rozhovoru uvedly, že se po absolvování soustředění více poznaly, že je jejich skupina 

více soudržná a že spolu více komunikují. Tyto výsledky dokládají i sociogramy, ze 

kterých je zřejmé, že jsou vztahy mezi členy více propojené. 

Děti spatřují hlavní přínos her v seznámení a navázání kontaktu s druhými, 

v zábavném vyplnění času a v naučení se něčeho nového nebo procvičení již 

naučeného. Ostatní přínosy si však děti neuvědomují, jelikož hru vnímají jen jako 

činnost a ne jako prostředek. Ani rodiče samotní si význam her dostatečně 

neuvědomují. To dokládá Koťáková (2014), která říká, že je velmi těžké děti zaujmout a 

udržet jejich pozornost, a že rodiče vnímají hru jako něco nepodstatného, tím potvrzuje i 

naše mínění v úvodu. 

Dle Thorové (2015) dívky mladšího školního věku považují chlapce za vulgární 

a zlobivé, naopak chlapci považují dívky za uječené a ufňukané. Tato podobná tvrzení 

uvedly i dívky v rozhovoru, dokonce nám to potvrdil i sociogram, kde je vidět, že dívky 

do své skupiny chlapce neberou a separují se od nich. Pokud si děti mohou zvolit 

skupiny podle sebe, tak se vždy rozdělují podle pohlaví a protestují, pokud mají být 

skupiny koedukované. Langmeier a Krejčířová (2006) uvádí, že se dívky a chlapci 

v tomto věku začínají od sebe oddalovat, což je dáno tím, že si vytvářejí ženskou a 

mužskou identitu, v pozdějším věku to přechází do tzv. izosexuální skupinové fáze. 

Kalkusová (2012) ve své diplomové práci porovnávala 4 školní třídy, které se 

účastnily kursu aktivit v přírodě, sledovala změny sociální soudržnosti. Mapovala 

vztahy před kursem aktivit v přírodě, ale i po kursu a jejich změny. Když jsme její 

výsledky sociometrických otázek porovnaly s našimi, tak jsme došly k názoru, že naše 

skupina má velmi málo výběrů, celkem je možných 132 výběrů a v našem případě 

výběry netvoří ani 40% z celku.Tyto rozdíly se však daly předpokládat, jelikož náš 

výzkumný soubor spolu netráví tolik času a neznají se tak dlouhou dobu. 
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Některé zahraniční výzkumy potvrzují, že hry a cvičení v přírodě mají kladný 

vliv na skupinu dětí. Studie Filippoua a Kouthourise (2014) se zabývá změnami pocitů 

vůči skupině a individuální práci. Výzkum provedli se 142 dětmi, kdy 62 z nich 

zúčastnilo tábora zaměřeného na aktivity v přírodě a 80 dětí se zúčastnilo typického 

tábora. Došli k výsledku, že děti, které se zúčastnily tábora zaměřeného na aktivity v 

přírodě, dávají přednost skupinové práci a ty, co se zúčastnily běžného tábora, 

upřednostňují individuální práci, skóre vyjadřující empatii se ale zvýšilo u všech dětí. 

Tyto výsledky poukazují na to, že díky táborům (pobytům v přírodě), lze přispět 

k rozvoji sociálních dovedností, snadněji se však těchto cílů dosahuje, pokud je náplň 

pobytu účinně organizována a má strukturu. 

Dle výsledků ,,Třídního kompasu“ se zdá, že děti dostatečně nepochopily 

význam slova vliv, v některých případech se totiž hodnoty vlivu a sympatií shodovaly. 

Sledování vlivu však nebylo naším cílem, přesto zde vyvstává otázka, jestli děti správně 

pochopily význam slova sympatie. Před vyplněním dotazníku jsme význam obou slov 

vysvětlily, dokonce jsme uvedly příklady z praxe a také jsme nechaly prostor na otázky, 

ale při rozhovorech se nám u některých dívek zdálo, že pojmům nerozumí. Pokud se na 

test podíváme odstupem, tak si myslíme, že nebyl úplně vhodně zvolen, ač se nám zdál 

srozumitelný a jednoduchý, pro děti tomu tak nebylo. Nevýhodou použitého 

výzkumného nástroje je jeho nižší přehlednost a obtížnější interpretace oproti 

sociomapám, které ve své práci použila Kalkusová (2012). Výhodou je naopak výrazně 

lepší cenová dostupnost, zejména pro nekomerční účely.  
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7 Závěr 

Výsledky práce potvrdily, že hry v přírodě jsou pro sociální skupinu velmi 

přínosné, zvyšují soudržnost skupiny a mají vliv na její celkové klima. V rozhovoru děti 

uvedly, že se díky soustředění více poznaly a že je skupina soudržnější. Tento výsledek 

potvrzují i sociogramy, které jsme utvořily pomocí programu Třídní kompas, je na nich 

vidět, že vztahy se více propojily. Sociogramy také ukázaly, že skupina je rozdělená na 

dívky a chlapce, což se však dle věku dětí dalo očekávat. Při vyhodnocování 

sociometrických otázek jsme došly ke stejnému závěru, u obou otázek došlo po 

soustředění k navýšení výběrů a shodnost u otázky na oslavu narozenin tvořila vždy 

více jak 50%, u otázky ostrova bylo však shod méně. 

Většina z dotazovaných dětí odpověděla, že hry v přírodě chtějí hrát, někteří 

v kombinaci s běžným atletickým tréninkem, jiné by radši hrály jen hry, také bylo z 

rozhovoru vidět, že si děti plně neuvědomují smysl her, ale hry hrají, protože je baví a 

jsou pro ně něčím zajímavé. 

Mrzí nás, že jsme hrami v přírodě nedokázaly začlenit do skupiny všechny děti a 

že některé stále zůstávají spíše na jejím okraji. Toto je však věc, která nebyla cílem 

práce a je spíše na trenérovi, na tom jak s dětmi bude pracovat a jak s těmito výsledky 

naloží.  

Hry v přírodě jsou prospěšné pro skupiny, avšak stále je mnoho oblastí, které 

nejsou více prozkoumány, například jak dlouho tyto změny ve skupině trvají, jestli 

členové skupiny, kteří se zúčastnili soustředění, se spolu budou bavit více než ti, co se 

nezúčastnili nebo jestli budou atletiku navštěvovat raději než dříve. Určitě by bylo 

zajímavé rozšířit výzkumný vzorek a i o jiné sporty a zjistit, jaký je rozdíl mezi 

kolektivním a individuálním sportem. 

Myslíme si, že naše práce splnila stanovené cíle v jejich celé šíři a že jsme 

odpověděly na stanovené vědecké otázky. 
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Příloha 1 

Vzor informovaného souhlasu 

Informovaný souhlas 

Pro výzkumný projekt: sociální dynamika atletické skupiny  

Období realizace: 11.7.-18.7.2015 

Řešitelka projektu: Dominika Krupková 

 

Vážená paní, vážený pane, 

 obracím se na Vás s žádostí o spolupráci na výzkumném projektu, jehož 

součástí budou Vaše děti. Jedná se o výzkum k mé bakalářské práci, která má název 

Využití her a cvičení v přírodě v atletické přípravce a jejich dopad na sociální dynamiku 

skupiny. Hlavním cílem výzkumu je formou dotazníku na začátku a na konci 

soustředění zjistit, jaké mají děti vztahy mezi sebou a jak se vztahy po týdnu změní. 

Všechny informace budou neveřejné a jen pro potřeby bakalářské práce, případně pro 

potřeby jejich trenéra. Pokud s účastí na projektu souhlasíte, připojte podpis, kterým 

vyslovujete souhlas s níže uvedeným prohlášením. 

Prohlášení 

Prohlašuji, že souhlasím s účastí na výše uvedeném projektu. Řešitelka projektu 

mne informovala o podstatě výzkumu a seznámila mne s cíli a metodami a postupy, 

které budou při výzkumu používány, podobně jako s výhodami a riziky, které pro mne 

z účasti na projektu vyplývají. Souhlasím s tím, že všechny získané údaje budou 

anonymně zpracovány, použity jen pro účely výzkumu a že výsledky výzkumu mohou 

být anonymně publikovány.  

Jsem informován/a, že mám možnost kdykoliv od spolupráce na projektu 

odstoupit, a to i bez udání důvodu. 

Jméno a příjmení dítěte:_____________________________________ 

Podpis zákonného zástupce:__________________________________ 

V_______________dne_____________ 
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Příloha 2                                 

Podrobný program soustředění 

Hlavním tématem soustředění byly Mimoňové. Každý večer jsme dětem pouštěli 

část filmu, která je měla namotivovat na další den. Za správně provedený úkol, nebo za 

vyhranou hru děti dostaly polštářovou vatu, aby si na konci soustředění mohly vycpat 

vlastní Mimoňský polštář. Smysl sbírání vaty jim byl však utajen. 

Program začínal v sobotu odpoledne seznamovacími hrami. Cílem těchto her 

bylo vzájemné představení, seznámení, zjištění základních informací o člověku a 

samozřejmě navození přátelské atmosféry. Děti měly za úkol seřadit se dle výšky a poté 

se seřadit podle abecedy dle křestních jmen. Další hrou byl průchod kruhem. Každý si 

vyhlédl místo na protější straně kruhu, poté všichni zavřeli oči a na společný signál 

vyšli na vyhlídnuté místo. Pak jsme hráli hru jmeniny, do které se zapojili i trenéři. 

Když se potkají dva lidé, tak si podají ruku a navzájem si řeknou svá jména, v tu chvíli 

si jména vymění a poté se představují svým novým jménem, když se k někomu dostane 

jeho jméno, tak vypadává ze hry. Poté jsme hráli hru na laser, kdy děti přeskakovaly 

napnutá švihadla. Pak jsme hráli dvě míčové hry, jedna byla na krále a šaška což je 

vybíjená avšak s upravenými pravidly. Druhá byla rajče, kdy děti vytvořily kruh a stály 

k sobě zády ve stoji rozkročném, a snažily se ostatním prohodit míč mezi nohama. 

Nakonec jsme hráli hututu . 

 V neděli děti běžely orientační běh v trojicích dle turistické mapy. Běh 

byl po velkých cestách, někde byly fáborky a děti cestou odpovídaly na otázky. 

 V pondělí byly děti rozděleny do jiných trojic, jejich úkolem bylo 

oběhnout 5 stanovišť, kde byli rozmístěni trenéři a splnit zde úkoly. Vyhrála ta trojice, 

která oběhla všechna stanoviště nejrychleji. 

 V úterý jsme šli na půl denní výlet na Plešivec, kde si některé děti zkusily 

vysoké lanové překážky, ale většina šla na dětské lanové překážky, které jsou tři metry 

vysoko nad zemí. 

 Ve středu byly děti rozděleny do čtyř týmů a v lese hrály boj o vlajku 

(boreš neboli přebíjenou) – hru vyžadující vymýšlení herní strategie a spolupráce v 

týmu. 
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 Ve čtvrtek byly problémově orientované hry. Tedy hry, ve kterých se 

dostává skupina před nějaký problém, který se pro ně stává úkolem a musejí ho co 

nejlepším možným způsobem vyřešit, jsou to tedy hry rozvíjející kooperaci.Děti byly 

rozděleny do pěti týmů, obcházely stanoviště a na každém stanovišti měly vyřešit 

nějaký úkol v 15 minutách. Tým,úkol splnil, dostal bod, takže maximálně mohly získat 

5 bodů. Večer byla bojovka, děti jsme rozdělili do třech skupin a se zavázanýma očima 

jsme je dovedli do lesa, poté bylo jejich úkolem najít se s ostatníma skupinami a pak jít 

za majákem (světlem), kde na ně čekal dopis a klíč. 

 V pátek šly všechny děti společně za pokladem, cestou dostaly 

zašifrované zprávy a mapy, nakonec došly do blízké vesnice, kde byl oheň a slavnostní 

zakončení soustředění. 

  



 

IV 
 

Příloha 3 

Sociometrický dotazník a instrukce k jeho vyplnění 

ZÁZNAMOVÝ LIST 
 Jméno a příjmení V S Zdůvodnění sympatií 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

 

Doplňující otázky: 
 

1. Kdyby ti maminka dovolila uspořádat u vás doma večírek na oslavu tvých 
narozenin, koho ze skupiny by sis pozval(a)? 

 

 

2. Koho ze skupiny by sis s sebou vzal(a) na pustý ostrov? 

 

  



 

V 
 

Instrukce 

1. Proškrtni své jméno. 
2. Vyplň sloupec V (vliv). 

 Ke každému jménu napiš bodovou hodnotu od 0 do 3. 

 3 body: člověk s nejsilnějším vlivem na skupinu 

2 body: jeden/jedna z vlivných ve třídě 

1 bod: člověk s průměrným vlivem na třídu 

0 bodů: ti kteří nemají žádný vliv na skupinu 

Vliv na skupinu má ten, jehož mínění a chování má pro ostatní ve skupině 

význam a nebo na ně udělá dojem. Přitom není důležité zda, tento člověk má na skupinu 

dobrý nebo špatný vliv. Jedná se jen o to, jak silně skupinu ovlivňuje.  

Když si u někoho nebudeš jistý/jistá, srovnej ho s jiným člověkem ze skupiny a 

ohodnoť ho jako ty, kterým je nejpodobnější. Při hodnocení pracuj sám, s nikým se 

neraď. 

3. Vyplň sloupec S (sympatie). 

Ke každému jménu napiš bodovou hodnotu od 0 do 3. 

3 body: velmi sympatický člověk 

2 body: sympatický člověk 

1 bod: někdy sympatický člověk 

0 bodů: ti, ke kterým máš neutrální postoj 

Sympatický je nám ten, kdo je příjemný, s kým se rádi stýkáme, s kým rádi něco 

děláme, nebo bychom s ním rádi něco dělali. S nikým se neraďte protože, každý člověk 

je jiný a každému je sympatický někdo jiný. 

4. Vyplň sloupec ,,zdůvodnění sympatií´´. Zamysli se nad tím, proč ti je někdo 
více sympatický a někdo méně. 

 

5. Vyplň doplňující otázky. Pokud chceš, tak můžeš napsat i více jmen. 

  



 

VI 
 

Příloha 4 

Výsledky sociometrických otázek 

 


