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1. Úvod 

Když si položíme základní otázku a zeptáme se, co je to HRA? 

Naskytne se nám hned několik vysvětlení a různých pohledů na tento nám 

již tak známý pojem. 

Mnoho z nás bere hru jako každodenní součást života, jiný například 

jako vyplnění volného času, někdo ji bere jako samostatný aspekt života. 

Zajisté vznikne velký rozdíl, pokud se zeptáme, aby nám definovaly hru 

děti v mateřské škole a když se zeptáme lidí, kteří už jsou dospělí a mají 

třeba už vlastní vnoučata. Dětem se může vybavit třeba panenka, autíčko, 

míč, švihadlo, stavebnice, zvířata aj. 

A dospělým? Těm se vybaví například společné akce s kamarády, jejich 

vlastní děti, přetvářka v zaměstnání... 

Z historického hlediska můžeme také říct, že hra vznikla z práce, není 

ale s prací totožná. Přispívá k výcviku činností, ale její výchovné působení 

zajišťuje teprve správné vedení a organizace. 

I přes tyto různé pohledy na pojem hra si myslím, že s tímto slovem je 

spojeno daleko více věcí příjemných, spontánních a zábavných. 

Pokud vytvoříme slovní spojení pohybová a sportovní hra, obsah 

pojmů se nám značně zúží. 

Děti si představí hlavně školní tělocvičnu, někdo hřiště za domem, jiné 

dítě trénink ve sportovním klubu, který pravidelně navštěvuje, místní 

plavecký bazén, hru ve Skautu nebo na letním táboře. V tomto výběru se 

mohou objevovat i negativní emoce, když například hra nevede ke 

zdárnému konci a následnému vítězství, ale k porážce. 

V pohybové a sportovní hře se většinou setkává několik lidí 

(samotní hráči, vedoucí, rozhodčí). Nemusí být zastoupeni zcela všichni, 

ale protože hra sportovní a pohybová hra není individuální činnost, 

dochází k vzájemné interakci, kooperaci atd. 

-1 -



Není tajemstvím, že v současné době se u mnohých dětí setkáváme 

s problémy, které vyplývají ze samotného pojetí volného času dětí. 

V minulých letech bylo samozřejmostí, že děti po skončení školní výuky 

trávily většinu svého volného času různými hrami venku nebo v nějakých 

ktomu určených místech. 

V posledních letech se ale situace změnila v důsledku změny životního 

stylu, vývoje techniky a dalších různých možností, které děti mohou vlivem 

těchto faktorů využívat. Jsou to například dětmi velmi oblíbené počítačové 

hry, televize aj. Proto by měl být kladen daleko větší důraz na školní 

tělesnou výchovu, sportovní kroužky a jiné aktivity se sportem spojené. 

Jedním z nejdůležitějších faktorů je zájem samotné rodiny dítěte. 

Podle čeho by se děti při výběru sportu, či jiných odvětvích, kterým se 

chtějí věnovat, měly rozhodovat, než podle doporučení a vzorů svých 

nejbližších? 

Já sama patřím do té generace, která trávila volný čas především 

skotačením venku a hraním různých her. Vymýšleli jsme s ostatními dětmi 

nová pravidla her a rádi jsme soutěžili a poměřovali své síly navzájem. 

Nedokázala bych si představit svoje školní léta i současný život bez 

pohybu, který je mou součástí. 
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2. Problém, cíle diplomové práce 

2.1 Problém diplomové práce 

Mám-li se zamyslet nad problémem diplomové práce, musím se zaměřit 

na tyto otázky : 

- Podle jakých kritérií si děti vybírají činnosti ve svém volném čase? 

- Co a kdo ovlivňuje samotný výběr konkrétní činnosti, pro kterou se děti 

rozhodnou? 

- Kolik času děti věnují ve svém volném čase pohybovým aktivitám? 

- Umožňuje škola dětem smysluplné trávení volného času? 

- Ovlivňuje také školní tělesná výchova budoucí výběr volno časové aktivity 

dětí? 

- Jsou v rámci volnočasových aktivit také dětmi využívány sportovní 

- a pohybové hry? 

- Zařazují učitelé do školního vyučovacího dne tělovýchovné chvilky? 

Dále budu zkoumat, jak často jsou sportovní a pohybové hry 

zařazovány do denního režimu dětí, kolik času je jim věnováno v rámci 

jedné vyučovací jednotky? Vyskytují a používají se pohybové hry 

v rámci sportovních her? Shoduje se názor odborníků (autorů odborných 

publikací) na smysl a důvod pohybových her v životě dětí 

s názorem cvičitelů, učitelů, vedoucích zájmových organizací 

ve zkoumaném vzorku? 



2.2 Cíl diplomové práce 

Cílem mé diplomové práce je zmapování a využívání různých 

pohybových a sportovních her u dětí mladšího školního věku ve vztahu 

k jejich dennímu režimu. Dále zjistit rozsah a obsah těchto herních 

pohybových aktivit. Pro realizaci výzkumu jsem si vybrala ZŠ na vesnicích 

okresu Znojmo, ale také přímo ve městě Znojmo. Budu porovnávat školy 

na vesnicích a přímo ve městě Znojmě. 

Abych cíl řádně splnila, budu vycházet především : 

a) z poznatků získaných studiem odborné literatury 

b) z výsledků výzkumu provedeného na ZŠ 

c) z pozorování dětí a z rozhovorů s rodiči 

Cílem mé diplomové práce ie také najít odpovědi na tyto otázky : 

Podle jakých kritérií si děti vybírají činnosti ve svém volném čase? 

Co a kdo ovlivňuje samotný výběr konkrétní činnosti, pro kterou se děti 

rozhodnou? 

Kolik času děti věnují ve svém volném čase pohybovým aktivitám? 

Umožňuje škola dětem smysluplné trávení volného času? 

Ovlivňuje také školní tělesná výchova budoucí výběr volnočasové aktivity 

dětí? 

Jsou v rámci volnočasových aktivit také dětmi využívány sportovní 

a pohybové hry? 
Zařazují učitelé do školního vyučujícího dne tělovýchovné chvilky? 



I TEORETICKÁ ČÁST 

3. Pohyb 

3.1 Pohyb v současné době, jak se dnes hýbeme? 

Pro nás jako pro lidi se stal a pořád je pohyb nedílnou součástí 

našeho života. V dnešní době ale dochází k výraznému omezování 

pohybu vnějšími vlivy a stylem života lidí. Je to především díky 

"uspěchanému životnímu způsobu života člověka". Lidé mají na vše málo 

času, tak ho šetří, kde se dá. Právě i tam, kde je to nejméně vhodné, a to 

je i oblast samotného pohybu. 

Setkáváme se s nepřehlédnutelným faktem a to tím, že při 

překonávání jakékoli vzdálenosti používáme raději dopravní prostředky 

než vlastní chůzi. Tak jsem se ptala proč? Proč nepoužíváme raději 

například kolo, které naše ovzduší zaručeně neznečišťuje, dá se s ním 

lehce všude zaparkovat a ještě k tomu udělám něco pro své zdraví? 

Setkala jsem se hned s několika různými odpověďmi : " Ze zdravotních 

důvodů."" Urychluje mi to už tak cenný čas." " Z estetických důvodů." 

" Z vlastní lenosti a pohodlnosti" aj. 

Některá vysvětlení by se dala pochopit, ale každý by se měl zamyslet 

a představit si běžný den svého života a uvědomit si, kolik pohybu jsem 

dnes měl(a), jestli jsem udělal(a) něco pro své tělo a tím pádem pro své 

zdraví. Pokud výsledkem mého zjištění je, že se moc nehýbeme a že toho 

pohybu je velice poskrovnu, měli bychom s tím něco udělat a věřte, že 

když člověk chce, tak to jde. Můžeme začít třeba každý den vstávat dříve 

a den přivítat ranní chůzí do práce nebo místo toho, abychom použili 

výtah, vyjdeme či vyběhneme schody po "svých". 
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Je zcela zřejmé, že přirozeného pohybu v našem životě ubývá. 

Bohužel to nejsou jen dospělí, kterým pohyb chybí, ale dnes jsou to už 

malé děti, které trpí nadváhou či obezitou právě díky nedostatku pohybu. 

Když se ohlédneme do doby dřívější, zjistíme, že stejně jako dnes 

se člověk adaptoval na způsob života a společenské prostředí, 

a tak získal nové znalosti a zdokonaloval své schopnosti. 

Chůze, běh byli pro člověka žijícího v přírodě životní nutností pro 

získání potravy i pro zachování života v boji, proto si osvojil i některé 

zbraně, a tak měl člověk větší šanci na přežití. 

Tehdy byl pohyb neodmyslitelným prvkem každodenního života. 

Dnes je tomu bohužel jinak. Ale věřme, že jsou ještě mezi námi tací, 

kterým slovo SPORT stále něco říká a hraje důležitou roli v jejich 

každodenním životě. 

3.2 Pohyb z anatomického hlediska 

Jednotkou lidského pohybu je stah vláken motorické jednotky, kterou 

řídí jedna nervová buňka. Lze ho vyvolat elektrickým drážděním, ale nemá 

praktický význam. Svalová vlákna tvoří svaly, které již mohou pohyb 

provést. Přesto pohyb jednoho svalu má tak omezené možnosti, že se 

musí sdružovat více svalů, aby vznikl účelný pohyb. Toto sdružování 

podporuje tzv. svalový řetězec. Propojením pohybu několika svalů 

v časovém sledu se vytváří pohybové vzorce, které se jedinec učí a jejichž 

paměťovou stopu si ukládá v mozku. Svalové řetězce představují funkční 

celky v osovém svalstvu kolem páteře, ale i všude jinde. Tyto celky na 

sebe vzájemně působí, vytváří se svalová činnost, která se označuje jako 

hybnost. 

Hybnost se dělí podle účelu na několik skupin : 

- hybnost k udržení polohy těla vůči gravitaci, jejichž osou je páteř 

- hybnost pro změnu polohy - přemisťování, lokomoce 
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- hybnost obratná, která představuje práci rukou, jako je např. psaní 

- hybnost výrazová, sdělovací, komunikační, tj. gesta, mimika, řeč 

(28) 

Pohyb je řízený nervovým systémem, a to na různých úrovních. Každá 

úroveň produkuje pohyb o jiné rychlosti. 

Tyto pohyby dělíme na : 

a) Reflexní pohyb - nejrychlejší. Je výsledkem obranné reakce. 

b) Spouštěný, švihový pohyb - je rychlý. Je to naučený a běžně užívaný 

pohyb. 

c) Řízený, ovládaný, vedený pohyb - je nejpomalejší. Souvisí 

s dýcháním - např.při józe. 

3.3 "Dělení" pohybu 

Pojem lidský pohyb lze charakterizovat jako změnu vzájemného 

postavení částí lidského těla, změnu polohy nebo celkového přemístění 

organismu v prostoru. 

A 

a) pohyb aktivní 

- zapříčinění pohybu svaly 

Právě tohoto aktivního pohybu potřebuje dítě nejvíce. 

b) pohyb pasivní 

- pohyb způsobený jinou silou z venku ( např. přemisťování se různými 

dopravními prostředky) 

Aktivní pohyby 

- reflexní - většinou to jsou pohyby neuvědomělé, někdy obranné. Udržují 

polohu těla v klidu i v pohybu. 

- volní - jsou ovlivňovány člověkem, lze k nim zařadit lokomoční pohyby 

(chůze, běh, lezení), různé polohy končetin, změny postavení hlavy 
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a částí páteře, pohyby jazyka, očí, rtů atd. Z tělocvičného hlediska je 

můžeme spatřit v pohybech jednoduchých, ale i ve složitějších celcích. 

- mimovolní - pohyby vyvolané samovolně, neovlivnitelné vůlí. Často jsou 

projevem nervových poruch, proto jsou nežádoucí (tiky, třesy, křeče). 

B Základní pohyby 

- např. chůze, běh, dřep, předklon atd. nejsou vrozené, ale získané. 

K jejich získání ale není potřeba zvláštní učení, protože si je člověk 

osvojuje už od narození.. Potřebuje je k životu a tím dochází k jejich 

neustálému opakování. 

a) pohyb lokomoční 

- pohyby, kde se tělo přemisťuje z jednoho místa na druhé 

- prvotním pohybem je lezení, plazení, později chůze a běh 

-jsou to pohyby přirozené, a proto velmi často využívané 

b) pohyby nelokomoční 

- pohyby, při kterých nastává změna polohy nebo vzájemného postavení 

jednotlivých částí těla 

- patří sem pohyby při přemisťování, zvedání nebo při překonávání síly 

druhého ( přetlačování, přetahování atd.) 

c) pohyby manipulační 

- pohyby, při kterých člověk manipuluje s různými předměty ( uchopení, 

házení, chytání) 

Dítě si tyto pohyby osvojuje již od nejranějšího věku, postupně je 

zdokonaluje. Samotné osvojení pohybů usnadňuje každodenní činnosti 

a připravuje na budoucí pohybovou činnost 

( nejen sportovní, ale i pracovní) .(3,5) 
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3.4 Působení pohybu 

Tělesná výchova vytváří, udržuje a zlepšuje tělesnou kondici dětí, 

jejich individuální tělesný fond, připravuje je pro sport i na jejich budoucí 

zaměstnání. Ukazuje se však, že současný styl života nevytváří dobrý 

základ pro obecnou zdatnost, pro dobrý společenský pohybový fond. 

Proto dochází k menším, či větším odchylkám od normy, někdy 

dokonce k nemoci. Také může dojít k poruše svalového napětí tzv. 

svalového tonu. Při nesouhře svalového napětí dochází k tzv. svalové 

dysbalanci. Dále to může být porucha řízení pohybu, poruchy kloubů -

vrozené či získané, smyslové poruchy, poruchy vnitřních funkcí, intelektu, 

ale i poruchy emocí - neurózy, a potom poruchy následkem úrazu. 

Na všechny tyto pohybové „nedostatky" můžeme záměrně právě 

pohybem působit. Každý cvičitel proto musí ale výborně znát své 

cvičence, aby se zamezilo možnosti poruchu ještě více prohloubit. (28) 

3.5 Děti a sport 

Sport je důležitým prvkem k uvědomění si sama sebe, kdy dítě 

vystupuje jako vítěz, jindy jako poražený. Je také důležitým prostředkem 

v pohledu na ostatní, naučit se s nimi spolupracovat, dodržovat určité 

zásady a pravidla, není to ale jen radost z pohybu, ale někdy i tvrdá dřina, 

za kterou se možná skrývá i úspěch. Někdy dochází ktomu, že rodiče 

i trenér vidí pro svou ratolest či svěřence sport jako budoucí existenční 

zajištění, rodiče realizují své sny prostřednictvím vlastního dítěte a dítě 

těmito přílišnými nároky, které kladou dospělí, tak přichází o to 

nejkrásnější, co dítě může mít, a to je dětství. Proto je velmi důležité, aby 

hlavním cílem celé této výchovné činnosti, při které spolupracuje trenér, 

rodiče a dítě, byly především usměvavé zážitky s kamarády, zábava, 

vzpomínky na případné úspěchy, ale i neúspěchy. 
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Pojem sport dětí a mládeže zahrnuje řadu sportovních odvětví 

a jelikož možnosti, jak sportovat jsou rozmanité, přizpůsobuje se 

rozdílnostem i metodika, která vyplývá z různých nároků na funkční stav 

a psychiku dětí. Některé disciplíny byly pro děti speciálně upraveny. Je tím 

míněna hmotnost náčiní, velikost hřiště, velikost míčů, délka hrací doby 

apod. 

Děti jsou jistě velmi důležitou složkou úspěchu ve sportu 

i v současnosti. Působí na tomto poli jako začínající „ hráči", připraveni učit 

se novým činnostem, jako pozorovatelé, pomocníci trenéra 

i jako diváci a fanoušci. 

Sport mladých by měl především sledovat jejich zájmy a na druhou 

stranu by neměl být půdou pro pěstování přehnaných rodičovských 

či trenérských ambicí, které v některých případech vedou až k porušování 

základních lidských práv, ba dokonce k poškozování zdraví dětí s trvalými 

následky. V souvislosti s tím se můžeme setkat i se skutečností, že 

případné vítězství při sportu nepřináší to, co by mělo - radost, štěstí 

a sebeocenění. Celosvětově známé jsou školy krasobruslení, gymnastiky, 

tenisu ( Rusko, USA, Čína,....), kde nesporně k porušování dětských 

hodnot dochází, celosvětově se o tomto problému ví, a přece raději 

nemluví. Každý rok je o toto studium na těchto školách obrovský zájem 

a dostanou se na ně jen ti opravdu „nejlepší". 

4. Pojetí mladšího školního věku dítěte 

Jde o vývojovou etapu mezi šestým a desátým, respektive jedenáctým 

rokem života dítěte. Začíná vstupem do školy, kterým se zásadně mění 

celkový způsob života dítěte. Hra jako taková ustupuje do pozadí a hlavní 

činností se stává učení. Žák se musí podřizovat požadavkům školy, má 

značné množství povinností, mění se jeho denní režim a zčásti i jeho 

postavení v rodině. 
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Pro dítě to znamená zvýšenou tělesnou i duševní zátěž. Je však třeba, 

aby se dítě novým podmínkám brzy přizpůsobilo a předpokladem pro to 

není pouze školní zralost dítěte, ale i respektování věkových zvláštností 

dítěte a vhodné pedagogické postupy učitele při práci v první třídě. 

4.1 Tělesný a pohybový vývoj 

Tento věk je především charakteristický růstem dítěte do výšky. Ročně 

to je asi o šest až osm centimetrů. Kostra, svalstvo i ostatní orgány 

sílí a stávají se výkonnějšími. Přesto je potřeba v této oblasti respektovat 

určitou vývojovou nezralost. Zakřiveniny páteře nejsou ještě trvalé a při 

přetěžování (např. dlouhodobé a nesprávné sezení ve školních lavicích) 

může docházet k deformacím různého druhu (kyfózy, skoliózy). 

Životní pochody dítěte jako jsou dýchání, činnost krevního oběhu, 

metabolismus, jsou rychlejší a prudší než je tomu u dospělých. Je proto 

potřeba v životosprávě dítěte dbát především na správnou výživu, neboť 

ta ovlivňuje nejen tělesný, ale i duševní stav dítěte. 

Mozek je v tomto období ještě asi o 150 g lehčí než v dospělosti, také 

diferenciace korových buněk není ještě dokončena. Děti se proto velice 

brzy i po nějaké menší zátěži unaví a potřebují odpočinek. To musíme při 

školní práci respektovat. Důležitost je také kladena na dostatek spánku 

v tomto období. 

Jednou z dalších změn v tomto věku je vývoj dentice. Trvalé zuby 

začínají nahrazovat mléčný chrup. 
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4.2 Vývoj motoriky 

Motorický vývoj je závislý na funkci nervové soustavy, na růstu 

a osifikaci kostí a na výkonnosti svalového aparátu. V této etapě se 

zdokonalování pohybové činnosti uskutečňuje zejména lepší souhrou 

pohybů jednotlivých částí těla, ale i lepší souhrou pohybů se smyslovými 

podněty. Zvyšuje se přesnost a rychlost pohybů, ale i jejich síla 

a celková obratnost dítěte. 

Vysoký stupeň koordinace pohybů ruky, drobného svalstva prstů 

i ostatních pohybů těla a polohových pocitů si žádá nácvik psaní. 

Zpočátku je psaní provázeno značným úsilím a množstvím nadbytečných 

pohybů. Pravidelným cvičením se samotné psaní zautomatizuje kolem 

dvanáctého roku dítěte. 

Pohyb při různých sportech a pohybových hrách je jednou ze 

základních životních potřeb dětí tohoto věku a v zájmu zdravého 

tělesného i duševního vývoje dítěte je nutné tuto potřebu uspokojovat. 

4.3 Vývoj poznávacích procesů 

Vstupem dítěte do školy se především významně mění poznávací 

procesy dítěte. Vnímání se opírá stále o dokonalejší a přesnější činnost 

všech analyzátorů a i o bohatší zkušenost dítěte. Vnímání je základem pro 

školní vyučování. 

Škola klade zvýšené nároky především na pozornost dítěte. Žák už 

nevystačí s pozorností bezděčnou, ale musí se úmyslně soustředit na 

plnění úkolů. V první třídě je potřeba počítat stím, že pozornost dítěte je 

částečně ovlivňována citovými stavy a přitažlivostí všeho neobvyklého. Je 

třeba respektovat kratší dobu stálosti pozornosti a střídat pracovní činnosti 

v krátkých časových intervalech (5-10 minut), které můžeme v dalších 

třídách prodlužovat. 
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Představy se vyznačují konkrétností a živostí. Mají pro žáka ve 

vyučování velký význam, neboť mu nahrazují pojmy. Představy dítěte 

jsou také těsně spojeny s jeho bezprostředními zážitky. 

Fantazie umožňuje žákovi kombinovat a přetvářet představy, v tomto 

věku se vyznačuje určitou živelností. Fantazii je třeba usměrňovat tak, aby 

žáka nevzdalovala od skutečného života, ale aby v něm žák mohl 

uplatňovat její užitečné stránky. 

Paměť žákovi umožňuje uchovávat minulou zkušenost. Pro dětskou 

paměť je charakteristická velká názornost a konkrétnost. Škola klade 

nároky na osvojování nejen názorně obrazného, ale i slovního materiálu. 

Myšlení prochází v této etapě dvěma základními fázemi. První fáze se 

přibližně kryje se dvěma prvními roky školní docházky a myšlenková 

činnost připomíná ještě myšlení předškolního dítěte. Převládá konkrétně -

pojmové myšlení. Postupně se však vytváří schopnost žáků abstrahovat 

od konkrétního a přichází další fáze rozvoje myšlení. Mezi osmým 

a jedenáctým rokem prochází žák stádiem konkrétních operací. Po 

dvanáctém roce prochází stádiem abstraktních operací, které jsou 

charakterizovány logickým myšlením dospělých. 

Spolu s vývojem myšlení se rozvíjí i řeč. Řeč je nevyhnutelnou 

podmínkou pro vývoj abstraktního myšlení. Jazykové schopnosti dítěte se 

výrazně rozvinou zejména tím, že se naučí číst a psát. 

I morální cítění, přesvědčení, uvědomění a chování má svou genezi. 

Dítě se nerodí s hotovými morálními vlastnostmi, ale musí si je postupně 

osvojovat. Po vstupu do školy nemohou být měřítkem správnosti chování 

pouze emoce, ale morální uvědomělost, dítě postupně zvnitřňuje systém 

mravních norem, vytváří si kladné mravní vlastnosti. Nejčastějším 

morálním přestupkem bývá lež, většinou je to lež ze strachu. Mezi 

přestupky patří také dětské krádeže. Při hodnocení a trestání těchto 

přestupků je třeba vždy vycházet z jejich motivace. 
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V sociálních vztazích dítěte dominuje osobnost učitele. Většina dětí na 

začátku školní docházky učitele obdivuje, respektuje a snaží se mu 

zaimponovat. Víc žákovi záleží na přízni učitele než na přízni spolužáků. 

Učitel mu ztělesňuje autoritu, moc a moudrost. S narůstáním 

samostatnějšího kritického myšlení však autorita učitele v jeho očích klesá 

a udržet si ji může jen výborný učitel. 

Postupně se ale rozvíjí vzájemné vztahy mezi dětmi a dochází 

k diferenciaci sociálních vztahů a rolí mezi jednotlivými žáky ve třídě. Dítě 

potřebuje být pozitivně hodnoceno a akceptováno nejen učitelem, ale 

i vrstevníky. 

4.4 Denní režim dětí mladšího školního věku 

V období mladšího školního věku se dítěti mění i denní režim, na který 

bylo zvyklé. Je to v důsledku se vstupem dítěte do školy. 

Nový denní režim omezuje pohybovou činnost dětí, což podtrhuje 

důležitost tělesné výchovy ve vyučovacím procesu. Tělesná výchova by 

měla kompenzovat nečinnost těla v průběhu vyučování. 

Hodiny tělesné výchovy by měly být zařazovány doprostřed 

vyučovacího procesu. Cílem tělesné výchovy je pomoci komplexnímu 

a harmonickému rozvoji osobnosti. 

Dítě mladšího školního věku by mělo mít možnost provádět 

pohybovou aktivitu nejméně pět hodin denně. Rozvoj mnoha školáků 

může ovlivnit 

i pobyt v družině. Zde mohou vychovatelky podporovat pohybovou aktivitu 

dětí, působit na fixaci správného držení těla 

a podněcovat prohloubení dýchání na čerstvém vzduchu. 

O prázdninách a ve volném čase mají děti více možností hrát různé 

sportovní a pohybové hry. Tady záleží na mnoha faktorech. 

Např. dítě, jehož rodiče jsou také sportovně založeni, tak má větší 

motivaci sportovat a činí mu to radost, potěšení. Naopak dítě, které má 
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rodiče sportovně neaktivní, může více inklinovat k vyměnění sportování za 

televizi nebo počítačové a jiné hry. Samozřejmě to není vždy pravidlem. 

Záleží na samotných zájmech dítěte, na výchově a motivaci proč 

sportovat, kterou získá doma, ve škole nebo od kamarádů a spolužáků. 

O prázdninách mají děti spoustu možností k pohybu. Mohou se 

koupat, hrát různé hry v bazénu nebo na rybníce, mohou jezdit na kole, 

kolečkových bruslích atd. 

5. Hra 

5.1 Hra a její charakteristika 

Hra je opravdovou součástí života člověka od narození až do smrti. 

Prolíná se mnohými činnostmi, aniž si to uvědomujeme. Především je hra 

chápána jako uvolnění, zábava, prožitek, ztotožňuje se také s volným 

časem a často je mylně přisuzována pouze dětem. Prostřednictvím hry se 

člověk mění a mění i své okolí. Hra je využívána jako metoda k dosažení 

cílů. 

Je to činnost, při které je stanoven cíl, ale výsledek je v podobě 

nemateriální. Sutton-Smith tvrdí, že hra je určitým řešením konfliktů. 

Většinou se totiž člověk při hře přesune do svého vnitřního světa. 

Hra je jedinečná tím, že následky - případné prohry- se neodrazí 

v dalším reálném životě a může se hrát začít znovu s „čistým štítem". 

Podle toho, o jakou hru se jedná (individuální, kolektivní), se řeší 

i emocionální stránka. V individuální hře je to boj sám se sebou 

a se svými emocemi, vztekem a radostí vůči sobě samému. 

A v kolektivní hře jsou to především mezilidské vztahy a jejich sociální 

aspekty. 

Mezi charakteristické znaky hry patří napětí a řešení, ohraničenosti 

a uzavřenosti.(9) Někdy se může zdát, že hra se od skutečného jednání 

a žití příliš neliší. 

Pro dítě je hra základním učícím se kamenem. Dospělý hrou se svým 

Potomkem simuluje opravdové situace přizpůsobené jeho věku, 
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a tím pak ukazuje, jak by se mělo na dané situace reagovat. Dítě chování 

dospělého přejímá a věří mu. 

U někoho tvrzení, že hra je nejlepší přípravou na život, může vyvolat 

úsměv na rtech. 

Nerovnoměrnost vývoje her je podmíněna odlišným způsobem 

života v různých částech Země i na povahových rysech jednotlivých 

národů světa. 

6. Pojetí sportovních her 

6.1 Vznik a vývoj sportovních a pohybových her 

Vývoj hry byl určován podmínkami materiálního života 

(geografickým prostředím, růstem obyvatelstva a způsobem výroby).Ve 

vztahu k nim se vytvářelo lidské myšlení - jedním z jeho produktů jsou 

také HRY.Sportovní hry, které známe dnes, se vyvinuly z pohybových 

her, závodů a soutěží národů celého světa. Navzájem se ovlivňovaly 

a prolínaly, tudíž nelze zjistit jejich přesný původ. 

Za dobu vzniku moderních sportovních her pokládá Choutka a kol. 

období, kdy byla vytvořena jejich první oficiální pravidla. Podle tohoto 

kritéria je vznik většiny sportovních her datován do 19. století 

a začátkem 20.století.(10) 

Prvobytně pospolná společnost 

V prvobytně pospolné společnosti měly hry velmi primitivní organizaci, 

pravidla a náměty byly velmi jednoduché. Ve hrách se zrcadlí skutečný 

život kmene. Například zajištěná potrava umožnila později činnost lidí jen 

pro zábavu, a tím vznik zábavných her. V těchto hrách se uplatňovaly již 

zvládnuté dovednosti jako jsou : obratnost, rychlost a síla. Starší generace 

začala her užívat jako výchovného prostředku pro mládež. 
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Otrokářská společnost 

Ve hrách otrokářské společnosti se výrazně projevuje existence 

soukromého vlastnictví a dělby práce. Hry provozovala převážně 

vládnoucí třída ( otrokáři) a můžeme je tedy rozdělit na bojové 

a slavnostní. Bojové hry byly přípravou bojového umění každého jedince, 

slavnostní hry byly zábavné a vyplňovaly volný čas. Řekové zdůrazňovali 

ve hrách spíše sportovní a estetickou stránku, naproti tomu u Římanů to 

byla zábava a obveselení, co ve hrách hledali. 

Feudální společnost 

Hry feudální společnosti dělí Choutka a kol. podle třídního hlediska na 

panské a lidové. U panských her šlo o další vývoj her z doby otrokářské, 

změnil se však obsah her. Vojenská příprava ustupovala do pozadí. 

Lidové hry byly odrazem soudobých a společenských vztahů. Organizace 

her byla vcelku jednoduchá, ale objevovaly se již tresty za porušení 

pravidel.(12) 

Humanismus 

Jan Amos Komenský cenil hry jako důležitý prostředek výchovy 

mládeže. Her si vysoce vážil a podrobně se jimi zabýval, podporoval 

je a snažil se je vsunout do programu škol. Při soutěživých hrách žádá 

dodržování stanovených pravidel, chce, aby se hrálo vtipně a poctivě. 

Dává přednost hrám pohybovým před statickými hrami. Ve hře vidí 

přípravu na život. Jeho názory o hrách předběhly jeho dobu a platí 

dodnes. 

Doba novověku 

Tato doba se vyznačuje dostatkem volného času u všech 

společenských vrstev. Hry jsou využívány jako prostředek k odreagování 

se a odpoutání se od každodenních starostí a problémů. Choutka a kol. 

upozorňuje, že hry v této etapě vývoje jsou charakteristické složitými 

pravidly, přesnou organizací a specializací hráčů. U těchto her je dána 
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přesná hrací doba a rychlé tempo. Sportovní hry se vyvíjely velmi rychle 

a nabyly v poměrně krátkém časovém úseku dnešní podoby. 

Nerovnoměrnost vývoje her je podmíněna odlišným způsobem života 

na různých částech Země i na povahových rysech jednotlivých národů. 

6.2 Charakteristika sportovních her 

Sportovní hry patří v dnešní době k nejpopulárnějším prostředkům 

rozvoje pohybových schopností a dovedností v systému tělesné výchovy. 

Základní formou realizace sportovní hry je utkání. Výsledek utkání je 

rozhodujícím měřítkem výkonu obou družstev. 

Konečným cílem v utkání družstev nebo jednotlivců je vítězství, což 

znamená prokázat v rámci daných pravidel převahu nad soupeřem 

a získat větší počet bodů. 

Choutka vysvětluje pojem sportovní hra takto : „ Sportovní hry dnes 

chápeme jako současnou činnost dvou kolektivů nebo jednotlivců, kteří 

spolu navzájem bojují a snaží se svou převahu vyjádřit brankami, body 

atd. Používají přitom společný předmět ( míč, kotouč apod.)Podmínky 

utkání stanovené pravidly celostátní nebo mezinárodní platnosti, jsou vždy 

pro obě družstva. Na dodržování pravidel v průběhu utkání dohlížejí ve 

hře jinak nezúčastněné osoby - rozhodčí. "(12) 

Historie sportovních her: 

"Klasické známé" sportovní hry a jejich rok vzniku : 

> Fotbal 1848 

> Badminton 1873 

> Tenis 1874 

> Lední hokej 1878 

> Basketbal 1891 

> Volejbal 1895 

> Házená 1898 
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Obrázek č.l -Lední hokej v Evropé; 

Oxford univerzita vs. Švýcarsko, 1922. 

Obrázek č.2 - Začátky fotbalu u nás 

"Nové sportovní hry" a jejich rok vzniku : 

Ringette 1963 

Hokej bal 1982 

Florbal 1986 

Ringo 1993 

In-line hokej 1995 

Ricochet konec 20.st. 
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Obrázek č.3 

Kolečkové brusle - In-line 

Obrázek č. 4 

Hokejbal 

Obrázek č. 5 

Florbal 

6.3 Charakteristika pohybových her 

Přesně vymezit pojem pohybová hra je velice složité. Jednotliví autoři, 

kteří se touto problematikou zabývají, mají různé pohledy na definici 

pojmu pohybová hra. Ze všech těchto definic můžeme vybrat základní 

body, podle nichž lze pohybovou hru charakterizovat. 

V první řadě by se dalo říct, že se jedná o uvědomělou zábavnou 

činnost, která je motivovaná určitým dějem a je řízena danými pravidly. 

Pohyb, i když není mimořádně náročný, je nutný k plnění herního úkolu. 

Pohybové hry samy o sobe jsou velice flexibilní, lze je tedy provozovat 

i ve změněných základních podmínkách, např. změna prostředí, změna 

námětu, doby trvání a změna pravidel. 

Pohybové hry rozvíjí u žáka jeho pohybové schopnosti 

a dovednosti. Pomocí her se žáci učí soutěživosti, organizovanosti, 

kolektivní spolupráci, odpovědnosti, rozhodnost a hry fair play atd. Dále 

také zvyšují u žáků zájem o rozvíjení se v jednotlivých sportovních 

disciplínách. 
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Mazal se ve své knize vyjadřuje k pohybové hře velice podobně : 

„ Pohybovou hru chápeme jako výchovně zaměřenou, uvědoměle 

organizovanou kolektivní soutěživou činnost alespoň dvou stran, 

vyplývající z předem dohodnutého námětu a pravidel v účelný, souvislý 

a uzavřený herní děj. Je provázána napětím, radostností, veselím, 

spontánností účastníků. "(18) 

6.4 Rozdělení sportovních her 

Dobrý rozeznává tři typy her. Dělí je podle specifických znaků obsahu 

jednotlivých sportovních her, pravidel, úkolů a úrovně interakce. 

1. sportovní hry brankové ( např. fotbal, házená ), 

2. sportovní hry síťové ( kolektivní, např. volejbal, individuální, např. 

tenis), 

3. sportovní hry pálkovači (např. softbal). 

Ve sportovních hrách brankových je utkání omezeno časem. Po 

vítězství je nutné dopravit míč víckrát do branky soupeře a tím dosáhnout 

většího počtu bodů. 

U sportovních her síťových je utkání limitováno dřívějším dosažením 

stanoveného počtu bodů. Kontrola nad míčem se u družstev pravidelně 

střídá, protože pro získání bodů je nutné míč neustále umisťovat přes síť 

do pole soupeře. 

V pálkovacích sportovních hrách je utkání limitováno počtem 

vyautovaných hráčů. (6) 
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6.5 Rozdělení pohybových her 

Neexistuje přesná definice, podle které by bylo možné roztřídit 

pohybové hry. Typů dělení pohybových her je celá škála a záleží na 

individuálním názoru jednotlivce, ke kterému druhu dělení se raději 

přikloní. 

Téměř každý autor se k tomuto rozdělení pohybových her vyjadřuje jinak. 

Bedrychová dělí hry na tvořivé, drobné pohybové hry, 

průpravné a sportovní hry. Při třídění drobných pohybových her klade 

důraz na jejich obsah a dělí je na : hry chůzí, během, skokem, lezením, 

nošením, úpolové hry, hry kutálením, házením, chytáním, specifické hry 

obratnosti, hříčky zručnosti.(1) 

Juklíčková- Krestovská : „ ... pro třídění pohybových her lze nalézt 

mnoho hledisek. Hry mohou být děleny dle obsahu, místa nebo náčiní." 

(13) 

Další názor na rozdělení pohybových her prezentují Holý Fr. A M., 

kteří třídí hry na tvořivé, předstírací a hry s pravidly.(IO) 

Zapletal dělí hry do skupin podle typu rozvíjené dovednosti, schopnosti 

(běžecké, skokanské, s kopáním a odbíjením...) nebo podle hlavní herní 

pomůcky (s míčem, se švihadlem,...).(25) 

Dalibor Zdeněk hry rozděluje do tří základních skupin : hry námětové, 

konstruktivní, pohybové. Dále je pak rozděluje podle obsahu do dvou 

skupin na hry s nestálým obsahem a hry s obsahem stálým. Základní hry 

jsou s nestálým obsahem, vyznačují se velkou motorickou bohatostí, 

svobodou jednání hrajících v rozsahu daném pravidly.(27) 
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6.6 Obsah sportovních her 

Sportovní hry probíhají podle určitých objektivních zákonitostí, jejichž 

poznání nám umožňuje proniknout k samotné podstatě hry 

a pochopit její obsah. Dále sportovní hry jsou motivovány bojovým 

námětem, který představuje pro zúčastněná družstva i jednotlivce dva 

velké cíle. Tyto cíle se týkají dosažení bodu, vstřelení gólu, koše 

a současně tím zabránit soupeři v dosažení bodu, gólu, koše atd. Každé 

družstvo i jednotlivci si volí samostatně vlastní taktiku, která se projeví 

v řešení herních situací. 

Hra zahrnuje především aktivní činnost hráčů a jejich vzájemnou 

souhru a spolupráci ve skupinách. V každé sportovní hře se střídá útok 

s obranou. Útokem může být snaha dopravit míč nebo kotouč do 

soupeřovy branky, koše nebo na soupeřovo území apod. Obrana je 

naopak zabránění soupeři v dosažení gólu, koše, bodu apod. Tyto 

ucelené části hry nazýváme fázemi hry. Příklady fází : samotný útok, 

obrana, přechod do útoku, přechod do obrany. 

Jednotlivé fáze hry se dále dělí do úseků. Jsou to prostorově 

a časově omezené části hry v útoku nebo v obraně, ve kterých se řeší 

dílčí taktické úkoly. Příklady úseků : úsek hry ve středu hřiště, úsek hry po 

střelbě, na síti, na zadní čáře, zahájení protiútoku po střelbě soupeře, 

rozskok, vhazování míče atd. 

Úseky hry dále obsahují herní situace, které jsou vytvářeny souhrnem 

faktorů, tvořícími proměnlivě vnější podmínky herní činnosti jednotlivce, 

skupiny nebo družstva. Tentýž faktor může být v jedné situaci 

důležitý a v jiné nepodstatný. 

Příklady faktorů : vzdálenost hráče od koše, brány, vzájemné 

postavení hráče a soupeře vzhledem ke koncové čáře hřiště, ke koši nebo 

k bráně, vzdálenost mezi hráčem a soupeřem atd. 

Můžeme také sledovat organizaci samotné hry hráčů, která je 

zaměřená na dosažení konečného cíle družstva v utkání nebo na splnění 
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úkolu útoku nebo obrany v úsecích utkání. Tuto organizaci nazýváme 

systémem hry. 

V kolektivních hrách je systém hry chápán často rozdílně. V košíkové, 

ledním hokeji a házené se rozlišují systémy útočné 

a obranné (např. systém osobní nebo územní obrany), zatímco v kopané 

označujeme systémem hry organizaci hry celého družstva jak v útočné, 

tak v obranné části (např. tříobráncový systém). V odbíjené pak systémy 

hry ztrácejí téměř svou důležitost. 

Fáze i úseky hry jsou tvořeny řetězcem herních situací. Každá herní 

situace představuje určitý úkol, který musí hráči řešit ve spolupráci 

s ostatními nebo individuálně. V obou případech jde o náročnou činnost. 

Nejprve musí hráč pochopit obsah herní situace a pak vybrat nejúčelnější 

způsob řešení. Samotné řešení vyskytnuté situace je nutno přizpůsobit 

konkrétním podmínkám dané situace. 

Kolektivní řešení herních situací se nazývá herní kombinace. Je to 

cílená spolupráce dvou a více hráčů. Podmínkou této skupinové činnosti 

je identifikace herních úkolů, časoprostorová koordinace, cílevědomost, 

předvídání a bezprostřední ovlivňování dalšího vývoje hry. 

Individuální řešení herních situací se provádí herními činnostmi 

jednotlivce. Charakterizují je záměrné soustavy pohybů, které jsou 

spojeny s vnímáním a interpretací dané herní situace a vlastním 

rozhodováním. 

Kolektivní a individuální řešení herních situací dělíme podle fází hry na 

herní kombinace či herní činnosti jednotlivce útočné a obranné. 

U herních činností jednotlivce rozeznáváme různé stránky, a to 

technickou a taktickou. Technickou stránkou rozumíme způsob provedení 

herní činnosti jednotlivce s ohledem na podmínky řešené situace. 

Hodnotíme pohybovou strukturu z hlediska biomechaniky 

a přihlížíme k podmínkám, ve kterých pohyb probíhá. 

Taktickou stránkou herních činností jednotlivce rozumíme psychické 

procesy, jejichž předmětem je interpretace herní situace a rozhodování. 

Tyto procesy také jinak nazýváme taktickým myšlením. 

Pojmy technika a taktika vyjadřují svým obsahem nejširší okruh 

vědomostí a poznatků v této oblasti a je možné v tomto obecném rámci 
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vytvářet nové pojmy, které by vyjadřovaly konkrétní jevy, které by měly 

význam pro prohloubení teorie a praxe. 

7. Význam sportovních a pohybových her 

Hra je od nepaměti přirozenou potřebou člověka, je zdrojem zábavy, 

radosti, napětí, soutěžení a pohybu. Přes veškerý vývoj je význam hry 

v pravém slova smyslu nadále zachován. V současnosti je hra pro děti 

i dospělé důležitou součástí náplně jejich volného času. 

Sportovní hry mají vliv na celkové utváření osobnosti dítěte. Ovlivňují 

fyzický rozvoj dítěte,ale i pohybové schopnosti a dovednosti. Dále se děti 

při hře učí nenásilnou formou naslouchat, spolupracovat a utvářet si 

i vlastní názor. Hra pomáhá poznávat, formovat mezilidské vztahy, ale 

i sebe sama. 

Při hře se také děti setkávají s organizací, kolektivní spolupráci, ale 

také s vlastní odpovědností za své jednání a chování a také s rozhodností. 

Velmi duležitou roli ve sportovních hrách zaujímá pedagog, který svým 

přístupem, vhodnou volbou hry, organizací 

a motivací ke hře ovlivňuje samotný zájem dětí o hru. Ta se poté pro děti 

stává prostředkem pro zábavu, výchovu i výuku. 

Houška chápe hru jako přirozenou potřebu dítěte, protože dítě ke hře 

nepotřebuje žádnou sekundární motivaci, přestojí bude hrát s maximálním 

nasazením.(11) 

Podobně se také vyjadřuje Mišurcová a kol. : hraje u dítěte složkou 

života, a tak si dětský věk nelze představit bez her. Dítě si nehraje, aby 

vědomě rozvíjelo své pohybové schopnosti, ale hraje si pro hru 

samotnou:"(19) 
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7.1 Sportovní a pohybové hry a fyzický rozvoj 

Dnešní doba se vyznačuje především „sedavým" způsobem života. 

S tím souvisejí i nejrůznější oslabení a vadná držení těla u dětí 

i dospělých. Sportovní hra je dobrou alternativou na zlepšení vlastního 

zdravotního stavu a také ve sportovních hrách každý nalezne vlastní 

uplatnění. Pro děti je zapojení do sportovní hry přirozenou potřebou 

pohybu, u dospělých můžeme hledat i vedlejší způsoby, proč se zdráhají 

do hry zapojit (např. zdravotní, estetické). 

Sportovní hry mají velký vliv na fyzický rozvoj a celkovou zdatnost 

člověka. Při hře dochází k aktivnímu zapojení většiny orgánů 

a svalových skupin, což ovlivňuje oběhový a respirační systém, růst 

a rozvoj organismu. Značný vliv sportovních her na fyzickou stránku se 

projevuje u rozvoje pohybových schopností jako je rychlost, síla, 

obratnost, vytrvalost. 

V knize „Sportovní hry" od Choutky a kolektivu se k fyziologickému 

hledisku sportovních a pohybových her také vyjadřují. Uvádějí, že častá 

změna intenzity zatížení organismu, která je pro hry typickou, odpovídá 

velmi dobře potřebám dítěte školního věku. Mladý organismus dokáže 

velmi rychle obnovovat vyčerpanou energii a vracet se tak k původnímu 

výkonu. Dostatečným využíváním tohoto faktu můžeme přirozeně 

posilovat funkční rozvoj organismu i jeho celkovou zdatnost.(12) 

7.2 Sportovní a pohybové hry a psychický rozvoj 

S hrou souvisí neustálé objevování, novost podnětu, překvapení 

i humor, zvýšená pozornost a neustálá aktivita. Tyto faktory, které vznikají 

a vyplývají z procesu hry, mají velký význam při utváření poznávacích 

složek a veškerých psychologických procesů dítěte. 

Choutka označuje sportovní hru jako vysoce společenskou činnost, 

která vyžaduje vzájemnou souhru a spolupráci hráčů jednoho družstva, 

mezi nimiž se vytvářejí určité vztahy. Dále jsou vztahy mezi soupeří nebo 
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soupeřícími družstvy, která se snaží v rámci pravidel zvítězit. V této situaci 

se dítě učí ovládat emoce, respektovat a projevit úctu k soupeři.(12) 

Dítě se prostřednictvím hry dopracovává k pochopení světa, 

mezilidských vztahů, vztahu k učení, práci a tvořivé činnosti. 

Míčové hry mají zásadní význam pro rozvoj senzomotorických 

operací, tj. rozvoj zrakového vnímání, vnímání barev, tvarů a ploch, 

vnímání prostoru a časoprostorových souvislostí. V mladším školním věku 

se vytvářejí základy míčové techniky i taktického myšlení ve sportovních 

hrách. 

Pro sportovní hru jsou charakteristické momenty senzomotorického 

rozhodování. Dítě se musí aktivně rozhodnout, zvolit strategii, postup, 

zvážit možnosti rizika neúspěchu, realizovat rozhodnutí. 

„ Hra bývá pro dítě první situaci konfrontace se sebou samým, se 

svými schopnostmi i s okolním světem, hrou se učí poznávat i ovládat své 

prostředí, protože hraje založena na rovnocennosti partnerů... "(14) 

7.3 Sportovní a pohybové hry a mravní výchova 

Mravní výchova je velice důležitá složka výchovy obecně a s hrami je 

úzce spjata. Sportovní hra je kolektivní záležitost, kde dochází k utváření 

společenských vztahů mezi hráči téhož družstva, soupeřícími družstvy, ale 

i mezi lidmi vůbec. Dítě, které se účastní kolektivní hry, se učí s ostatními 

dětmi spolupracovat, navzájem si pomáhat, prožívat radost ze svého 

úspěchu i z úspěchu druhého a vyrovnávat se s případnými neúspěchy. 

Nezbytnou součástí sportovních her jsou pravidla, která je potřeba 

dodržovat a nést následky za jejich případné porušení. U dětí se tak 

Pěstuje smysl pro fair play. učí se vytvářet své vlastní názory a zároveň 

respektovat názory druhých. 
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Ve hrách často dochází ke konfliktu mezi hráči, mezi hráči 

a trenérem, či rozhodčím. Vznikají tak pro dítě nové situace, které je 

nuceno řešit a nepodléhat emocím. 

„ Sportovní hry jsou velmi účinným prostředkem k vytváření 

a upevňování kladných mravních vlastností, neboť řada z nich je nejtěsněji 

spjata se samotnou podstatou hry. Kolektivní pojetí většiny sportovních 

her vede k intenzivní výchově uvědomělé kázně, neboť jakékoliv 

porušování pravidel bezprostředně poškozuje nejen provinivšího se 

jednotlivce,ale hlavně kolektiv. Z toho pak vyplývá, že hráč se snaží 

chovat ukázněně (respektovat pravidla i rozhodnutí rozhodčího) nejen 

z důvodů ryze osobních, ale z důvodů vyšších - kolektivních. "(12) 

8. Sportovní hry ve školní tělesné výchově 

„ Sportovní hry ve školní tělesné výchově slouží jako jeden z prostředků 

pohybového a funkčního rozvoje naší mládeže a spolu s ostatními 

složkami výchovy zabezpečují harmonický rozvoj osobnosti jednotlivců 

dorůstající generace."(12) Tuto definici uvádí ve své knize Choutka a spol. 

Neodmyslitelně sportovní hry patří ve školní tělesné výchově 

k nejpopulárnějším cvičením, protože svým charakterem plně odpovídají 

mentalitě a zvláštnostem vývoje organismu mládeže všech věkových 

stupňů. 

Děti vyhledávají aktivní tvůrčí činnost, ve které mohou uplatnit své 

schopnosti a dovednosti v soutěžení s ostatními, usilují o dosažení co 

nejlepšího výkonu, prožívají radost z úspěchu i smutek z porážky. Mají 

také rádi boj, který vyžaduje přípravu, dovedou se nadchnout nejen pro 

cíle osobní, ale i pro cíle kolektivní. 

Všechny tyto možnosti dětem poskytují právě sportovní hry ve velmi 

hojné míře, a proto je také jejich pěstování u dětí všech kategorií velmi 

rozšířeno. 
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Sportovní hry jsou velmi vhodným prostředkem k funkčnímu rozvoji 

organismu a zvyšují zcela přirozenou a odpovídajícím způsobem celkovou 

zdatnost dětí. 

Zvláštností výuky sportovních her na školách je práce s velkým 

počtem žáků a často s minimálními materiálními možnostmi (např. počtem 

míčů). Tyto okolnosti proto vyžadují dokonalou organizaci hodin, výběr 

takových cvičení, která umožňují současně zaměstnat velký počet žáků. 

Ve školní tělesné výchově se zaměřuje hlavně na nácvik základů 

herních činností jednotlivce a částečně i kombinací v průpravných 

cvičeních, jejichž cílem je především osvojení si techniky. 

Průpravných her a vlastní hry se používá jako hlavních prostředků. 

Tyto formy cvičení velmi účinně přispívají i ke zdokonalování techniky 

a taktiky a také umožňují současně zaměstnat větší množství hráčů. 

Vlastní hra má být vyvrcholením hodiny. 

Hodiny sportovních her v tělesné výchově kladou značné požadavky 

i na učitele. Vyžadují, aby učitel dovedl udržet zájem i kázeň dětí. 

8.1 Výběr pohybové hry 

Výběr hry je samozřejmě tím první kritériem před samotným 

prováděním. Hlavním hlediskem při výběru by měla být znalost celkové 

vyspělosti daných dětí. A to jak z hlediska duševního, tak z hlediska 

tělesného, ale i sociálního. 

Dalším kritériem je rozvíjení pohybových dovedností dané techniky 

při hře a nácvik základů té, které sportovní hry.(2) 

Inspiraci při volbě přinášejí mnohokrát sami účastníci, kolikrát to jsou 

školní osnovy, ale i široká nabídka publikací ( např. Dalibora Zdeňka či 

Miloše Zapletala). Potom se musí brát na zřetel výbava, prostor, kde se 

pohybová hra uskuteční a nároky dané činnosti. 
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Podle Ferdinanda Mazala (17) je nejdůležitějších následujících 10 

kritérií pro správnou volbu pohybové hry : 

1) Nejdůležitější je učitel nebo vedoucí hry. Jen na něm totiž záleží, jakou 

hru zná, jaké má zkušenosti a znalosti, organizační 

a komunikační schopnosti a dovednosti. Je důležité ale podotknout, že hra 

je pouze nabídkou, kterou žáci (cvičenci) mohou pozměnit či úplně 

zavrhnout. 

2) Pohybová hra by měla navazovat na předcházející činnost, být 

v souladu s celkovým záměrem pohybové aktivity. 

3) Obsah hry by měl odpovídat úrovni dovedností a věku hráčů, jejich 

psychomotorickým schopnostem a dovednostem, počtu, podmínkám pro 

hru a hernímu prostoru. Měli by být zapojeni všichni hráči, pokud pravidla 

ukládají vyřazení, měla by být možnost se po chvíli do hry opět vrátit. 

4) Kvalita a charakter náčiní by měly být přizpůsobeny věku a fyzickým 

předpokladům hráčů. 

5) Organizace, popis hry a pravidla by měly být co nejstručnější. Musí ale 

splňovat nejdůležitější podmínku komunikace s hráči, musí vzbudit chuť 

a zájem hrát. 

6) Různé zatížení hráčů. Pokud hra nabízí různé funkce, obsadí se hráči 

podle jejich fyzické i psychické zdatnosti. 

7) Pokud se v průběhu hry ukáže, že byla nesprávně zvolená, musí být 

možnost ji změnit nebo upravit. 

8) Naprostou většinu pohybových her lze upravit tak, že je můžeme 

využívat v několika částech hodiny či lekce. 
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9) Pokud hra vyžaduje ukázku, předvedeme ji, nebo alespoň její začátek, 

společně s hráči. 

10) Důležitost hodnocení spočívá v hodnocení skupiny ( v průběhu hry, 

i celkové zhodnocení na konci), ale i individuálním (pokroky jedince). 

8.2 Typy her 

a) Drobné hry 

- drobné hry mají krátké trvání a jejich cílem je splnění zadaného úkolu. 

Může se jednat o hry s manipulací určitým předmětem, ale i honičky, 

někdy i o hry na zásah, (např.vybíjená) 

b) Závody 

- soutěží minimálně 2 účastníci. Jedná se jak o časovou aktivitu (kdo 

doběhne nejdříve, kdo vydrží déle), tak i o aktivitu vzdálenostní (kdo 

dohodí či doběhne dál apod.) 

- díky správné volbě délky závodu, lze děti motivovat pro další pohybovou 

aktivitu 

závody lze rozdělit na : 

závody jednotlivců - nejvhodnější při trénování určité individuální 

sportovní disciplíny 

závody několikačlenných skupin (dvojice, trojice) - tyto skupiny je 

nejlepší tvořit vyrovnaně ( pomalejší s rychlejšími apod.) 

závody družstev - důležité z hlediska socializace, jednotlivci nesoutěží 

pouze za sebe, ale za celé družstvo. Je možno uspořádat takový závod, 

kdy se všichni členové pohybují společně nebo jednotlivě. Stále se ale 

jedná o jedno družstvo. 
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c) Turnaje 

- jejich obsah může být homogenní ( např. turnaj ve sportovní 

či pohybové hře) nebo heterogenní) soutěžení v několika disciplínách 

- náplní jsou drobné hry nebo závody 

- většinou se bodují disciplíny, aby bylo možné vyhlásit 

výsledek 

- pro správnou organizaci se musí zvolit dobrý herní systém 

- j e několik možností: 

o každý s každým - hlavně malý počet hráčů 

o vyřazovací na jednu prohru - nevýhodou je, že první vypadnuvší 

zůstává v turnaji pouze chvilku ( po dobu prvního zápasu) 

o vyřazování na dvě prohry 

o kombinované - ve skupinách hraje každý s každým a dále se 

postupuje systémem vyřazování 

9. Volný čas 

9.1 Pojem „ volný čas" 

„Volný čas poskytuje dnes jednotlivci i společnosti možnosti, jež 

předtím nebyly v takové míře k dispozici, současně je však také výzvou, 

s níž se každý musí učit vyrovnávat."(7) 

„Volný čas (ang.leisure time, franc. le loisir) je čas, kdy člověk 

nevykonává činnosti pod tlakem závazků, jež vyplývají z jeho sociálních 

rolí, zvláště z dělby práce a nutnosti zachovat a rozvíjet svůj život. Někdy 

se vymezuje jako čas, který zbývá po splnění pracovních 

i nepracovních povinností- to je tzv. Zbytková, reziduální teorie volného 

času rozšířená zejména v německé literatuře."(9) 
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Jako jednu z prvních prací o volném čase dětí a mládeže vydal již před 

druhou světovou válkou autor Michel Damay. Vymezil v ní biologickou, 

sociální, politickou a pedagogickou dimenzi volného času.(9) 

Ve 20. století se ve volném čase mnohé změnilo. Začal mít obrovský 

vliv pro život jedince, ale i celé mladé generace a společnosti. Rozšířil se 

co do obsahu i rozsahu. Je mezi nimi takový vztah, že rozsah chápeme 

jako množství volného času a obsah znamená jeho využití. Pak se 

samozřejmě rozvíjely v závislosti na změně ve vývoji společnosti. 

Do zkoumání času se ale zapojuje mnoho věd jako např. filozofie, 

psychologie, sociologie, ale i antropologie, lékařství, ekonomie. Při 

charakteristice volného času je nejdůležitější brát v potaz volnost 

a svobodu rozhodování. Tento pojem není a ani nemůže být jasně 

charakterizován. Vždy se totiž jedná o potřeby a zájmy lidí, které mohou 

být naprosto odlišné. 

Z různých definicí „volného času" lze kapacitu času rozdělit na tři sféry: 

• sféra povinností - tj. povinná práce u dospělých lidí a povinná 

školní docházka u dětí 

• rozšířená sféra povinností - uspokojování biologických potřeb 

( spánek, odpočinek, jídlo, osobní hygiena, pohybové aktivity), 

psychických potřeb ( poznávání, úspěšnost, seberealizace), sociálních 

potřeb ( komunikace s rodiči, vrstevníky, navazování a udržování 

společenských vztahů). Do této sféry lze zařadit i práci spojenou 

s povinnostmi vůči rodině, účast na společenském a kulturním životě, 

samoobslužnou práci, společensky prospěšnou práci, časové ztráty 

spojené s docházkou do zaměstnání nebo do školy. 

• sféra volného času - relaxace, rekreace, regenerace, pravidelná 

a příležitostní zájmová činnost, dobrovolné činnosti v občanských 

a církevních sdruženích, sebevýchova, sebevzdělání, seberealizace, 

zábava a rozptýlení. 

Volný čas dětí může být buď organizovaný nebo spontánní. Zřizuje ho 

škola nebo mimoškolní organizace, kde je brán zřetel na pedagogické 

vedení a dohled. 
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Velmi často je kladen důraz na kompenzační využití volného času 

dospělých. Co to znamená? Lidé pracující intelektuálně by měli naplňovat 

svůj volný čas fyzickými aktivitami 

(sport, hry, jiná fyzická činnost) a naopak lidé pracující fyzicky by si měli 

najít intelektuální činnost pro svůj volný čas (psaní, skládání, hra na 

hudební nástroj apod.). 

U některých lidí naprosto kontrastuje jejich pracovní náplň s činností 

ve volném čase, ale někdo se věnuje podobným činnostem jako jsou jeho 

pracovní povinnosti. 

9.2 Funkce volného času 

Pro určení funkce volného času většinou vycházíme z definice. Ty jsou 

však různé, každý autor má na funkci volného času rozdílný pohled. 

Proto uvedu několik případů: 

o podle Čápa (15) je funkce volného času v zábavě, odpočinku 

a rozvoji osobnosti 

o Holinová(15) uvádí, že funkce jsou čtyři - reprodukce pracovní síly, 

všestranný rozvoj osobnosti, uspokojování životních potřeb a plnění 

společenských úloh. 

o Kratochvílová (15) vidí funkci hlavně z hlediska : 

-zdravotně-hygienického 

-formativně- výchovného 

-seberealizace 

-sociální stránky 

-prevence 

o Podle Rogera Sue (9) (soudobý francouzský sociolog volného 

času) jsou uvedeny funkce jako : 

psychologická ( uvolnění, zábava, rozvoj) 

sociální ( socializace, symbolická příslušnost k některé sociální 

skupině) 
terapeutická 
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• ekonomická ( pozitivní vliv na uplatnění člověka v profesní činnosti, 

výdaje účastníků vynakládané na aktivity volného času, pojetí volného 

času jako prožívání, anebo pouhé spotřeby vedoucí k odcizení) 

o Německý pedagog volného času Horst W. Opaschowski ( nar.1941) (9) 

považuje za hlavní funkce volného času: 

• rekreaci ( zotavení, uvolnění) 

• kompenzaci ( odstranění zklamání a frustrace) 

• výchovu a další vzdělávání ( učení o svobodě a ve svobodě, sociální 

učení) 

• kontemplaci ( hledání smyslu života a jeho duchovní výstavbu) 

• komunikaci (sociální kontakty a partnerství) 

• participaci ( podílení se, účast na vývoji společnosti) 

• integraci ( stabilizaci života rodiny a vrůstání do společenských 

organismů) 

• en kultu raci ( kulturní rozvoj sebe samých, tvořivé vyjádření 

prostřednictvím umění, sportu, technických a dalších činností). 

9.3 O s o b n o s t pedagoga volného času 

Osobnost pedagoga volného času se postupem času stala objektem 

zkoumání mnoha disciplín a věd. Jako je např. filozofie, sociologie, 

psychologie, ale i pedagogika. 

Z pedagogického hlediska Švec (15) zformuloval tuto definici : 

„Osobnost je zákonitý výsledek lidské předmětné činnosti a vzájemného 

působeni mnohých vnějších a vnitřních faktorů. Některé faktory působí 

více či méně nezávisle na vůli a vědomí lidí." K těmto faktorům se vztahuje 

několik stránek podstaty člověka. Patří sem stránka biologická, daná 

materiální úroveň společnosti, sociální vztahy, jevy sociálně - psychického 

ovlivňování ( sugesce, napodobování, móda atd.). 
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9.4 Charakteristika osobnosti pedagoga volného času 

Hlavním kritériem osobnosti pedagoga je osobní kvalita člověka. Pod 

tímto pojmem chápeme především soubor vědomostí, zručností, návyků 

požadovaného zaměření a rozsahu, schopností, potřeb, vztahů, ideálů 

a předpoklady pro psychické procesy - vnímání, pozornost, paměť, 

„myšlení". Na mysli máme tzv. strategické myšlení, které zahrnuje 

schopnost předvídat vzniká vývoj některých nových jevů 

a situací a nasměrovat je v souladu s cílem a podmínkami výchovně-

vzdělávací práce. 

Dalším typem myšlení je myšlení flexibilní, díky kterému jsme 

schopni odhalit široký okruh problémů a najít jejich optimální řešení 

Osoba musí mít vysokou dávku samostatnosti, kritičnosti k sobě 

i ostatním. Takové myšlení v sobě spojuje asertivitu, empatii a toleranci 

Masarik, Masariková (15) rozdělují vlastnosti pedagoga, které by měl 

pedagog mít, do čtyřech skupin : 

> Osobní vlastnosti 

- charakterové : čestnost, statečnost, zásadovost, cílevědomost, 

vytrvalost, spravedlivost 

- citově - temperamentní: optimismus, trpělivost, sebeovládání, laskavost, 

srdečnost, uctivost, vlídnost 
- pracovní vlastnosti ( výkonové) : vztah a láska k dětem, svědomitost, 

pracovitost, důslednost 

- intelektuální: logika, konkrétnost, tvořivost 

> Vlastnosti projevované k iinvm lidem 

- zvýšený zájem o intelektuální, citový, mravní rozvoj jiných 

- trpělivost v sociálních kontaktech 

- empatie - vcítění se do psychického stavu jiného 

> Vlastnosti projevované k sobě sama 

-zvýšené nároky na vlastní osobnost 
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- sebeovládání vyplývající z potřeby být příkladem 

- sebevýchova, sebevzdělávání, sebekontrola 

- důslednost v práci 

> Vlastnosti povahové 

životní optimismus 

- smyl pro spravedlnost 

psychická svěžest 

smysl pro humor 

9.5 Volnočasové aktivity a zařízení školy 

Od veřejnosti se přirozeně od školy očekává, že škola bude vytvářet 

předpoklady pro úspěšný vstup „mladých" do profesionálního, občanského 

i volnočasového života. Svou úlohu volnočasových aktivit naplňuje přímo, 

ale i prostřednictvím svých zařízení. 

Účast dětí na volnočasových aktivitách školy je buď zcela dobrovolná, 

jednorázová nebo pravidelná. Takové akce plní funkci vzdělávací, 

výchovnou, kulturní, sociálně - preventivní, zdravotní (relaxační, 

regenerační), oddechovou a kompenzační. Ve spolupráci s rodiči, 

institucemi volného času a obcemi rozvíjí a kultivuje zájmy 

a nadání, sociální vztahy a demokratické občanství. Čas věnovaný 

vzdělání a čas volný se od sebe příkře neoddělují. Mnohokrát se sobě 

přibližují, vzájemně se inspirují a prostupují. Například jazykové nebo 

počítačové kurzy pořádané školami ve volném čase inovují a rozšiřují 

znalosti, dovednosti a kompetence zájemců užitečné i pro jejich profesní 

život. 

Volnočasové aktivity školy v letech školní docházky odkrývají zájmy 

a nadání dětí a mladých lidí, rozvíjejí je samy nebo tomuto rozvoji dávají 

podněty. Jejich prostřednictvím pomáhají utvářet pozitivní vztah dětí 

a mládeže k dalším způsobům vzdělávání prostřednictvím volnočasových 

aktivit, k budoucí profesi a celému životu. 
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9.6 Role školy v působení volného času 

Z historie 

Činnost školy v oblasti volného času se začala angažovat v průběhu 

demokratizace základního vzdělávání v 19.století. Součástí francouzské 

školy se stávala tělesná cvičení venku na vzduchu. Při školách větších 

měst se zřizovaly zvláštní místnosti pro hry žáků, prostory pro jejich pobyt 

o přestávkách a jako místo, kde si mohou žáci vypracovat domácí úkoly. 

Největší změna ve sféře volného času nastala ve 20.století, jelikož 

společnost dospěla k závěru, že rodina, a ani škola, nemůže zaručit 

všestranný rozvoj jedince. Aktivity volného času byly pochopeny jako 

způsob zapojování dětí a mladých lidí do života školy, obce i celé 

společnosti. Začínají vznikat tzv. „ střediska na vzduchu," která 

poskytovala dětem možnost aktivního odpočinku na základě hraní 

pohybových her a dalších činností. Ve školním týdnu byl jeden den 

uvolněn od školní výuky pro různé aktivity, které podle tehdejšího 

vymezení měly za cíl „ doplňovat činnost školy rozvíjením zájmu 

o tělesnou výchovu, sport, život dětí v přírodě, uměleckou činnost, 

intelektuální a rukodělnou práci a o mravní zdokonalování." 

K velkému rozšíření volného času došlo v celé Evropě v době, kdy se 

zaváděla pětidenní školní docházka. V60.letech 20.st. se začínaly 

v Československu objevovat první kroky v tomto směru. V Anglii, Skotsku, 

Francii, Švýcarsku a USA byl systém volného času již vyvinut. Belgie, 

tehdejší Německá spolková republika, SSSR tento systém teprve 

ověřoval. 

Ze současnosti 
Škola předkládá přístup k poznání různých oblastí dvěma základními 

způsoby - ve vyučování a v souběžných volnočasových aktivitách. 
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Ve výuce je dnes velká snaha zavádět kooperativní učení, interaktivitu 

a další způsoby inovace. Školní vyučování se zakládá na školních 

plánech, osnovách a vzdělávacích programech. 

V průběhu 90.let 20.století u nás průměrná délka vzdělávání vzrostla 

ze 13,9 na 15,1 roku a vytvořila rozsáhlejší prostor pro souběžné volno-

časové aktivity. Ty jsou volnější, flexibilnější a dynamičtější, než běžné 

vyučování. Nové dovednosti a vědomosti jsou osvojovány na základě 

společné spolupráce, soutěžení a her. 

Jednorázové aktivity 

Během posledních let se u nás začala rozšiřovat nabídka 

příležitostných jednorázových volno-časových aktivit. Většinou jsou 

zaměřeny na prohloubení učiva, ale mají i funkci oddechovou 

a kompenzační. Mezi takové aktivity patří návštěvy historických památek, 

kulturních, ale i sportovních a pohybových akcí, školní slavnosti, zábavy, 

plesy, mezitřídní a mezi školní sportovní utkání aj. soutěžní setkání, 

lyžařské výcvikové zájezdy a školy v přírodě, putovní, stálé prázdninové 

tábory nebo zahraniční zájezdy pořádané školou. 

Soutěže 

Soutěže navazují na jednorázové aktivity školy. Mohou být místní, 

regionální, celostátní a mezinárodní. Velmi známou a oblíbenou se stala 

tzv. školní olympiáda, která navazuje na předměty přírodovědné 

(matematická olympiáda, fyzikální, biologická, chemická), později také na 

předměty společenskovědní (dějepisná, z jazyka českého, ale 

i z jazyka cizího) nebo olympiády z individuálního a kolektivního sportu. 

Pravidelné aktivity 
Pravidelné aktivity ve své činnosti sledují individuální rozvoj účastníka, 

který je úzce spjatý s činností zájmového kolektivu. 
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„ Pokud jde o obsahové zaměření, vletech 1998-2002 podíl členů 

zájmových útvarů tělovýchovných na celkovém počtu všech účastníků 

zájmové činnosti základní školy klesl překvapivě z poloviny na třetinu. 

Snížil se i průměrný počet účastníků na jeden útvar zájmové činnosti 

( z 30,1 na 15,8 člena). V jiných oborech však na tomto stupni školy 

probíhal vývoj opačný. Zvýšil se zvláště podíl zájmových útvarů esteticko-

výchovných ( zhruba na čtvrtinu všech účastníků), podíl 

společenskovědních činností byl 22%, na následujících místech umístění 

byly činnosti technické 13%, přírodovědné 8%, turistické 1,5%. 

Zájem se zvýšil zejména o angličtinu, výpočetní techniku a práce na 

internetu a aplikované přírodní vědy. 

Docenit zájmový zřetel pomáhají sportovní třídy škol s rozšířenou 

výukou TV a sportu. Je jich 286 se specializací - např. fotbal, lední hokej, 

basketbal, plavání, a také bojová umění. 
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II PRAKTICKÁ ČÁST 

1. Charakteristika výzkumu 

Tento výzkum jsem se rozhodla směřovat na okres Znojmo, protože 

pocházím přímo odtud. Do 4. třídy jsem navštěvovala malotřídku v obci 

Hluboké Mašůvky a od 5.třídy jsem chodila také do vesnické školy 

v Kravsku. Na tyto časy ráda vzpomínám, obě školy měly své kladné, ale 

i záporné stránky. 

Již od osmi let jsem se věnovala sportu, hrála jsem za školu basketbal, 

ráda se účastním různých sportovních akcí. Rozhodla jsem se tedy zjistit, 

jaké činnosti pro svůj čas mimo školu volí „dnešní" děti na vesnicích, ale 

i ve městě. 

Zaměřuji se hlavně na pohybové a sportovní aktivity dětí při hodinách 

tělesné výchovy, ale i mimo ně. 
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1.1 Cíl výzkumu 

Cílem výzkumu diplomové práce je zmapovat využívání různých 

sportovních a pohybových her u dětí mladšího školního věku ve vztahu 

k jejich dennímu režimu. Dále zjistit rozsah a obsah těchto herních 

pohybových aktivit na základních školách u dětí mladšího školního věku 

a také zjistit, kolik času věnují děti pohybovým aktivitám a podle jakých 

kritérií si děti volí činnosti v jejich volném čase. 

Dalšími cíli diplomové práce je zmapovat rozsah a obsah sportovních 

a pohybových her u vyučujících. Zjistit jaké sportovní a pohybové hry hrají 

učitelé s dětmi nejraději a nejčastěji, a jaké prostorové možnosti ke 

hraní sportovních 

a pohybových her učitelům škola a okolí školy může nabídnout. 

Další částí výzkumu je zjistit metodou pozorování, jakou roli hrají 

sportovní a pohybové hry u dětí mimo školní docházku. Kolik času jim děti 

věnují, zmapovat oblíbenost sportovních a pohybových her u dětí na 

okrese Znojmo. 
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1.2 Hypotézy výzkumu 

Výzkum ria základních školách u dětí: 

I. Předpokládám, že chlapci budou volit pro využití svého volného časL 

počítačové hry častěji, než hry pohybové. 

II. Předpokládám, že pohybové hry budou znát děti z hodin tělesné 

výchovy, ale ve volném čase hrají hry jiné, poznané jinde. 

III. Předpokládám, že nejvíce využívanou hrou ze sportovních 

a pohybových her v rámci tělesné výchovy a volnočasových aktivit je 

vybíjená. 

Výzkum na základních školách u vyučujících TV : 

IV. Předpokládám, že se vyučující snaží s dětmi hrát sportovní nebo 

pohybovou hru každý den, alespoň v rámci pohybových chvilek 

(o přestávkách na chodbách, na školním dvoře) . 

V. Předpokládám, že na většině škol je materiální a technické vybavení 

pro sportovní a pohybové hry. 

VI. Předpokládám, že děti baví více hra v utkání v rámci tělesné 

výchovy a volnočasových aktivit, než nácvik herních činností. 
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2. Region Znojemsko 

2.1 Charakteristika regionu Znojemsko 

vzhledem k poloze 

Obrázek č. 1 - mapa okresu Znojmo Obrázek 1 . 2 - Rotunda sv. Kateřiny 
Pohled na řeku Dyji 

Region Znojemsko je ráj všech cyklistů, milovníků vína a historie, 

leží na hranicích s Rakouskem. Slunné a úrodné nížiny, ovocné sady 

a proslulé vinohrady střídá malebná pahorkatina a hluboká údolí několika 

řek. Tou nejslavnější je Dyje, kterou střeží několik mohutných hradů 

a romantických zámků. Kolem jejího hraničního toku s četnými meandry 

se rozkládá nejmenší národní park České republiky, Podyjí, se skalnatými 

i zalesněnými svahy, vřesovišti, unikátními lesostepmi a hustou sítí 

značených turistických cest a cyklostezek. Centrem regionu je Znojmo, 

druhé největší město Jihomoravského kraje 

a zároveň středisko vyhlášené vinařské oblasti. 

wě m 
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Aktivní využití volného času, odreagování, odpočinek, zábavu 

i dobrodružství - tohle všechno a ještě mnohem víc slibuje široká nabídka 

sportovních aktivit na jižní Moravě. Rekreační možnosti zde sahají od 

výletů pěšky i na kole přes horolezectví až po plavání, surfing nebo prosté 

lenošení na slunci. Nesmíme zapomenout ani na rybářské či lovecké 

revíry, které díky příhodným klimatickým a přírodním podmínkám patří 

mezi nejbohatší a nejvyhledávanější v České republice, zimní sporty, jízdy 

na koni či vyhlídkové lety. 

2.2 Stručná charakteristika škol ve městě Znojmo 

ZŠ Znoimo Sídliště Pražská + ZŠ TGM Slovenská 

Od 1. 7. 2004 byla k ZŠ Znojmo, Pražská, přiřazena jako odloučené 

pracoviště ZŠ TGM Slovenská 33. V tomto roce školu navštěvuje 567 dětí 

(ZŠ Pražská) a 153 dětí ( ZŠ Slovenská). Na obou školách vyučuje 

celkem 48 pedagogů. Na ZŠ Pražská jsou již od r. 1985 otevřeny třídy 

s rozšířenou výukou matematiky, přírodovědných předmětů a informatiky. 

Třídy jsou určeny pro žáky 2. stupně. Ve škole se vyučuje podle programu 

Základní škola. Program klade důraz na činnostní pojetí vyučování, ve 

kterém mají žáci dostatek příležitostí aktivně se podílet na vlastním 

vzdělávání. Dlouhodobá koncepce školy je zaměřena na samostatné 

myšlení a schopnost využití poznatků při řešení problémů. Na škole je 

zařazena i rozšířená tělesná výchova, která umožňuje rozvíjet schopnosti 

talentovaných žáků v ledním hokeji. Dívkám škola nabízí aerobik. Výuka je 

zajišťována na plně profesionální úrovni již od 1. ročníku ve spolupráci 

s oddíly SK Aerobic Professional a Znojemští orli. Žáci dosahují předních 

umístění v celorepublikových soutěžích. 
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Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 

Tato škola se nachází v centru města. Školu navštěvuje 555 žáků 

a vyučuje zde 32 pedagogů. ZŠ poskytuje rozšířenou výuku jazyků od 

3.třídy (německý, anglický jazyk) a připravuje zapojení do projektu „Zdravá 

škola". Mezi zájmová činnosti školy patří: 

- bezplatné zájmové kroužky: výtvarný, dramatický, jazykové 

(francouzský, ruský, německý, anglický jazyk), přírodovědné, sportovní 

(florbal, stolní tenis, míčové a pohybové hry), zdravotnický 

- pěvecký sbor Libohlásek - pracuje 10 let, pořádá vlastní koncerty, 

vystupuje v rámci akcí města Znojma 

- novinářský kroužek vydává vlastní časopis Bublina. Škola také 

spolupracuje s družební školou v italském Trentu. 

ZŠ Ulice Mládeže - Znojmo 

Škola se nachází ve střední části města v pěti budovách Mládeže 

1,3,5, Vrchlickéhol a nám. Armády 16. Školu navštěvuje okolo 800 žáků, 

kteří jsou rozděleni do 31 tříd. Žáky vyučuje 46 pedagogů, z toho 6 mužů. 

Cizí jazyky jsou vyučovány dva - německý a anglický, jejich aprobovanost 

100%. Školní družina má 5 vychovatelek. Nepedagogických pracovníků 

zajišťujících provoz školy je 18. Specializace - škola se specializuje na 

sportovní výchovu. Dříve vychovávala mládež pro lehkou atletiku, dnes se 

zaměřuje na fotbalisty, plavce a volejbalisty. 

Zajímavosti : 

Od roku 1995 působí na škole dětský folklorní soubor Dyjavánek. 

V současné době sdružuje kolem 60 dětí, kromě tanečníků má dvě 

oddělení cimbálové muziky. Tento dětský folklórní soubor má velikou 

úspěšnost. 
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ZŠ Prokopa Diviše Znojmo - Přímětice 

- škola se sportovními třídami zaměřenými na volejbal 

Jednou z mnoha výhod této školy je i její částečná 

bezbariérovost, což umožňuje plnohodnotnou výuku dětí s postižením 

pohybového aparátu a jejich zařazení do tříd se zdravými dětmi. 

Tato škola disponuje kvalitně vybavenými odbornými učebnami pro 

všechny vyučované předměty, priorita je ovšem zaměřena na výuku 

informatiky a moderní formy výuky cizích jazyků prostřednictvím 

počítačové techniky. Na škole působí sportovní třídy se zaměřením na 

volejbal, čemuž odpovídá i sportovní zázemí školy. 

2.3 Stručná charakteristika škol na vesnicích na 

okrese Znojmo 

ZŠ Kravsko 

Budova školy je situována v klidném prostředí blízko lesa naproti 

zámeckému parku. Žáci mohou volný čas trávit na čerstvém vzduchu 

v pěkném areálu školy. Ve škole se vyučuje podle vzdělávacího programu 

Základní škola. Zřizovatelem školy je Obec Kravsko. 

Školu navštěvují žáci ze spádové oblasti 11 obcí: Grešlové Mýto , Hluboké 

Mašůvky, Kravsko, Kasárna , Olbramkostel, Mramotice, Pavlice, 

Plenkovice, Vranovská Ves, Znojmo, Žerůrky. Ve školním roce 2006/2007 

navštěvuje školu 230 žáků v 11 třídách. Prioritami, na které se škola 

zaměřuje jsou : 

- počítačové vybavení, výuka informatiky, využívání výukových programů 

v ostatních předmětech, výuka 2 cizích jazyků, využívání interaktivní 

tabule ve výuce, tvorba vlastních výukových materiálů a předávání 

zkušeností ostatním školám v této oblasti, sportovní vyžití žáků . 
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ZŠ Horní Duriaiovice 

Místní školu navštěvuje 26 žáků. Je zde tedy malotřídka od 1. do 5. 

ročníku, kde je spojeno více tříd. Vyučují zde tři učitelé. Po 5. třídě 

nastupují děti do školy v Prosiměřicích nebo vŽeleticích, kam dojíždějí. 

V této malé škole mají děti možnost navštěvovat kroužek ručních prací. Za 

sportovním vyžitím mohou jezdit do města Znojmo. 

ZŠ Prosiměřice 

Tuto školu navštěvuje 370 dětí. Vyučuje zde 22 učitelů. Škola dětem 

nabízí zájmové kroužky jako je kroužek sportovní, kde především hrají 

florbal, fotbal a volejbal. Pro dívky je určen např. aerobik, kroužek ručních 

prací, vyučují se zde i cizí jazyky. 

ZŠ Želetice 

V současné době má škola 150 žáků v 8 třídách a jednom oddělení 

školní družiny. Přestože finanční podmínky školy nejsou srovnatelné se 

školami městskými, mají naši žáci, díky zvýšenému úsilí některých 

pracovníků školy, srovnatelné podmínky pro sportovní i kulturní vyžití 

s dětmi z města. Složení pedagogického sboru garantuje téměř 

devadesáti procentní aprobovanost výuky. Mezi zájmovou činnost patří 

především volejbal, florbal, stolní tenis a taneční kroužek. 
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3. Výzkumné metody odpovídající potřebám 

této diplomové práce 

„Dotazování spočívá v komunikaci mezi výzkumným pracovníkem, 

případně diagnostikem na jedné straně a zkoumanou osobou na straně 

druhé. Základním zdrojem informací a dat při dotazování je verbální výrok 

respondenta." (4) 

„ Základním problémem dotazování jako metody je přeměna 

komunikačního a interakčního procesu, který je běžný v nejrozmanitějších 

životních situacích ve způsobu získání co nejspolehlivějších dat. "(3) 

V pedagogickém výzkumu, obdobně jako ve výzkumu psychologickém 

a sociologickém, má tato metoda dvě hlavní podoby. Podobu rozhovoru 

(interview) a dotazníku (ankety). 

Rozhovor 

„Metoda rozhovoru je charakterizována především přímou sociální 

interakcí. Navázání osobního kontaktu usnadňuje hlouběji proniknout do 

motivů a postojů respondentů. Je pružná, dá se přizpůsobit zvláštnostem 

různých situací, slouží k hlubšímu objasnění kontextu 

a důvodů odpovědí. Zároveň lze při této metodě zachytit nejen sdělovaná 

fakta, ale i některé vnější reakce dotazovaného, a podle nich pohotově 

usměrňovat rozhovor potřebným směrem. (20) 

Rozhovory rozlišujeme podle počtu zúčastněných osob na rozhovory 

individuální a skupinové. Podle struktury otázek se rozlišuje rozhovor 

standardizovaný (strukturovaný) a nestandardizovaný (nestrukturovaný). 

„Standardizovaný rozhovor probíhá podle otázek, jejichž znění i pořadí 

jsou přesně určeny a předem připraveny. Nestandardizovaný rozhovor 

probíhá pružněji. Výzkumný pracovník si pochopitelně připraví základní 

otázky, které bude klást. Jejich obsah, pořadí a formulace závisí na 

tazateli, který se přitom nemusí přidržovat žádného schématu.(20) 
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Dotazník 

„ Je to metoda, která shromažďování dat zakládá na dotazování osob, 

charakterizuje se tím, že je určena pro hromadné získávání údajů. "(20) 

„...objektivní výsledek dotazníkové metody závisí v prvé řadě na teorii, 

z níž vědecký pracovník vychází, na promyšlené vědecké hypotéze. 

Z hlediska dané hypotézy stylizuje jednotlivé otázky a zaměřuje je na 

podstatné stránky zkoumaných jevů a procesů. "(20) 

Důležitým aspektem při sestavování dotazníku je volba formulace 

otázek. Otázky musí být jasně a konkrétně formulovány. Tím navozují 

jasné a konkrétní odpovědi. Každá otázka musí být jednoznačná. 

Rozlišují se dva základní typy otázek dotazníku : 

a) otázky otevřené 

b) otázky uzavřené. 

Otevřené otázky dávají respondentům vztahový rámec, ale neurčují 

podrobněji ani obsah, ani formu jeho odpovědi. Tyto otázky umožňují 

hlouběji pronikat ke sledovaným jevům, lépe odhalují skutečné prostoje 

respondentů, poskytují často obsažnější informace. 

Otázky uzavřené nabízejí respondentovi volbu mezi dvěma nebo více 

alternativami. Otázky mohou být zcela uzavřené, vyžadující odpověď ano-

ne nebo otázky s více volbami: ano-ne-nevím. 

Určitou variantou jsou otázky uzavřené, které nabízejí seznam 

hotových odpovědí k volbě, ale v závěru jsou doplněny otevřenou 

možností - jiné. 

Zvláštní technikou kladení otázek je tzv. trychtýř. Začíná obecnějšími 

otázkami a další se postupně zužují k důležitému specifickému momentu. 

Pozorování 
„ Je to jedna ze základních metod vědeckého výzkumu v pedagogice. 

V současné době se mu věnuje stále výraznější pozornost i v ostatních 

společenských vědách (psychologii, sociologii.")(20) 

„Pozorování jako vědecká metoda je cílevědomé, plánovité 

a soustavné vnímání výchovných jevů a procesů, které směřuje 

k odhalování podstatných souvis,ostí a vztahů sledované skutečnosti. "(20) 
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Pozorování je uplatňováno v každodenní životní praxi. Zvláštnosti 

objektivního pozorování lze vyjádřit charakteristickými rysy : 

- směřuje k jasně formulovanému cíli 

- má vždy výběrový charakter 

- j e plánovité a systematičné 

- důležitá je objektivnost 

Specifickým rysem pozorování jako vědecké metody je sledování 

přirozeného průběhu pedagogických procesů. 

Pozorování dělíme se zřetelem ke způsobu, jakým se pozorování koná 

a k délce trvání pozorování. Se zřetelem na způsob, jak se pozorování 

provádí, rozlišujeme pozorování na přímé a nepřímé. 

Přímé pozorování - sám výzkumný pracovník bezprostředně sleduje 

zkoumané jevy a procesy. Pozorování dále může být zjevné nebo skryté, 

zúčastněné nebo nezúčastněné. 

Nepřímé pozorování - vědecký pracovník využívá již hotových výsledků 

pozorování, pořízených jinými osobami. Při nepřímém pozorování lze 

využívat i záznamy jako je film, nahrávky atd. Toto pozorování dělíme také 

na dlouhodobé a krátkodobé. 
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4. Metodika výzkumu 

Ve výzkumu jsem se soustředila na hromadné získání informací nejen 

od žáků na 1 .st.ZŠ, kde jsem se zaměřila na žáky 4. a 5.tříd na okrese 

Znojmo, ale i od učitelů a rodičů. 

Dotazník pro děti obsahuje 15 otázek, z nichž otázky 2. a 3. jsou 

částečně otevřené, ostatní jsou uzavřené. Tento dotazník zjišťoval znalost 

zájmových aktivit žáků, názor na druhy pohybových aktivit žáků v rámci 

volného času i v rámci školní tělesné výchovy. Zaměřila jsem se na 

porovnávání výsledků žáků ze škol na vesnicích a ze škol přímo ve městě 

Znojmě. Výsledky jsou zajímavé v mnoha směrech srovnání. 

Metodu dotazníku jsem použila i pro učitele na ZŠ. Dotazník má také 

15 otázek z nichž otázka 3.,14. a 15. jsou otázky částečně otevřené, 

zbytek otázek jsou otázky uzavřené, kde může být více možných 

odpovědí. 

Další použitá metoda je metoda řízeného rozhovoru s rodiči. Zde jsem 

si připravila pět otázek, na které mi rodiče stručně odpovídali, (všechny 

dotazníky jsou součástí přílohy). 
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5. Výsledky a vyhodnocení výzkumu 

5.1 Vyhodnocení dotazníků žáků na základních 

školách 

Výzkumný vzorek - žáci ZŠ na okrese Znojmo 

1) Dotazníky byly zadány žákům 4. a 5. tříd na 9 základních školách na 

okrese Znojmo.Z toho 5 dotazovaných škol je přímo v okresním městě 

Znojmo a 4 školy jsou školy venkovské. Celkem jsem od dětí získala 275 

vyplněných dotazníků. Rozdělení a počty žáků znázorňuje tabulka 

č.1 .Graf 1 . - 3 . znázorňuje poměr zúčastněných respondentů ve městě 

a na vesnicích. 

Tabulka f . l - rozdéleni a počty žáků 

Počet dětí celkem 275 
Počet dětí na 
vesnicích 118 
Počet dětí ve městě 157 
Počet dívek na 
vesnicích 56 
Počet chlapců na 
vesnicích 62 
Počet dívek ve 
městě 89 
Počet chlapců ve 
městě 68 
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Znázornění v grafech : Graf č.l 

Poměr zúčastněných respondentů ve městě a na 
vesnicích 

/ í T \ „ v • Fbřet děti na vesnicích 
57% l \ J • FWetdětlve městě 

1 

Dotazované školy ve městě Znojmo: 

Název 
školy 

Počet získaných 
vyplněných dotazníků 

ZS 
Slovenská 20 
ZS 
Sídliště 
Pražská 39 
ZS Nám. 
Republiky 39 
ZS Ul. 
Mládeže 40 
ZS 
Prokopa 
Diviše -
Přímětice 19 

Znázornění v grafech : Graf č.2 

Poměr zúčastniných respondentů na vesnlc/ch 

# • Ftičet dřvek na 
vesnicích 

• FOčet chlapců na 
vesnlcfch 

Znázornění v grafech : Graf č.3 

Pom ér zúčastněných respondentů ve m ésté ] 

A \ D Počet tfvek ve městě 
<I3% / \ 

t / f 57% • Počet chlapců ve 

v y městě 
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Dotazované školy na vesnicích: 

Název 
školy 

Počet získaných 
vyplněných dotazníků 

ZS Kravsko 37 
ZS Horní 
Dunajovice 36 
ZS 
Prosiméřice 28 
ZS Zeletice 17 

2) Tabulka č.2 znázorňuje možnosti aktivit dětí ve volném čase. 

Graf č. 4 znázorňuje využití volného času dívkami. Z grafu lze vyčíst, 

že dívky svůj volný čas nejraději tráví s kamarády. Naproti tomu u 

chlapců zvítězila hra na počítači viz. graf č.5. Takže vidíme, že obě 

pohlaví se ve svých zájmech liší. Pod pojmem něco jiného děti 

uvedly např. jízdu na koni, pomoc rodičům na zahradě nebo 

v domácnosti. Grafy č. 6 a 7 znázorňují pět nejčastějších činností u 

dívek i u chlapců. 

Tabulka č.2 

a odpočívám 

b čtu si 

c hraji si s kamarády 

d hraji si sám(a) 

e maluji si 

f běhám venku 

9 
hraji s dětmi míčovou 
hru 

h uklízím si své věci 

i hraji hry na počítači 

i 
navštěvuji sportovní 
klub 

k něco jiného... 

Znázornění v grafech : Graf č.4 

Využití volného času dívkami 

60 

50 

t 40 
Z 30 
ttf 
« 20 
o. 

10 
0 

48 

UR 3R 

2se 

f l 

— 
í f 1° . 

14. i í ; 

• dívky na vesnicích 

• dívky ve městě 

a b c d e f g h i j k 

Aktivity dívek 
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Znázornění v grafech : Grafč.5 

Využití volného času chlapci 

57 

a b c d e f g h i j k 

Aktivity dětí 

Znázornění v grafech : Graf č.6 Znázornění v grafech : Graf č.7 

Nejčastějil činnosti víech dívek 

io» 

/ ^ H N. 3OT • hraji sl s kamarády 
obéfiám venku 

bčtusl 
(•hraji hiy napoc'ílac"l| 
• maluji sl 

Nejčastěji činnosti všech chlapců 

10% 
• hra) hry na počtači 

12% / ^ H N, 34% • hraji si s kamarády 

i 
• návštěvu) sportovní 

< J / klub 

26% • čtu si 

3) Tabulky č. 3 a č. 4 nám umožňují nahlédnout do sportovních 

disciplín, které děti nejčastěji využívají ve městě a na vesnicích a 

věnují se tak těmto sportům aktivně. Zjistila jsem, že ve městě mají 

děti více možností než na vesnicích. Vyplívá to z výčtu uvedených 

sportů v tabulkách. 
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Tabulka i . 3 - možnosti sportovního vyžití dčtí ve mčstč 

ZS ZS Ul. ZS ZS Nám. ZS 
Přímětice Mládeže Sídl.Pražská Republiky Slovenská 

Aktivně 
sportujících 
dívek 
Aktivně 
sportujících 
chlapců 
Sportovní 
disciplíny 

D/CH xxxxxxxxxxx 
volejbal 
florbal 
fotbal 

rybaření 
aerobik 
krasobruslení 
tanec 

gymnastika 
atletika 

stolní tenis 
míčové hry 

teak-wondo 

cyklistika 
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Tabulka č. 4 - možnosti sportovního vyžití dětí na vesnicích 

ZS 
Kravsko 

ZS Horní 
Dunajovice 

ZS 
Želetice 

ZS 
Prosiměřice 

Aktivně sportujících dívek 6 10 3 4 
Aktivně sportujících 
chlapců 13 12 8 6 
Sportovní diciplíny 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx D/CH D/CH D/CH D/CH 
aerobik 2/0 5/0 X 1/0 

basketbal 1/0 X X X 
florbal 0/5 0/2 0/2 0/2 

fotbal 0/8 0/5 0/5 0/4 
hokej X 0/1 X X 

inline 1/0 X X X 

míčové hry X 4/3 3/1 3/0 

plavání 1/0 1/0 X X 

stolní tenis X 0/1 X X 

tenis 1/0 x X X 

4) Grafy č. 8 a 9 znázorňují návštěvnost družiny. Graf nám ukazuje, 

že děti na vesnicích využívají více tohoto zařízení, než děti ve 

městě. 

Graf t. 8 Graf č. 9 

Náváevnost družiny detí navěsil ach 

5) Grafy č. 10, 11, 12, 13 nám znázorňují sportovní pohybové hry, 

které děti b a v í . Tabulka č . 5 obsahuje možnosti sportovních 
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a pohybových her. Děti měly hry seřadit od nejoblíbenějších her po ty 

méně oblíbené. Z grafů vyplývá, že mezi nejméně oblíbenou hru 

patří frisbee, dále pak lakros jak u dětí ve městě, tak u dětí na 

vesnicích. Setkala jsem se stím, že děti tyto hry ve většině 

případech vůbec neznají, a proto je umístily na poslední místo. Dále 

můžeme z grafu vyčíst, že ve velké oblibě chlapci ve městě mají 

florbal a chlapci na vesnicích fotbal. Dívky ve městě rády hrají 

vybíjenou a dívky na vesnicích mají také tuto sportovní hru nejraději. 

První tři nejoblíbenější hry u dívek ve městě i na vesnicích se 

shodují. Mezi nejoblíbenější pohybové hry obou zkoumaných skupin 

patří: vybíjená, přehazovaná, různé formy honiček. 

Tabulka č. 5 - sportovní a pohybové hry 

a) fotbal g) tenis m) honičky 
b) volejbal h) stolní tenis n) štafetové hry 
c) basketbal i) florbal o) badminton 
d) softbal ^přehazovaná p) frisbee 
e) lakros k) vybíjená 
f) ringo | 1) házená 

Graf č.10 Graf č . l l 

Pořadí oblíbenosti SH a PH u chlapců na 
vesnicích 

- - -

-

- - -

nníin 
-

• ftadail 

p e n f o h d j m g l b i cka 
SH a PH 
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Graf č. 12 

PoFadl oblíbenosti SH a PH u divák v * městě 

16 

1 U 
| 12 
i 10 5 8 1 6 

•ftadal 

e d l a o h n i c g b l m j k 
SH a PH 

Graf č.13 

Pořadí obl íbenost i S H a PH dívek na 
vesnicíh 

n 
nnfll (1 

íaftaďaTl 

p o e d n g f h c i 

SH a PH 
I b m j k 

6) Tabulky č. 6 a 7 nám znázorňují, jak často děti hrají sportovní 

a pohybové hry. Z výzkumu vyplývá, že sportovní a pohybové hry 

děti hrají nejčastěji dvakrát týdně, a to jak na vesnicích, tak ve městě. 

Procentuálně jsou výsledky u dětí na vesnicích a ve městě velmi 

podobné. Je to 47% u dětí na vesnicích a 49% u dětí ve městě. 

Tabulka č.6 - děti na vesnicích 

Jak často 
tyto hry 
hrajete ve 
škole ? 

ZŠ Horní 
Duna|ovice 

ZŠ 
Želetice 

ZŠ 
Kravsko 

ZŠ 
Prosimeřice Celkem % 

Počet dětí 
Počet 
děti 

Počet 
dětí Počet dětí 

Počet 
dětí xxxxxxxx 

vůbec 2 3 1 3 9 6,00% 
jednou týdně 7 5 6j 0 18 15,00% 
dvakrát týdně 21 9 11 17 56 47,00% 

ob den 1 0 8 5 14 12,00% 
každý den 0 0 7 0 7 8,00% 
několikrát 
denně 0 0 0 0 0 0% 
ve volném 
čase a o 
víkendech 6 0 5 3 14 12,00% 

Počet dětí 
na vesnicích 118 100% 
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Tabulka č . 7 - děti ve městě 
Jak často tyto 
hry hrajete ve 
škole ? 

ZŠ Sídl. 
Pražská 

ZŠ 
Přímětice 

ZŠUI. 
Mládeže 

ZŠ Nám. 
Republiky 

ZŠ 
Slovenská Celkem % 

Počet 
dětí 

Počet 
dětí 

Počet 
dětí Počet dětí Počet dětí 

Počet 
dětí xxxxxxxx 

vůbec 0 0 1 0 0 1 1% jednou týdně 1 4 6 1 5 17 11% dvakrát týdně 17 12 20 19 10 77 49% ob den 18 0 3 9 4 33 21% každý den 0 1 6 3 0 10 6% 
několikrát 
denně 0 0 0 0 0 0 0% 
ve volném 
čase a o 
víkendech 3 2 4 7 3 19 12% 
Počet dětí ve 
městě 157 100% 

7) Grafy č. 14 a 15 nám znázorňují, ve které části dne by děti chtěly 

sportovní a pohybové hry nejčastěji hrát. Největší procentuální zastoupení 

u obou zkoumaných skupin je , že děti zvolily možnost hraní sportovních 

a pohybových her odpoledne s kamarády ve volném čase. 

Graf č.14- děti na vesnicích 

Ve které části dne byschtěl(a) nejraději SH hrát? 
• dopoledne ve vyučování 

• dopoledne o přestávkách 
mezi vyučujícími hodinarri 

• odpoledne s kamarády ve 
volném čase 

W 
a odpoledne v rámci tréninku 

ve sportovnfrn oddíle 

v ^ 
50% 

• odpoledne v družiné 
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G r a f č . 1 5 - d ě t i v e m ě s t ě 

V e k t e r é čás t i d n e b y s c h t ě l ( a ) n e j r a d ě j i S H h r a t ? 

O dopoledne ve vyučováni 

9% « 9% « 

^ ^ 3 5 % 

a dopoleche o přestávkách mezi 
vyučujícími hodinami 

D odpoleche s kamarády ve 
volném čase 

39% \ • odpoleďie v rámci tréninku ve 
sportovním oddíle 

13% 
• odpoledne v družiné 

8) U grafů č.16, 17, 18, 19 vidíme oblíbenost kolektivních 

a individuálních her mezi dětmi. Značně větší oblibě se těší hry 

kolektivní jak u chlapců na vesnicích, tak ve městě. U dívek je tomu 

podobně, i když zde můžeme vidět vyšší procentuální zastoupení 

u her individuálních než u všech chlapců. 
G r a f č.16 G r a f č . 1 7 

Jaký typ SHtě bavi vlce? (chlapci ve 
městě) 

_ 20% 

í L ř i D rndVduálnl hry 

\ ) 
• kolektivní hry 

Jaký typ SHtě baví vlče? (chlapci na vesnicích) 

10% 

O individuální hry 

O kolektivní hry 

90% 

G r a f č . 1 8 G r a f č . 1 9 

J aký typ SH tě baví v íce? (dívku ve m ěs tě) 

^^^ 23% 

0 i n d i v i d u á l n í h r y 

• k o l e k t i v n í h r y 

Jaký typ SH té baví více? (dívky na vesnicích) 

i ( á ) 
• indiv iduální h r y 

• ko lekt ivní h r y 

y 
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9) Grafy 20 a 21 nám znázorňují pocity jaké děti mají, když ve hře 

zvítězí. Výsledky jsou opět podobné jak u dětí na vesnicích, tak 

u dětí ve městě při vítězství mají děti skvělý pocit, že jsou nejlepší. 

Graf č. 20 Graf i. 21 

Když tvoje družstvo zvítězí v nějakých SH: (děti 
na vesnicích) 

o máš skvělý pocit, 
že jste nejlepší 

28% y rx 

J 61% 

• byl bys rád (a) 

odméněnfa) 

nějakou cenou nebo 

výhodou 

O je rrí to jedno 

Když tvoje d r u ž s t v o z v í t ě z í v n ě j a k ý c h SH: 
(dě t i ve m ě s t ě ) 

19% 

• máš skvě lý poci t , 
ž e js te nej lepší 

• by l bys rád (a ) 
odměnán(a ) 
nějakou cenou 
nebo v ý h o d o u 

n j e mi to jedno 

10) Grafy č. 22 a č. 23 nám znázorňují nejoblíbenější dovednosti dětí 

u sportovních a pohybových her. U dětí na vesnicích zvítězil s větším 

náskokem nácvik a hra - zastoupeno 52%, 

u dětí ve městě je na druhém místě s 37%. Děti ve městě mají raději 

vlastní hry v utkání - zastoupeno 38%.(viz graf č. 23) 

Graf č. 22 

V e š k o l e D f i v v u c e T V m ě u SH a P H ne j v í c e bav í : 

( dě t i na v e s n i c í c h ) • nácvik nových 

dovednost i 

potřebných pro hru 

2% 
• v l a s tn l h rav utkáni 

• nácvik i hra 

I 5 2 % l 

\ ^ ^ r 23% 

p s p o r t o v n í a 

pohybové hry 

nepa t ř í kmým 

oblíbeným herním 

_ J i i n n o s j e m _ _ _ J 

Graf í. 23 

Ve Škole pň výuce TV mě u SH a PH nejvíce baví: 
(děti ve městě) 

1% 

1 • nácvik nových 
dovedností 

| potřebných pro hru 

— v . 24% • vlastní hra v utkání 

7 

\ Á i • nácvik i hra 

<1 38% • sportovní a J 
pohybové hry nepatří 
krrým oblíbeným ; 
hernfrn činnostem | 

— 
J 
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11) V následujících grafech jsou uvedeny a procentuálně vyčísleny 

možnosti, jak se děti při sportu odívají a jakou obuv při sportování 

nosí. 

Graf č. 24 Graf č. 25 

Pro hraní SH a PH používám: (děti na 
vesnicích) 

3 4 % 

• spec iá ln í obuv 
u r č e n o u p ro 
c v i č e n í 

• spo r tovn í d res a 
t rený rky 

| • top inkovou 
s o u p r a v u 

| • b ě ž n ý oděv , 
k terý nos i n do 
ško ly 

I hraj i bos (a ) 

Pro hraní SH a PH p o ž i v í m : (děti ve 
m ě s t * ) 

a speciální obuv 
určenou pro 
cv ičen í 

2 8 y " \ T \ 

o spor tovní dres a 
t renýrky 

( -j m ) 5 2 % O teplákovou 
soupravu 

1 8 % ^ ® 
n b ě ž n ý oděv . 

který nos im do 
Školy 

• hrají b o s ( a ) 

12) Grafy č. 26 a č. 27 znázorňují hygienické návyky dětí při 

sportování. 

Grafč. 26 Graf č.27 

Po hraní SH a PH provádím: (děti na v t i nic leh) 

12% 
. k . 

D urryji se 

• osprchuji se 

• neprovádím 
žádnou hygienu 

Po hraní SH a PH provádím: (dět i v» měs tě ) 

19% 
• umyji se 

M ) • osprchuji se 

\ / 1 57% 
24% \ / / • neprovádím 

žádnou hygienu 
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13) Grafy č. 28 a 29 nabízejí přehled nejvykonávanějších činností po 

zátěži v tělesné výchově. Z výzkumného zjištění vyplývá, že děti na 

vesnicích i ve městech se po zátěži nejčastěji vyklušou a vydýchají. 

Graf č. 28 Graf č.29 

Po zátěži provádím za pomoci vyučujícího: 
(děti na vesnicích) 

31% 
47% 

• vy ldusánls 
v y dýchán kri 

I posilováni 

• protažen i 

• v y r o v n á v a c í 
(pfřnlvá 
cvičeni) 

regenracl -
např. plaváním 
v bazénu , 
saunován in 

• neprovádhi 
nic 

Po zátěži provádím za pomoci vyučujícího: 
(deti ve městě) a vykJusánís 

vydýchán řn 

ci posilování 

• protažení 

I 7\ / • vyrovnávac í 
3 0 % \ y ^ t / (přírrivá 

cvičenO 

2% 7% 

• regenraci -
např. 
plavánfrn v 
bazénu, 
saunován in 

• neprovádím 
nic 

14) Z grafů č. 30 a 31 vyplývá s kým děti sportovní a pohybové hry 

nejraději hraji. Děti na vesnicích si nejraději hrají s kamarády z okolí svého 

bydliště, dále pak se spolužáky ve třídě. Je to dáno především tím, že děti 

na vesnicích se většinou všichni znají, a tak ksobě mají blíž než děti ve 

městě. U městských dětí nám graf č. 31 ukazuje, že děti si nejraději hrají 

se spolužáky ve třídě. Děti se dobře znají a tráví spolu veškerý čas 

strávený ve škole. Na druhém místě je hra s kamarády z okolí. 
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Grafč . 30 Graf Č.31 

SHaPHnejCastěji hraji 

vesnicích) 

• se spolužáky ve 
třídě 

6 % i 

• se spolužáky v 
družině 

" ^ S . 3 0 % 

• s kamarády z 
okolí by dliště 

• s kamarády ve 
sportovním Mubu 

4 1 9 Í 1 - — • s kamarády v 
zájmovém 
kroužku 

• s rodnou 

SH i PH nejčastěji hraji: (deti ve m ěstě) 

34 St 

• 58 
spolužáky 
ve třídě 

• se 
spolužáky v| 
družině 

• s kamarády 
z DkDf 
bydkStĚ 

• s kamarády 
ve 
sportovním 
kl i íu 

I s kamarády 
v zájmovém 
kroužku 

• s rodinou 

15) Z grafů č. 32 a 33 můžeme vyčíst nejčastěji používané pomůcky při 

sportovních a pohybových hrách. U obou zkoumaných skupin se na 

prvním místě umístilo využívání míčů. Mezi nejčastěji používané míče 

patří míče volejbalové, dále pak basketbalové míče a míče na fotbal. Děti 

na vesnicích i ve městě často využívají hokejky především florbalové, toto 

zjištění se týká především chlapců. S tím také souvisí hojné využívání 

míčků - florbalových a florbalových branek. Dívky na vesnicích při hře 

využívají kroužky ringo, dále pak talíře na frisbee. Dívky ve městě 

využívají basketbalové koše. 

Grafč . 32 Grafč . 33 

Ke hraní her nejíastějl použivim: 
vesnicích) 

(děti na 

13% • rtče 

• pálky a rakety 

l , 
a talíře 

• rrtčky. košíky 

• kroužky (rngo) 

a talíře 

• rrtčky. košíky 

• kroužky (rngo) 

/ 0 branky 

5% / / y • koše 

0 hokejky 
10% 

0 hokejky 
10% 

Ke hraní her nejčastěji používám: (děti ve 
městě ) 

o r r i če 

• pálky a rakely 

\ 40% 
• talře 

• rríčky, košíky 

L J 
• kroužky (ringo) 

• branty 

15% x V • koše 

2% ] J 7% • hokejky 

7%J Lo% 
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5.2 Vyhodnocení dotazníků učitelů na základních 

školách 

Výzkumný vzorek - učitelé 1 .stupně ZŠ 

1) Dotazníky pro učitele základních škol jsem rozdávala ve třídách, ve 

kterých jsem testovala i žáky. Oslovila jsem celkem 17 učitelů a všech 17 

již vyplněných dotazníků jsem dostala zpět. Ochota a vstřícnost učitelů 

byla velká. Návratnost dotazníků byla tedy 100 %. Výzkumu se zúčastnily 

samé ženy. 

2) Grafy č. 1 a 2 nám znázorňují výčet a procentuální vyjádření nejčastěji 

hraných sportovních a pohybových her ve školním roce. S malými rozdíly 

učitelé ve městě a na vesnici umístili na přední místa : vybíjenou, fotbal, 

florbal. Tyto sportovní hry také patří mezi dětmi k hrám nejoblíbenějším. 

Graf č . 1 Grafč. 2 

Nejčastěji hrané SH a P H v průběhu školního roku 
(učitelé ve městě) •Fotbal 

0 volejbal 

•basketbal 

0 softbal 

ir ingo 

•tenis 

stolní tenis 

•florbal 

přehazcwné 

ivybijená 

•házená 

•rúznéfofmy hcriCek 

• Štafetové hry 

Nejčastěji hrané S H a PH v p r ů b ě h u školního 

roku (na vesnicích) 

11% 11% 

14% 

• Fotbal 

• volejbal 

r 7 % • basketbal 

í ,» • softbal 

J r 0 % 
nringo 

j L 
3-2% 

7 ' 5 % 

• tenis 

0 stolní tenis 

• florbal 

• přehazovaná 

13% • vybjena 

• házena 

• různé formy honiček 

• Stafetove hry 
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2) Tyto tabulky č. 7 a 8 obsahují jednotlivé umístění sportovních 

a pohybových her podle oblíbenosti jak dětí, tak učitelů na jednotlivých 

zkoumaných školách. 

Tabulka č. 7 
Uč. ve ZS ZS ZS ZS ZS 
městě Přímětice Sídl.Pražská Nám.Republiky Ul.Mládeže Slovenská 
1. přehazovaná fotbal vybíjená vybíjená florbal 
2. kapitánka přehazovaná florbal fotbal fotbal 
3. honičky vybíjená štafetové hry florbal vybíjená 

4. stolní tenis honičky honičky basketbal 
štafetové 
hry 

Tabulka č. 8 

ZS ZS ZS 
Uč. na vesnicích H.Dunajovice ZS Kravsko Prosiměřice Želetice 
1. vybíjená vybíjená vybíjená vybíjená 
2. florbal basketbal ringo florbal 
3. fotbal florbal přehazovaná volejbal 

štafetové 
4. přehazovaná hiy fotbal fotbal 

4) U grafů č. 3 a 4 můžeme porovnat, jestli učitelé hrají sportovní nebo 

pohybovou hru s dětmi každý den. Z grafu č. 4 vyplývá, že učitelé na 

vesnicích se snaží více SH nebo PH do vyučujícího dne vložit než 

vyučující ve městě. Učitelé na vesnicích, u kterých byl výzkum prováděn, 

uváděli hraní stolního tenisu o přestávkách nebo různé formy honiček na 

školním dvoře. 
Grafč. 4 Grafč. 3 

Hrajc t i s dětmi nějakou Sh nebo PH každý dan? 
(učitelé ve mésté ) 

Hrajete s détm I n i j a k o u SH nebo PH 
každý den? (uči te l* na vesnicích) 
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5) Graf č. 5 a graf č. 6 ukazuje, zda SH nebo PH mají v denním 

školním dnu své vyhrazené místo nebo je učitelé s dětmi hrají, pokud 

jim na ně vyzbyde čas. 

Graf č. 5 Graf č. 6 

SH n e b o PH v d e n n í m š k o l n í m d n u : 
(uč i te lé ve m ě s t ě ) 

0 

M 
X 

• mají časově 

1 ) vyhra»né místo 

l / •hrají se. pokud na ně v / vyAyde čas 

100*. 

S H n e b o PH v d e n n í m š k o l n í m d n u : 
( u č i t e l é n a v e s n i o í c h ) 

l \J \ nmaj í časové svá 
vyhrazení m ísto 

l / •h ra j í se. pokud na ně 

V y uvrbvde čas 

N ^ 
80% 

6) Grafy č. 7 a 8 nám znázorňují na jakou činnost při nácviku nové 

SH nebo PH se učitel více zaměřuje. Výsledky obou zkoumaných 

skupin se shodují. 

Graf č. 7 Grafč . 8 

Z a m ě ř u j e t e se především na nácvik 
he rn í ch č innos t í a t e c h n i c k o u a 

t a k t i c k o u s t r á n k u h r y ? (uč i te lé na 
vesn ic ích) 

14* _ 

7) U grafů č. 9 a 10 máme procentuálně vyjádřeno z jakých pramenů 

učitelé při nácviku nebo při nových hrách nejčastěji vycházejí. Kde 

berou inspiraci? Učitelé obou zkoumaných skupin se nejčastěji 

inspirují u svých kolegů. 
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Grafč. 9 Grafč. 10 

Z jaých pram « n ů n e j č a s t ě j i 
vycház í te? (uč i te lé v® m ě s t ě ) 

11% ° zvláštních zkušenosti 

• ze studií 

J ^ v n z odborné literatury 

m ¥ 
1 7 * 

D upřednostňuji vlastní 

8) 
Grafč. 11 

Hrzyete SH podle mez inárodně 
platných pravidel? (učitelé ve m ěs tě ) 

D Pokud n t . j j k je 

Z j a k ý c h pram • n ů n 
v y c h á z í t e ? (uči to ló n a 

• j č a s t ě j i 
v e s n i c í c h ) 

0% ° z vlastníc h zkušeností 

• z . studií 

" O l r n z odborné literatury 

22% 

a upřednostňují vlastní 
tvorbu her 

• inspiruji se . 

Grafč. 12 

hfrajete SH podle mezinárodně 
platných pravidel? (učitelé na 

vesnicích) 

L \ 
o Ano 

• N . 

\ / r • ° Pokud ne. jak je 

9) Graf č. 13 a graf č.14 nám znázorňují jaké činnosti děti při hraní 

sportovních a pohybových her baví. 
Grafč. 13 

Co dét l baví vfca? (učitelé v t m i i t ě ) 

78* 

Ik herních činností 

Graf č.14 

Co dět i baví víc®? (uči te lé na 
vesníc ích) 

iinností 
I hry n i ulkání 

10) Graf č. 15 uvádí, jestli na školách jsou pořádány pravidelná 

utkání. V obou případech vyšly stejné výsledky. Učitelé uvádí, že 
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nejčastěji se utkání provádí mezi školami a v rámci školy. Školy se 

utkávají v těchto hrách : přehazovaná, vybíjená, fotbal, florbal a stolní 

tenis. 

Graf č. 15 

Pořádáte pravidelná utkaní ve SH? 
(učitelé ve méstlt I na vesnicích) 

~m> 3 Ano. kterých SH 
se týkají ? 

• Ne 

11) U grafu č. 16 vidíme znázorněny prostředky, které učitelé využívají ke 

kompenzaci zátěže po výkonu ve sportovních hrách. Opět se oba 

zkoumané vzorky ve výsledcích shodují. 

Graf č. 16 

prostředky využíváte ke kompenzaci 
zátéže po výkonu ve SH? (učitel* ve mésté 

1 na vesnicicnj • ž á d n é 

a zkl idněni, 

1 lo% 
v y d ý c h á n í 

n n r n t f i ^ o n í 
U p i U l c l Z t / l 11 

namáhaných 
s v a l o v ý c h skupin 

3 1 % / • r egene race s 
v y u i i t t n š k o l n h o 

\ / / e i % bazénu , s a u n y 
• kompenzační 

cv i čen i 

• j iná.. . 
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12) Graf č. 17 znázorňuje, že děti při sportovních hrách nepotřebují 
výrazně motivovat. 

Graf í. 17 

PotP.buJfditipň utkáni v. SH nijak 
výrazni motivovat? (uíltili v« misti 1 na 

v o n i c í c h ) 

0% 

/ T \ o Ne, samotné 

/ \ v tezs t v í j ep ro 

1 1 ) 
né odménou 

V ) • Ano, jakou 

v ^ metodu nejčastěji 

100% 
použl /žte? 

100% 

13) Grafy č. 18 a 19 ukazují možnosti, kde všude mohou učitelé s dětmi 

sportovní hry hrát. 

Graf i. 18 Grafe. 19 

Kde vSude máte možnos t SH s dětmi 
hrát? (učitelé ve méstě) 

13% 

• télooviina 

1 \ 39% • v lese 

sportovního zařízení 

V \ J • třída 

V W • nikde 

33% 
• dal i í možnosti... 

14) Grafy č. 20 a 21 znázorňují, zda jsou vyučující spokojeni 

s vybaveností školy pro sportovní a pohybové hry. V obou případech 

učitelé zmiňují nespokojenost s vybavenosti, co se počtu různých 

druhů míčů týče( volejbalové, basketbalové, házenkářské), dále pak 

chybí ringo kroužky, rozlišovací dresy. Nebo naopak učitelé na 

vesnicích zmiňují nedostatečně velké prostory - tělocvičnu. 
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Grafč. 20 

Je pro vis využívání prostorového a 
m ateríálnilio vybaveni pro SH 

dostačující? (učitelé ve mésté) 

Grafč. 21 

Je p r o v á s v y u ž í v á n í p r o s t o r o v é h o 
a m a t e r i á l n l h o v y b a v e n i p r o S H 

d o s t a č u j í c í ? (uč i te lé na v e s n i c í c h ) 

0 D A n o Je - s vybaven ím 

j s e m s p o k o j e n a 

° Ne - c o zde chybí? 

67% 

15) Tabulky č. 9 a 10 nám znázorňují počet pomůcek na školách, které 

učitelé mohou využívat k vyučování tělesné výchovy na ZŠ. Můžeme tedy 

srovnat vybavenost škol ve městě a na vesnicích. Rozdíly jsou značně 

velké, co se do kusů pomůcek týče i do vybavenosti škol. 
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Tabulka č.9 - Jaké pomůcky a vybavení mají učitelé Tv na ZŠ k dispozici? - učitelé ve městé 

ZS 
Přímétice 

ZS 
Sidl.Pražsk. 

zs 
Nám.Republik 

zs 
/ Ul.Mládež* 

zs 
5 Slovenská 

Míče 
Počet 
Kusů 

na volejbal 3C 1C 2C 2C 15 
basketbal 2C t- 1E 2C 10 
fotbal 1C c £ 4 
házená C 2 C 2C 0 
florbal 20 2 1C £ 30 
softbal 0 0 0 C 0 
jiné... 0 0 0 0 0 

Branky 
na fotbal 4 2 2 4 4 
házená 0 0 0 4 4 
florbal 4 2 2 4 4 
jiné... 0 0 0 0 

Koše 
basketbal 6 4 6 6 4 
streetbal 0 0 0 0 0 
korfbal 0 2 0 0 0 
jiné... 0 0 0 0 0 

Mety 
softbal 0 0 0 0 0 
baseball 0 0 0 0 0 

Pálky a 
rakety 
softbal 0 0 0 0 0 
baseball 2 0 0 1 2 
tenis 0 0 0 0 0 
badminton 6 0 0 0 4 
stolni tenis 8 0 4 0 6 
soft tenis 6 20 4 0 6 

Rozliš, 
dresy 
barvy 2 2 3 3 3 
kusů 30 20 36 40 30 
Pomocné 
a 
vytyčovací 
prostředky 
kužele 10 10 12 40 20 
značky 0 0 10 0 0 
jiné... 0 0 0 0 0 

-74 -



Tabulka č.,10 - Jaké pomůcky a vybavení mají učitelé Tv na ZŠ k dispozici? - učitelé na vesnicích 

ZS 
H Dunajovice ZŠ Kravsko 

zs 
Prosiměřice 

zs 
Želetice 

Míče 
Počet 
Kusů 

na volejbal 1C 3 5 
basketbal ie ; i 3 
fotbal 1 2 
házená C c c 0 
florbal c e £ 5 
softbal 2 2 C 0 
jiné... 0 0 C 0 

Branky 
na fotbal 2 2 2 2 
házená 0 0 2 2 
florbal 2 2 2 2 
jiné... 0 0 0 0 

Koše 
basketbal 2 2 2 2 
streetbal 0 0 0 0 
korfbal 0 0 0 0 
jiné... 0 0 0 0 

Mety 
softbal 0 4 0 0 
baseball 0 0 0 0 

Pálky a 
rakety 
softbal 1 1 0 1 
baseball 0 0 0 1 
tenis 0 2 0 0 
badminton 0 0 0 2 
stolní tenis 0 0 0 4 
soft tenis 4 4 0 0 

Rozliš, 
dresy 
barvy 0 0 0 2 
kusů 0 0 0 20 

Pomocné 
a 
k/ytyčovací 
orostředky 
<užele 6 7 0 10 

!načkv 0 0 0 0 

1 jiné... o 0 0 0 
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6. Diskuse 

V této části diplomové práce shrnu výsledky výzkumu na základě 

získaných teoretických poznatků, které jsem čerpala z literatury 

a z poznatků získaných z vyhodnocených dotazníků. 

Výsledky dotazovaných žáků mě především přesvědčily o tom, že 

sportovní a pohybové hry jsou neustále velmi důležitou a smysluplnou 

náplní volného času dětí a mládeže. Vzhledem k zadání diplomové práce, 

kde je uvedena věková kategorie dětí, jsem dospěla k názoru, že i děti 

mladšího školního věku mohou hrát téměř všechny sportovní a pohybové 

hry, které hrají dospělí, ovšem je na vyučujícím, jestli dětem dokáže hru 

přizpůsobit. 

Díky dotazníkové metodě jsem měla možnost oslovit velikou část 

respondentů. Návratnost dotazníků byla 100 % jak u dotazovaných dětí, 

tak i u učitelů. 

Dotazovaných dětí na ZŠ bylo celkem 275, z toho 118 dětí z vesnic 

a 157 dětí z města. Dotazovaných dívek na vesnicích bylo celkem 56, ve 

městě 89. Dotazovaných chlapců na vesnicích bylo 62 a chlapců ve městě 

68. Můžu tedy konstatovat, že výrazně nepřevažuje počet dětí na 

vesnicích ani ve městě a také počty dívek a chlapců jsou přibližně stejné. 

Celkem jsem tedy oslovila 9 základních škol na okrese Znojmo. Z toho 

5 škol je přímo z města Znojmo a 4 školy z okolních vesnic. 

Z výzkumného zjištění vyplývá, že dívky tráví svůj volný čas nejčastěji 

venku s kamarády (30% všech dívek) a chlapci nejraději hrají ve volném 

čase hry na počítači (34% všech chlapců). Dívky na vesnicích si hrají 

nejčastěji venku s kamarády (36%) a také si rády čtou (28%) . Dívky ve 

městě tráví volný čas také venku s kamarády (48%) nebo běhají venku 

a hrají různé hry ( 37%). Chlapci ve městě nejraději hrají ve volném čase 

hry na počítači (57%) díky dnešnímu trendu počítačů a také hrají hry 

venku s kamarády (44%). U chlapců na vesnicích je to následovně -

(38%) hra na počítači a (28%) hry venku s kamarády. Tyto výsledky bych 

zhodnotila tím, že v zásadě se děti na vesnicích ve svých zájmech shodují 

se zájmy s dětmi ve městě, pouze je obě skupiny jinak upřednostňují . 
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Myslím, že děti na vesnicích jsou více spjati s přírodou. Většina dětí bydlí 

s rodiči v domě se zahrádkou a hospodářstvím, o které se všichni starají. 

Děti rodičům pomáhají, když je třeba, a tráví venku daleko víc času, než 

děti ve městě. 

Domnívám se, že děti ve městě mají větší možnosti, co se sportovních 

aktivit týče. Vyplývá to ze širšího výčtu navštěvovaných sportovních 

disciplín, které děti uvedly v porovnání s disciplínami uvedených dětmi na 

vesnicích. Je to dáno především tím, že ve městě se soustředí větší 

koncentrace lidí, a také zde sídlí různé sportovní a jiné organizace 

(sportovní kluby, plavecký bazén, posilovny, fitnes aj.). Méně dětí za svými 

zájmy dojíždí do okresního města Znojmo. 

Myslím , že školní tělesná výchova stále patří mezi oblíbený předmět. 

Děti se zde mohou odreagovat a také se mohou velice dobře realizovat při 

sportovních aktivitách. 35% dětí ve městě by nejraději hrálo sportovní 

a pohybové hry dopoledne ve vyučování a 39% dětí na vesnicích by 

nejraději sportovní a pohybové hry hrály odpoledne s kamarády. V době 

vyučování mají děti obecně málo pohybu, takže si myslím, že zařazení 

pohybové chvilky nebo nějaké pohybové hry do vyučování by dětem velice 

prospělo. 

Z výsledků vyplynulo, že pestrost her ve školách je malá. Děti 

prokázaly znalost maximálně čtyř až pěti sportovních her. U dvou dětí se 

objevilo osm sportovních her, které znají a také je hrají. Ostatní děti 

spoustu her neznají, a tak je ani nehrají, např. frisbee, lakros, ringo. Tyto 

hry se u dětí objevily v žebříčku oblíbenosti až na posledních místech. Ve 

školách chybí materiální vybavení k těmto hrám, a to je asi také důvod, 

proč učitelé tyto hry nezařazují do vyučování. 

Nadpoloviční většina (52%) dětí na vesnicích má v oblibě nácvik nové 

sportovní hry i samotnou hru a děti ve městě upřednostňují vlastní hru 

v utkání (38%). Myslím si, že děti ve městě mají více sportovních 

možností. Navštěvují různé sportovní kroužky a chodí na tréninky. Děti 

jsou zvyklé na nácvik a zdokonalují se ve hře. Dětem na vesnicích nižší 

dovednostní a pohybová úroveň sportovních a pohybových her postačuje. 

Děti při hře nemusí učitel nijak zvlášť motivovat. Samy si rády hru zahrají. 

Děti mají ve školním věku přirozenou soutěživost a potřebu být nejlepší 
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a zvítězit. Proto si myslím, že není potřeba využívat vedlejší motivace pro 

utkání ve sportovních a pohybových hrách. 

Na konci dotazníku děti uváděly, jaké pomůcky ke hraní her používají. 

Z výzkumu vyplynulo, že nejvíce využívají míče, a to především 

volejbalové, na basketbal a na fotbal. Chlapci mají v oblibě florbal, a tak 

využívají florbalové hokejky, míčky a branky. Dále pak rádi hrají fotbal, 

a tak využívají fotbalový míč a branky na fotbal, někteří z nich si rádi 

zahrají i basketbal, při čemž potřebují basketbalový koš a míč. U dívek se 

velké oblibě těší hry jako např. badminton, softtenis a ringo. Používají 

tedy rakety na badminton a košíky, na softtenis pěnové míčky a rakety, 

na ringo používají ringo kroužky. 

Výzkum učitelů jsem dělala hlavně pro získání informací, abych mohla 

vyvodit závěry na téma : „Jak vidí pohyb dětí v obecné rovině?" Jaké hry 

s dětmi hrají, odkud nebo od koho se inspirují, kolik času věnují 

sportovním aktivitám v denním školním dnu, jak jsou spokojeni 

s vybavenosti školy? 

Oslovila jsem celkem 17 učitelů a všech 17 již vyplněných dotazníků 

jsem dostala zpět. Ochota a vstřícnost učitelů byla velká. Návratnost 

dotazníků byla tedy 100 %. Výzkumu se zúčastnily samé ženy. 

Zkoumaní prvostupňoví učitelé na vesnicích uvádějí, že nejčastěji 

s dětmi hrají vybíjenou (14%), softbal (14%) a florbal (13%). Učitelé ve 

městě uvádějí hry jako jsou vybíjená (15%), fotbal (14%) a florbal (14%). 

Myslím si, že vybíjenou uvádějí hlavně proto, že to je hra nenáročná jak 

na přípravu, tak na organizaci. Dětmi je tato hra umisťována na horní 

příčku v oblíbenosti, dívky tuto hru umisťují na první místo, chlapci na 

druhé až čtvrté. 

Z výzkumu vyplývá, že učitelé na vesnicích se snaží sportovní nebo 

pohybové hry do vyučujícího dne vkládat více, a to (25%) než vyučující ve 

městě (14%). Učitelé na vesnicích, u kterých byl výzkum prováděn, 

uváděli, že o přestávkách s dětmi hrají stolní tenis nebo různé formy 

honiček na školním dvoře. Shodují se, že pokud pohybové nebo sportovní 

hry s dětmi během dne hrají, mají tak časově vyhrazené své místo. 
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Učitelé obou zkoumaných skupin se shodují, že při hraní sportovních 

nebo pohybových her se zaměřují především na nácvik herních 

činností a technickou a taktickou stránku hry (86%) všech dotazovaných 

učitelů. Tvrzení učitelů se shoduje stvrzením dětí, které uváděly, že je 

nácvik herních činností také baví. 

Dotazovaní učitelé při nácviku nových her čerpají především 

z vlastních zkušeností, a to (44%) u učitelů na vesnicích i ve městě. 

Z odborné literatury čerpá pouze (22%) učitelů ve městě a (17%) na 

vesnicích. Myslím si, že někteří učitelé nevyvíjí dostatečný zájem naučit se 

a poznat nové hry, které pak s dětmi můžou hrát. Diplomová práce jim tak 

může rozšířit povědomí o dalších a nových atraktivních hrách. 

Další otázka pro učitele je zaměřena na kompenzaci zátěže po výkonu 

ve sportovní hře. Více než polovina všech dotazovaných učitelů (61%) 

s dětmi provádí zklidnění a vydýchání, (31%) se zaměřuje na protažení 

namáhaných svalových skupin. Pouze (8%) dotázaných učitelů uvedlo, že 

se zaměřují na kompenzační cvičení. Myslím, že to je málo. Z tohoto 

zjištění vyplývá, že zatížení po sportovní hře není dostatečně 

kompenzováno. 

S prostory, které mají učitelé a děti pro sport určeny a mohou je tedy 

využívat, je spokojeno (100%) dotazovaných učitelů ve městě a na 

vesnicích je to pouze (70%) spokojenosti. Učitelé na vesnicích uvádějí, že 

škola má nedostatečně velkou tělocvičnu. Co se pestrosti míst, kde všude 

mohou učitelé hry s dětmi hrát, ve městě navíc využívají jiná sportovní 

zařízení, např. sportovní haly, městský stadion, národní park. Jinak všichni 

učitelé uvedli, že nejčastěji využívají školní tělocvičnu (38%) ve 

městě a (33%) na vesnicích. 

S rozmanitostí a počtem pomůcek na školách, které učitelé mohou 

využívat k vyučování tělesné výchovy na ZŠ jsou především nespokojeni 

učitelé na vesnicích.Rozdíly mezi vybaveností škol na vesnicích a ve 

městě jsou značně velké, co se do počtu kusů pomůcek týče i do 

vybavenosti škol. Myslím si, že je to především dáno počtem dětí na 

školách a tím, jak vysoké dotace škola dostává. Je uvedeno, že nejvíce 

učitelům chybí míče, dále pak mety, rakety na badminton, stolní tenis 

aj.(viz tabulka č. 9 a 10). 
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Pro rodiče a děti jsem si připravila 5 otázek (viz přílohy č. 4), na které 

mi odpovídali. Řízený rozhovor jsem vedla s 30 rodiči a s 60 dětmi. 

Polovina dotazovaných rodičů mi sdělila, že jejich děti navštěvují 

pravidelně sportovní kroužky. U chlapců se zmiňovali o hrách jako jsou 

florbal, fotbal, lední hokej, plavání, ale i stolní tenis nebo basketbal. 

U dívek uváděli sporty jako aerobik, tanec, gymnastika nebo plavání. Je 

zřejmé, že děti i nadále mají o sport zájem, mají své sportovní idoly 

a chtějí se neustále zlepšovat a zdokonalovat. 

Rodiče uvádějí, že děti sportovní nebo nějakou pohybovou hru 

nejčastěji hrají po vyučování na hřišti nebo na místech jako je prostor 

u domu, parky, zahrady, koupaliště atd . Hraní sportovních a pohybových 

her není u dětí na denním pořádku. Hlavně chlapci dávají přednost raději 

hrám na počítači. 

12 dotazovaných rodičů z 30 uvedlo, že s dětmi rádi sportují, a to 

především o víkendech nebo o společných dovolených. Ostatní rodiče 

uváděli, že jsou pracovně vytíženi nebo že na tom nejsou zdravotně 

dobře. 5 rodičů z 30 se zmínilo, že své děti, které se sportu věnují více, 

doprovázejí na zápasy nebo turnaje a sledují sport alespoň pasivně. Opět 

jsem se ujistila, že se v dnešní době vyskytují lidé, co jsou se sportem 

spjatí a najdou si čas na sportovní vyžití alespoň jednou týdně. 

Pro děti jsem si také připravila 5 otázek (viz přílohy č. 4). 75% z 60 

dotazovaných dětí uvedlo, že navštěvují sportovní kroužky. Sporty, které 

uváděly, se shodují se sporty, které mi uvedli rodiče. 15 dotazovaných 

dětí sportuje aktivně, při čemž uváděly, že trénují 2 krát až 5 krát týdně. 

Ostatní děti uvedly, že volný čas tráví tím, že hrají hry na počítači nebo 

volný čas tráví venku s kamarády a hrají sportovní hry, jako například 

vybíjenou, fotbal, florbal, kapitánku aj. 

51 dětí z 60 dotazovaných uvádí tělesnou výchovu jako předmět, který 

mají nejvíce v oblibě. Domnívám se, že školní tělesná výchova je 

považována dětmi za odlišnou od ostatních předmětů. Děti se zde mohou 

samy velmi dobře realizovat. 
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Dále jsem zjišťovala pozorovací metodou u dětí mladšího školního 

věku jejich činnosti po vyučování v odpoledních hodinách. Zjistila jsem, že 

na hřištích, v parcích a na prostranstvích mezi domy si děti často 

v odpoledních hodinách hrají. Je to také ovlivněno počasím. Když je venku 

hezky dětí zde přibývá. Děti se baví o zážitcích ze školy nebo z domova, 

které z prožitého dne mají. 

Děvčata hrají hry jako je skákání přes gumu, pozorovala jsem i dívky, 

které si na chodník před domem kreslí na zem panáka na skákání, 

některá děvčata hrála pohybovou hru „Na jelena". Zaznamenala jsem 

velkou oblibu zařízených hřišť, kde jsou různé prolézačky, lana, houpačky 

atd. Zde si hrají jak děvčata, tak i chlapci velmi rádi. 

Chlapci spíše využívají školní hřiště. Po vyučování odhodí batohy, 

vezmou míč a hrají především fotbal nebo střílí na basketbalový koš. 

U některých škol, kde jsem děti měla možnost pozorovat, byla i malá 

asfaltová hřiště, kde chlapci hráli oblíbenou hru, a to florbal. 

V parcích, kde jsou i cyklistické stezky jsem viděla několik dětí, které 

jely většinou v doprovodu rodičů buď na kole nebo na kolečkových 

bruslích. 

Charakter her, které děti hrály byly většinou nesoutěžního 

charakteru, a to především u dívek. U chlapců se objevily rysy soutěživosti 

a touhy po vítězství. Je to i tím, že chlapci hrají hry jako fotbal a florbal, 

kde si počítají počet vstřelených gólů. 

Pokud je hezké počasí, děti venku tráví 3-4 hodiny, záleží i na 

okolnostech jako např. jak dlouho děti nechají rodiče venku, zda mají děti 

napsané úkoly nebo jestli mají děti i jiné povinnosti. 

Metodou pozorování jsem se ujistila, že se v odpoledních hodinách 

věnuje ve svém volném čase „hraní" nebo nějaké sportovní či pohybové 

hře dostatek dětí, což mě samotnou těší. 
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7. Závěr 

Cílem mé diplomové práce bylo zmapovat využívání různých 

pohybových a sportovních her u dětí mladšího školního věku ve vztahu 

k jejich dennímu režimu. Dále zjistit rozsah a obsah těchto herních 

pohybových aktivit na základních školách u dětí mladšího školního věku. 

Zjistit, kolik času věnují děti pohybovým aktivitám a podle jakých kritérií si 

děti volí činnosti v jejich volném čase. Dalšími cíli bylo zmapovat rozsah 

a obsah pohybových her u vyučujících. Zjistit jaké sportovní a pohybové 

hry hrají učitelé s dětmi nejraději a nejčastěji, a jaké prostorové 

možnosti ke hraní sportovních a pohybových her učitelům škola 

a okolí školy může nabídnout. 

Studie se dále zabývala porovnáním výsledků mezi školami na 

vesnicích a ve městě na okrese Znojmo. Toto srovnání jsem provedla na 

základě vyhodnocení údajů získaných dotazníkovou metodou 

a z informací obsažených v odpovědích dětí a rodičů v rámci 

realizovaných řízených hovorů. 

Na základě splnění úkolů diplomové práce mohu konstatovat, že jsem 

stanovený cíl diplomové práce splnila. 

Na začátku praktické části jsem si stanovila několik hypotéz, nyní se k nim 

vracím. 

Výzkum na základních školách 
Hypotéza č. 1 Předpokládám, že chlapci budou volit pro 

využití svého volného času počítačové hry častěji, než hry pohybové. 
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Výzkum ukázal, že chlapci tráví většinu volného času právě 

u počítačových her ( viz graf.5). Pobyt venku s kamarády se řadí až na 

druhé místo. Tímto se mi první hypotéza potvrdila. 

Hypotéza č. 2 Předpokládám, že pohybové hry budou znát 

děti z hodin tělesné výchovy, ale ve volném čase hrají hry jiné, poznané 

jinde. 

Pohybové hry děti opravdu znají z hodin tělesné výchovy, ale nejen 

odsud. Děti pohybové hry využívají ve volném čase, ale hrají i jiné hry.Na 

základě tohoto zjištění mohu druhou hypotézu přijmout částečně (viz graf 

č.10-13 + metoda pozorování). 

Hypotéza č. 3 Předpokládám, že nejvíce využívanou hrou 

ze sportovních a pohybových her v rámci tělesné výchovy 

a volnočasových aktivit je vybíjená. 

Výzkum ukázal, že vybíjená opravdu patří mezi nejvíce využívané 

pohybové hry.f viz graf č. 10-13). Na základě tohoto zjištění mohu třetí 

hypotézu přijmout. 

Výzkum na základních školách u vyučujících TV 

Hypotéza č. 4 Předpokládám, že se vyučující snaží s dětmi 

hrát sportovní nebo pohybovou hru každý den, alespoň v rámci 

pohybových chvilek (o přestávkách na chodbách, na školním dvoře) . 

Na základě výzkumu mohu konstatovat, že vyučující s dětmi sportovní 

nebo pohybovou hru v rámci pohybových chvilek každý den nehrají 

(viz graf. č.3 a č.4). Proto čtvrtou hypotézu nemohu přijmout. 
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Hypotéza č.5 Předpokládám, že na většině škol je materiální 

a technické vybavení pro sportovní a pohybové hry. 

Výzkum ukázal, že na většině městských škol jsou učitelé s materiálním 

a technickým vybavením spokojeni. Na vesnicích se vyskytlo několik 

učitelů, kteří s vybavením školy byli nespokojeni. 

Na základě tohoto zjištění mohu pátou hypotézu přijmout částečně 

( viz tabulka č. 9). 

Hypotéza č.6 Předpokládám, že děti baví více hra 

v utkání v rámci tělesné výchovy a volnočasových aktivit, než nácvik 

herních činností. 

Děti opravdu baví více hra v utkání, než nácvik herních činností 

(viz graf. č.13 a 14). Tímto je šestá hypotéza potvrzena. 

Na základě hypotéz se mi podařilo odpovědět si na dané otázky. 

Podařilo se mi zmapovat sportovní vyžití dětí, zjistila jsem, že mezi 

oblíbené sportovní a pohybové hry dětí patří vybíjená, florbal, fotbal 

a štafetové hry. Tyto sportovní a pohybové hry hrají děti dvakrát týdně. 

Děti rády tráví svůj volný čas pobytem venku a hraním her s kamarády. 

Chlapci převážně tráví volný čas doma u počítače. Zjistila jsem, že děti 

hrají raději hry kolektivní než individuální. Když děti vyhrají nějakou 

sportovní nebo pohybovou hru, tak mají skvělý pocit, že jsou nejlepší. 

Mezi nejčastěji používané pomůcky při sportovních a pohybových hrách 

patří různé druhy míčů, florbalové hokejky a florbalové míčky, kroužky na 

ringo, basketbalové koše. 

Dále se mi podařilo zmapovat, jak jsou učitelé spokojeni s materiálním 

a technickým vybavením školy pro sportovní a pohybové hry. Mezi 

nejoblíbenější a nejčastěji zařazované sportovní a pohybové hry do hodin 

tělesné výchovy patří vybíjená, fotbal, florbal . Zjistila jsem, že se učitelé 

na vesnicích snaží více zařazovat do vyučujícího dne sportovní nebo 
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pohybovou hru, než učitelé ve městě. Učitelé se při nácviku nové 

sportovní a pohybové hry zaměřují především na nácvik herních činností 

a technickou a taktickou stránku hry. Čerpají inspiraci, při nácviku nebo při 

nových hrách nejčastěji u svých kolegů. Sportovní a pohybové hry hrají 

s dětmi podle mezinárodně platných pravidel. Učitelé pořádají pravidelná 

utkání nejčastěji mezi školami a také v rámci školy. Školy se nejčastěji 

utkávají v těchto hrách: přehazovaná, vybíjená, fotbal, florbal a stolní 

tenis. Více než polovina dotazovaných učitelů s dětmi provádí po zátěži 

zklidnění a vydýchání. Bohužel nejsou zařazována kompenzační cvičení. 

Metodou řízeného rozhovoru s dětmi a rodiči jsem zjistila, že většina 

dětí tráví velkou část volného času doma, při hře na počítači, ostatní děti 

tráví volný čas venku s kamarády. Vyskytly se ale i takové děti, které 

sportují aktivně a volný čas tráví na trénincích. Rodiče i děti uvedli, že 

mezi oblíbené sportovní a pohybové hry patří vybíjená, fotbal, florbal, 

kapitánka aj. 

Také se mi podařilo zmapovat metodou pozorování využití volného 

času dětí po vyučování v odpoledních hodinách. Děti si v tento čas rády 

hrají venku. Mezi oblíbené sportovní a pohybové hry děvčat patří 

skákání přes gumu, hra „Na jelena", skákání panáka a jízda na 

kolečkových bruslích nebo na kole. U chlapců mezi oblíbené sportovní 

a pohybové hry patří fotbal, florbal, střelba na basketbalový koš a také 

jízda na kole i na kolečkových bruslích. 

Informace obsaženy v mojí diplomové práci mohou sloužit 

vyučujícím na základních školách a také ve školních družinách jako 

pomůcka při hraní a výběru sportovních a pohybových her. 

Tím, že tato práce nabízí přehled školních a mimoškolních pohybových 

činností dětí, může sloužit jako prostředek ke zlepšení struktury 

pohybových jednotek (ať na základních školách nebo ve volnočasových 

organizacích). 

Tato práce by mohla být využita učiteli na základních školách. 

Přínosem této práce je srovnání možností sportovního vyžití jaké mají děti 

na vesnicích a ve městě. 
Vypracování této práce mi bylo velkým přínosem. Naučila jsem se 

pracovat s větším množstvím odborné literatury, naučila jsem se 
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zpracovávat výzkumné údaje na počítači. Dále jsem získala praktické 

zkušenosti v psaní rozsáhlejšího odborného textu. Rozšířila jsem si 

vědomosti při studování odborné literatury. Měla jsem také možnost 

srovnat získané poznatky s odbornou literaturou a vyvodit závěry. 

Tato práce mi napomůže v mojí pedagogické činnosti. Budu čerpat ze 

získaných poznatků této práce, budu se snažit zařazovat do vyučování 

tělovýchovné chvilky. Rozšířím si zásobník sportovních a pohybových 

her. Pokusím se vzbudit u dětí zájem o hry nové, které neznají. 
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Příloha č. 1 

Fotografie dětí při sportovních aktivitách 

Foto i. 1- žáci při utkání ve florbale Foto č. 2 - fotbal také patři mezi nejoblíbenžjží sportovní 

Foto č.4- hokejový trénink žáků Foto č. 3 - hokejové utkání žáků ZŠ 
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Při výuce školních dětí se soustředíme na správné dýchání, 

koordinaci pohybů rukou a nohou současně, výuku plaveckých 

způsobů, skoky do vody a orientaci pod vodou. Foto č.7 

Zároveň též odstraňujeme případné 

špatné návyky 

a zaměřujeme se na odbourávání 

stresu. Při lekci se střídají části výuky 

a her, vše s důrazem na duševní 

a fyzickou hygienu. Foto č. 5-7. 
Foto č. 5 Foto č.6 

Foto č.8 - tenisová škola pro dčti - průpravné cviky 
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Foto e. 12 — i stolní tenis si děti rády zahrají. 
Třeba i o přestávkách. 

Foto č. 13 — děti při basketbale 

Foto č. 1 4 - 1 7 děti na horách. Školy často jezdí na školy v přírodě i v zimním 
období. 

Foto Í. 14 Foto í . 15 Foto í . 16 Foto č.17 

Foto č. 18 - mladé gymnastky Foto í . 19 - i chlapce zajímá gymnastika 
se těší z vítězství 

Foto č. 20 - aerobik se u dívek těší velké oblibě 

Foto £. 22 - aerobické kreace 
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Příloha č. 2 

I.Dotazník pro učitele na prvním stupni základní školy 

Milá paní učitelko, milý pane učiteli, 

dostáváte do nikou dotazník, který je součástí výzkumu týkajícího se rozvoje 

a obsahu pohybových a sportovních dovedností dětí na l.st. ZŠ. Tento výzkum 

se týká pouze oblasti Znojemska. 

Cílem výzkumu je zmapovat na základě vybraných základních školách 

rozsah a obsah využívání sportovních a pohybových her v rámci pobytu dětí ve 

škole, ale i mimo ni. 

Proto bych ráda pomocí tohoto dotazníku zjistila, jestli máte potřebné 

pomůcky k hodinám tělesné výchovy, jaké liry s dětmi nejčastěji hrajete aj. 

Pokud máte zájem o výsledky tohoto výzkumu, připište prosím e-mailovou 

adresu, ráda je Vám pošlu. 

Při vyplňování dotazníku můžete vybrat ke každé otázce i více možných 

odpovědí. 

Děkuji za spolupráci, 

Renáta Šimečková, studentka Pedagogické fakulty UK v Praze. 

1. Počet dětí: Věk dětí: 

2. Zakroužkujte sportovní a pohybové hry, které s dětmi během školního 

roku hrajete : 

Fotbal, volejbal, basketbal, softbal,ringo, tenis, stolní tenis, florbal, 

přehazovaná, vybíjená, házená, různé formy honiček, štafetové hry 

Jiné: 
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3. Jaké sportovní a pohybové hry hrajete s dětmi nejčastěji? 
1. 

2. 

3. 

4. 

4. Hrajete s dětmi nějakou sportovní nebo pohybovou hru každý den? 

a) ano 

b) ne 

Pokud ano, tak jakou ? 

5. Sportovní nebo pohybové liry v denním školním dnu : 

a) mají časově své vyhrazené místo 

b) hrají se, pokud na ně vyzbyde čas 

6. Zaměřujete se především na nácvik herních činností a technickou 

taktickou stránku hry ? 

a) ano 

b) ne 

7. Z jakých pramenů nejčastěji vycházíte? 

a) z vlastních zkušeností 

b) ze studií 

c) z odborné literatury 

d) upřednostňuji vlastní tvorbu her 

e) inspiruji se 
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8. Hrajete sportovní hry podle mezinárodně platných pravidel? 

a) ano 

b) ne 

c) pokud ne, jak je 

upravujete? 

9. Co děti baví více? 

a) nácvik herních činností 

b) liry na utkání 

c) oboje stejně 

10. Pořádáte pravidelná utkání ve sportovních hrách ? 

a) ano, kterých sportovních her se 

týkají 

b) ne 

Pokud ano tak nečastěji 

- v rámci třídy 

-v rámci školy 

-meziškolní 

11. Jaké prostředky využíváte ke kompenzaci zátěže po výkonu ve 

sportovních hrách ? 

a) žádné 

b) zklidnění, vydýchání 

c) protažení namáhaných svalových skupin 

d) regenerace s využitím školního bazénu, sauny, či ostatních regeneračních 

prostředků škole dostupných 

e) kompenzační cvičení 

0 j i "á 
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12. Potřebují děti při tkání ve sportovních hrách nějak výrazně 
motivovat? 

a) ne, samotné vítězství j e pro ně odměnou 

b) ano 

Jakou metodu nejčastěji 

používáte? 

13. Kde všude máte možnost sportovní hry s dětmi hrát ? 

a) tělocvična 

b) hřiště 

c) v lese 

d) jezdíme do jiného sportovního zařízení 

e) třída 

f) nikde 

g) další možné 

možnosti 

14. Je pro vás využívám prostorového a materiálního vybavení pro 

sportovní hry dostačující? 

a) ano je - s vybavením jsem spokojen(a) 

b) ne Co zde chybí? 

15.Pro výuku sortovních a pohybových her mám k dispozici : 

a) míče - na volejbal počet kusů 

- basketbal 

- fotbal 

- házená 

- florbal 

- softbal 

- j iné 
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b) branky - fotbal počet kusů 

- házená 

- florbal 

- j iné 

c) koše - basketbal 

- streetball 

- koríbal 

- j iné 

d) mety - softbal 

- baseball 

počet kusů 

počet kusů 

e) pálky a rakety - softbal počet kusů 

- baseball 

- tenis 

- badminton 

- stolní tenis 

-softtenis 

g) rozlišovací dresy - počet barev 

-počet kusů dresů 

h) pomocné a vytyčovací prostředky - kužele počet kusů 

- značky 

- j iné 
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Příloha č.3 

II.Dotazník pro děti prvního stupně na základní 

škole 

Poznámka :při vyplňováni může být víc možností 

1. Zakroužkuj, zda js i : 

a) dívka 

b) chlapec 

Tvůj věk 

2. Co děláš nejraději ve svém volném čase? 

a) odpočívám 

b) čtu si 

c) hraji si s kamarády 

d) hraji si sám(a) 

e) maluji si 

f) běhám venku 

g) hraji s dětmi míčovou liru 

h) uklízím si své věci 

i) hraji hry na počítači 

j) navštěvuji sportovní klub 

k) něco jiného 
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3. Aktivně sportuji 

a) ano - jaký sport 

b ) ne 

4. Navštěvuješ družinu? 

a) ano 

b) ne 

5. Očísluj od 1 ( nejlepší ) do 15 ( nejhorší) sportovní a pohybové hry, 

které tě baví: 

a) fotbal j) přehazovaná 

b) volejbal k) vybíjená 

c) basketbal 1) házená 

d) softbal m) honičky 

e) lakros n) štafetové liry 

f) ringo o) badminton 

8) tenis p) frisbee 

h) stolní tenis 

i) florbal 

6. Jak často tyto hry hrajete ve škole? 

a) vůbec 

b) jednou týdně 

c) dvakrát týdně 

d) ob den 

e) každý den 

f) několikrát denně 

g) ve volném čase a o víkendech s rodinou 

7. Ve které části dne bys chtěl(a) nejraději sportovní lny hrát? 

a) dopoledne ve vyučování 

b) dopoledne o přestávkách mezi vyučujícími hodinami 
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c) odpoledne s kamarády ve volném čase 

d) odpoledne v rámci tréninku ve sportovním oddíle 

e) odpoledne v družině 

f) 

8. Jaký typ sportovních her tě baví více ? 

a) individuální (tenis, stolní tenis, badminton, ) 

b) kolektivní ( fotbal, ringo, vybíjená, ) 

9. Když tvoje družstvo zvítězí v nějakých sportovních lirách : 

a) máš skvělý pocit, že jste nejlepší 
b) byl bys rád(a) odměněn(a) nějakou cenou nebo výhodou 
c) je mi to jedno 

10. Ve škole při výuce tělesné výchovy mě u sportovních a pohybových 

her nejvíce baví : 

a) nácvik nových dovedností potřebných pro hru 

b) vlastní lira v utkání 

c) nácvik i hra 

d) sportovní a pohybové liry nepatří k mým oblíbeným herním činnostem 

11. Pro hraní sportovních a pohybových her používám : 

a) speciální obuv určenou pro cvičení 

b) sportovní dres a trenýrky 

c) teplákovou soupravu 

d) běžný oděv, který nosím do školy 

e) hraji bos(a) 
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12. Po hraní sportovních a pohybových her se : 

a) umyji 

b) osprchuji 

c) neprovádím žádnou hygienu 

13. Po zátěži provádím za pomocí vyučujícího 

a) vyklusání s vydýcháním 

b) posilování 

c) protažení 

d) vyrovnávací ( přímivá cvičení) 

e) regeneraci - například plaváním v bazénu, saunování 

i) neprovádím nic 

g) jiné ( v y p i š ) 

14. Sportovní a pohybové hry nejčastěji hraji 

a) se spolužáky ve třídě 

b) se spolužáky v družině 

c) s kamarády z okolí bydliště 

d) s kamarády ve sportovním klubu 

e) s kamarády v zájmovém kroužku ( například Junák ) 

f) s rodinou 

15 . Ke hraní her nejčastěji používám : 

a) míče ( j aké ) 

b) pálky a rakety (jaké ) 

c) talíře 

d) míčky, košíky 

e) kroužky ( ringo ) 

f) branky 

g) koše 

h) hokejky ( jaké ) 
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Příloha č. 4 

( otázky, které jsem pokládala rodičům dětí) 

A Řízeny rozhovor s rodiči 

1. Navštěvuje Vaše dítě nějaký kroužek se sportovním 

zaměřením? 

2. Jakého sportu se to týká? 

3. Kdy a s kým si Vaše dítě ve svém volném čase hraje? 

4. Znáte nejoblíbenější sportovní nebo pohybovou hru Vašeho 

dítěte? 

5. Zapojíte se někdy do hry společně s Vaším dítětem? 

B Řízený rozhovor s dětmi 

1. Navštěvuješ nějaký kroužek se sportovním zaměřením? 

2. Jakého sportu se to týká? 

3. Kolikrát týdně si zahraješ nějakou sportovní hru? 

4. Kdybys sis měl(a) vybrat z těchto možností ( pro chlapce): 

hra na PC, florbal, fotbal, čtení knížky a jiný sport, (pro dívky): 

hra na PC, aerobik, čtení, malování nebo jiný sport, 

co bys zvolili(a)? 

5. Jaký je tvůj nejoblíbenější předmět ve škole? 

6. S kým nejčastěji sportuješ? 
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Příloha č. 5 

Osnova pozorování : 

- při pozorování jsem se zaměřila na pozorování dětí mladšího 

školního věku v odpoledních hodinách po vyučování v jejich 

volném čase 

- děti jsem pozorovala na školních hřištích, v parcích a na 

prostranstvích v místě jejich bydlišť 

- sledovala jsem, jak děti volný čas tráví a jakým činnostem se 

věnují 

- zaměřila jsem se na to, jak děti mezi sebou komunikují, kdo 

rozhoduje o tom, jaké sportovní nebo pohybová hra se bude 

hrát 

- dále jsem sledovala, jestli si děti pravidla her upravují podle 

sebe 

- sledovala jsem i kolik času sportovním aktivitám děti věnují 

Ústřední knih.Pedf UK 

2592071841 
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