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Abstrakt disertační práce 

 

Problém:  

Jednou z možných variant podpory motivace k učení je i použití digitálních technologií při 

vzdělávání. Předmět tělesná výchova v tomto směru nabízí variabilitu prostředí, kde je možné 

využívat různé typy současných „nositelných“ technologií (chytrý telefon, tablet, apod.). 

V dostupné literatuře nebyl doposud publikován ucelený přehled možností a praktických 

doporučení pro využití dostupných digitálních technologií v tělovýchovném vzdělávání 

a  současně nejsou ani dostatečně prozkoumány dopady jejich využívání ve školní praxi. 

 

Hypotéza: S pomocí inovovaných vyučovacích jednotek s využitím digitálních technologií 

lze pozitivně ovlivnit vztah žáků k předmětu tělesná výchova a posílit vnitřní motivaci 

související  

s realizací pohybových aktivit v rámci tělesné výchovy. 

 

Cíl: Cílem praktické části práce bylo identifikovat změny v oblasti vnitřní motivace a vztahů 

k pohybovým aktivitám v rámci předmětu tělesna výchova, které jsme vyvolaly působením 

experimentálního vzdělávacího programu s využitím digitálních technologií. 

 

Metody: Výzkum měl podobu kvaziexperimentu, který probíhal v 6.–9. ročnících základní 

školy v předmětu školní tělesná výchova. Soubor (N=237) byl tvořen experimentální (n=119)  

a kontrolní skupinou (n=118), celková doba doba intervence trvala 3 měsíce s realizací 



pretestu  před jejím začátkem a posttestu po jejím ukončení. Výzkum byl smíšený. Bylo 

využito  kvantitativních (dotazníky, motorické testy) i kvalitativních  metod (rozhovory). 

 

Výsledky: Výsledky dotazníků sledující úroveň vnitřní motivace a vztah k pohybovým 

aktivitám v rámci předmětu tělesná výchova neprokázaly statisticky významné rozdíly mezi 

kontrolní  

a experimentální skupinou. U dílčích proměnných (pohlaví, věk) však došlo k prokazatelným 

změnám v oblasti posílení vnitřní motivace k PA a změnám v oblasti hodnot a vztahu 

k předmětu. Z rozhovorů v ohniskových skupinách vyplynulo, že je možné identifikovat 

určité faktory, které přispívají k větší motivaci žáků při hodinách tělesné výchovy 

s využitím digitálních technologií. Jednalo se především o tyto faktory – změna v 

hodnocení výuky, týmová práce, výběr aktivit, pozitivní reakce rodičů, cvičení doma. 

Motorické testy v experimentální skupině vykazovaly statisticky významné rozdíly proti 

skupině kontrolní. 

 

Klíčová slova: digitální technologie, kurikulum, školní tělesná výchova, mobilní aplikace, 

nositelná elektronika, vnitřní motivace, volný čas 

 


