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Anotace 

Tato bakalářská práce si stanovuje za cíl metodicky zanalyzovat současný stav sportovních 

dnů na středních školách a gymnáziích. Za pomoci získaných dat a literatury je v práci popsána 

praktická ukázka outdoorového sportovního dne, která zahrnuje překážkový závod a doprovodné 

netradiční disciplíny. Jednotlivé hry, aktivity a sporty jsou v práci detailně popsány a vysvětleny. Dále 

jsou v práci popsána specifika outdooru a outdoorových aktivit. Práce je završena převedením 

veškerých znalostí a zkušeností do teoretické verze kompletního školního eventu. 
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Annotation 

Aim of this bachelor thesis is to methodically analyze current state of sports days at secondary 

schools and grammar schools. Also with help of gathered data and literature the work describes a 

practical demonstration of outdoor sports day, which includes an obstacle race and accompanying 

unconventional disciplines. Individual games, activities and sports are described and explained in 

detail. Furthermore, you can find the specifics of outdoor and outdoor activities. The thesis is 

concluded by transferring all knowledge and experience to the theoretical version of the complete 

school event. 

Key words: outdoor, sports day, kin-volley, foot golf, frisbee ultimate, frisbee golf 
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Úvod 

Moje životní filozofie spočívá v tom, že člověk by měl dělat to, co ho baví (myšleno 

z dlouhodobého hlediska), protože nemá smysl trápit se většinu života děláním něčeho, co je nám proti 

srsti. Proto přesně vím, že mou životní náplní je sport. Vždy mě bavilo překonávat své limity 

a posouvat se dál. Díky tomu jsem si uvědomil, že pokud se chci cítit šťastný, tak musím budoucnost 

spojit s pohybem, tělesnou výchovou či sportem. 

Já sám jsem byl od útlého věku vychováván ke sportu. Ačkoliv jsem ne vždy byl sportovní 

postavy, měl jsem možnost vyzkoušet si mnoho různých sportovních odvětví, ve kterých se mi rodiče 

a prarodiče věnovali a motivovali mě. Z toho vzešlo uvědomění, že pokud je ke sportu a pohybu dobrý 

vztah, nezáleží na tom, jaké je dotyčný postavy. Intenzitu sportování jsem ještě navýšil v období 

pubescence, kdy jsem rostl a to mě definitivně dostalo z nadváhy. 

Troufám si tvrdit, že v té době nadváha nebo přímo obezita nebyly ještě tak akutními 

problémy, jakými jsou dnes. Vidím každý den lidi, kteří sami nadváhou trpí nebo hlásají, jaký to je 

obrovský problém. Mají pravdu, ale skutečným problémem je to, že s tím ani jedna skupina nic nedělá. 

Přesně v tu chvíli jsem si uvědomil, že to je ono, to je to místo ve společnosti, kde mohu pomoci. 

Především proto jsem se rozhodl začít se studiem tělesné výchovy s cílem pomoci druhým bojovat 

proti pravděpodobně momentálně nejrozšířenější civilizační chorobě – obezitě. 

Tato práce je specifická v tom, že má ukázat způsoby, jak podprahově s tímto fenoménem 

zápasit. Nápad přišel tehdy, když jsem se v nedávné době účastnil několika outdoorových závodů, 

které bych hodnotil jako fyzicky náročné. Co mě udivilo, byla přítomnost závodníků, kteří měli 

nadváhu. Díky tomu jsem si uvědomil, že právě toto je moderní forma pohybu, která přitahuje 

i populaci, která by se ke sportu tolik neměla. Rozdíl mezi běžeckými závody a těmito překážkovými 

závody jsou logicky překážky. A není nic více motivujícího, než když je člověk schopen právě danou 

překážku překonat. Ještě o stupeň výše jsou překážky, které jsou něčím netradiční, na které nenarazíte 

jen tak při procházce lesem. Na to navazuje další z principů této bakalářské práce, kde je důraz kladen 

na to, aby co nejvíce aktivit bylo něčím atraktivní, neobvyklé či zcela nové.  

Nejlepší možností, jak spojit všechny výše zmíněné body (boj s obezitou, překážkový závod, 

netradiční aktivity), mi přišlo uspořádat outdoorový sportovní den, ve kterém by se promítnuly 

všechny položky. Výsledek by se mohl následně aplikovat na školách jakožto progresivní a pro děti 

více atraktivní sportovní den. 
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1 Cíle práce 

Hlavním cílem je analyzovat současný stav sportovních dnů v gymnáziích a středních školách 

a vytvořit alternativní (outdoorovou) verzi sportovního dne, která by vzbudila zájem o pohyb u co 

největšího počtu dětí. 

Dílčí cíle: 

 popsat z pedagogicko-psychologického hlediska děti gymnázií a středních škol, 

 vytvořit metodiku, která bude zahrnovat detailní analýzu současné úrovně a obsahu 

sportovních dnů na cílových školách, 

 definovat, popsat a vysvětlit specifika outdooru a outdoorových aktivit, 

 detailně popsat jednotlivé outdoorové aktivity vhodné k zařazení do programu outdoorového 

sportovního dne, 

 uspořádat zjednodušenou verzi outdoorového sportovního dne, která by vytvořila základ pro 

správně zorganizovaný celodenní event. 
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2 Charakteristika adolescentů, dětí středního a staršího školního věku, 

a problematika spojená s těmito vývojovými obdobími 

Osobnost se ve sportovní psychologii dělí do tří hlavních odvětví – vnější obraz osobnosti, 

obecná struktura osobnosti, dynamika osobnosti. Z obecné struktury patří mezi nejdůležitější aspekty 

motivační dispozice, schopnosti a dovednosti. Z dynamiky osobnosti jsou, vztaženo k této práci, 

nejdůležitější emoce a motivace. U každého najdeme individuální motivačně dispoziční strukturu. 

Je poměrně stabilní, a je důležitá pro pochopení vztahu mezi jedincem a sportovními činnostmi 

(VACEK 2010). Právě specifiky jednotlivých vývojových období a s tím spojenou problematikou 

se zabývá tato kapitola. 

2.1 Psychologie outdoorových aktivit 

Osobnost, co se týče zátěže, může být rozdělena do třech hlavních sfér. Tyto oblasti mají 

dynamický charakter a jsou pro každého jinak velké. Jedná se o zónu komfortu, zónu stresu a zónu 

paniky. Mezi nimi existují hranice. Ta mezi komfortní a stresovou zónou se nazývá hranice učení. 

Pomezí zóny stresu a paniky určuje hranice možností (VECHETA 2009). 

U aktivit outdoorového charakteru se s těmito zónami a hranicemi můžeme často potýkat. 

Proto je dobré mít o jejich existenci přehled, a také dokázat odhadnout právě tyto hranice 

u jednotlivých jedinců. Zóna komfortu se dá popsat jako stav jedince v prostředí, ve kterém se cítí 

pohodlně a není ničím ohrožován. Tato zóna jistoty je nutná u každého. Pokud je narušená či chybí, 

tak se může projevit porušený attachment, vývoj mentalizace nebo dokonce psychická choroba. 

Ačkoliv člověk má tendence zůstávat v komfortní zóně, tak je pro mentální růst důležité, aby z ní 

vystoupil. Outdoorové aktivity jsou skvělé v tom, že díky nim lze poměrně jednoduše a bezpečně 

ze zóny komfortu vystoupit a ještě mít kladný zážitek (VECHETA 2009). 

Do zóny stresu se dostáváme právě vystoupením ze zóny komfortu. Představuje okolní svět, 

ke kterému je člověk přirozeně nedůvěřivý a ostýchavý. V této oblasti nalezneme vše nové, 

neprozkoumané, nezvyklé a někdy i nepříjemné. Vše co vyvede jedince z homeostázy (klidového 

a neutrálního stavu), tak je pro něj stresor. Dá se tedy říci, že vždy když vstoupíme do této zóny 

a působí na nás nějaký stresor, tak se vlastně učíme a vypořádáváme s konkrétním problémem či 

situací. Podle odezvy (reakce) na konkrétní stresor dělíme dva druhy zkušeností – pozitivní, negativní. 

Pozitivní zkušenost nastává, když jedinec zvládne stresor vstřebat a uvědomí si, že z něho do 

budoucna lze čerpat. Příkladem může být vyšplhání na překážku s dopomocí druhé osoby. Sám by 

dotyčný nebyl schopen překážku zdolat, proto musí věřit druhé osobě, o kterou se pevně zapře 

a překážku tak zdolá. Opačná, negativní zkušenost nastává tehdy, když se jedinci stresor vstřebat 

nepodaří a naopak se v něm upevní nejistota, čímž zaujme vůči podnětu ještě pevnější obranný postoj 

(VECHETA 2009). V tomto příkladu překonávání překážky by jedince druhá osoba v průběhu pustila, 
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jedinec by se zřítil a už by se bál věřit druhým při vzájemné pomoci. Toho je důležité se vyvarovat, 

protože takto získaných postojů je obtížné dotyčného zbavit. 

Zóna paniky je oblastí, kam sebe ani žádného svého svěřence dostat nechceme. Jedná se 

o prostředí za hranicí možností, kde dost často může jít o život a lidské zdraví obecně. Hranici 

možností je možné posouvat, stejně jako hranici učení. Nemá ale učící dopad, nýbrž rozšiřuje možnou 

oblast učení. Pokud špatně odhadneme hranici možností, tak je dost pravděpodobné, že hazardujeme 

se zdravím a také riskujeme vznik traumatu (VECHETA 2009). Speciálně u dětí je nezbytně nutné 

neustále přihlížet k hranicím možností u jednotlivců, aby k něčemu takovému nedošlo.  

2.2 Střední školní věk 

Toto vývojové období trvá asi od 9 let do 12 let života. Ve škole toto období odpovídá 

přechodu na druhý stupeň nebo na osmileté gymnázium, což je součástí této práce. Ve vývoji se tedy 

jedná o přechod z prepubescence do pubescence. Charakteristické jsou u dětí první změny v chování. 

Jedná se o jakousi přípravu na dospívání. Dítě rozvíjí všechny předpoklady a je celkově vyrovnané. 

Změny pozorujeme především na psychické úrovni (VÁGNEROVÁ 2012). 

V období středního školního věku podle Kohlbergova dělení přechází úroveň morálního 

uvažování z prekonvenční na konvenční, u některých dokonce na postkonvenční (VACEK 2010). 

Znamená to, že na rozdíl od mladšího školního věku a obdobím jemu předcházejícím, je dítě schopné 

kriticky myslet. Avšak stále uznává normy od velkých autorit a je dost ovlivňováno okolím (učitel, 

rodič, ředitel apod.). Také se u dítěte projevuje přechod mezi různými sociálními skupinami. 

Příkladem může být opatrné odstoupení z čistě rodinné identity do pomalého přijetí vrstevnickou 

skupinou. Mimo kritiku okolního světa se u dětí středního školního věku projevuje také sebekritika. 

To je způsobeno zvýšení kognice u jedince, uvědomění a zlepšení obecného odhadu. Upevňuje se 

stálost osobnosti a uvědomuje se jedinečnost osobnosti (VÁGNEROVÁ 2012). 

2.3 Starší školní věk 

Období staršího středního věku trvá od konce středního školního věku do 15 let. Ve škole trvá 

zhruba do konce základní školy či do poloviny osmiletého gymnázia. Toto období se nazývá ve 

vývojové psychologii pubescence. Dítě prochází první etapou dospívání, které se může projevovat 

jako osamostatňování, změny v prožívání a v uvažování (VÁGNEROVÁ 2012). 

Občas je dost obtížné poznat, v jakém vývojovém období se dítě nachází. Starší školní věk je 

pravděpodobně jedním z nejtěžších intervalů v tomto ohledu. V jednotlivcích se mísí různé stupně 

vývoje v jednotlivých vývojových sférách. Například může být jedinec biologicky akcelerovaný 

(statný, vzrostlý, vousatý), ale v psychické sféře může balancovat mezi prekonvenčním a konvenčním 

obdobím. Nebo může velice dobře chápat postavení ve skupině a jednotlivé mezilidské vztahy, ale na 
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druhé straně bude mít obtíže se seberealizací. Příkladů nerovnoměrného vývoje je mnoho. 

S charakteristickými změnami a problémy se tedy seznámíme v následující podkapitole. 

2.4 Adolescence 

Adolescence neboli období dospívání je velice komplexní proces, který se projevuje 

u každého jinak. Toto období zahrnuje vývojové období od 10 let do 20 let (VÁGNEROVÁ 2012). 

Částečně zahrnuje tedy i střední a starší školní věk. Rozdílem jsou však odlišné biologické, psychické 

a sociální faktory. Dále se dělí na ranou adolescenci (11 – 15 let) a na pozdní adolescenci (15 – 20 let). 

Principem dospívání je zbavení se dětských vlastností a vymanění se ze sociální podřazenosti. 

Vztaženo k outdooru je to výhodná věc. Pakliže se outdoorový sportovní den dětem podá jako výzva, 

kterou musí překonat a ne leckteré dítě by ji dokázalo zdolat, tak je vyšší pravděpodobnost, že se 

v nich ukotví motivace. Na to navazuje teorie sociálního učení, která klade důraz na využití a rozvoj 

daných schopností a dovedností (VÁGNEROVÁ 2012). 

Z hlediska motorického vývoje jedince je nutné dávat pozor na ranou adolescenci. V této 

životní etapě dochází k nejrychlejším, nerovnoměrným a největším změnám ve vývoji. Dívky si tímto 

obdobím procházejí vždy o něco dříve, než chlapci. Mění se tělesné propozice spojené s pohlavním 

dospíváním. Kvůli překotnému růstu kostry a svalstva (nejvíce v oblasti končetin) dochází 

k disproporcionalitě. Ze stejného důvodu dochází také k nižší schopnosti koordinace. Snižuje se tím 

plynulost a přesnost pohybů, které již dříve mohli mít osvojené (ČELIKOVSKÝ, et al. 1990). To se 

může negativně odrazit na psychice, pokud tento fenomén není žákům včas vysvětlen. V opačném 

případě může dojít ke ztrátě motivace k cvičení a také k psychickým problémům. Až po vyvinutí 

morfologických znaků pro jednotlivá pohlaví v druhé části pubescence se zmíněné disproporce 

začínají srovnávat. Při stavění překážek je tedy nutno dát pozor na věkové kategorie a pohlaví, pokud 

by se jednalo o děti v období pubescence. Čím více jsme schopni změny zaznamenat a vysvětlit, tím 

lépe se svěřenci s pubescencí mohou vypořádat a dokonce toho využít k tomu, aby se rychleji dokázali 

naučit novým motorickým dovednostem, anebo si připomenout ty staré. 

Na toto období totiž navazuje postpubescence, která je druhým vrcholným obdobím pro vývoj 

lidské motoriky (ČELIKOVSKÝ, et al. 1990). V tomto období je vhodné stavět před žáky vysoké cíle. 

V případě outdoorového sportovního dne lze pro tuto věkovou kategorii zvolit i náročnější překážky, 

protože disproporce v motorice a koordinaci by v tomto období již měly vymizet. V psychologickém 

pojetí je postpubescence spojená s hledáním vlastní identity. Jedinec usiluje o sebepoznání, zvyšuje se 

schopnost sebekritiky, seberealizace a sebereflexe. Adolescentům často přijde, že se nacházejí 

v omezujícím stereotypu (VÁGNEROVÁ 2012). Sportovní den obecně je významným narušením 

školní rutiny. Outdoorový sportovní den navíc ještě umocňuje pocit oddálení se od školy, což by 

mohlo mít emočně silný dopad. 
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2.5 Dětská obezita 

Tato kapitola má za cíl upozornit na největší hrozbu pro tento projekt. Obezita u dětí je 

fenomén posledních několika let, se kterým školství a populace neustále bojuje. Ačkoliv statistiky 

v České republice nejsou tak děsivé, jako v jiných zemích, jedná se o aktuální problematiku. Jelikož 

cílem projektu je v podstatě s obezitou bojovat, uvádím zde hlavní body této problematiky, prevenci 

a jak s ní úspěšně zápasit. 

2.5.1 Nebezpečí spojená s obezitou 

Dětská obezita je v dnešní sedavé době čím dál větší problém. Tato civilizační choroba je 

rozšířená po celém světě a obvykle s sebou nese závažné zdravotní komplikace. Problém s nadváhou 

tkví v tom, že jedinec přijme více energie, než kolik jí vydá. Rodiče by měli jít dětem příkladem a také 

rozumně nakládat s jídlem. Záměrně v této práci popisuji obezitu, protože nadváha nemá takové 

dopady na zdraví a je snazší ji snížit. 

Pokud se obezita objeví již v útlém věku, mohou se brzy vyskytnout problémy 

s metabolismem, nebo s biochemickými (katalytickými) procesy. Narušený metabolismus má ve svém 

důsledku vysokou hladinu cholesterolu, což vede ke vzniku cukrovky druhého typu, protože 

organismus není schopný správně používat inzulin. Obvyklým projevem obezity jsou problémy 

s klouby a kostrou. Nevratně se ničí chrupavky, objevuje se skolióza páteře a mnoho dalších 

zdravotních komplikací. V poslední řadě má obezita prokazatelně dopad na kardiovaskulární soustavu, 

který může vést až k smrti infarktem myokardu. Proběhlé studie dokázaly právě návaznost obezity na 

infarkt, což donutilo vlády jednotlivých států investovat do boje proti tomuto problému. Jedním 

z hlavních bodů bylo zvýšení tělesných aktivit, což logicky vede ke snížení hmotnosti. Tuto skutečnost 

v práci uvádím proto, že cílem práce je ve své podstatě s touto civilizační chorobou efektivně bojovat. 

2.5.2 Prevence v boji s dětskou obezitou 

Nejjednodušším způsobem jak hlídat a měřit tělesnou hmotnost je BMI (Body Mass Index). 

Ten porovnává hmotnost jedince vůči výšce. Následně podle již daných tabulek lze zařadit jedince do 

percentilu. Pokud je dotyčná osoba nad devadesátým percentilem, trpí již obezitou, kterou je třeba co 

nejdříve řešit. Dále se dá obezita určit pomocí bioimpedanční hodnoty, metody DEXA, magnetickou 

rezonancí nebo hydrodenzitometrií (FRAŇKOVÁ, et al. 2015). 

Prevence dětské obezity je klíčovým bodem tělesné výchovy ve školách, ale i ve všech 

sdruženích, které jsou orientovány na tělesnou zdatnost. Platí všeobecné pravidlo, které říká, že 

prevence obezity je daleko snazší a méně nákladnější, než její léčba (FRAŇKOVÁ, et al. 2015). 

Bohužel dnešní potravinářství a gastronomie dělá vše možné, aby si zabezpečila svou ekonomickou 

situaci, a vůbec nebere ohledy na zdraví a budoucnost lidí. 



16 

 

Konkrétně je spousta reklamní činnosti mířena záměrně na děti. Funguje to jednoduše. Rodiče 

chtějí, aby děti byly šťastné, a děti vidí štěstí v něčem, co viděli v lákavé reklamě například na 

karamelové bonbóny. A spousta rodičů si vůbec neuvědomí, že dětem „za odměnu“ kupují kalorickou 

bombu, kterou sezením u počítače nemají šanci metabolizovat. S tím souvisí i rozšíření nabídky. Dnes 

v supermarketech nalezneme celé síně sladkostí a různých pochutin. Dříve se děti s trochou štěstí 

dostali k piškotům. Mluvíme tedy o jakémsi etickém kodexu. Řada organizací se dnes snaží dostat do 

lidského podvědomí, že energetický příjem by se měl rovnat energetickému výdeji. 

Globálně se na tom podílí WHO (Úprava diety a fyzické aktivity: Co funguje), regionálně poté 

Bílá kniha Evropské komise (Strategie pro Evropu týkající se zdravotnických problémů souvisejících 

s výživou, nadváhou a obezitou KOM 279) a ve vládním měřítku Zdraví pro všechny v 21. století 

(Doporučený postup prevence a léčby dětské obezity). Lze prokázat, že projekty tohoto směru mají 

smysl. Příkladem může být francouzský projekt EPODE, který funguje od roku 2000. Obezita 

v cílených regionech klesla na 8,8%, kdy se místní složky snažily dostat lidem do podvědomí, jak 

úspěšně proti obezitě bojovat, a také je podpořily výstavbou prostor k tomu určených (FRAŇKOVÁ, 

et al. 2015). Jedná se však o ekonomicky náročnou snahu, což je u mnoha vládních složek dost velký 

problém. Dnes to však bohužel jinak nejde. Všeobecně se ví, co je třeba dělat – zvýšit počet hodin 

tělesných cvičení za den, podpořit výstavbu sportovních zázemí, zrušit automaty s vysoko kalorickými 

produkty apod. Bez státních investic a přístupu jednotlivých orgánů je to však nerealizovatelné. 

Důležitým aspektem je také informovanost o možnostech prevence, a to nejen u rodičů, ale 

i u samotných dětí. Těm by se měly předávat informace úměrné jejich věku tak, aby je pochopily 

a nepovažovaly je za bezvýznamné. Například by stálo za zvážení pokusit se vysvětlit podstatu 

bazálního metabolismu, který činí okolo 50 – 60% denního výdeje energie. K tomu nutno přičíst výdej 

energie na růst a vývin organismu, který je v období středního školního věku, staršího školního věku 

a pubescence na vysokých hodnotách. Uvádí se až 30% denního příjmu (FRAŇKOVÁ, et al. 2015). 

2.5.3 Obezita u dětí staršího školního věku 

Starší školní věk, co se týče životních změn, se vyznačuje jistými specifikacemi. Děti v tomto 

období začínají prosazovat svoji individualitu a svou vůli. Také se snaží více socializovat a zapadnout 

mezi vrstevníky, což může mít kladné i negativní dopady. V rodinném zázemí mají často tendence se 

oddělovat. Mohou odmítat (z dříve popsaných důvodů) nabízené pokrmy, společná jídla u stolu a řešit 

si vše po svém, často nevhodně. Období středního školního věku je typické pro vznik obou extrémů – 

mentálních anorexií a obezit (FRAŇKOVÁ, et al. 2015). 

Problémem u sportovních činností může být vznikající nechuť k tělesným aktivitám, která je 

způsobena negativními změnami ve vývoji motoriky. Tělo se začíná rychle měnit a děti nemusí tak 

kontrolovat pohyby, které byly samozřejmostí, což logicky vede k frustraci a možnému úpadku 

tělesných aktivit. Nutné je také přihlédnout k vlivu digitálního prostředí. V dnešní době činí televize, 
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ale především počítače a jiné herní konzole, velice atraktivní prostředí pro děti, které u nich tráví 

spoustu času. Troufám si tvrdit, že chlapce spíše zajímají počítačové hry, kdežto dívky tráví více času 

na mobilech, konkrétně na sociálních sítích. Je třeba respektovat tuto touhu (je to také způsob 

socializace a výuky), ale musíme se snažit čas strávený před obrazovkou redukovat. Nejlépe je 

podpořit činnosti přímo rodiči – nabídnout program, dohlédnout na docházku do zájmových aktivit… 

Bohužel, ačkoliv se jasně jeví zvýšení počtu hodin tělesné výchovy jako správný krok v boji 

s obezitou, EU se dařilo čas strávený na tělesných výchovách snižovat. Od roku 2002 do roku 2011 se 

doba tělesné výchovy na středních školách zkrátila průměrně o 16 minut týdně (FRAŇKOVÁ, et al. 

2015). Dnes po stále aktuálnějších studiích je situace lepší, ale ne dostatečná. Uvedené číslo je však 

pouze teoretické, protože reálně se děti z hodin čím dál jednodušeji vymluví, čímž se doba tělesné 

výchovy dále snižuje. 

Snahou pedagogů, kterou bych rád také naplnil, by tedy mělo být alespoň vytvořit kladný 

vztah k pohybu a sportovním aktivitám, který by pak děti samy aplikovaly v mimoškolských 

aktivitách. Tomu by měl napomáhat individuální přístup učitele, který by si všímal frustrace 

a nedostatků u jednotlivých žáků. Pedagog by se tedy měl snažit vytvořit motivaci k dalším činnostem. 

Mimoškolní aktivity, jak už bylo řečeno, tvoří příležitost, jak dohnat nedostatek hodin tělesné 

výchovy. Aktivita dětí v mimoškolních činnostech je přímo závislá na rodičích, kteří vytváří vzor 

a motivaci dítěte se aktivně účastnit. Není nikde řečeno, že pohybová činnost musí být prováděna 

v kroužku mimo dosah rodičů. Rodiče, pokud je to možné, mohou sami aktivity pro děti vytvářet. To 

má dokonce výhodu v tom, že mohou nabídnout široké spektrum aktivit. Ideálně by se měly děti vést 

k aerobním dovednostem, protože jsou prokazatelně pro zdraví nejlepší. Nicméně důležité je 

především to, aby daná aktivita dítě bavila, a to mohlo s chutí dlouhodobě pokračovat. Pedagogové 

mohou využít program Zdravá abeceda, který zahrnuje řadu vhodných aerobních aktivit. Jedná se 

především o aktivity pro předškolní věk, které ale lze aplikovat i u starších dětí. Ten je zaměřen na 

prevenci obezity právě pro předškolní věk (FRAŇKOVÁ, et al. 2015). 
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3 Metodika projektu a analýza současné úrovně sportovních dnů na 

středních školách a gymnáziích 

Aby bylo vůbec možné navrhnout alternativu pro současné sportovní dny na středních školách 

a gymnáziích, musel jsem nejprve zjistit, jestli ještě nějaké eventy podobného charakteru na školách 

probíhají a v jakém jsou případně rozsahu. Rozhodl jsem se pro rozeslání zpráv skrz email do 

jednotlivých školských institucí. Skrz seznamy institucí jsem se dostal k jednotlivým školním webům, 

kde jsem vyhledal kontakty na pedagogy tělesné výchovy nebo na někoho ve vedení školy. Ve většině 

případů jsem kontaktoval i více osob v jedné instituci. Mimo klíčových otázek jsem se ve zprávě 

snažil vyjít pedagogům vstříc, a nabízel jsem jim možnost osobního setkání. Učitelé preferovali 

konverzaci přes email. Všiml jsem si, že v některých institucích vedle cesta emailu skrz ředitele, který 

přeposlal email příslušnému pedagogovi, který mi byl schopný přesně odpovědět. 

První dotaz byl směřován na gymnázium, kde se uskutečnila spolupráce na praktické části této 

bakalářské práce. Jelikož se s místními pedagogy dobře znám, nebyl problém získat jakékoliv pro mě 

důležité informace. Následně jsem se rozhodl přes doménu univerzity, která, jak jsem doufal, mohla 

přidat mým emailům na seriozitě, napsat do jednotlivých školských zařízení. Emaily jsem rozeslal ve 

dvou vlnách. První sada byla odeslána 7. prosince 2019 a byla cílena do devíti školských zařízení. 

Zaměřil jsem se na střední školy a gymnázia v Libereckém a Královéhradeckém kraji, kde mám 

o školách povědomí a pohybuji se mezi nimi. Snažil jsem se kontaktovat přímo pedagogy tělesné 

výchovy, kteří měli vypsaný email na webových stránkách své školy. Tázal jsem se, zda by mi byli 

schopni poskytnout informace o pravidelných sportovních aktivitách v průběhu školního roku. Z první 

vlny průzkumu se mi bohužel dostalo jen dvou odpovědí. 

Druhá vlna průzkumných emailů byla odeslána 5. března 2020. Tentokrát jsem rozšířil 

průzkum do 28 školských zařízení nacházejících se v Libereckém nebo Královéhradeckém kraji. 

Rozhodl jsem se kontaktovat přímo vedení (ředitele či sekretariát) jednotlivých škol. Nejprve kraj 

Liberecký (Seznam škol v ČR: Gymnázia Liberecký kraj 2020) a následně Královéhradecký (Seznam 

škol v ČR: Gymnázia Královéhradecký kraj 2020). Z těchto 28 emailových adres byly čtyři nefunkční. 

Odpovězeno mi bylo v tomto kole celkem čtyřikrát. Verzi emailu jsem upravil a specifikoval otázky. 

Ptal jsem se konkrétně na to, zda se sportovní den pořádá, či ne. Pokud ano, tak kolikrát za rok a co je 

jeho obsahem. Z obdržené korespondence bylo možné zjistit, že někteří ředitelé přeposílali mail 

pedagogům tělesné výchovy a jiní odpovídali sami. Už to samotné vypovídá něco o přehledu vedení 

o jednotlivých školních akcích sportovního charakteru. 

3.1 Výsledky metodického průzkumu 

Z průzkumu po Královéhradeckém a Libereckém kraji se mi tedy dostalo celkem sedmi 

plnohodnotných odpovědí. Jelikož mým cílem není porovnávat jednotlivé školy mezi sebou, ale zjistit 
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současnou úroveň sportu a sportovních dní, zachovávám v této části práce jednotlivé odpovědi 

anonymní a budu se soustředit hlavně na analýzu a celkovou sumarizaci. 

Graf 1: Každoroční událost 

 

Zdroj: Vlastní průzkum 

Z prvního grafu je na první pohled vidět, že stále na školách převažuje situace, ve které se 

sportovní dny pravidelně pořádají. Pouze od dvou školských zařízení se mi dostala informace, že 

žádný pravidelný sportovní event nepořádají. V jedné instituci řeší sportovní program pouze v podobě 

návštěvy různých sportovišť v době hodin tělesné výchovy. Například škola navštěvuje bruslařský 

stadion, plavecký bazén, lezeckou stěnu nebo centrum s trampolínami. Druhá instituce pořádá 

sportovní dny nepravidelně (podle zájmu studentů), kdy poslední takovouto akcí byla návštěva 

snowparku. 

Zbylá školská zařízení pořádají minimálně jeden pravidelný sportovní event ročně. Dalo by se 

tedy říci, že současný stav je stále na poměrně dobré úrovni, když až 70 % škol podporuje větší 

sportovní akce. 
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Graf 2: Počet událostí za rok 

 

Zdroj: Vlastní průzkum 

Graf č. 2 sumarizuje počet sportovních akcí, které školy ročně uspořádají. Vodorovná osa 

popisuje, kolikrát za rok se uspořádá jakýkoliv sportovní event organizovaný školskou institucí 

z průzkumu. Svislá osa poté říká, jak mnoho školských institucí z průzkumu současně organizuje daný 

počet eventů. Tato kategorie zahrnuje veškeré akce sportovního charakteru, které přesahují délku 

jedné vyučovací jednotky tělesné výchovy. Nezahrnuje však školou pořádané kurzy (lyžařský, 

vodácký, turistický). Kurzy nebyly předmětem mého výzkumu, takže ani nebyly uvedeny v otázkách 

kladených v rozeslaných emailech. 

Nejběžnější odpovědí byly 1 – 2 sportovní akce za rok. V tomto ohledu má velkou váhu 

iniciativa tělovýchovných pedagogů a tolerance vedení školy a ostatních pedagogů. Z emailů jsem 

vyčetl, že pokud učitelé mají zájem, jsou schopní si vydobýt časově náročnější akce a k tomu také 

solidní vybavení. Naopak pokud jejich spolupracovníci odmítají obětovat své vyučovací hodiny 

a k vedení školy vykazuje pasivitu ke sportovním akcím, není často možné uspořádat žádný sportovní 

den. Jedna instituce dokonce uvedla tři pravidelné sportovní akce – basketbalový turnaj, florbalový 

turnaj a kombinovaný sportovní den na závěr školního roku. Je tedy patrné, že ačkoliv se nejedná 

o vyloženě sportovní gymnázium nebo střední školu, lze uspořádat celodenních akcí za školní rok 

více. 
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Graf 3: Forma sportovního dne 

 

Zdroj: Vlastní průzkum 

Graf č. 3 vychází z otevřené otázky, ve které jsem se ptal na formu sportovních eventů, které 

škola pořádá. V této kategorii jsem se nezaměřoval na pravidelnost, ale zajímala mě především variace 

a možnosti sportovních aktivit, které jsou dnes již součástí ŠVP. Do této kategorie jsem uvedl veškeré 

kurzy, protože i z nich je možné vyjít při tvorbě outdoorového sportovního dne. Mezi tyto výcviky 

patří bruslařský výcvik, plavecký výcvik, výcvik běžeckého lyžování, vodácký výcvik, turistický kurz 

a lyžařský výcvik. Jak již bylo zmíněno, zjištěná data nemůžeme porovnávat s ostatními akcemi, 

protože ne všichni tázaní pedagogové tuto možnost uvedli, ač se kurzy na jejich školách pořádají. 

Zajímavý je určitě turistický kurz, který je pořádán jednou institucí. Na tomto kurzu se mimo pěších 

výletů přírodou organizují také orientační běhy a turnaje v netradičních sportech, což úzce souvisí 

s tématem mé práce a ukazuje možnost alternativního uspořádání outdoorového sportovního dne jiným 

způsobem. 

Hned dvě školská zařízení nezávisle na sobě uvedla, že s dětmi navštíví trampolínové 

centrum. Dvě instituce stále pořádají upravenou verzi atletického víceboje, což z mé osobní zkušenosti 

byla nejobvyklejší verze sportovního dne na mnoha školách. Jak jsem však vyčetl z emailů a pochopil 
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z rozhovorů s několika pedagogy, je u dětí o tuto tradiční cestu čím dál menší zájem. Naproti tomu 

stále vzrůstá zájem o florbal, který se do našeho školství dostal ze severských školských systémů. Pro 

jeho jednoduchost a hravost je u dětí velice oblíbený. Není tedy divu, že se jedná o nejhojněji 

pořádaný sportovní turnaj. Na stejné příčce se umístil kombinovaný sportovní event, což je kombinace 

více sportovních odvětví a herních činností. Zajímavým příkladem může být třídenní sportovní akce 

pořádaná jedním školským zařízením. V těchto třech dnech se mezi třídami, spojenými třídami (pokud 

není dostatečný počet sportovců) a jejich žáky uskuteční turnaje ve florbalu, fotbalu, volejbalu 

a badmintonu. Někdy také do programu zařazují plážový volejbal, stolní tenis nebo orientační běh. 

Týmy jsou smíšené. Posledním sportovním eventem, který stojí za zmínku, je badmintonový turnaj, 

kterého se účastní děti i s rodiči. Jde o skvělý způsob prohloubení vazby mezi žákem, školou 

a rodičem. 

Je tedy patrné, že variace sportů, ve kterých si každý najde to své, je klíčová. Děti mají čím dál 

více v oblibě jednodušší disciplíny, které vyžadují nižší motorickou a fyzickou náročnost. Také 

z průzkumu vyplývá, že pokud je dostatečná iniciativa na straně pedagoga tělovýchovy, je možné 

uspořádat jeden i více sportovních dní za rok.  
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4 Outdoorová výuka 

Již v první kapitole bylo popsáno, proč je právě outdoorová výuka důležitá po psychické 

stránce. Nese s sebou především ohromný potenciál v podobě obohacení všech účastníků. V oblasti 

psychoterapie (adventure therapy) a prevence se u dětí rozvíjí dovednosti, sebepojetí a sebepoznání. 

Konkrétně se jedná o sociální kompetence, pozitivní emoční zkušenosti, překonávání sama sebe, 

zábavu, vzrušení a nové mezilidské vztahy. Tyto faktory jsou klíčové k uchování silných a pozitivních 

emocí a následnému pokračování ve zvoleném směru. 

Outdoorové disciplíny nutí překonávat hranice a limity jednotlivců. V tomto procesu se 

aktivují hormony a mění se emoce v rychlém sledu. Outdoor dostává tělo pod nátlak, který vytváří 

jednotlivé stresory – psychické či fyzické. Aktivuje se GAS systém, dále se vyplavuje adrenalin 

a noradrenalin, endorfiny a další aktivační hormony, čímž tělo reaguje na zmíněnou zátěž. Mimo to, že 

vyvolané emoce umocňují prožitý moment, tak také navozují stav, který člověk podvědomě 

vyhledává. V dnešní době dřívější souboj o potravu a přežití nahrazují sporty, kde spolu soupeří dvě 

strany, čímž si chybějící pocity stimulují. Cílem je tedy pohybovat se na hranicích, které 

Csikszentmihalyi nazval jako flow (VECHETA 2009). 

4.1 Definice outdoorové výuky 

Outdoor jakožto pojem existuje již dlouhou dobu. Vznikl především proto, aby bylo jednotné 

pojmenování pro všechny aktivity, hry, sporty a jiné činnosti, které se odehrávají venku. Jako jednu 

z prvních definic outdoorové výuky přinesl Phyllis Ford. Ve své práci píše, že outdoorová výuka je 

výuka „in, about and or, the out of doors.“ Tato poněkud kostrbatá Fordova definice popisuje, kde se 

odehrává výuka, její téma a také popisuje význam konkrétní aktivity. Většina lidí si pod outdoorovou 

výukou představí venkovní rekreační aktivity jako kempování, vodáctví nebo turistiku. Outdoorová 

výuka je ale také metodou či procesem rozšiřující kurikulum (PIGRAM, JENKINS 2006). Právě tento 

význam je důležitý v mé práci, kde se věnuji alternativám pro naše kurikulum. 

Outdoor tedy zahrnuje oblasti, které jsou kurikulárně orientované, výchovně orientované, 

rekreačně orientované nebo jsou orientované na kempování a přežití. S outdoorovou výukou jsou úzce 

spojené směry jako environmentální výuka, využití přírodních zdrojů, outdoorové školy a tábory, 

outdoorová rekreace, extrémní a rizikové aktivity (PIGRAM, JENKINS 2006). 

4.2 Filozofie outdoorové výuky 

Outdoor je také specifický svou filozofií, která je rozdělena do čtyř základních předpokladů. 

Myslím si, že tyto předpoklady přetrvávají i v dnešní době. Prvním předpokladem je, že hlavním cílem 

outdoorové výuky by mělo být pochopení lidské zodpovědnosti a starostlivosti vůči zemi. Na to 

navazuje druhý bod, který je zaměřen na porozumění základních aspektů v chápání přírody, jako 

funkce v ekosystému, vztah mezi přírodními bohatstvími, chápání základních ekologických, 
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sociologických a kulturních principů. Třetí předpoklad se věnuje člověku v daném prostředí, kterému 

by se měl snažit porozumět nejen jako místu, kde by měl přežít, ale jako místu, kde stráví mnoho 

hodin volného času. Konkrétně tento aspekt bych mezi ostatními vyzvedl, protože je ovlivnitelný 

pedagogem, pokud o něm ví a dokáže ho dětem správně předat. Posledním aspektem je, že outdoorová 

výuka je jeden neustálý proces. Nejedná se o jednorázovou přednášku s aktuálním dopadem, ale mělo 

by jít o vzdělávání po celý život (PIGRAM, JENKINS 2006). 

4.3 Outdoorová rekreace 

Rekreace jako taková se stala jednou z hlavní složek well-beingu. Tato složka se v podobě 

cestování, dovolené nebo aktivního odpočinku stala zásadní pro každého člověka. Není tedy divu, že 

se outdoorová rekreace stala velkým ekonomickým činitelem. Hlavním bodem, okolo kterého se točí 

rekreace, je volný čas a jeho využití (PIGRAM, JENKINS 2006). 

Volný čas můžeme rozdělit do několika kategorií. Prvním pohledem je klasické pojetí volného 

času, ve kterém vidíme volný čas jako nutnou potřebu pro naši mysl. Aktivity s tímto pojetím 

vycházejí z vnitřní motivace. Ve druhé kategorii lze označit volný čas jako neužitečnou činnost. Zde 

využití volného času nemá odůvodnění, jedná se jen o stav mysli. Volný čas jakožto sociální nástroj je 

pohled, který vidí příležitost osobnostního růstu a možnosti pomáhat ostatním. V další kategorií je 

volný čas viděn jako symbol sociální třídy. Množství volného času symbolizuje bohatství každého 

z nás. Dalším bodem, který popisuje volný čas, jsou aktivity. V předposledním pohledu dělíme volný 

čas na obyčejný a vážný. Vážné (seriózní) využití je specifické svým dlouhým trváním, odhodláním 

a také zaměřením na kariéru. Obyčejné využití je naopak specifické v tom, že se na něj nemusí nijak 

trénovat, nemusíme mít konkrétní schopnosti a zaměřujeme se na radost z dané aktivity. Poslední bod 

popisuje nerozdělitelnost práce a volného času. Využití volného času vychází totiž z potřeby něco 

dělat (PIGRAM, JENKINS 2006). 

S těmito fakty lze přistoupit k přechodu mezi indoorem a outdoorem. Na světě existuje mnoho 

diskuzí, knih, článků, multimediálních výstupů a názorů, které se právě rozdílem mezi těmito dvěma 

odvětvími zabývají. Například Mercerova studie říká, že rozdíl mezi indoorovou a outdoorovou 

rekreací je stejně nepodstatný jako kontrast mezi městskými a venkovskými zařízeními pro volný čas. 

Avšak práce Pigrama a Jenkinse se proti tomuto názoru ohrazuje. Konkrétně vyzdvihuje daleko větší 

nároky na management, který se musí venkovnímu prostředí neustále přizpůsobovat (PIGRAM, 

JENKINS 2006). Osobně se přikláním k tomuto postoji. Navíc bych ještě zdůraznil dopad na psychiku 

a well-being jedince. V dnešní době se indoorově odehrává neuvěřitelně velké množství aktivit. 

Kdybych poodstoupil od těch sportovně zaměřených, je drtivá většina výuky v budově. Většina 

zaměstnání probíhá uvnitř budovy. Co se týče sportu, mnoho hodin tělesné výuky se odehrává 

v tělocvičnách. V zimním období se většina sportů přesouvá do hal a tělocvičen, protože není možné 

je uskutečňovat venku. Některé sporty a aktivity se dají provozovat jen indoorově. To vše je obrovské 
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množství času, který se odehrává uvnitř. Změna prostředí z indooru na outdoor je tedy obzvlášť 

v tělesné výchově dle mého úsudku klíčová. 
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5 Outdoorové alternativní hry vhodné pro sportovní den 

Kromě běžeckého překážkového závodu je vhodné vyplnit den dalšími aktivitami a hrami, 

které by tvořily doprovodný program. Jejich smyslem by mělo být, stejně jako u překážkového běhu, 

aby byly netradiční a děti o ně měly zájem. Také by měly být kolektivní, možné hrát ve velkém počtu 

dětí, jednoduché na vysvětlení, outdoorové a co nejvíce bezpečné. Samozřejmě ne všechny hry 

a sportovní aktivity tyto požadavky splňují, takže jsem se snažil do programu zařadit ty činnosti, které 

splňují co nejvíce ze zmíněných kritérií. Snažil jsem se být kreativní, a vyloženě nekopírovat již 

existující hry. S tím souvisí i improvizace s vybavením a pomůckami, kterých jsem měl omezené 

množství. 

Do samotné realizace jsem tedy začlenil následující herní aktivity: Foot Golf, Frisbee Golf, 

Frisbee Ultimate, Kin-volley a bezkontaktní americký fotbal nebo ragby. Tato kapitola se věnuje 

popisu jednotlivých aktivit a jejich možnosti použití ve sportovním dni. 

5.1 Foot Golf 

Jedná se o senzoricko-koncentrační aktivitu, jejímž cílem je na co nejnižší počet kopů dostat 

míč do speciálních jamek, které nahrazují ty golfové. Obvykle na hřišti nalezneme 9 nebo 18 jamek. 

Je však možné upravovat počet jamek podle rozsahu hracích ploch. Hra začíná výkopem z prostoru 

k tomu určenému, který má stejné označení jako cílová jamka. Další pravidla jsou stejná nebo velice 

podobná těm golfovým (FIFG.org: Footgolf Rules 2018 2020).  

Hřiště mají nejrůznější velikosti. Samozřejmě, že čím větší je hřiště, tím vyšší bývá počet 

kopů k dosažení PARu. Na hrací ploše nalezneme také překážky v podobě vodních ploch, pískových 

jam a v některých případech i lesních porostů. Samotný hrací povrch bývá nejčastěji upravená tráva. 

V amatérském provedení bývá prostředí a povrch různorodější (FIFG.org: Footgolf Rules 2018 2020). 

5.1.1 Historie Foot Golfu 

Historie sportu je svázaná s fotbalem samotným. Ještě před tím, než existovala pravidla 

a normy hry Foot Golf, zkoušeli hráči fotbalu při volném čase nové činnosti s fotbalovým míčem 

spojené. Kupříkladu mohou být fotbalová cvičení na přesnost, kdy se hráč snaží přiblížit míč co 

nejblíže ke kuželu nebo čáře. Postupným vývojem těchto cvičení začala vznikat hřiště, na kterých se 

organizovaly první turnaje podobné dnešnímu Foot Golfu (FGSA 2020). Sám autor hry Michael 

Jansen řekl, že nápad vzešel z vyprávění jeho známého fotbalisty, který mu vysvětloval hru, ve které 

se po ukončení tréninku snaží dostat míč ze hřiště do kabiny na co nejmíň kopů (FIFG.org: FIFG 

Newsletter-2013 2020). To byly tedy úplné prvopočátky hry. Pokud chceme hovořit o moderním 

pojetí hry, musíme se vrátit do roku 2009. V tomto roce byl Michaelem Jansenem v Nizozemí 

zorganizován první turnaj ve Foot Golfu. Tohoto turnaje se zúčastnilo 20 tehdejších profesionálních 

fotbalistů. 
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Roku 2009 byla také v Ženevě založena první Mezinárodní federace Foot Golfu (IFGA). 

Jediným členem v té době však bylo pouze Nizozemí. Na tento neúspěch poté v roce 2012 reagovalo 7 

zemí, které založily novou organizaci podporující Foot Golf. Jednalo se o Federaci pro mezinárodní 

Foot Golf (FIFG). Mezi první země patřilo opět Nizozemí, dále pak Argentina a Maďarsko (FGSA 

2020). 

Michael Jansen kromě pravidel a kritérií hřišť vymyslel také dress code, který by měli 

(podobně jako u golfu) všichni hráči dodržovat (FIFG.org: FIFG Newsletter-2013 2020). Typickým 

oděvem jsou tedy golfové šortky, polo, tenisky nebo turfy a případná vhodná pokrývka hlavy (FGSA 

2020). 

Ze shrnutí historie Foot Golfu je evidentní, že tento sport je ze všech ostatních zmíněných 

nejmladší a pravděpodobně také nejméně rozšířený. Jansen však tvrdí, že při dostatečné snaze 

a trpělivosti bude FIFG stále růst a stane se populárnější (FIFG.org: FIFG Newsletter-2013 2020). 

V dnešní době funguje kompetitivní úroveň ve formě World Tour. Jedná se o sérii turnajů, 

které určují žebříček jednotlivých hráčů. K roku 2020 existují 4 hlavní regiony – Severní a centrální 

Amerika, Jižní Amerika, Evropa a také Asie a Oceánie. Existuje pět různých kategorií – muži, ženy, 

senioři (ročník 1974 a starší), junioři (mladší 18 let) a mezinárodní kategorie (FIFG.org: FIFG World 

Tour 2020 2020).  

5.1.2 Foot Golf jako součást outdoorového sportovního dne 

Pro trialovou verzi jsem usoudil, že je zbytečné vytvářet jednotlivé jamky. Nebylo také možné 

sehnat či vyrobit řádná odpaliště a jamkové praporky, takže jsem improvizačně zjednodušil hru na 

pouhé tyče a kužely. Cílem mé verze Foot Golfu tedy bylo trefit od kužely vyznačených výkopových 

zón tyče označené stejnými čísly na co nejnižší počet kopů. Jako vhodnou jsem zvolil velikost míčů 

číslo 4. Ačkoliv chlapci ve středním a starším školním věku by si s o číslo větším míčem 

pravděpodobně poradili, dívky by měly potíže míč ukopnout. Velikost čtyři, jak se ukázalo, byla 

bezproblémová pro všechny. Své výsledky si každý zvlášť chodil zapisovat k pomocnému 

pedagogovi, který měl mnou připravený list pro tento účel. PAR pro jednotlivé jamky jsem nestanovil, 

protože stejně jako ostatní hry, tak i Foot Golf byl doprovodnou ukázkovou hrou, u které jsem 

sledoval zájem dětí. 

5.2 Frisbee Golf 

Tato hra má obrovský potenciál ve své flexibilitě a variaci. Ve své podstatě stačí mít 

očíslované cílové jamky, očíslovaná vyhazovací území a disk pro každého hráče. Kde a jak se vytvoří 

hřiště je zcela na kreativitě osoby organizující turnaj. Pravidla jsou obdobná jako u golfu. Každá 

jamka má svůj standartní počet hodů, pomocí kterých musí hráč dostat svůj disk do cílové destinace. 

Tento počet se nazývá PAR. Pokud hráč splní jamku na méně hodů, za každý hod k dobru se odečítá 
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skóre. Naopak pokud musí hodit disk vícekrát, než je PAR, skóre se přičítá. Vítězem se stává ten, 

který splní všechny jamky na co nejmenší počet hodů (má nejnižší skóre). 

Při profesionálních turnajích se využívají tři typy disků – na krátké vzdálenosti, střední 

vzdálenosti a dlouhé vzdálenosti. Každý zmíněný disk má své specifické vlastnosti. Dnes existuje 23 

různých typů disků – 9 na dlouhé vzdálenosti, 5 na střední vzdálenosti a 9 na krátkou vzdálenost 

(DGA: DGA Disc Golf Discs). Házet disk je možné forehandem nebo backhandem. Obě varianty jsou 

hojně využívané. Z psychologické typologie sportů se jedná také o senzoricko-koncentrační aktivitu, 

která je specifická vazbou oka (senzorického aparátu) na ruce (motorický aparát). 

5.2.1 Historie Frisbee Golfu 

Frisbee Golf nebo také Disc Golf má historii o něco rozsáhlejší, než Foot Golf. Za vynálezce 

Disc Golfu se považuje Ed Headrick. Ještě před tím, než hra dostala svá pravidla a rozměry, bavili se 

hráči tím, že házeli disk do objektů různých tvarů – popelnic, hydrantů nebo pouličních lamp. Také 

se tyto zručnostní soutěže začaly přidávat do programu Frisbee turnajů jakožto doprovodné aktivity 

(DGA: Disc Golf History 2019). 

Velký krok udělal Headrick v roce 1974, když vytvořil první stálé Disc Golfové hřiště (Los 

Angeles), na které nainstaloval také první Disc Golfovou jamku. Úplně první verze byly pouze 

zabetonované kovové tyče v zemi. Odtud také pochází můj nápad využít plastových tyčí jako cílů. 

V roce 1976 Headrick připojil k tyči závěs ze řetězů, jehož účelem bylo zastavit disk v jamce. 

Ve stejném roce také vznikla Disc Golfová Asociace (DGA). Tím se zformovala hra, která především 

v USA začala dosahovat obrovských úspěchů (DGA: Disc Golf History 2019). 

Sám Ed Headrick mimo DGA také založil IFA (International Frisbee Association). Vytvořil 

disky, které známe dnes, čímž společnosti Wham-0 (pro kterou pracoval) vydělal miliony dolarů. Před 

svou smrtí Headrick navrhl okolo 200 hřišť na Disc Golf. Zemřel v roce 2002 (DGA: Disc Golf 

History 2019). 

Dnes se pořádá mnoho turnajů, které se konají po celém světě. U nás je to stále na amatérské 

úrovni, ale například v USA existuje profesionální liga. Mimo lokální turnaje, které se konají 

i několikrát za měsíc, existují 4 hlavní šampionáty, kterých se účastní jen elita. Pro rok 2020 se plánuje 

mistrovství světa profesionálů 13. – 20. června v Ogdenu. Následuje mistrovství světa juniorů, které 

bude 6. – 11. července v Emporii. Poté bude mezi 25. červencem a 1. srpnem probíhat mistrovství 

světa amatérů v Orlandu. Vrcholem sezony bude turnaj Masters, který proběhne 22. – 29. srpna 

v Johnson City (PDGA 2019). 
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5.2.2 Frisbee Golf jako součást outdoorového sportovního dne 

V mé zkrácené verzi jsem vytýčil hřiště na poměrně malém území, aby bylo možné dokončit 

alespoň pár jamek. Jamky a místa odhodu jsem rozestavěl po kružnici. Odpaliště a jamka stejného 

čísla však nebyly vždy proti sobě. Tím jsem dětem zkomplikoval a zároveň zpestřil hru tak, aby 

musely jamku nejprve najít a teprve potom rozehrát. Místa pro rozehrání byla označená kužely 

s příslušným číslem jamky. Jako jamky jsem použil plastové tyče s hroty, které je lehké ukotvit 

v zemi. Celkově bylo rozestaveno 8 jamek. Stejně jako u Foot Golfu si děti chodily k vypomáhajícímu 

pedagogovi zapisovat své výsledky. Ani zde jsem nestanovoval hodnotu PARu.  

Jelikož se jedná o doprovodnou aktivitu, zvolil bych pro celodenní event variantu, ve které by 

se soupeřilo ve dvojicích. Hráči by se mezi sebou hlídali a zapisovali si své výsledky do připravených 

kartiček. Hřiště by bylo možné vytvořit větší a zapojit lépe prostředí. V tom případě by nebylo 

na škodu vytvořit jednoduchý plánek hřiště, který by zobrazoval polohu odhodových ploch a polohu 

cílových jamek. Samozřejmě to vše za předpokladu, že škola má dostatečné prostředky pro nákup 

disků. V případě, že je tomu naopak, by byla možná varianta, kdy by se v hodech střídali postupně 

všichni hráči v týmu (třídě).  

5.3 Frisbee Ultimate 

Ze všech aktivit, začleněných do programu sportovního dne, je Frisbee Ultimate 

pravděpodobně nejrozšířenější. Jedná se o heuristicko-kolektivní aktivitu. Cílem hry je pomocí 

přihrávek zpracovat disk v útočné zóně. Druhý tým se naopak snaží disk zachytit nebo srazit na zem, 

čímž jej získá a stává se z něj útočící tým. Při držení disku se dotyčný hráč může pohybovat pouze 

okolo točné nohy (obdoba basketbalu), ale nesmí chodit ani běhat. V oficiálních soutěžích se běžně 

hraje na vymezený čas, ve kterém se snaží týmy získat co nejvíce bodů. Také se sport dělí na indoor 

(provozovaný v hale) a na outdoor, který jsem zakomponoval do sportovního dne. 

Technik hodu disku je několik. Ve Frisbee Ultimate se nejčastěji používá forehand 

a backhand, kdy útočící hráč rychle mění strany, aby překonal bránícího hráče. Specifický způsob 

nahrávky je takzvaný over. Jedná se o způsob, jak překonat vysokým a dlouhým obloukem obranu 

soupeře s cílem nalézt nabíhajícího spoluhráče. Disk při tomto hodu letí více svisle než klasické 

přihrávky na kratší vzdálenost. 

5.3.1 Historie Frisbee Ultimate 

Samotná historie diskových sportů spadá do dávné minulosti. První znaky házení disku 

bychom nalezli už v pravěku, kdy se za účelem získání potravy házely různé kameny po zvířatech či 

ovoci na stromech. K dnešním diskům jsme se přiblížili v antickém Řecku. Bylo vypozorováno, že 

ploché kameny mají lepší letové vlastnosti a mohou být vrženy například po vodní hladině. To vedlo 

ke vzniku slavné sochy Discobolose, který v podstatě vytvořil model hodu diskem (DGA: Disc Golf 



30 

 

History 2019). Slovo Frisbee je patentováno společností Wham-0, která přejala název od americké 

společnosti Frisbie Pie Company. Ta byla zavřena roku 1958 a právě od tohoto roku se začalo slovo 

Frisbee spojovat s plochým létajícím diskem (WDFD 2019). 

V roce 1968 předvedl Joel Silver svůj nápad před studentskou radou v New Jersey, ve kterém 

popisoval nový způsob hry s diskem. Už rok na to hráli proti sobě studenti a hrálo se s diskem od 

firmy Wham-0, který navrhl Ed Headrick (viz Disc Golf). V té době jediným označením hřiště byly 

koncové čáry, které týmy měly za úkol překonat. V roce 1970 J. Silver, B. Hellring a J. Hines 

vymysleli a zapsali první pravidla pro Frisbee Ultimate. V tomto roce se též odehrálo první utkání 

mezi školami. Na vysokých školách se tento sport objevil až v roce 1972. Utkaly se univerzity Rutgers 

a Princeton. První šampionát mezi univerzitami proběhl v Yale roku 1975. Turnaje se účastnilo 

8 celků (WDFD 2019). 

Ačkoliv u nás je sport stále v plenkách a většina utkání se řeší domluvou mezi týmy často bez 

rozhodčích (na bázi fair play), ve světě se jedná již o poměrně rozšířený sport. Tento sport spravuje 

WFDF – World Flying Disc Federation. V Československu bychom se s diskem setkali už na 

spartakiádě v roce 1975. Dalším milníkem je rok 1991, ve kterém vysokoškolští studenti z ČVUT 

přivezli metodické pomůcky pro hru z Itálie. Zájemci se tak mohli věnovat Frisbee na kvalitní úrovni. 

V následujícím školním roce se dokonce hra začala na ČVUT vyučovat a vznikl univerzitní tým. 

V roce 1992 Praha hostila první mezinárodní turnaj ve Frisbee Ultimate, kterého se zúčastnilo 12 

týmů. Česká Asociace Frisbee (ČAF) byla založena roku 1993. Zároveň vznikla reprezentace České 

republiky, která se zúčastnila ME a MS. Tím se ČR zařadila mezi oficiální členy WFDF (Česká 

asociace létajícího disku: Historie Frisbee v ČR 2019). 

Roku 1999 započala i pravidelná ligová soutěž na našem území a z ČAF se stala Česká 

Asociace Létajícího Disku (ČALD), která sdružuje všechny sporty a činnosti spojené 

s létajícím diskem. Od přelomu tisíciletí se povědomí o Frisbee Ultimate v České republice výrazně 

rozšířilo. V roce 2001 hostila Praha ME, kterého se zúčastnilo 50 týmů. V roce 2006 vznikla Evropská 

liga (EUCS), což je obdoba fotbalové Ligy mistrů. Naposledy Praha hostila MS v roce 2010. Bojovat 

o titul mistra světa přijelo celkem 136 týmů. Mezi naše největší úspěchy patří 3. místo z ME 2003 

a 2. místo z ME 2007. Česká republika má úspěchy i v plážové verzi Frisbee Ultimate. Juniorská 

reprezentace v roce 2011 vyhrála prestižní plážový turnaj Paganello v Itálii (Česká asociace létajícího 

disku: Historie Frisbee v ČR 2019). V současnosti působí v České republice 23 aktivních týmů (Česká 

asociace létajícího disku: Oddíly v ČR 2019). 

5.3.2 Frisbee Ultimate jako součást outdoorového sportovního dne 

Frisbee Ultimate je pro tělesnou výchovu velmi vhodný sport. Je bezkontaktní, týmový 

a podporuje vývoj motoriky a koordinace u dětí. Jediným potenciálním nebezpečím jsou souboje ve 

výskoku o disk, kdy může dojít k nepříjemným pádům. Proto je pro začátek lepší hrát outdoorovou 



31 

 

verzi hry, která se odehrává na měkkém travnatém povrchu. Na organizaci turnajů je taktéž poměrně 

nenáročný, což je výhodné při začlenění Frisbee Ultimate do programu outdoorového sportovního dne. 

Pro praktickou ukázku jsem vyznačil kužely dvě zóny. Pokud v nich jeden z útočníků chytil 

disk, tým si připsal bod. Soupeřily proti sobě dva zbylé týmy, které se v daném čase neúčastnily 

závodu. Aby si děti stihly vyzkoušet i ostatní hry, stačily na vítězství 3 body. Vždy po odehrané 

výměně si týmy vyměnily strany. Následující výměnu rozehrával tým, který právě skóroval, a to tak, 

že vyhodil disk k soupeřovi. V průběhu závodů jsem vypozoroval, že děti jsou s Frisbee Ultimate 

z výuky dobře seznámené, takže pro ně nebyl problém si ji podle pravidel zahrát. Překvapilo mě, že 

u děvčat hra probíhala daleko plynuleji a pohyb po hřišti byl promyšlenější, než u chlapců. 

Turnaj v celodenním outdoorovém sportovním dni by podle mých představ probíhal obdobně. 

Hrálo by se v časových intervalech tak, aby se zvládl dodržovat harmonogram celého dne. Velikost 

hřiště by se opět měla přizpůsobit počtu hráčů. Ideální počet 10 až 15 hráčů v týmu. Děti by měly být 

vedeny k fair play a samy si hlásit chyby. Přesto si myslím, že je nutný alespoň jeden pedagog, který 

by dával pozor na případné přestupky. Turnaj by byl organizován klasickou metodou každý s každým.  

5.4 Kin-volley 

Hra, kterou jsem vymyslel pro příležitost outdoorového sportovního dne, je kombinací 

volejbalu a kin-ballu. Tato aktivita se také řadí mezi heuristicko-kolektivní. Kin-ball jsem chtěl 

začlenit do programu především pro jeho vhodné vlastnosti – pohyb a bezkontaktnost. V ČR není ještě 

tolik populární, a proto mě napadlo využít jeho přednosti pro vytvoření průpravné hry na volejbal. 

Kin-volley oproti kin-ballu také zapojuje více lidí, protože tři (klasický počet hráčů v týmu u kin-

ballu) by nedokázali vyplnit hrací plochu tak, aby bylo možné menší volejbalový míč zachytit. Ideální 

počet hráčů v týmu je 4 – 7. Výhodou je, že pokud je počet hráčů lichý, není tým s menším počtem 

hráčů výrazně oslaben. Hřiště je možné přizpůsobit počtu hráčů. Při situaci 3x5 hráčů se jeví 15x15 

metrů jako dostatečně velká plocha. 

Týmy jsou tři. Hra je zahájena týmem, který drží míč. Jeden z týmu hlásí barvu týmu, který 

musí míč chytit. Druhý v týmu míč nadhazuje. Odbíjí se volejbalově – vrchní odbití (prsty) nebo 

spodní odbití (bagrem). Míč musí letět minimálně 3 metry a musí vystoupat nad hlavy hráčů, aby se 

odbití dalo považovat za správné. Další pravidla jsou shodná s kin-ballem. Bodování funguje stejně 

jako u kin-ballu. Tým, který udělal chybu, nezískává nic. Zbylé dva týmy získávají po bodu. Odbíjí 

tým, který zachytil míč nebo se dopustil chyby. Obvykle se hraje na dva sety do 11 bodů (Český svaz 

kin-ballu: Stručná pravidla, nesoutěžní 2019). 

5.4.1 Historie kin-ballu 

Kin-ball nebo také Omnikin je vůči ostatním aktivitám poměrně mladý sport. Vznikl teprve na 

konci 20. století v Kanadě. Hra vznikla na základě snahy Kanady snížit rizika civilizačních chorob. 
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Místní politici si uvědomili, že pro fungující stát jsou potřeba zdraví a práceschopní obyvatelé. Sešli se 

proto odborníci z kinantropologie, antropomotoriky, zdravotnictví a různých odvětví sportu 

se společným cílem. Vymyslet hru, aktivitu či sport, který by byl dostupný pro všechny, nebyl 

nebezpečný a zahrnoval by velké množství aktivního pohybu. Výzkum se konal na univerzitě 

v Quebecu. Původní myšlenka byla upravit běh (jakožto aerobní aktivitu) do herní podoby tak, aby lidi 

bavil a nestresoval. Dalším faktorem, na který se zaměřili, byla spolupráce v týmu. V neposlední řadě 

se řešilo také to, aby sport nebyl finančně nákladný (Český svaz kin-ballu: Co je kin-ball 2019). 

Jako zakladatele této hry se dnes považuje učitel tělesné výchovy Quebecké univerzity Mario 

Demers. Poprvé byl kin-ball testován u dětí, které měly problémy se začleněním do kolektivu. V tomto 

ohledu měla hra značný úspěch a rozšířila se nejprve do léčebných zařízení. Od tohoto bodu se začal 

kin-ball postupně dostávat do Kanadských školských systémů. I ve školách se tato zábavná a svižná 

hra uchytila, což byl základ pro to, aby se kin-ball objevil i za hranicemi Kanady. Kin-ballové kluby 

začínaly vznikat v novém tisíciletí po celém světě (Český svaz kin-ballu: Co je kin-ball). V dnešní 

době existuje 17 národních svazů (Kanada, Japonsko, Čína, Francie, Belgie, Německo, Španělsko, 

Dánsko, Švýcarsko, Česko, Jižní Korea, Rakousko, Slovensko, Finsko, Singapur, Hongkong, Velká 

Británie) a hra má ambice stát se olympijským sportem (International Kin-Ball sport Federation 2019). 

5.4.2 Historie volejbalu 

Historie volejbalu se datuje až do roku 1895 a je spojena se jménem William G. Morgan 

(FIVB: Voleyball history 2019). Tento učitel tělesné výchovy působil na několika univerzitách. Když 

působil ve Springfieldu, seznámil se s Jamesem Naismithem, který je znám jako zakladatel basketbalu 

(Český volejbalový svaz 2019). 

To na Morgana v pozdějších letech mělo velký vliv. Chtěl na kolegu navázat a vytvořit novou 

hru, která by zaujala mladé i starší lidi, ale nebyla tak kontaktní a agresivní jako basketbal. Podle 

svých vlastních slov vyšel z tenisu, který ochudil o rakety, zvedl síť a nechal vytvořit firmou A. G. 

Spalding & Bros vhodný míč – váhou i velikostí (FIVB: Voleyball history 2019). Po sepsání prvních 

deseti základních pravidel vznikla hra s názvem Mintonette. V roce 1896 byla uspořádána konference 

ředitelů tělesné výchovy univerzity ve Springfieldu. Zde byl Morgan vyzván, aby demonstroval svou 

novou hru. Hrálo se pět na pět a ukázkové hry se účastnili místní hasiči. Hra se zalíbila a A. T. Halstet, 

což byl jeden z ředitelů, navrhl, aby se hře říkalo volley-ball. Tento název se uchytil a základ dnešního 

volejbalu byl na světě (Český volejbalový svaz 2019). 

Bylo však třeba dořešit nejasná pravidla hry. Do této chvíle se hry mohlo účastnit nestanovené 

množství hráčů a hlavním cílem bylo přehrát míč přes vyvýšenou síť. Morgan tedy nadále usilovně 

pracoval na pravidlech. Velkým pokrokem bylo, když v roce 1896 vyšel článek od J. Y. Camerona 

(Physical Education). Dnešní hře se tehdejší volejbal ale stále moc nepodobal. Stačilo to však k tomu, 

aby si hru lidé oblíbili. Volejbal se tak začal na přelomu 19. a 20. století bleskově šířit do všech 



33 

 

světových stran. V roce 1913 byl volejbal dokonce součástí východoasijských her pořádaných 

v Manille. V roce 1916 bylo vydáno několik dalších oficiálních článků, které aktualizovaly původní 

pravidla. V roce 1918 byl ustanoven počet hráčů v týmu na 6. O čtyři roky později začalo platit 

pravidlo dovolující maximálně tři doteky s míčem. Od poloviny 20. století se začal volejbal stále více 

dostávat do popředí mezi ostatní významné sporty. Postupně se začaly organizovat pravidelné 

mezinárodní soutěže a turnaje (FIVB: Voleyball history 2019). 

Dnes je volejbal řízen FIVB (Fédération Internationale de volleyball), která čítá 220 členů 

(FIVB: The FIVB 2019). To z ní činí největší mezinárodní federaci. Mezi pravidelné největší 

volejbalové akce patří FIVB World Cup, FIVB World Championships, FIVB World League, FIVB 

Grand Champions Cup a samozřejmě je volejbal také součástí olympijských her. Mimo klasický 

volejbal je také velice populární beach volejbal hraný ve dvojicích. Ten se představil na OH v Atlantě 

roku 1996 (FIVB: Voleyball history 2019). 

5.4.3 Kin-volley jako součást outdoorového sportovního dne 

Pro dané podmínky jsem vyznačil pomocí kuželů čtverec (cca 10 x 10 m). Týmy byly již 

vytvořené, protože se závod odehrával ve třech skupinách po čtyřech až pěti lidech., Stačilo pouze 

rozlišovacími dresy barevně oddělit týmy od sebe. Všechny tři týmy se poté postavily do čtverce s tím, 

že se losem vybral tým, který bude začínat. Hra se dá hrát na čas nebo do určitého bodového limitu. 

Zvolil jsem pětibodový limit, protože na delší hru nezbýval čas. S touto aktivitou jsem sklidil úspěch 

především u učitelů, kteří s třídami přišli. Shodli jsme se na tom, že je to skvělá průprava na volejbal. 

Děti se orientují a pohybují v prostoru, učí se být včas pod míčem, trénují odbití vrchem (alternativa 

může být odbití spodem) a učí se komunikaci v týmu. 

5.5 Bezkontaktní americký fotbal a ragby 

Jelikož u obou sportů je třeba velice dobře znát techniku a pravidla při kontaktech, je jediným 

vhodným řešením bezkontaktní verze. Stejně tak si málo škol může dovolit kompletní ochranné 

vybavení. V současnosti jsou aktivně hrané dvě bezkontaktní varianty ragby a jedna bezkontaktní 

varianta amerického fotbalu. Jedná se o Touch ragby, Tag ragby a Flag fotbal. Uvedené varianty mají 

specifické hrací doby, počet hráčů a vymezení hřiště. Všechny tyto aktivity patří z psychologické 

typologie sportů mezi heuristicko-kolektivní. Pro školní účely je však nutné přizpůsobit všechna tato 

specifika prostředí, počtu dětí a jejich schopnostem. Jelikož se vylučuje možnost vyražení míče kolizí 

s útočícím hráčem, jsou jedinými dvěma možnostmi získání míče zachycení přihrávky nebo porušení 

pravidel útočícím celkem. 

Touch ragby je asi nejjednodušší a nejdostupnější varianta. Jediné, co je potřeba, je ragbyový 

míč. Namísto klasické skládky se hráči složí sami po doteku protihráče. Zamezí se tím tvrdým 
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kontaktům a hra může plynule pokračovat dále. Ostatní pravidla jsou totožná s klasickým ragby 

(Česká rugbyová unie: Druhy ragby 2020). 

Tag ragby je verze, ve které má každý hráč k bokům připevněné suchým zipem pásky. Pro 

složení útočícího je třeba jeden z těchto pásků strhnout. Vůči Touch ragby je tento způsob hry 

komplikovanější v přípravě, protože každý hráč musí mít dva pásky se suchým zipem. Nevýhodou 

tedy je materiálová náročnost. Naopak výhodou této varianty je zcela bezkontaktní ragby, kdy se 

bránící hráč nemusí útočníka dotknout vůbec (Česká rugbyová unie: Druhy ragby 2020). 

Flag fotbal je obdoba Tag ragby. Obyčejně se hraje 5 na 5, ale jak bylo zmíněno, počet hráčů 

v týmu se upravuje dle počtu dětí ve třídě. Jediný rozdíl od ragbyové verze je, že se používají šátky 

přidělané na opasku namísto pásků se suchým zipem. Obě varianty by se daly zjednodušit, aby každý 

hráč měl dva šátky, které by si vložil do kalhot. Pokud by se však mělo hrát na úrovni, bylo by 

vhodné, aby byly podmínky pro všechny stejné (ČAAF 2020). 

5.5.1 Historie ragby 

První záznamy o hře v podobném duchu sahají až do Římského impéria, kde se hrála hra 

s názvem harpastum. Jiné prameny tvrdí, že se v Číně provozoval obdobný sport již před 3000 lety 

(NFL.cz 2020). Podoba hry spočívala v tom, že se míč mohl držet v rukou, ale hrát se s ním nesměl 

pohybovat. Středověk přinesl městská derby, která neměla specifická pravidla. Podle počtu zranění, 

která se dochovala v záznamech, lze tvrdit, že se jednalo o dost nebezpečnou herní činnost. Základy 

současné hry byly položeny již v roce 1749 v anglické obci Warwickshire, která je považována za 

kolébku ragby. Hra však měla jen pár základních pravidel. Například se míč mohl držet v ruce, ale 

stále se s ním v tomto postoji nebylo možné pohybovat. Postup k soupeři byl prováděn především 

kopáním do míče (Historic UK 2020). 

To se změnilo až v roce 1823. William Webb Ellis podle místních historiků vzal jako první 

míč do ruky a běžel s ním kupředu s cílem skórovat. Do oficiálních pravidel se tato herní činnost 

zapsala až v roce 1841. Další vývoj ragby byl exponencionální. Hra se rozšířila do zahraničí, čímž se 

mohlo odehrát první mezinárodní utkání. Stalo se tak v roce 1871, když se utkaly týmy Skotska 

a Anglie. Hra se dostávala více do povědomí lidí a také na univerzity. První derby mezi Oxfordem 

a Cambridgem se odehrálo v roce 1872 (Historic UK 2020). 

Takzvané sedmičkové ragby vzniklo až v roce 1883. Jelikož bylo pro některé týmy 

nedostupné poskládat tým o patnácti lidech, přišel v tomto roce Ned Haig a David Sanderson 

s návrhem na snížení počtu hráčů v týmu na sedm. Také se samozřejmě upravilo hřiště a zkrátila hrací 

doba. Tento nápad se velice rychle ujal a sedmičkové ragby bylo čím dál populárnější. Dokonce v roce 

1973 uspořádala Skotská ragbyová unie mezinárodní turnaj v sedmičkovém ragby. Vrcholem tohoto 
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odvětví ragby je zařazení na olympijské hry. Konkrétně se sedmičkové ragby ukázalo v Riu de Janeiru 

v roce 2016 (World Rugby 2020). 

U nás sahá historie hry až do roku 1926. V tomto roce byla uveřejněna pravidla ragby 

v týdeníku Sport, která sepsal Ondřej Sekora. Téhož roku se odehrálo také první oficiální utkání, a to 

v Brně. O dva roky později vznikl Československý svaz rugby-footballu, což byla první organizace 

podporující ragby u nás. První utkání naší reprezentace proběhlo v roce 1931. Československo se 

postavilo Německu v Lipsku. (Česká rugbyová unie: Historie Českého ragby 2020). 

Dalším významným rokem v historii je vznik mezinárodní ragbyové federace (FIRA), která 

byla založena v roce 1934. Jedním z historicky nejúspěšnějších celků u nás je RC Říčany. 

V současnosti patří mezi nejúspěšnější mezinárodní týmy reprezentace Jihoafrické republiky, Nového 

Zélandu nebo Anglie (Česká rugbyová unie: Historie Českého ragby 2020). 

5.5.2 Historie amerického fotbalu 

Historie amerického fotbalu je úzce spjata s historií ragby a přímo na ni navazuje. Stejně jako 

u ragby se počátky amerického fotbalu vztahují k univerzitám. Studenti měli tendenci zkoušet nové 

sporty a rozvíjet dané herní činnosti. Napomáhalo tomu především prostředí, které dovolovalo se 

scházet a realizovat nové aktivity. Z univerzit v USA se zájem o sport přenesl do Kanady, kde 

se v roce 1860 v Montrealu odehrál první zápas s již novými pravidly. Právě zvýšením zájmu o tuto 

hru u studentů došlo v roce 1876 ke konferenci největších univerzit Severní Ameriky (NFL.cz 2020). 

Z této události vzešla první asociace amerického fotbalu s názvem Meziuniverzitní Fotbalová 

Asociace (Intercollegial Football Association). 

Tak jako se Ellis považuje za zakladatele ragby, považuje se Walter Camp za zakladatele 

amerického fotbalu. Jeho hlavním počinem bylo pozměnění pravidel do téměř současné podoby. Snížil 

počet hráčů na 11, zavedl pojem touchdown a zavedl systém downů. V návaznosti na tyto změny bylo 

také upraveno pravidlo přihrávek směřujících pouze dozadu tak, jak je tomu v ragby. Tyto změny 

vedly k obrovskému růstu popularity nové hry v Severní Americe a následně i mimo ni (NFL.cz 

2020). 

Bohužel s rostoucí popularitou a prestiží rostla i agresivita a docházelo k mnoha zraněním 

a dokonce i k úmrtí hráčů. Proto došlo v průběhu 20. století postupně k další úpravě pravidel. Mezi ta 

nejdůležitější, pokud jde o zdraví hráčů, patří vytvoření zóny mezi útočícím a bránícím týmem, 

zabránění hráčům, aby se drželi za ruce v jedné linii a také zvýšení počtu hráčů, kteří stojí proti sobě 

při rozehře. Díky těmto změnám docházelo ve hře k méně nebezpečným střetům. To vše doprovázel 

technologický vývoj ochranné výzbroje hráčů. (NFL.cz 2020) 
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Organizovaná soutěž amerického fotbalu vznikla až začátkem 20. století. K tomu byla v roce 

1920 založena Americká profesionální fotbalová asociace, která měla za úkol dohlížet na konání 

zápasů a ucelit je v bodovanou soutěž. O dva roky později byla přejmenována na současný název – 

National Football League (NFL). Od roku 1970 se koná Super Bowl, což je finále celé sezony. V něm 

se spolu utkávají vítěz západní a východní konference (NFL.cz 2020). 

5.5.3 Bezkontaktní americký fotbal a ragby jako součást outdoorového sportovního dne 

Americký fotbal a ragby jsem zařadil do checklistu právě proto, že Česká republika je země 

používající převážně kulaté míče. Ať v podobě florbalu, volejbalu, fotbalu, tenisu nebo například 

házené. Proto jsem byl přesvědčen, že se mezi dětmi zjednodušená verze zmíněných herních variant 

ujme. Troufám si tvrdit, že míč na americký fotbal přilákal především chlapce. Při přípravě turnaje 

v bezkontaktní hře bych se přiklonil ke kombinaci Tag ragby a Flag fotbalu. S míčem by se nebylo 

možné pohybovat, ke skládce by stačil dotek a do touchdown zóny by se tým mohl dostat jen 

přihrávkami. Přihrávky by mohly směřovat všemi směry (nejen vzad, jako je tomu u ragby). 

Každopádně ve zkrácené verzi sportovního dne, kde dětí bylo málo a také nebylo mnoho času na 

vysvětlování pravidel, jsem se rozhodl ponechat míč spíše na seznámení, aby si děti vyzkoušely, s čím 

se ragby a americký fotbal hraje. Po skončení praktické ukázky jsem zjistil, že klasická velikost míče 

je pro děti na házení jednou rukou příliš velká. To by se dalo obejít buď menším míčem, anebo 

vysvětlením přihrávky spodem v ragby, kde si hráči přihrávají míč oběma rukama. 

Týmů provozujících americký fotbal je u nás podle ČAAF (ČAAF 2020) třicet. V ragby u nás 

existuje oficiálně 34 mužských dospělých týmů (Česká rugbyová unie: Historie Českého ragby 2020). 

Uvedená čísla značí, že oba sporty zatím stále nemají širokou základnu. Rozdílem mezi nimi je, že 

ragby má u nás daleko delší historii, než americký fotbal. Je tedy těžké predikovat oběma sportům 

budoucnost. 

5.6 Další vhodné outdoorové alternativní hry 

Následující aktivity nebyly součástí programu, ale přesto mají vhodné vlastnosti k tomu, aby 

mohly tvořit vhodnou náhradu či doplnění her použitých. Zcela jistě sem lze zařadit Brännball, který 

je v našem školství již hojně používanou hrou. Stejně tak je poměrně oblíbený lakros, na který je 

vybaveno mnoho školských i mimoškolských zařízení. 

5.6.1  Brännball 

Brännball je podle mého úsudku jednou z nejlepších inovací, která se dostala do českého 

školství. Jedná se o heuristicko-kolektivní hru zapojující velké množství účastníků. Tato hra, která 

původně pochází ze Švédska, se dá považovat za velmi jednoduchou verzi softballu nebo baseballu. 

Právě její nenáročnost je hlavním důvodem, proč bych ji zařadil mezi sportovní hry vhodné do 

outdoorového sportovního dne. 
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Principem hry je, stejně jako u náročnějšího baseballu, získat více bodů než soupeř. Proti sobě 

stojí vždy dvě družstva. Jedno plní roli útočníků a druhé roli obránců. Ideální počet hráčů v týmu je 

jedenáct. Samozřejmě se tyto role za daných okolností mění. Rozdílem je, že v Bränballu mohou 

získávat body jak útočníci, tak obránci. Jedna směna trvá vždy 12 minut (YouTube.cz: Netradiční 

sportovní hry – BRÄNNBALL – Pravidla 2020). 

Ke hře stačí pouze pálka (specifická, ale není těžká na výrobu), tenisové míčky a mety 

k označení hřiště. To má obvykle rozměry 28 x 20 m. Samotná hra probíhá tak, že si hráč na pálce sám 

nadhodí míček a odpálí jej do výseče. Po úspěšném odpalu má za úkol oběhnout přes obvodové mety 

hřiště. Na metách se může libovolně zastavovat. Takto se střídají na pálce všichni útočící ve stejném 

pořadí. Obránci mají za úkol míček zachytit a přihrát takzvanému brännerovi, který čeká ve 

vyznačeném území za základní čarou (YouTube.cz: Netradiční sportovní hry – BRÄNNBALL – 

Pravidla 2020). 

V útočícím týmu se body získávají dvěma způsoby. Jeden bod tým získá, když pálkař 

s průběžným zastavením na metách oběhne hřiště. Pokud hráč oběhne celé hřiště bez přerušení, tým 

získává šest bodů. U pokročilé hry je možnost získat 4 body, když obránci udělají technickou chybu. 

Obránci nebo také polaři získají dva body tím, že chytí odpálený míček přímo ze vzduchu do jedné 

ruky. Jeden bod získají, když chytí míček ze vzduchu do obou rukou. Navíc mohou získat šest bodů 

tím, že útočící tým nebude mít nikoho na pálce – všichni hráči budou uvězněni na metách 

(YouTube.cz: Netradiční sportovní hry – BRÄNNBALL – Pravidla 2020). 

Výhodou je, že si děti nemusí pamatovat bodová hodnocení, protože skóre zapisuje vždy 

učitel nebo někdo nehrající. Z pohledu kontroly skóre je to poměrně náročná hra, protože je v dění 

mnoho aspektů, které je nutné průběžně sledovat. Dalším pozitivním bodem je, že se jedná 

o kolektivní hru, kde je zohledněn i individuální přístup (každý může postupovat podle sebe). 

Nevýhodou může být neaktivní doba na pálce. Brännball lze hrát jak outdoorově, tak indoorově. Větší 

prostor a měkký povrch je vždy výhodou. 

5.6.2 Lakros 

Trochu náročnější hrou do školního prostředí je lakros. Jedná se o kolektivní hru, která má 

více kontaktní charakter, než předchozí zmíněné. Formou hry a také vybavením se lakros hodně 

podobá florbalu. Z toho důvodu se domnívám, že by mohl děti ve školách bavit, protože nemá složitá 

pravidla, padá hodně gólů a má dynamický charakter. 

Hraje se s deseti hráči v mužstvu – brankář, tři obránci, tři středoví hráči a tři útočníci. Střídání 

není nijak omezeno. Hráči jsou vybaveni specifickými holemi, které jsou vyrobeny ze dřeva, plastu 

nebo hliníku a mají na jednom konci síťovaný výplet maximálně 25,4 cm široký. Délka hole celkem je 

v rozmezí 102 cm (útočníci) až 183 cm (obránci). Brankáři mají odlišné hole – mají kratší násady 
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a podstatně větší výplet. Všichni hráči nosí ochranné přilby. Také by měli mít chrániče ramen, loktů, 

holení a rukavice. Míček je kulatý s obvodem asi 20 centimetrů. Hřiště je veliké asi jako na fotbal 

a brány jsou o něco větší, než hokejové. Standardní hrací doba je 4 x 20 minut (TÁBORSKÝ 2005). 

Do školního prostředí by bylo nutné hru dost upravit, aby byla pro žáky dostatečně bezpečná. 

Dá se upravovat počet hráčů, velikost hřiště a branky podle konkrétní situace. Co se však upravit nedá, 

je výbava. Ta je asi největší nevýhodou lakrosu při zavádění do školní výuky. Minimální výbava jsou 

lakrosové hole pro hráče a vybavení pro brankáře (dá se použít florbalové brankářské vybavení). 

Optimální by bylo mít také pro každého přilbu a další vyjmenované chrániče, ale reálně si myslím, že 

to je nemožné a časově nepraktické. Alternativou by tedy byla upravená verze hry. Hrálo by se pouze 

s měkkým tenisovým míčkem a pohybovat by se mohli jen žáci bez míče. Pro zachování plynulosti by 

hráč s míčkem měl možnost udělat maximálně tři kroky. Bránit by se mohlo jen stínováním – obránce 

se nesmí jakkoliv dotknout útočníka nebo jeho lakrosové hole. Tím by se vyřešily nebezpečné zákroky 

a nebylo by potřeba dalšího ochranného vybavení. Pokud by nebylo dostupné ani vybavení pro 

brankáře, byla by nejlepší variantou hra bez nich. Nahrazeni by moli být mantinelem či lavičkou. 

Výhodou lakrosu je aktivní zapojení velkého množství dětí, poměrně jednoduchá pravidla a zapojení 

dětí do hry na poměrně dlouhou dobu. 

5.6.3 Ringo 

Ringo vyžaduje přípravu hrací plochy, která není vždy možná. Za předpokladu, že většina škol 

má prostory pro hraní volejbalu, by neměl být problém zahrát si i Ringo. 

Pro hru je potřeba rovná plocha, která je vyznačena a má rozměry 8 x 18 m. Plocha je 

rozdělená sítí ve výšce 243 cm. Nejčastěji se hraje ve dvojicích nebo trojicích. Je však možné hrát 

i jeden na jednoho nebo naopak počet hráčů v týmu zvýšit. Například děti mladšího školního věku 

mohou hrát i v pěti, protože je pro ně složité kroužek zachytit. Hraje se s jedním nebo dvěma 

gumovými kroužky o průměru 165 mm. Cílem hry je přehodit síť tak, aby kroužek dopadl do 

vymezené plochy, aniž by jej druhá strana zachytila. S kroužkem se nesmí chodit ani přihrávat. Toto 

pravidlo může být u menších dětí vynecháno, protože by mohly mít problém síť překonat. Jedna hra se 

hraje do patnácti bodů. Na vítězství není třeba dvoubodový rozdíl. Při hře se nesmí přendávat kroužek 

z ruky do ruky, překračovat středová čára a dotknout se kroužkem sítě, spoluhráče nebo svého 

vlastního těla (YouTube.cz: Netradiční sportovní hry – RINGO – Pravidla 2020). 

Ringo je vhodná hra především pro menší skupiny dětí. Pokud je k dispozici jen jedno hřiště 

pro více jak deset dětí, dá se předpokládat, že se všichni nebudou moci aktivně zapojit. Velkou 

výhodou je, že se opět jedná o bezkontaktní hru. Mimo samotného hřiště a hracích kroužků není 

potřeba jiného vybavení. 
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5.6.4 Outdoorové hry na vyplnění času 

V případě, že by se při pořádání outdoorového sportovního dne vyskytly prodlevy, se kterými 

je rovněž nutné počítat, rozhodl jsem se uvést několik krátkých her, které by děti zabavily. Hry by 

měly být jednoduché na přípravu, zapojit co největší počet dětí a trvání by nemělo přesáhnout 15 

minut. 

Hra s názvem Hledání čísel je zaměřená na rozvoj rychlosti. Je velice jednoduchá na 

vysvětlení a zapojuje se do ní velké množství dětí najednou. Je nutné mít předpřipravené dvě sady 

karet s čísly, každá sada v odlišné barvě. Množství karet záleží na předpokládaném počtu účastnících 

se dětí. Například pro dvacet soutěžících dětí je dvacet čísel pro jeden tým dostatečné. Čísla se 

rozmístí náhodně na větším prostoru. Týmy postupně vysílají všechny své členy, aby přinesli čísla. 

Není povoleno přeskakovat pořadí čísel. Pokud by bylo více než deset dětí v týmu, je vhodné připravit 

více barevných číselných sad. První tým, který nasbírá všech 20 čísel své barvy, vítězí (KIRCHNER et 

al, 2005). 

Další hrou, která nepotřebuje žádné specifické vybavení nebo prostředí a je zaměřená na 

rozvoj síly, jsou klasické Trakaře. Děti se rozdělí na dvě poloviny. V jednotlivých týmech se vytvoří 

dvojice. Vymezí se vzdálenost odpovídající věku a fyzické zdatnosti. Jeden z dvojice chytí druhého za 

kotníky. Ten se pohybuje jen po rukou. Po překonání dané vzdálenosti se vymění a vrací se zpět, kde 

předávají štafetu. Rychlejší tým vítězí (KIRCHNER et al, 2005). 

Poslední hra, která je zaměřená na koordinaci a rovnováhu, a u níž se děti zasmějí, je taktéž 

velice jednoduchá na vysvětlení. Podle počtu dětí vytvoříme týmy, ideální počet je 4 až 8 účastníků. 

Každý tým bude mít před sebou dvě mety, které budou umístěny na určenou vzdálenost (např. 10 

metrů). Jednotlivé skupiny musí být od sebe dostatečně vzdálené. Každá skupina obdrží tyč, klacek, 

florbalovou hůl nebo něco obdobného. Smyslem hry je minimálně desetkrát se otočit kolem tyče 

u první mety, následně oběhnout vzdálenější metu a předat štafetu. Pro starší děti se může počet 

otoček navýšit, aby měly efekt. Rychlejší tým vítězí (KIRCHNER et al, 2005). 
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6 Projekt organizace outdoorového sportovního dne 

Pro projekt organizace outdoorového sportovního dne jsem si stanovil několik dílčích cílů. 

Jedná se o vytvoření vazby mezi studenty gymnázií a středních škol a outdoorovými aktivitami, 

pomocí netradičních a outdoorových aktivit vytvořit kladný vztah ke sportu, pohybu či aktivní rekreaci 

a zrealizovat praktickou ukázku outdoorového sportovního dne pro studenty i jejich učitele. Z těchto 

dílčích cílů bych chtěl pomocí zpětné vazby a svých postřehů ukázat, jaký je nejefektivnější způsob 

jejich splnění. 

Mezi organizační faktory k dosažení jednotlivých cílů patří personální a technické zajištění, 

harmonogram projektu, finanční náročnost, výběr vhodných outdoorových aktivit, zrealizování 

a detailní popis praktické ukázky outdoorového sportovního dne a nakonec převedení získaných 

poznatků na teoretickou verzi kompletního outdoorového sportovního dne. 

6.1 Harmonogram projektu 

Leden 2019 

První krok projektu byl třeba řešit s dostatečným předstihem. Potřeboval jsem se ujistit, do 

jaké míry je možná spolupráce s cílovým gymnáziem. Proto následovala schůzka s pedagogy 

gymnázia, kde byly dohodnuty potenciální možné termíny, konkrétní místo sportovního dne, účastnící 

se třídy (odpovídající věkovému rozsahu, který byl zadán do tématu práce) a odhad průběhu akce. 

Termíny byly původně dva – první byl na konci školního roku a druhý začátkem následujícího 

školního roku, tedy v září. 

Květen 2019 

Nakonec jsme byli nuceni první návrh zrušit, protože učitelé měli starosti s maturitními 

zkouškami a vysvědčením. Přistoupili jsme tedy po konzultaci s pedagogy gymnázia na termín v září, 

který však nebyl přesně stanoven. Důvod byl především ten, že učitelé dosud neznali rozvrhy své 

a rozvrhy tříd. Pro mne to bylo v tu chvíli dostačující, protože jsem si mohl zajistit finance na potřebné 

vybavení a také se předběžně domluvit s institucemi, které by o eventu vědět měly (např. TSM 

Jaroměř). 

26. 8. - 30. 8. 2019 

Tento týden se nesl v duchu intenzivního jednání mezi mnou, pedagogy a vedením školy. Bylo 

třeba vyhradit si čas, abych se mohl několikrát v týdnu dostavit do školy, která ode mě vyžadovala 

přesné informace o vedení závodu. Hlavními body jednání byly místo konání, konkrétní den či dny 

akce, výběr tříd a počet žáků v nich. 
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Lokace závodu byla jasná, protože jsme se shodli, že dětské hřiště v parku je skvělé zázemí. 

Datum se vyřešilo taktéž poměrně hladce. Vybrali jsme dva dny, abych mohl zapojit širší věkové 

rozmezí a také chlapeckou i holčičí část třídy. Ohled byl brán na to, abychom nezasahovali do další 

výuky žáků a také na počasí. Samozřejmě to muselo korelovat s volným časem mým i pedagogů. 

Finální termíny outdoorového závodu byly stanoveny na 18. 9. a 20. 9. 2019. 

31. 8. - 10. 9. 2019 

Vyhradil jsem si na organizaci dva celé týdny. V první týdnu jsem zařizoval nutné podmínky 

pro uskutečnění (Technické služby města Jaroměře, fotbalový klub v Jaroměři, samotné gymnázium 

atd.). Součástí příprav byl i nákup potřebných pomůcek. Druhý týden jsem se snažil pohybovat v okolí 

místa konání, abych si vytvořil mentální mapu, kde a co je třeba připravit a jak dlouho to bude 

pravděpodobně trvat. 

18. 9. a 20. 9. 2019 

Samotný outdoorový sportovní den tedy proběhl po dohodě ve středu a v pátek (viz datum). 

Časový rozsah byl 90 minut denně, plus 210 minut příprav za den. Konkrétní průběh jednotlivých dnů 

je uveden v kapitole 6.5. 

21. 9. - 5. 10. 2019 

Následující dva týdny jsem si vyhradil k tomu, abych vyhodnotil klady a zápory akce. Taktéž 

jsem shromažďoval feedback od jednotlivých pedagogů i účastnících se žáků. Cílem tohoto období 

byla snaha přenést provedenou ukázku do reálného komplexního sportovního dne, kterého by se 

účastnil podstatně větší počet lidí. 

6.2 Finanční pokrytí projektu 

Samozřejmostí je, že organizace bude sledovat  finanční plán, který bude vytvořen podle 

konkrétní situace. Proto jsem finance rozdělil do několika oblastí, které by mohly nastínit celkovou 

finanční náročnost projektu. Jedná se o: 

a) náklady na sportovní vybavení 

b)  náklady na prostory 

c)  náklady na personální zajištění  

d)  ostatní náklady. 

Ad a). Jednou z hlavních součástí pro outdoorový sportovní den je vybavení. Pro označení 

trati jsem vybral světle modrý fáborek (4 role 200 cm x 50 cm). Dále jsem pořídil dvě dvacetimetrová 

lana na tvorbu nízké lanové dráhy, dva létající disky, míč na americký fotbal a volejbalový míč. 

Jaroměřský fotbalový klub mi zapůjčil mety pro značení trati (především v běžecké části závodu), 
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rozlišovací dresy, hrací míče, kužely, slalomové tyče (ze kterých jsem vytvořil jamky) a nízké 

překážky pro ztížení závodu. Vybavení bez zapůjčených věcí bylo pořízeno za 2 550 Kč. Pokud bych 

započítal i cenu půjčeného materiálu, náklady na vybavení pro outdoorový sportovní den by se 

pohybovaly okolo 9 000 Kč. V případě školou pořádaného eventu lze předpokládat, že škola většinu 

ze zmíněného vybavení vlastní, takže by náklady v této sekci nebyly příliš vysoké. 

Ad b). Náklady na prostory jsou asi nejvíce variabilní položkou. Mně se podařilo dohodnout 

se s Technickými službami města Jaroměř na uspořádání závodu v městském parku a na dětském hřišti 

k němu přiléhajícímu. Po domluvě, že vrátím vše do původního stavu, mi nebylo nic naúčtováno. 

Stejně tak si myslím, že kdyby se škola včas domluvila s příslušným kontrolním orgánem, lze veřejné 

prostory využít stejně efektivně a pravděpodobně i použít větší část parku. Vím však, že ne všude jsou 

tyto prostory dostupné. Škola by musela využít nejbližšího možného multifunkčního sportoviště. 

V mém případě v obci Jaroměř by se jednalo o areál ASVAJ, který by na 6 hodin stál 1 440 Kč pro 

školní užití. Mimoškolní pořadatel by si připlatil ještě asi o 400 Kč více. 

Ad c). Personální zajištění by nemělo být problémem, protože by sportovní den obsadili 

ostatní pedagogičtí zaměstnanci. V mém případě se kromě mě a dětí v prostoru pořádání outdoorového 

sportovního dne pohybovaly ještě tři osoby. Dva učitelé tělesné výchovy, kteří jednotlivé skupiny dětí 

dozorovali a pomáhali mi při organizaci. Dále jsem zaúkoloval rodinného příslušníka, který pořizoval 

fotografie dokumentující průběh závodu. Fotograf by mohl být vybrán i z učitelského sboru nebo 

jmenován ze studentských řad. Z toho vyplývá, že personální zajištění se do financí nemusí vůbec 

zohledňovat. 

Ad d). Do ostatních nákladů patří diplomy, ceny, občerstvení a případné náročnější překážky. 

Diplomy a samolepky s čísly jsem pro praktickou část vyřešil díky známosti, která pracuje v místní 

tiskárně. Jinak by se cena pohybovala okolo 500 Kč. Odměna pro nejlepší byla v podobě ovoce. Jedná 

se o využitelnou odměnu a také se sníží náklady za medaile či poháry. Zde se pohybujeme řádově 

v desítkách, maximálně stovkách korun. Občerstvení by měl mít každý svoje. Z bezpečnostních 

důvodů by ale měla být připravena zásoba pitné vody. I zde mluvíme o maximálně 200 Kč. Pokud by 

škola měla zájem, dalo by se zainvestovat do připravení náročnějších překážek, které můžeme vidět 

například v sérii Gladiator Race. Pokud ne, je tu ještě možnost dohodnout se například s obecním 

hasičským sborem, který by mohl přivézt některé z jejich tréninkových překážek (kladina, stěna, okno, 

apod.). 

6.3 Personální a technické zajištění 

Tato kapitola je již z části popsána ve finančním pokrytí outdoorového sportovního dne. 

Za předpokladu, že se sportovní den organizuje pro celou školu, by nemělo být problémem zapojit do 

organizace většinu učitelského sboru. Nejvíce zapojen by byl logicky kabinet tělesné výchovy, který 
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by měl na starosti připravit všechna stanoviště a závodní trať. Ostatní pedagogové by měli za úkol 

dohlížet na bezpečnost dětí a případně hlídat správné a poctivé překonávání jednotlivých překážek na 

trati. Bylo by dobré mít jednoho fotografa a také jednoho moderátora. Pokud by se nikdo v učitelských 

řadách nenašel, mohl by se využít i některý ze studentů. 

Technické zajištění se odvíjí od konkrétních možností školy. V mém případě se jednalo 

o TSM Jaroměř, jejichž zaměstnanci mi ochotně pomohli připravit dráhu závodu. Dále místní tiskárna, 

která mi poskytla diplomy a samolepící čísla pro zjednodušení organizace. V poslední řadě mi vyšli 

vstříc v místním fotbalovém klubu FK Jaroměř, kde mi zapůjčili sportovní vybavení. Ostatní 

překážky, pomůcky, vybavení a jiné nutné činnosti byly řešeny mnou improvizovaně. 

6.4 Sumarizace aktivit pro praktickou ukázku outdoorového sportovního dne 

Celkově se praktická ukázka dělila na dvě části – závodní (běžeckou) a doprovodnou (herní). 

Ty se následně členily na další podkategorie. Věděl jsem dobře, že je třeba nastavit délku běžecké 

části tak, aby se děti soustředily spíše na překážky, než na běh samotný. Pokud by byla běžecká část 

příliš dlouhá, několik účastníků by jistě předem odradila. Jelikož jsem nemohl rozebrat jednotlivé 

překážky na dětském hřišti a rozmístit je po celé trati, nechal jsem první polovinu čistě běžeckou 

s přebíháním laviček a druhou polovinu především překážkovou. Mezi hlavní překážky patřilo 

ručkování, podlézání, rovnováha, šplhání a přeskakování. Řešil jsem také počet závodníků na trati, 

a protože se jednalo o dětské hřiště a konstrukce mají svoji kapacitu, rozhodl jsem se rozdělit 

účastníky na skupiny. Na trať se vešlo maximálně deset závodníků, takže ideální se ukázaly skupiny 

po pěti až deseti dětech. 

Pro doprovodné aktivity jsem vytvořil jednoduchý checklist, který jsem po příchodu skupin 

svěřil pedagogovi tělesné výchovy. Ten zapisoval jednotlivé výsledky dětí, zatímco já jsem se věnoval 

skupině, která právě závodila. Do checklistu a tedy i do praktické ukázky outdoorového sportovního 

dne jsem zahrnul Foot Golf, Frisbee Golf, Frisbee Ultimate, Kin-volley a bezkontaktní americký 

fotbal. Každá skupina měla svůj checklist, ve kterém uvedla název skupiny a počet členů. Zapisovala 

si, na kolik celkem kopů nebo hodů zvládli ve skupině trefit míč nebo disk do cílové tyče (jamky), 

kladné a záporné body z Kin-volley, počet úspěšných nahrávek míčem na americký fotbal bez 

kontaktu míče se zemí a počet bodů z Frisbee Ultimate. 

6.5 Praktická ukázka outdoorového sportovního dne 

Podle domluvy se outdoorový sportovní den uspořádal v menším měřítku ve dvou dnech – 

středa a pátek. V oba tyto dny jsem měl mít na starosti dvě skupiny, které by odpovídaly střednímu či 

staršímu školnímu věku. Děti měly být rozděleny na chlapce a dívky (jak jsou rozděleny i při normální 

výuce), každá skupina měla být přítomna jednu vyučovací hodinu. 
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Ve středu jsem očekával třídu tercii (tedy starší děti). Celá příprava začala asi v osm hodin 

ráno, kdy jsem vyrazil směrem k místnímu fotbalovému klubu FK Jaroměř. Tam jsem po domluvě 

s mým známým (místní trenér) měl k dispozici veškeré sportovní vybavení. Půjčil jsem si fotbalové 

míče velikosti 4, slalomové tyče a kužely, které jsem použil na Foot Golf a Frisbee Golf. Dále jsem si 

půjčil rozlišovací dresy a mety, kterými jsem vytýčil závodní dráhu. Po vyzvednutí jsem pokračoval 

na rodinnou zahradu pro připravené laťky a kolíky do země. I ty mi následně pomohly vytýčit dráhu 

pro závodníky. Po zajištění všech potřebných věcí včetně těch, které jsem sám zakoupil, jsem se 

odebral na místo konání – dětské hřiště v městském parku. 

Přípravu prostoru jsem začal vytýčením samotné běžecké dráhy. Ačkoliv jsem po předchozích 

návštěvách parku a hřiště věděl, kudy zhruba chci dráhu vést, musel jsem si její finální podobu 

s ohledem na bezpečnost a možná úskalí znovu řádně promyslet. Problém byl v tom, že mety pro 

vytýčení dráhy procházející děti a školky rozhazovaly a bylo těžké to jedním člověkem uhlídat. 

Dokonce jsem se setkal i s extrémy, kdy mety sbírali důchodci s tím, že je tam někdo asi zapomněl, 

nebo mi je rozmetal čistící vůz technických služeb města při úklidu parkových cest. Každopádně 

všechny úseky, kde by se dalo špatně zabočit, jsem ohraničil metami a všechny překážky, které bylo 

potřeba překonat, jsem označil tyrkysovým fáborkem, který jsem používal na celé dráze závodu. 

Časově nejnáročnější bylo vytvořit nízkou lanovou dráhu. Pro její výstavbu jsem vybral čtyři 

od sebe málo vzdálené stromy, které se nacházely přímo v areálu dětského hřiště. První den jsem 

použil pouze jedno lano, které jsem umístil ve výšce pasu pro chůzi a asi dva metry nad zemí pro 

ručkování. Dráha začínala a končila v jednom místě a pro mne tím bylo jednodušší poskytovat na 

malém prostoru podporu pro děti. Sám jsem si vyzkoušel bezpečnost dráhy a prověřil si, zda je možné 

ji v klidu dokončit. Drobný zádrhel se objevil u dětí, které byly biologicky akcelerované. Protože 

skupiny běžely v krátkých intervalech po sobě, nezbylo mi dostatek času na to, abych lano opětovně 

napínal. U lehkých dětí to žádný problém nebyl, ale větší děti šly ve dvou úsecích téměř po zemi. 

Po dokončení závodní dráhy jsem se přesunul do prostoru outdoorových aktivit. Na slalomové 

tyče jsem nalepil čísla od jedné do osmi. Stejný proces se opakovat u slalomových kuželů. To vše 

jsem následně rozmístil po travnaté ploše. Vzniklo tak hřiště na Foot Golf a Frisbee Golf. Dále jsem 

vytvořil hřiště na Frisbee Ultimate. Pomocí kuželů jsem vymezil chytací zóny ve tvaru obdélníku (cca 

10 x 5 m), které byly od sebe vzdálené asi dvacet metrů. Nakonec jsem přinesl nutné náčiní – 

volejbalový míč, dva disky, míč na americký fotbal a míče na klasický fotbal. 

Vše bylo připraveno, jen zbývalo vyčkat příchodu tříd. Při čekání jsem měl ještě drobné 

komplikace s hlídáním met, jak bylo popsáno výše. Také jsem musel prosit lidi, zda by nebyl problém 

přesednout si na lavičku, která nebyla součástí závodu. Po vyřešení všech těchto problémů jsem byl 

připraven na příchod tříd. 
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Bohužel jsem na první třídu čekal marně. První hodinu měli přijít chlapci, kteří se následně 

měli vyměnit s dívkami. Domluvený byl příchod 11:45, kdy začínala hodina. Čekal jsem na místě do 

dvanácté hodiny. Když stále nikdo nepřicházel, běžel jsem na gymnázium zjistit, kde je problém. 

Učitelka tělocviku, která měla přijít s dívkami na hodinu následující, mi oznámila, že pan učitel 

s chlapci nedorazí. Pro mě nepochopitelně se domníval, že si pro děti i pro něj přijdu osobně, přestože 

věděl, že budu na hřišti od rána provádět přípravy. Alespoň kolegyně mi potvrdila účast. Vrátil jsem se 

zpět na hřiště s ponaučením, že bych měl mít vždy telefonní kontakt na všechny, kteří se podílejí na 

organizaci. 

Naštěstí druhá část dopadla lépe. Jak bylo domluveno, v 12:30 dorazila dívčí část třídy. Všem 

jsem rozdal samolepky s čísly, které si děti nalepily na viditelné místo. Každé číslo mělo také 

předepsanou skupinu – A, B nebo C. Tím jsem ušetřil spoustu času, který bych musel věnovat 

rozdělování do skupin po jednotlivcích. Skupiny byly tři. Bylo mi řečeno, že ve třídě je patnáct dětí, 

takže jsem počítal, že budou po pěti. Avšak některé děti nedorazily, takže ve skupině C zbyly jen tři 

dívky, což nebyl pro závod žádný problém. Následně jsem ve zkratce vysvětlil všem, co je čeká za 

aktivity a kde je mohou nalézt. Paní učitelce jsem předal checklisty, ve kterých měla popsány aktivity. 

Dětem bylo sděleno, že po dosažení výkonu v dané aktivitě mají jít za paní učitelkou, která jim 

výsledky zapíše. Já jsem se soustředil na vedení překážkového závodu. Postupně jsem si volal skupiny 

k sobě. Danou skupinu jsem vyrovnal na startovní čáru, kde jsem jim sdělil nezbytné pokyny. Řekl 

jsem jim, že závod poběžím vedle nich, budu jim včas říkat, kudy mají běžet a co mají překonat. Také 

jsem zdůraznil, na co si mají dávat pozor, a že mají sledovat tyrkysové fáborky s metami, které určují 

směr. Vím, že by bylo ideální říci všem najednou pravidla závodu a trať si s nimi projít. Bohužel jsem 

na to čas neměl, takže jsem zvolil toto řešení. 

V samotném průběhu závodu se žádný problém (kromě prověšeného lana) nevyskytl. 

Výsledné časy jsem zapsal do předpřipraveného formuláře k příslušným číslům závodnic. V rámci 

GDPR jsem ani nezapisoval jména, která bych stejně nemohl použít. Po vystřídání všech tří skupin 

jsem se se všemi přemístil na hrací plochu. Ve zbylém čase jsem stihl dívkám vysvětlit hru Kin-volley 

a nechat je zahrát si ji. V posledních pěti minutách vymezeného času jsem všem pogratuloval za 

zvládnutí závodu. Každý dostal diplom a nejrychlejší závodnice navíc dostala jako cenu pomeranč. 

Jsem zastáncem odměn v podobě ovoce, protože většinou potěší stejně jako jiné odměny, děti se nad 

tím pousmějí a do jídelníčku je vhodnější, než čokoládové sušenky a pamlsky jim podobné. 

Po skončení celého procesu jsem se s dětmi rozloučil a poděkoval učitelce za spolupráci. 

Ta mi pomohla především při kontrole outdoorových aktivit a zapisování výsledků do checklistu. 

Následně jsem sklidil fáborky, mety a lanovou dráhu, čímž jsem vrátil hřiště do původního stavu. 

Vyčkal jsem na příjezdu technických služeb města Jaroměře. Byl jsem s nimi domluven na otevření 

druhých vrat do hřiště, aby závodníci mohli proběhnout a nemuseli se vracet. Podle dohody v deset 
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hodin bránu otevřeli a po jedné hodině odpolední ji opět zavřeli, za což jim patří moje díky. 

V poslední řadě jsem odvezl zpět zapůjčené vybavení na fotbalové hřiště a první outdoorový den pro 

mě skončil. 

Páteční program započal velice podobně. Výhodou bylo, že jsem nemusel objíždět tolik míst 

pro náčiní a věděl jsem, na co si dát pozor. Opět jsem vyzvedl věci z fotbalového hřiště a ve stejný čas 

jsem začal s přípravou. Také jsem se předchozí večer ještě jednou emailem ujistil, zda s tím na 

gymnáziu počítají, abych předešel středečnímu nedorozumění. Nezačal jsem vytyčením trati, jak tomu 

bylo minule, protože mi bylo jasné, že by mety dlouho nevydržely na svých místech. Naopak jsem se 

v první řadě zaměřil na stavbu lanové dráhy. Použil jsem tentokrát lana dvě – jedno na chůzi a druhé 

na ručkování. Tento krok se vyplatil, protože lana držela mnohem lépe, neprověšovala se a mezi 

skupinami bylo lehčí je napnout. Po postavení nízké lanové dráhy jsem opět začal tyrkysovými 

fáborky vyznačovat překážky a dráhu trati. Také jsem využil více dřevěných tyček, které vyznačení 

tratě pozvedly, a ta byla přehlednější. Když bylo i toto hotovo, přesunul jsem se k finálním krokům. 

Stejně jako ve středu jsem připravil outdoorové aktivity, závodnická čísla a nakonec jsem vymezil 

běžeckou část metami. 

Pak jsem již vyčkával příchodu dětí s učitelem. Tentokrát se vše povedlo a chlapecká část 

třídy sekundy dorazila dle časového harmonogramu v 11:50. I těm jsem rozdal startovní čísla 

(tentokrát čísla šest až deset, která mi zbyla z prvního dne) a vysvětlil jim princip outdoorových aktivit 

a checklistu. Opět jsem s dětmi po skupinách odběhl závod a zapsal výsledné časy. Průběh byl stejně 

jako ve středu bez problémů a bez zranění. Po dokončení závodu všemi skupinami jsem opět všechny 

svolal na vyhlášení vítěze a předání diplomů. 

Po rozloučení se skupinou chlapců zbylo asi deset až patnáct minut na to, abych dráhu opravil 

a připravil se na příchod další skupiny. Soustředil jsem se na ty nejnutnější kroky – napnutí lana, 

srovnání met zpět na dráhu, převázání fáborků a přípravu dalších závodních čísel. Bylo by výhodnější 

mít mezi skupinami více času, ale musel jsem respektovat třídní rozvrh.  

 Dívčí polovina třídy sekundy byla stejně šikovná, jako ta chlapecká, a vše se obešlo bez 

komplikací. Po zopakování celého procesu a předání odměn jsem si mohl konečně vydechnout. 

Musím dodat, že tento den jsem ani s jednou skupinou nestihl zahrát Kin-volley či jinou aktivitu po 

skončení závodu. Bylo to především proto, že se jednalo o mladší ročníky a časy byly trochu 

pomalejší. Také trvalo trochu déle vše řádně vysvětlit. Ve výsledku to však znamenalo, že zbyl čas 

pouze na vyhlášení vítězů a předávání odměn. 

Po odchodu dětí jsem samozřejmě vše vrátil do původního stavu. Strhal jsem všechny fáborky 

a dbal na to, aby na hřišti nezbyl žádný nepořádek. Vůči městským službám by to bylo neuctivé, když 

mi i tento den skvěle vyhověly s otevřením druhé brány na hřišti. Po uklizení a sesbíraní všech 
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pomůcek jsem jel vrátit vše zapůjčené, čímž jsem zakončil praktickou část této seminární práce. 

Zbývalo jen zjistit, jak akce vypadala z druhé strany, tedy pohledem dětí a pedagogů. 

6.6 Popis překážkového závodu 

Hlavní složkou projektu outdoorového sportovního dne je překážkový závod. Příprava a výběr 

překážek musí být flexibilní a adaptabilní v souladu s konkrétním prostředím. V této podkapitole 

popisuji, jak jsem se vypořádal s mou konkrétní situací. To může sloužit jako inspirace k tvorbě 

obdobných překážkových závodů určených pro školské instituce. 

V první řadě jsem vyznačil krátký běžecký okruh o délce asi 400 m. Součástí trasy byly ostré 

zatáčky, změny směru, zvyšování a snižování profilu a lavičky. Cílem bylo vytvořit co nejvíce 

dynamickou a zábavnou trať, která by se odlišila od plochého atletického oválu. Lavičky byly 

překonávány jak podélně, tak na šířku (přes opěradlo). Při vytyčování trati jsem dbal na to, aby trať 

byla především bezpečná. 

Po dokončení běžecké části se závodníci dostali do prostorů dětského hřiště, ve kterých je 

vedly fáborky vyznačené koridory. Zde opět museli překonat lavičku. Po lavici následovala nízká 

lanová dráha, která byla nad zemí asi 30 cm. Cílem bylo oblézt tři stromy, kolem kterých byla lana 

zavěšena. Dále bylo třeba podlézt nízkou lavici, oběhnout kolotoč a znovu podlézt lavici. Zde jsem 

čekal největší nevoli u dětí, jelikož se mohly zašpinit. V zápalu závodu nikdo nic nenamítal. 

Závod pokračoval překonáním ještě jedné lavičky, po které se závodníci dostali k lezeckým 

překážkám. Bylo nutné přeručkovat nejprve po dřevěné konstrukci, poté po řetězové konstrukci a na 

závěr po lanové konstrukci na druhou stranu překážky. Po dokončení této náročnější části se děti 

dostaly ke kladině, která prověřila jejich rovnováhu. Kladinu následovaly nízké překážky, které bylo 

třeba přeskákat. Hned na to navazovala malá lezecká stěna. Z vyvýšeného místa se závodníci dostali 

za pomoci lana. Po dalším přeručkování následovala zavěšená pneumatika, na které se každý musel 

rozhoupat a dotknout se jakkoliv té následující. Když splnili, tak se bylo možné přesunout na další 

konstrukci v podobě mostu, kde stačilo dostat se z jedné strany na druhou. Hned co se závodníci 

dostali zpět na zem, tak je čekala další kladina, která byla v několika místech zatočená pro vyšší 

obtížnost. To byla poslední překážka. Po překonání této překážky následoval cíl, do kterého byla 

zavedena krátká rovinka. 

6.7 Feedback a zhodnocení praktické části 

Následující týden jsem se vrátil zpět na gymnázium zjistit, co se dětem líbilo a co naopak ne. 

Zpětná vazba od učitelů byla především kladná, což mě naplnilo pocitem, že jsem práci odvedl dobře. 

Bylo mi řečeno, že si děti akci užily, a že se jim tato netradiční hodina tělesné výchovy opravdu líbila. 

Především vyzdvihovaly doprovodné aktivity. Chlapci preferovali spíš Foot Golf a děvčatům se spíše 

líbily aktivity s frisbee. Dalo by se tedy říci, že jsem splnil cíl a připravil dostatečnou variaci různých 
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aktivit, aby se každý v něčem našel. Dále mi místní pedagogové chválili připravenost a plynulý průběh 

celého závodu. Od dětí jsem obdržel díky především za přístup k nim a za výpomoc u náročnějších 

překážek. 

Z negativního feedbacku bylo od dětí očekávané, že se jim nelíbila překážka, kde musely 

podlézat lavičku, protože se trochu zašpinily. Všechny ji však překonaly, což beru jako velký úspěch. 

Dále se některé děti bály nízké lanové překážky. Když však viděly, že ostatní ji hravě překonávají, 

povedlo se jim s mou dopomocí dostat se na konec. Od pedagogů mi jako největší negativum bylo 

sděleno, že byly málo vysvětlené doprovodné aktivity, které mi pomáhali vést. S tím samozřejmě 

souhlasím, ale bohužel jsem vše musel vtěsnat do krátkého časového úseku. Aktivity byly v bodech 

popsané v checklistu a snažil jsem se je alespoň stručně před závodem všechny krátce vysvětlit. Co se 

nepovedlo vysvětlit v úvodu, vyřešil jsem s příslušným pedagogem za pochodu. 

Nakonec jsem celý program časově odhadl dobře. Všechny tři skupiny, do kterých byly děti 

rozděleny, si závod v klidu odběhly a zbyl i krátký čas na zahrání si hry Kin-volley. Před odchodem 

tříd zpět do školy jsem vždy vyhlásil vítěze, který získal sladkou odměnu v podobě pomeranče. Aby 

ostatní neodcházeli s prázdnou, obdržel každý diplom za překonání náročné trati. Podle úsměvů si 

troufám odhadnout, že to u dětí zanechalo pozitivní vzpomínky na tuto netradiční hodinu. 

6.8 Přenesení závodu na celodenní outdoorový sportovní den 

Všechny předchozí kroky měly vést k tomu, abych byl schopen zorganizovat celodenní 

outdoorový sportovní den, což je hlavním cílem této práce. Při jeho tvorbě bych chtěl zachovat stejný 

koncept jako u ukázkových zjednodušených verzí. Vše by dostalo pevný řád a konkrétní pravidla. 

Hlavním bodem celého programu by tedy byl outdoorový překážkový závod, který by probíhal na 

větší ploše a obsahoval by více překážek. Tento závod by byl doplněn o plnohodnotné turnaje ve 

Frisbee Ultimate, Kin-volley a bezkontaktním americkém fotbalu. Vše by bylo zaneseno do 

harmonogramu, který by odpovídal vyhrazenému času. 

Organizace takovéto akce s sebou nese mnoho proměnných. Pro účely této práce budu některé 

faktory idealizovat tak, abych mohl přehledně popsat ukázkový outdoorový sportovní den. V první 

řadě jsem tedy jako vzorovou cílovou školu zvolil osmileté gymnázium, kde se v každé třídě nachází 

přesně 30 žáků. Tím pádem by sportovní den byl určen pro 240 dětí. Co se týče prostředí, bude to pro 

mnoho škol zřejmě velký oříšek. Řekněme, že opět vyjdeme ze zjednodušené verze, ve které se 

odehrával závod v části městského parku a na dětském hřišti. Pro velký závod by se dal zajistit celý 

park na celou dobu sportovního dne včetně hřiště. Tím by se otevřela možnost po trati vystavět další, 

větší překážky. Volné travnaté plochy by posloužily jako hřiště pro turnaje ve zvolených aktivitách. 

Datum by nemělo být tak velkou překážkou, jako při organizaci zjednodušených verzí. Veškeré řešení 
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v rámci školy by odpadlo (termín je stanoven) a jediné, co by zbývalo, by bylo kontaktovat TSM, 

popřípadě městskou policii a město samotné. 

Tabulka 1: Harmonogram celodenního outdoorového sportovního dne 

Čas Činnost 

8:30 Nástup a předání informací 

8:30 – 9:00 Čas na převlečení a přípravu 

9:00 – 10:00 I. závod, turnaj v BAF 

10:00 – 11:00 Přestavba trati, turnaje ve Frisbee Ultimate 

11:00 – 12:00 II. závod, turnaj v Kin-volley 

12:00 – 12:30 Čas na dokončení aktivit a přípravu vyhlášení 

12:30 – 13:00 Vyhlašování vítězů a ukončení dne 

Zdroj: Vlastní tvorba 

Harmonogram jsem navrhl tak, aby odpovídal počtu hodin, které by děti strávily ve výuce. 

Za předpokladu, že výuka začíná normálně v 8 hodin, jsem nechal 30 minut na přesun do lokace 

sportovního dne. Tato půlhodina navíc se také bude hodit k přípravě a kontrole všech překážek. 

Po zkušenostech ze zkrácených verzí závodu je vhodné začít vše připravovat minimálně dvě hodiny 

předem, takže 6:00 – 8:30 je ideální rozpětí času k přípravě závodu. Kromě příprav na samotný závod 

a turnajové aktivity je taktéž třeba připravit doprovodné činnosti (Foot Golf, Frisbee Golf), které 

studenti mohou plnit ve volném čase mezi povinnými soutěžemi. 

Následující půlhodina slouží k předání všech nutných informací jak pedagogům, kteří budou 

pomáhat při organizaci, tak především žákům, aby věděli vše potřebné. Zbylý čas je určen pro 

rozcvičku a individuální přípravu. Jak je možné si všimnout, závod je rozdělený na dvě části. První 

závod je určen pro nižší gymnázium (Prima, Sekunda, Tercie, Kvarta). Překážky jsou uzpůsobeny 

dětem s nižším vzrůstem a délka trati je kratší, aby ji zvládly i jedinci se slabší fyzickou kondicí. 

Mezitím se také odehrává turnaj v jedné z verzí bezkontaktního amerického fotbalu či ragby pro starší 

ročníky. Fakt, že se hraje bez kontaktu, umožňuje účastnit se i dívkám, které se nemusí bát přímého 

ohrožení zdraví. Na tuto činnost je vyhrazená celá hodina. Studenti, kteří dokončili závod, mají do 

10:00 čas oddechnout si a provést protažení po výkonu. 

Poté následuje turnaj ve Frisbee Ultimate, kterého se účastní všechny třídy. Pokud bychom 

uvažovali, že se na plochu vejdou dvě hřiště a jeden zápas by trval 5 minut, bude turnaj do 11 hodin 

ukončen. Zatím co děti budou soupeřit ve Frisbee Ultimate, je hodina času na přestavbu některých 

překážek tak, aby odpovídaly vlastnostem starších a větších dětí. 

Před polednem se situace otočí, protože závodit bude vyšší gymnázium (Kvinta, Sexta, 

Septima, Oktáva) a turnaj odehrají nižší ročníky. Ty budou soutěžit v Kin-volley, což by neměl být 

problém jak pro chlapce, tak pro dívky. Opět je pro tyto aktivity vyhrazená hodina času, ve které by 

měl být zakončen jak závod, tak turnaj. Závodící žáci mají opět čas odpočinout si a protáhnout se po 
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výkonu. Následná půlhodina je brána jako časová rezerva, pokud by se některá část outdoorového 

sportovního dne nestihla dokončit v plánovaném čase (zápas v turnaji, pomalý závodník apod.). Pro ty, 

kteří mají splněno, je tento čas využitelný ke zkoušce doprovodných aktivit (Foot golf, Frisbee Golf), 

k převlečení a oddechu. 

Poslední třicetiminutovka by měla probíhat tak, že jednotlivé třídy nastoupí k vyhlašování 

výsledků a předávání cen. I v tomto ohledu bych rád zachoval koncept provizorních závodů - každý by 

dostal diplom a ti nejlepší odměnu v podobě ovoce či jiné zdravé svačiny. Po předání všech cen by 

proběhlo oficiální ukončení turnaje. 
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7 Závěr 

Bakalářská práce měla za cíl zjistit, jaký je současný stav sportovních dnů na středních 

školách a gymnáziích. Pozitivní zprávou je, že se na většině škol stále udržují pravidelné sportovní 

akce. Ze zjištěných informací však vyplývá, že zájem žáků účastnit se sportovních disciplín pomalu 

upadá. Také jsem zjistil, že pokud má pedagog tělesné výchovy zájem, se dá vymyslet spousta 

zajímavých řešení, jak sportovní den realizovat, a vedení školy mu většinou vyjde vstříc. Z toho lze 

usoudit, že z upadajícího zájmu dětí upadá také motivace pedagogů vymýšlet a realizovat náročnější 

akce. 

Snažil jsem se pochopit specifické problémy cílové věkové skupiny. Na jejich základě jsem 

zjistil, že pro úspěch tohoto projektu je zásadní, aby aktivity nutily k vystoupení z komfortní zóny 

každého účastníka. Mělo by jít o překonání svých fyzických i psychických limitů, čehož bych docílil 

výběrem jednoduchých překážek, se kterými se nemohou v běžném životě setkat. Kdyby byly 

překážky příliš obtížné na překonání, došlo by k odrazení jedince, což je přesný opak cíle této práce. 

Outdoor je proto perfektní příležitostí k přípravě neobvyklých překážek a aktivit, které jedince 

motivují k další činnosti. 

Dalším úkolem této bakalářské práce bylo zrealizovat praktickou ukázku outdoorového 

sportovního dne. Při výběru disciplín a při promýšlení harmonogramu jsem reagoval na zjištěné 

informace z metodického výzkumu. Zaměřil jsem se na kompromis mezi alternativními disciplínami, 

které by děti přitáhly zpět k aktivní účasti ve sportovním dni, a mezi požadavkem na praktičnost 

a jednoduchost v uspořádání podobného eventu. Za klíčové v této práci považuji výběr doprovodných 

aktivit a konkrétní podobu překážkového závodu. Z přístupu dětí a zpětné vazby od nich jsem 

přesvědčen, že uvedená podoba praktické části této práce může být převedena na kompletní školní 

událost, která bude děti bavit, a rády se jí zúčastní. 
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Příloha 1: Diplom pro účastníky 
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Příloha 2: Checklist 
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Příloha 3: Značení trati 

 

Zdroj: Vlastní 
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Příloha 4: Hrací plocha na Foot Golf a Frisbee Golf 

 

Zdroj: Vlastní 
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Příloha 5: Vybavení pro outdoorové doprovodné hry 

 

Zdroj: Vlastní 
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Příloha 6: Vedení překážkového závodu 

 

Zdroj: Vlastní 
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Příloha 7: Skupina plnící úkoly v checklistu 

 

Zdroj: Vlastní 
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Příloha 8: Zakoupené vybavení pro praktickou ukázku 

 

Zdroj: Vlastní 
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Příloha 9: Překážky na trati 

 

Zdroj: Vlastní 


