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Název diplomové práce: 

Rozvoj obratnosti pro děti školního věku 

 

Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá problematikou rozvoje obratnostních schopností 

dětí školního věku. Cílem práce bylo vytvořit program pro rozvoj obratnostních 

schopností žáků na druhém stupni základní školy. Teoretická část pojednává 

o obratnostních schopnostech, o jejich diagnostice a testování. Dále rozebírá pohybové 

hry a jejich vliv na rozvoj jedince v tělesné výchově. Praktická část se zabývá 

vytvořením baterie her na rozvoj obratnosti, ověřením velikosti prožitku z pohybové 

aktivity a následným sestavením programu z pozitivně vnímaných her. Je určena 

převážně pro učitele tělesné výchovy na základních školách, kteří mohou využít 

jednotlivé hry nebo vytvořené programy ve své praxi. 
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Abstract 

The thesis deals with an issue of the developing dexterity skills of school-age 

children. The aim was to create a project concerning the developing dexterity skills of 

pupils at lower secondary school. The theoretical part contains of the dexterity skills 

description, their diagnostics and testing. Furthermore, it analyses physical activities 

and their influence on an individual´s development in lessons of the physical education. 

The practical part deals with creating a set of activities developing dexterity along with 

their pupils´ attractiveness assessment which led to the following step of establishing of 

the most favourite activities syllabus. It is aimed mainly for school teachers of physical 

education who can introduce particular activities or syllabi in their lessons. 
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Úvod 

Dnes se nacházíme v době, kdy je člověk obklopen moderními technologiemi 

a potřeba manuální práce a pohybu se značně snížila. To má však neblahý vliv na 

všestranný vývoj člověka. Tyto vlivy se projevují především ve formě civilizačních 

chorob, jako jsou obezita, respirační problémy, kardiovaskulární potíže atd.. Stále 

častěji se tyto problémy vyskytují i u dětí, které vlivem výdobytků moderní doby ztrácí 

přirozený zájem o pohyb. Příčiny jsou všeobecně známé. Oproti dříve narozeným 

dětem, které téměř jakoukoli volnou chvilku strávily pobíháním a hrou venku, nynější 

děti jsou díky hektické době v honbě za kariérou či jiným prioritám rodičů, značně 

omezené. Svůj volný čas tráví posedáváním u televizoru, a to kolikrát i několik hodin v 

kuse, sezením u počítačů a celkově neaktivním způsobem života. 

Důležitým nástrojem pro vytvoření kladného vztahu k pohybu, který bude 

člověka provázet celý život, je právě tělesná výchova. Při násleších v rámci své studijní 

praxe, ale i při mém přímém působení v hodinách jsem si všímal, velkého počtu žáků, 

kteří pravidelně při hodinách necvičí. Avšak důvodem pro absenci v hodině nebyl často 

žádný zdravotní problém, ale nechuť cvičit a stres z tělesné výchovy samotné. Při 

rozhovorech se žáky jsem se dozvídal, že důvodem častého necvičení je, že je tělesná 

výchova prostě nebaví nebo mají strach a stres z právě nacvičované pohybové 

dovednosti. 

Z výzkumů, které prováděla Masarykova univerzita v roce vyplývá, že 

gymnastika nepatří u žáků k zcela oblíbeným částem tělesné výchovy. To jistě 

koresponduje s tím, že velké procento žáků podle některých učitelů mívá z gymnastiky 

obavy. Autor práce zastává názor, že oblíbenost gymnastiky u žáků jednoznačně 

ovlivňuje i to, jak učitel hodinu vede. 

V diplomové práci jsme se zaměřili na zatraktivnění činností, které vedou ke 

zlepšování obratnostních schopností a dovedností u žáků. Cílem bylo vytvořit seznam 

her a následně programy, které mají za úkol zlepšit žákovy pohybové schopnosti 

zábavnou formou a následně ověřit, zda zvolená metoda (hra) žáka bavila a motivovala 

k činnosti. Práce je určena převážně pro učitele tělesné výchovy na základních školách, 

kteří mohou využít jednotlivé hry nebo vytvořené programy ve své praxi. 



11 

1 Cíl práce 

Cílem diplomové práce je sestavení programu na rozvoj obratnosti pro děti 

školního věku. 

 

Dílčí úkoly 

Pro splnění cíle práce byly stanoveny následující úkoly: 

 provést rešerši odborné literatury, 

 vytvořit program rozvoje obratnosti pro děti školního věku, 

 zjištění postojů žáků k navrženým hrám v programu na rozvoje 

obratnosti, 

 vytvoření závěrů a doporučení pro praxi. 
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2 Význam pohybu 

Pohyb je základní potřeba a projev živé bytosti. Díky pohybu nám je umožněno 

zkoumat, hodnotit a vnímat prostorové vztahy. Pohyb však není důležitý jen  

k lokomoci, přesunu z bodu A do bodu B. Je prokázáno, že pohybová činnost je jedním 

nejúčinnějších prostředků prevence zdraví, a to zejména kardiovaskulárních chorob. 

Nedostatečná pohybová činnost je i velmi častou příčinou dalších onemocnění, např. 

kosterně-svalového aparátu. (Nováková, 2016 [on-line]).  

Blahutková, Řehulka, Dvořáková (2005, str. 11) se ve své publikaci zmiňují 

o pohybu takto: „Pohyb nemá jen lokomoční smysl, není to jen pohyb svalů, ale 

i myšlenek, citů nálad, nejen psychologická nebo psychofyziologická záležitost, ale 

i společenská síla motivující lidskou soudržnost snad ve všech úrovních, na nichž se 

tato soudržnost realizuje. Analýzou pohybového projevu člověka je možno 

předpokládat úroveň aktuálního tělesného a duševního stavu“. 

Z výše napsaného je patrné, že na pohybové aktivity nelze pohlížet jen jako na 

prostředek ovlivňující fyzické zdraví a tělesnou kondici, ale stejně významné jsou také 

pozitivní psychoregenerační, psychoregulační a psychorelaxační účinky, které se často 

projevují dříve než např. snížení nadměrné hmotnosti nebo zlepšení tělesné zdatnosti . 

(Nováková, 2016 [on-line]). 

Tělesný pohyb by se měl stát součástí života každého jedince již od dětství. Je 

hned několik důvodů, proč by tomu tak mělo být. Pohyb je základní biologickou 

potřebou dítěte, pokud není tato potřeba uspokojena, dítě „zlobí“. Dále zlepšuje zdraví 

a tělesnou i psychickou zdatnost, přispívá k duševní i fyzické pohodě, zvyšuje 

sebevědomí a odolnost. Pohyb a sport nám pomáhá navazovat kamarádství, učí 

vyrovnat se s neúspěchem a prohrou, je ideální prevencí nadváhy a pomáhá od 

psychické únavy, napětí a stresu . (Nováková, 2016 [on-line]). 

Pro děti je pohyb přirozenou potřebou. Nicméně od chvíle, kdy se začnou samy 

pohybovat, je vhodné se zaměřit na to, jakým pohybovým aktivitám se věnují, zda mají 

pohybu dostatek a zda je pro jejich věk vhodný. Jen tak v nich vypěstujeme zdravé 

pohybové návyky, tzv. pohybovou gramotnost, která jim umožní přistupovat 

k pohybovým a sportovním aktivitám zodpovědně i v dospělosti. Díky této gramotnosti 

si budou po celý život vybírat správný pohyb, tedy takový, který pro ně bude vhodný 
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a zdravý. Ne každé dítě je pohybově talentované, ale to neznamená, že pohyb 

nepotřebuje, a že by se mu nemělo a nemohlo po celý život věnovat. Lásku k pohybu 

a pohybovou gramotnost, dítě nejlépe získá od svých rodičů, kteří by měli být sami 

pohybově aktivní a sdílet tuto činnost se svým potomkem, nebo jiných vzorů, například 

svého učitele tělesné výchovy. (Nováková, 2016 [on-line]). 
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3 Motorické schopnosti 

Motorické schopnosti jsou velmi obsáhlá a skupina schopností, které podmiňují 

motorickou činnost a dosahování výkonů nejen ve sportu, ale i v běžných činnostech. 

Tento termín se skládá ze dvou slov, a bylo by dobré, je nejprve ve stručnosti jednotlivě 

rozebrat. 

Profesor Schmidt, který učí psychologii na univerzitě v Kalifornii stručně 

definuje schopnost (ability) jako trvalý převážně geneticky určený znak (vlastnost), 

který pokládá nebo podporuje různé druhy motorických a kongnitivních aktivit. Dále 

také uvádí, že prostřednictvím schopností vyplouvají napovrch individuální 

diferenciace. Tedy trvalé rozdíly mezi jedinci ve smyslu výkonnostním v různých 

činnostech a plnění různých zadání. Všichni lidé jsou obdařeni všemi schopnostmi, jen 

u některých osob jsou některé schopnosti výraznější než u jiných. U schopností se 

zdůrazňuje především jejich potencionalita. Například geneticky získaná vysoká úroveň 

rychlostních schopností, dává svému nositeli  potenciál stát se velmi dobrým 

sprinterem, ale nezaručuje, že se jim opravdu stane. 

K. Měkota se ve své části knihy Motorické schopnosti odkazuje na německý 

autoritativní pramen (sportovně - vědní lexikon, 2003), kde je schopnost vysvětlena 

takto: „Schopnost je relativně upevněný, více či méně generalizovaný předpoklad 

(dispozice) pro určité činnosti, jednání výkony. Schopnosti náleží k vlastnostem lidského 

jedince, k jeho individuálním zdrojům, potencím, kompetencím a výkonovým 

předpokladům.“ (Měkota, Novosad, 2007, str. 11) Dalo by se říci, že schopnosti jsou 

předpokladem i výsledkem lidské činnosti. 

Schopnosti rozlišujeme mezi duševními (intelektuální), kongnitivními 

a tělesnými (motorickými). Tato práce se bude zabývat převážně schopnostmi 

obratnostními (koordinačními) (Měkota, Novosad, 2007, str. 12). 

Motorika představuje souhrn pohybových předpokladů a projevů zahrnující 

průběh a výsledek pohybové činnosti. Ty to pohybové (motorické) činnosti jsou 

cílevědomý a systematický proces řízený CNS, který se uskutečňuje v interakci jedince 

a jeho okolí za pomoci jeho pohybové soustavy (Měkota, Novosad, 2007, str. 13). 

Co se týká dělení a klasifikace motorických schopností, existuje více názorů 

a schémat, které motorické schopnosti dělí do různých skupin a podskupin. Postupným 
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získáváním nových poznatku se dělení různě měnilo a inovovalo, avšak všechny jsou 

tvořeny na základech pětice motorických schopností, kterými jsou síla, rychlost, 

vytrvalost, obratnost, flexibilita (Obrázek 1). 

 

Obrázek 1: Hierarchické uspořádání motorických schopností (Měkota, 2007, str. 22) 

 

Sílovou schopnost člověka definujeme jako schopnost překonávat odpor 

vnějšího prostředí pomocí svalového úsilí (Měkota, Novosad, 2007 str. 113). Je také 

významnou částí celkové fyzické zdatnosti. Její rozvoj často bývá podstatnou součástí 

tréninku, i když v dané sportovní disciplíně převládá jiná motorická schopnost. 

Díky vědeckým poznatkům, je možno hlubších vysvětlení podstaty silových 

schopností a zdůvodnění jejího členění a metod rozvoje. V současnosti nejvíce převládá 

dělení na základě způsobu zapojení svalových skupin, tedy typu svalové kontrakce. Na 

základě tohoto typu rozdělujeme sílu na statickou a dynamickou (Měkota, Novosad, 

2007, str. 113).  
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Statická síla je spojena s takovými činnostmi, kdy se svalová činnost se 

neprojevuje pohybem. Většinou se jedná o udržování těla nebo břemene ve statických 

polohách (Choutka, 1991, s. 51).  Jednoduše řečeno, roste svalové napětí, ale navenek 

se neprojevuje žádným pohybem, nedochází ke zkrácení nebo protažení svalu 

a působení vnitřních a vnějších sil je v rovnováze (Měkota, Novosad, 2007). Oproti 

statické síle, se dynamické silové schopnosti projevují pohybem hybného systému nebo 

jeho částí. Podstatou je izotonická, auxotonická či excentrická svalové kontrakce 

(Choutka, 1991, s. 51).  Jde vždy o dosažení určitého stupně rychlosti nebo o zrychlení 

pohybu, přičemž vnější odpor, je vždy menší než proti působící svalové síla (Měkota, 

Novosad, 2007 str. 114). 

Díky úrovni poznatků, které máme v současnosti k dispozici, můžeme podle 

vnějšího projevu, způsobu uvolňování energie nebo způsobu využití svalové práce při 

specifických pohybových činnostech sílu členit i jiným způsobem. Například (Lehnert 

et al., 2010) člení sílu na 4 typy: maximální, startovní a explozivní, reaktivní 

a vytrvalostní (Lehnert et al., 2010). 

Pokud hovoříme o maximální síle, myslíme tím sílu, kterou může sval či 

svalová skupina vyvinout za podmínek jednoho opakování, nejvyšším možným 

odporem, při maximální volní koncentrické, excentrické nebo statické svalové 

kontrakci. Oproti tomu, vytrvalostní síla souvisí se schopností opakovaně překonávat či 

brzdit nemaximální odpor po delší dobu bez snížení efektivity pohybového úkolu 

(Lehnert et al., 2010). 

Při využití rychlé startovní a explozivní síly, jde o dosáhnutí co největšího 

silového impulsu v co nejkratší době realizovaného pohybu. Pohyb lze posuzovat ze 

dvou hledisek. Z hlediska startovní síly, což je provedení pohybu co největší rychlostí 

do 50ms od zahájení svalové kontrakce a explozivní síly (výbušné), která se 

charakterizuje dosažením maximálního zrychlení v závěrečné fázi pohybu (Lehnert et 

al., 2010). 

Reaktivní sílu Lehner charakterizoval jako schopnost vyvinout optimální, co 

možná největší silový impuls v cyklu protažení a zkrácení svalu do doby v intervalu do 

200-250 ms (Lehnert et al., 2010). 

Co se týká rozvoje vytrvalostních schopností, ten je důležitý hlavně pro dobrý 

a všestranný rozvoj jedince a je velmi důležitou složkou zdravotně orientované 
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zdatnosti. Je to nejdůležitější schopnost pro udržení dobrého zdraví a působí na jedince 

významně i po psychické stránce – vyšší odolnost proti stresu a únavě, lepší 

vyrovnanost s fyzickou a psychickou zátěží. 

Podle (Lehnert et al., 2010) jsou vytrvalostní schopnosti důležité pro velký počet 

pohybových aktivit. Například v disciplínách, kde je potřeba překonat delší vzdálenosti, 

jelikož v nich rostou rychlostní požadavky, tudíž je nutno zvyšovat vytrvalostní 

schopnosti. Dále ve sportovní a pohybových hrách, kde se zvyšuje závodní tempo. Ve 

sportech, kde je potřebná koordinace, se nárůstem vytrvalostních schopností zvyšuje 

stabilita zvládnuté techniky. To je využíváno především v gymnastice. Vyšší úroveň 

vytrvalostních schopností také umožňuje rychlejší zotavení a obnovu energetických 

zdrojů. 

Stejně jako silové schopnosti, tak i vytrvalostní schopnosti můžeme dělit na 

růžné druhy podle odlišných kritérií (tabulka 1). 

Dělící kritérium Druh vytrvalostní schopnosti 

Způsob energického krytí aerobní - anaerobní 

Doba pohybové činnosti 
rychlostní – krátkodobá – střednědobá - 

dlouhodobá 

Charakter pohybové činnosti cyklická lokomoční - acyklická 

Zapojení svalstva celková - lokální 

Druh svalové činnosti dynamická - statická 

Tabulka 1: členění jednotlivých forem vytrvalostních schopností (Měkota, Novosad, 2007, str. 150) 

 

U rychlostních schopností se většina autorit v oboru se shoduje a uznává dělení 

na rychlost reakční a rychlost akční. Reakční rychlost Novosad ve své části knihy 

popisuje reakční rychlost, jako psychofyzickou schopnost reagovat v co nejkratším čase 

na přijaté podráždění nebo jiný podmět. Úroveň reakční rychlosti u jedince je dána 

dobou reakce. Což je časový interval od vzniku podmětu po zahájení reakce na něj. 

Například reakce sprintera na startovní výstřel  (Měkota, Novosad, 2007, str. 129). 

Akční rychlost se výrazně liší od reakční rychlosti. Je výsledkem práce 

nervosvalového systému a svalové kontrakce. Pohyb probíhá ve vymezeném prostoru 

a čase, přičemž jeho výsledkem je změna polohy těla nebo jeho jednotlivých segmentů. 



 

18 

Podle průběhu jednotlivých fází dělíme akční rychlost na acyklickou a cyklickou 

pohybovou činnost a jí odpovídající typ rychlostní schopnosti. 

(Měkota, Novosad, 2007, str. 131) definují rychlost jako schopnost provést 

pohyb vysokou až maximální rychlostí v co nejkratším čase s velkým až maximálním 

úsilím a intenzitou. 

Obratnostním schopnostem, které jistě také patří do motorických schopností, je 

v této práci věnována podrobněji celá následující kapitola, proto zde uvedena pouze 

definice této motorické schopnosti. Publikace Rozvoj a diagnostika koordinačních  

a pohybových schopností od Havla a Hnízdila vymezuje koordinační schopnosti jako 

možnosti organismu k vykonávání přesných a precizních pohybů v měnících se vnějších 

podmínkách (změnách rovin, směru i os pohybu). (Havel, Hnízdil, 2010, str.52) 
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4 Obratnostní schopnosti  

Obratnostní schopnosti mají mezi ostatními pohybovými schopnostmi zvláštní 

postavení. To vyplývá z různorodosti jejich projevů. Nejčastěji jsou obratnostní 

schopnosti definovány jako zobecněné a relativně upevněné kvality řízení pohybu, které 

jsou základem, různorodého pohybového jednání (Fiala, 2009,[on-line]). 

Úroveň obratnostních schopností úzce souvisí s činností CNS, která řídí 

a organizuje řadu oblastí podstatných pro konkrétní pohyb. Mezi její primární úkoly 

patří činnost analyzátorů (zrakového, sluchového, proprioreceptorů-analyzátorů ve 

svalech a šlachách), činnost jednotlivých funkčních systémů (oběhového, dýchacího 

aj.), které zabezpečující přísun energetických zdrojů do svalů a buněk v konkrétním 

pohybu, nervosvalová koordinace a psychologické procesy (např. vůle, pozornost, 

motivace) (Fiala, 2009, [on-line]).) 

Na základě logických úvah a výzkumů, byly obratnostní schopnosti rozčleněny 

na sedm dílčích schopností. Byly pojmenovány jako diferenciační schopnost, orientační 

schopnost, reakční schopnost, rovnováhou schopnost, rytmická schopnost, schopnost 

sdružování a schopnost přestavby. Jednotlivé schopnosti mají své specifické zvláštnosti, 

ale v podstatě v žádném případě se neprojevují samostatně. Jediné, co je rozdílné je 

míra jejich vlivu při určité činnosti. 

Diferenciační schopnost umožňuje rozlišovat příslušné parametry vlastního 

pohybu, zejména trvání pohybu, způsobů svalového napětí a kontrakce. Jedná se 

o velmi významnou schopnost, která umožňuje správné řízení pohybu a má ve všech 

pohybech kontrolní funkci. (Havel, Hnízdil, 2010) Základní pro diferenciační schopnost 

jsou smyslové informace z proprioreceptorů ve svalech, šlachách a svalových snopcích, 

které jsou dále zpracovány v CNS. Pohyby jsou díky těmto informacím přesnější, 

ekonomičtější a plynulejší. (Měkota, 2007, str. 63) uvádí, že úroveň těchto schopností je 

ovlivněna pohybovou zkušeností a stupněm osvojení konkrétní činnosti. 

Schopnost přesně, rychle zachytit a zhodnotit všechny důležité informace 

o pohybové činnosti udává úroveň orientačních schopností. Pomáhají změnit postavení 

a pohyby těla v prostoru a čase v souladu s vnějším prostředím nebo s pohybujícím se 

předmětem. Rozhodující význam má zrakové a vestibulární ústrojí (zodpovědné za 
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vnímání rovnováhy). Hlavní roli zde hraje kvalita centrálního a periferního vidění 

(Havel, Hnízdil, 2010, str. 64). 

Nároky na tuto schopnost jsou velmi rozdílné podle druhu sportovního odvětví. 

Jako příklad můžeme uvést fotbalistu, který se pohybuje na velkém hřišti a mění svojí 

pozici na základě mnoha orientačních bodu, které jsou ke všemu v neustálém pohybu 

(spoluhráči, soupeř, míč). Oproti tomu při gymnastice, při cvičení na nářadí, gymnasta 

provádí změny poloh na relativně malém prostoru a na nářadí, které zaujímá pevné 

místo. Orientační schopnost se uplatňuje také i v běžném životě např. ve městě  

(Měkota, Novosad, 2007, str. 65). 

Schopnost, kterou jednoduše uplatňuje každý člověk v běžném životě 

a jednoduše si jí uvědomí je rovnováhová schopnost. To je umění člověka udržovat celé 

tělo (event. i vnější objekt) ve stavu rovnováhy, respektive rovnovážný stav obnovovat 

i při napjatých rovnováhových poměrech a proměnlivých podmínkách prostředí. I když 

člověk stojí na obou nohách v běžném stoji, jeho tělo se nenachází ve stálé, neměnné 

poloze, ale stále kolísá ve všech směrech. To ovšem je pouhým okem v podstatě nelze 

zaznamenat. Člověk rovnováhu neustálé ztrácí a znovu nabývá, nerovnováhu musí 

udržovat v tolerovaných mezích. Napjaté rovnováhové poměry nastávají například, 

pokud je plocha opory malá, při dlouhých letových fázích nebo při rotačních 

pohybech.(Měkota, Novosad, 2007, str. 68) 

(Havel, Hnízdil, 2010) ve své publikaci rovnováhové schopnosti rozdělní na 

staticko rovnováhovou schopnost, dynamicko rovnováhovou schopnost a balancování 

předmětů ve vratké poloze. 

a) Staticko rovnováhovou schopnost vytváří předpoklad udržet tělo ve vratké 

poloze bez lokomoce (se zrakovou kontrolou, nebo jejím vyloučením) s minimálními 

odchylkami od předepsané polohy těla. Může jít i o polohu převrácenou např. stoj na 

hlavě.  

b) Dynamicko rovnováhovou schopnost jako předpoklad provedení pohybového 

úkolu při přesunu těla na úzké ploše nebo na pohyblivém předmětu. Umožňuje pohyb 

ve vratké poloze. Projevuje se, při lokomoci,  rotačních pohybech nebo letu. 

c) Balancování předmětu ve vratké poloze. Projevem této rovnováhové 

schopnosti je kromě ovládání vlastního těla i schopnost udržet v rovnováze jiný vnější 

objekt. Kontrola zrakem je zpravidla podmínkou tělesných cvičení tohoto typu. 
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Další z dílčích obratnostních schopností je reakční schopnost. Ta spočívá 

v rychlosti výběru a realizace cíleného, krátce trvajícího pohybu na daný podnět (může 

se týkat celého těla nebo jeho jednotlivých částí). Odpověď na podmět musí být 

vykonána v nejvhodnější okamžik s adekvátní rychlostí. (Havel, Hnízdil, 2010) 

Indikátorem reakční schopnosti je tzv. reakční doba, což je čas, který uplyne od vyslání 

signálu po reakci (pohyb). Ne vždy musí jedinec na daný podmět reagovat okamžitě. 

Může na něj reagovat s určitou prodlevou. Hlavním cílem by pro takovou chvíli však 

mělo být reagovat smysluplně, cíleně a v čas. (Měkota, Novosad, 2007, str. 65) 

Podměty, které podmiňují reakci mohou být různé. Obvykle přicházejí  

z vnějšku. Můžeme je rozdělit na vizuální, akustické, taktilní či kinestetické. V běžném 

životě se nejčastěji setkáváme s podměty akustickými a vizuálními. Jako dobrý příklad 

různorodosti může být porovnání tří sportovních disciplín, jako je sprint na 100 m, Judo 

a akrobacie, kdy sprinter reaguje především na podměty akustické, zápasník taktilní 

a akrobat kinestetické. (Měkota, Novosad, 2007, str. 66) 

Výše uvedené podměty hrají velkou roli i v rytmických schopnostech. Podle 

(Měkota, 2007, str. 68) rytmická schopnost, někdy také nazývána jako schopnost 

rytmizace má dva aspekty. První aspekt, je schopnost člověka vnímání akustických 

(často hudebních) a vizuálních (v podobě předlohy) z vnějšího prostředí působících 

rytmů a jejich následné přetransformování a přenesení do pohybového projevu. To je 

možno vidět například u tance, krasobruslení nebo dokonce i veslování (početnější 

posádka). Pohybový rytmus může být z části vynucena z vnějšku, děje se to například 

při úpravě kroků v překážkovém atletickém běhu. 

Druhý aspekt se týká schopnosti člověka vystihnout rytmus určitého 

pohybového aktu a tento vnitřní v hlavě existující rytmus uplatnit ve vlastní pohybové 

činnosti. Tuto schopnost člověk využívá například v gymnastice u vzepření vzklopmo. 

Důležitou roli hrají také informace kinestetické. Celé to má veliký význam pro osvojení 

a zvládnutí jakéhokoli pohybu. 

Rytmická schopnost je významně geneticky podmíněna. Vysoká úroveň 

rytmické schopnosti podporuje učební procesy a dává možnost využívat rytmický 

způsob pohybového učení. 

Z výše napsané ho jasně vyplývá, že aby mohl být člověk dobrým tanečníkem, 

či gymnastou musí mít dobrou úroveň rytmických schopností. To ovšem rozhodně 
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nestačí. Svou důležitou roli hraje také schopnost sdružování. Schopnosti sdružování. je 

schopnost člověka organizovat pohyb účelně, jednotlivými částmi těla, kombinovat je 

a spojovat. (Měkota, Novosad, 2007, str. 71) uvádějí, že schopnost sdružování je 

významným předpokladem pro všechny sportovní činnosti, dominuje při řešení 

koordinačně náročných úloh. Ty jsou dominantní například v gymnastice, sportovních 

hrách, ale i v plavání. 

Navenek se tato schopnost projevuje uměním člověka provádět pohyby např. 

paží, přičemž je zároveň v chůzi či běhu, nebo provádět složité pohyby a současně 

ovládat náčiní-míč. Dominantními disciplínami, kde je tato schopnost prověřena jsou 

moderní gymnastika a tanec, protože schopnost umožňuje propojit pohyby tak, aby 

tvořily harmonický a esteticky dobře vypadající celek (Měkota, Novosad, 2007, str. 68). 

Poslední uvedenou dílčí obratnostní schopností je schopnost přestavby. Tato 

schopnost je založena zvláště na rychlosti a přesnosti vnímání situačních změn a na 

pohybové zkušenosti. Měnící se podmínky znamenají změnu situace, ve které pohybová 

činnost probíhá. Změny situace mohou být více či méně očekávány, nebo se mohou 

vyskytovat náhle a neočekávaně. Malé změny situace mohou být řešeny účelným 

přizpůsobením pohybového průběhu pomocí změn prostorových, časových a silových 

parametrů. Rozsáhlé a podstatné změny situace mohou naproti tomu vést k přerušení 

pohybového průběhu a k jeho pokračování zcela jiným způsobem (Havel, Hnízdil, 

2010). Změnu může přinést například měnící se terén (jízda na lyžích), vyvíjející se 

herní situace (fotbal), měnící se povětrnostní situace (frisbee). Během činností se mění 

i podmínky vnitřní, např. pod vlivem únavy (Měkota, Novosad, 2007, str. 71 ) 

4.1 Vývoj obratnostních schopností 

Vývoj obratnostních, někdy také nazýváno koordinačních schopností je součástí 

motorického vývoje člověka. V následujících odstavcích je uvedeno pět vývojových 

fází, jak je uvádějí autoři (Roth a Winter, 2002) . 

První se nazývá fáze víceméně lineárního vzestupu (4- 11/13 let). Pro tuto 

vývojovou fázi je typický strmě rychlí vzestup úrovně obratnostních (koordinačních) 

schopností. Zrání nervové soustavy a vývoj analyzátorů jsou napřed oproti ostatním 

diferenciačním a růstovým procesům, proto je vzestup úrovně obratnostních schopností 

časnější, než je tomu u schopností kondičních (rychlost, vytrvalost, síla). Na vzestupu 

jsou také parametry psychofyzické, které jsou důležité pro řízení pohybu (koncentrace, 
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pozornost).  K rychlému vývoji obratnostních schopností přispívá také takzvaná 

spontánní mobilita dítěte a příznivé antropometrické relace. Konec tohoto období, tedy 

doba před nástupem pubertálních růstových změn, je označován jako první vrchol 

motorického a koordinačního rozvoje. 

Druhou fází je fáze instability a nového přizpůsobení (dívky: 11/12-12/13 let, 

chlapci: 12/13-14/15 let). V této fázi je typické období koordinační nestability 

a rozkolísaností, díky přizpůsobování procesů řízení nových tělesných proporcí (výška, 

hmotnost, délka končetin,…). Tato fáze se ve vývojové psychologii nazývá období 

pubescence. Rozvoj obratnostních schopností s v tomto období rapidně zpomaluje 

a často dochází i k dočasnému regresu. Především u dívek negativně působí hormonální 

změny a pokles spontánní pohybové aktivity. U obou pohlaví nastávají velké změny 

psycho-sociální, které mohou vést ke změnám zájmů a preferencí. 

Fáze plného vyjádření (dívky: 12/13-14/17 let, chlapci: 14/15-18/19 let), je ve 

vývojové psychologii známo jako období adolescence. V tomto období získává fyzická 

konstituce definitivní podobu. Dochází tedy dalšímu pozitivnímu vzestupu obratnostních 

schopností. Progrese může být stejně výrazná jako u konce první fáze. Z mnoha testů 

vyplývá, že na konci této fáze bývá často dosaženo životního maxima, co se 

obratnostních schopností týká. Nazýváme toto období tedy druhým vrcholem 

motorického rozvoje. Také se vyhraňují a stabilizují individuální motorické rysy 

osobnosti. Typické jsou také značné rozdíly mezi jednotlivci, v nichž se odráží i míra 

pohybové aktivity, kterou jedinci provozují. 

Čtvrtá fáze je období relativního udržení úrovně (16/19-30/35 let), tedy 

dosažených obratnosti podmíněné schopnosti a výkonnosti. Stav jedince v tomto období 

by se dal charakterizovat jako plato (vnitřní předpoklady mají nejvyšší úroveň 

a nevykazují stárnoucí nebo zhoršující se tendence). Koordinační úroveň je dána 

druhem, intenzitou a objemem tréninku, neboť zákon přizpůsobení dominuje. 

Poslední období nese název, Fáze pozvolné a posléze inverzibilní involuce (nad 

53 let). Měkota uvádí, že v této fázi involuční trendy nastupují už od 35 až 45 let 

a výrazně zesilují ve věku 45 až 65 let. Pokles obratnostních schopností je dán 

především stárnutím orgánů, tkání, klesající elasticitou aktivního a pasivního 

pohybového aparátu a sníženou funkčností nervových procesů, která zmenšuje 

plynulost předávání, příjmu a přepracování informací. Ve vysokém věku nastávají 
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problémy se simultálními pohybovými kombinacemi a plynulým pohybem. Zhoršení 

kvality řízení pohybu se projevuje pomalostí, hranatostí, stereotypičností a zhoršenou 

rytmičností pohybového projevu. Dostatečným trénováním je však možné pozitivní 

ovlivnění, ve smyslu snížení regrese. 

 

 

Obrázek 2: Vývoj úrovně základní koordinační funkce (Roth, Winter, 2002) 

I - předškolní věk, II – mladší školní věk, III – starší školní věk, IV – pubescence, V – adolescence, VI – 

mladší (časná) dospělost, VII – střední dospělost, VIII – starší (pozdní) dospělost 

4.2 Diagnostika obratnostních schopností 

Měkota a Novosad ve své knize motorické schopnosti uvádějí, že diagnostika 

obratnostních schopností je náročnější a složitější než diagnostika kondičních 

schopností. Jedním z důvodů je, že obratnostní schopnosti působí v komplexech 

a i samotné jsou velmi komplexní. Komplexita testu větší než jedna (zjištěná při 

faktorové analýze) znamená, že test má významné zátěže ve více faktorech, postihuje 

více než jednu schopnost. To nemusí být na závadu, pokud jeden test postihuje více 

obratnostních schopností. Horší ovšem je, když např. rovnováhový test má vysokou 

sekundární zátěž ve faktoru statické síly, je podmíněn kondičně. Důsledkem velké 

komplexnosti jednotlivé schopnosti je fakt, že zvolený test ji nepostihne v celé její 

úplnosti, v testovaném výsledku se odrazí jen některá její komponenta (či komponenty). 

(Měkota, Novosad, 2007 str. 81) 

O tom, jak hodně se schopnost, kterou testujeme projeví ve výsledcích testu, 

rozhoduje obsah testu a možnost kvantifikace (pohybový obsah testu daný úkolem 
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a možnost přesného skórování). Obsah je rozuměn, jako Singulární pohybová činnost 

nebo velmi složitá pohybová kombinace. Často se volí aktivity obratnostně spíše 

náročné. Obtížnost u těchto aktivit musí být volena tak, aby i „nejslabší“ testované 

osoby dokázali úkol splnit, ale zároveň, aby představovaly nějaký nárok na výkonost 

i u vyspělého cvičence. (Měkota, Novosad, 2005, str. 78) 

Oblast koordinačních schopností je velmi strukturovaným jevem, který nelze 

diagnostikovat jediným motorickým testem. Celkové testování obratnostní schopnosti 

provádíme hodnocením úrovně provedení složitějších pohybových úkolů. Při tvorbě 

testů nebo testových baterií je kladen důraz na některou z následujících oblastí: 

 složitost pohybu, kterou proband ještě zvládne 

 přesnost provedení pohybu 

 rychlost splnění zadaného pohybového úkolu 

 učenlivost, tedy za jak dlouho dokáže proband provést předem neznámý pohyb 

 uchování (retence), tedy zda je proband schopen provést naučený pohyb znovu 

 s určitým časovým odstupem Jiní autoři uvádí aspekty jako adekvátnost, preciznost, 

rychlost, cílevědomost, ekonomičnost a kreativnost.   

(Havel, Hnízdil, 2010, str. 17) 

4.2.1 Laboratorní a kondiční testy obratnostních schopností 

V diagnostice obratnostních schopností se používají dva typy testů. Prvním 

typem jsou Přístrojové laboratorní testy se provádějí z pravidla ve vybavených 

sportovních nebo nemocničních ústavech, které skýtají standardizované podmínky 

a mohou využívat počítačově zabezpečené testovací systémy s vysokou přesností 

měření. V takovýchto laboratořích můžeme najít přístroje jako je reaktometr, 

stabilometr, stereometr, dynamometr, rytmometr, goniometr, tremometr, atd. Je však 

jasné, že tyto přístroje a jejich využívání nejsou žádnou levnou záležitostí. Testy jsou 

náročné na čas testovaných, tak i na kvalifikaci personálu. Jsou tedy omezeny na okraje 

populačního spektra, tedy pro osoby s motorickými poruchami nebo pro výkonnostní 

sportovce. Celkove se dá říci, že jsou více využívany pro výzkum než v praxi. Měkota  

a Novosad ve své knize z roku 2005 uvádějí, že v České republice se nenacházela žádná 
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laboratoř, která by byla kompletně vybavena, ale přístroje jsou roztroušené po různých 

místech republiky. (Měkota, Novosad, 2005, str. .82) 

Druhým typem jsou Terénní motorické testy se vyvíjejí už několik desetiletí, ale 

ne všechny byli plně standardizovány. Velkou výhodou těchto testů je, že jsou takřka 

finančně nenáročné, jsou proveditelné v přirozeném prostředí (tělocvična, hřiště), 

a potřebné zařízení je běžně dostupné. Test je tedy možno realizovat i v podmínkách 

malé tělocvičny nebo špatně vybavené školy. Pro testování není ani potřeba takové 

specializace, jako při práci v laboratoři. Testovat může například tělovýchovný pedagog 

a eventuálně mu mohou jako probandi sloužit žáci ve škole. Co se však týká přesnosti 

měření, tak ta je velmi omezená. Terénní motorické testy často uplatňují u screeningu 

u dětí, mládeže a seniorů. Má charakter spíše kontrolních cvičení. (Měkota, Novosad, 

2007,  str. 84) 

Terénní motorické testy mají různé podoby. Buď formou jednotlivého 

(samostatně skórovaného a používaného) testu, nebo se jednotlivé testy mohou 

sdružovat do homogeních, či heterogeních testových baterií. Mohou se také stát součástí 

baterie testu zdatnosti, jakou je například fitness test. Vybrané terénní motorické testy 

jsou uvedeny a rozebrány níže. 

4.2.2 Terénní testy obratnostních schopností 

Jednotlivé terénní testy, je možno provádět ve školním prostředí. Vybrané testy 

jsou uvedeny v publikacích (Měkota, Novosad, 2007), (Havel, Hnízdil, 2010) 

4.2.2.1 Jednotlivé (samostatně skórované) terénní testy obratnostních 

schopností 

Testy diferenciační schopnosti 

K hodnocení úrovně diferenciačních schopností jsou využívány testy, při 

kterých jedinec reprodukuje (opakuje) daný pohybový úkol, přičemž hodnotíme 

přesnost jeho provedení. 

Test kinestetické citlivosti - Úkolem testovaného je co nejpřesněji reprodukovat 

dříve vyzkoušenou a zadanou polohu paže při vyloučení zrakové kontroly. (Obr. 8) 

Ostrost kinestetického vnímání je determinována přesností reprodukce úhlu v ramenním 

kloubu. Skóre je vyjádřeno v úhlových stupních. 
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Hodnocení -  Zaznamená se rozdíl v úhlových stupních. 

(Měkota, Novosad, 2007, str. 82) 

 

 

Obrázek 3: Test kinestetické citlivosti (Měkota, Novosad, 2007, str. 83) 

 

Tyčový test – Testovaný objekt (TO) drží v každé ruce jednu tyč o délce 61 cm 

a průměru 12 mm, třetí je na nich položena. S touto tyčkou TO provádí poloviční a celé 

obraty. Před vlastním pokusem je dovolen libovolný počet pokusů. TO provádí 5x 

půlobrat volně položené tyčky, 5x celý obrat tyčky. Test se zaměřuje na diferenciační 

schopnost paží a rukou. 

Hodnocení - Za zdařilý půlobrat se započítává 1 bod, za celý obrat 2 body. 

Maximální počet bodů je 15. 

(Havel, Hnízdil, 2010, str. 18) 
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 Testy orientační schopnosti 

Vertikální skok s rotací - TO provede vertikální výskok s otočením o maximální 

úhel, nutný snožný doskok 

Hodnocení -  Zaznamenáváme úhel otočení. (Havel, Hnízdil, 2010, str. 18) 

Střelba na koš - Míč leží na čáře trestného hodu. TO uchopí míč, přiběhne pod 

koš a libovolným způsobem se snaží hodit koš. Míč TO nikdo nepodává. Provádí se 

počet hodů za 30 sekund. 

Hodnocení -  Zaznamenáváme součet bodů podle pravidel basketbalu.  

(Havel, Hnízdil, 2010, str. 19) 

Skok na cíl - TO provede skok na čáru vzdálenou jako je polovina jeho tělesné 

výšky, doskok by měl být patami na cílovou čáru, provádíme dva pokusy, 2krát 

s otevřenýma očima, 2krát se zavřenýma. 

Hodnocení: Zaznamenáváme součet všech pokusů, měříme s přesností na 

0,5 cm. (Havel, Hnízdil, 2010, str. 18) 

 

Testy rovnovážných schopností 

V testech rovnovážných schopností hodnotíme především čas výdrže nebo 

trvání výkonu. 

Test „plameňák“ (Statická rovnováha) - Úkolem TO je vydržet v předepsané 

rovnovážně náročné pozici po dobu 1 minuty. TO balancuje na preferované noze na 

nízké a 3 cm široké kladince. (viz. Obr. 9) Volná noha je pokrčená v koleni a uchopená 

za nárt rukou na téže straně těla. Při ztrátě rovnováhy časoměřič zastaví stopky a znovu 

je spustí až, když TO zaujme znovu základní pozici. 

Hodnocení -  Počet pokusu potřebných pro udržení rovnováhy po dobu 

1 minuty. Pokud TO ztratí rovnováhu více jak patnáctkrát v prvních třiceti sekundách 

pokusu, test končí. (Měkota, Novosad, 2007, str. 82 )  
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Obrázek 4: Plameňák" (Měkota, Novosad, 2007, str. 83) 

 

Chůze vzad po šestiúhelníku (Dynamická rovnováha) - Speciální kladinka tvaru 

šestiúhelníka o rozměrech (délka 60 cm, výška 10 cm, šířka 2 cm). TO jde směrem vzad 

tak, že na každý segment došlápne pouze jednou a chodidla jsou rovnoběžně s osou 

segmentu, snaží se projít co nevíce stran šestihranu, zkouška končí po 60 správně 

provedených krocích. 

Hodnocení - Zaznamenáváme celkový počet úspěšných kroků nebo celkový 

počet segmentů. (Havel, Hnízdil, 2010, str. 20) 

Balancování tyčí (Balancování předmětu ve vratké poloze) - TO sedí roznožmo 

na zemi, jednou rukou se opírá o zem a v druhé se snaží udržet v rovnováze na 

ukazováčku a prostředníku tyč. Dolní končetiny jsou po celý pokus na zemi. Pokus 

končí, když TO ztratí kontakt s tyčí. 

Hodnocení - Měří se čas na sekundy, po 60 sec. se test přerušuje. (Havel, 

Hnízdil, 2010, str. 21) 

 

Testy reakční schopnosti 

Terénní motorické testy, které hodnotí reakční dobu jsou méně přesné něž 

laboratorní, ale zato na ně není potřeba žádné složité vybavení. Podstatné je provést 

dostatečný nácvik a počet pokusů, z nichž se udělá buď aritmetický průměr nebo se 

poškrtají nejhorší a nejlepší hodnoty. Testy jsou dvojího typu, první jsou zaměřeny na 

odhad reakčního časů a jejich princip je založen na zachycení padajícího předmětu. 

Druhá skupina je zaměřena na měření celkového rychlostního projevu většinou 

složeného z reakčního i akčního rychlostního projevu. (Havel, Hnízdil, 2010, str. 21) 
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Zachycení plochého měřítka rukou (Reakční rychlostní schopnosti - zrakový 

analyzátor) - TO sedí u stolu, ruka je přes okraj stolu, chycení plochého měřítka se děje 

pomocí protipohybu palce a prstů, opakujeme 20x, měříme v cm. 

Hodnocení - 5 nejlepších a nejhorších škrtáme a ze zbývajících počítáme 

aritmetický průměr. (Havel, Hnízdil, 2010, str. 22) 

 

Zachycení plochého měřítka nohou (Reakční rychlostní schopnosti - zrakový 

analyzátor) -  TO sedí čelem ke stěně a padající ploché měřítko zachycuje přitisknutím 

špičkou nohy ke stěně, opakujeme 20x, měříme v cm. 

Hodnocení - 5 nejlepších a nejhorších škrtáme a ze zbývajících počítáme 

aritmetický průměr. 

(Havel, Hnízdil, 2010, str. 21) 

 

Testy rytmických schopností 

Při hodnocení a tetování rytmických schopností je předmětem zájmu zjistit 

schopnost vnímání a rozlišování rytmických vzorců, schopnost pohybové reakce jedince 

na audiostimuly, k čemuž nám slouží různé rytmometry, rytmografy zaznamenávající 

pohybové odpovědi (vyťukávání, vydupávání) zadaného rytmu, a schopnost rychlého 

a přesného zvládnutí rytmicky náročné pohybové struktury (Havel, Hnízdil, 2010, str. 

22). 

Nerytmické bubnování (Rytmická schopnost horních končetin) - TO dvakrát 

udeří do stolu levou rukou, pak překříží pravou přes levou a opět udeří dvakrát pravou, 

pravou se dotkne čela a spustí ji na stůl, cyklus opakujeme po dobu 20 s., test 

opakujeme 4krát. 

Hodnocení - Zaznamenáváme součet správně provedených cyklů ve 4 sériích.  

(Havel, Hnízdil, 2010, str. 23) 

Bubnování rukama i nohama (Rytmická schopnost horních a dolních končetin) - 

TO provádí v rohu čelem ke zdi tento cyklus: nohou udeří 2krát do levé stěny (10cm 

nad podlahou) - pravou rukou 1krát do pravé stěny - levou rukou 2krát do levé stěny - 

pravou nohou 1krát do pravé stěny - stoj snožný, provádíme 20 sec. a opakujeme 3 krát. 
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Hodnocení - Zaznamenáváme součet správně provedených cyklů ve 3 sériích. 

(Havel, Hnízdil, 2010, str. 23) 

Přeskakování švihadla, udržení stálého tempa pohybu (Rytmická schopnost 

celého těla) - TO provádí 20 s. přeskakování švihadla s meziskokem, počítáme počet 

přeskoků, ve druhém pokusu TO provádí stejný počet přeskoků a examinátor měří čas 

potřebný k provedení. 

Hodnocení - Zaznamenáváme absolutní odchylku mezi trváním druhého pokusu 

a 20s intervalem (Havel, Hnízdil, 2010, str. 23) 

Testy schopnosti sdružování 

Při hodnocení s diagnostice této schopnosti se užívají cvičení, kde se mění určité 

polohy, např. leh -sed-stoj, atd. Zpravidla se zjišťuje čas potřebný k provedení sestavy. 

(Havel, Hnízdil, 2010, str. 23) 

Opakovaná sestava s tyčí - TO drží gymnastickou tyč nadhmatem za zády, 

úchop širší než je šíře ramen, v poloze vzadu dole rovně. Za stálého držení tyče oběma 

rukama překračuje tyč jednou i druhou nohou, následně provede přes sed leh průvlek 

tyče vzad, vstane a je ve výchozím postavení. Test opakujeme pětkrát. 

Hodnocení: Zaznamenáváme čas potřebný k provedení sestavy měřený na 

desetiny sekundy. (Havel, Hnízdil, 2010, str. 24) 

Stoj - dřep – vzpor ležmo (Burpee test) - TO přesně a co nejrychleji absolvuje 

cvičební cyklus skládající se z těchto čtyř poloh. Začíná v vzpřímeném postoji, z něho 

přechází do polohy vzpor dřepmo, dále pokračuje do vzporu ležmo (trup a nohy tvoří 

jednu přímku)a poté se opět vrací do polohy vzpor dřepmo. 

Hodnocení - Průměrný počet pohybových cyklů – děti do 12 let za 30 s.,ostatní 

věkové kategorie za 60 s. (Havel, Hnízdil, 2010, str. 23) 

Testy schopnosti přestavby  

Diagnostika této schopnosti je obtížná. Dá se pouze odhadovat podle přesnosti, 

úpravy a přestavby pohybové činnosti v měnících se konkrétních podmínkách na 

základě pozorování (v herních činnostech, v úpolových sportech apod). (Havel, Hnízdil, 

2010, str. 22) 



 

32 

Běh k metám se změnami směru - Pět medicinbalů očíslovaných od 1 – 5 

rozestavíme do půlkruhu v 1,5 m vzdálenostech, šestý míč leží 3 m od nich ve středu 

půlkruhu. TO stojí u středového míče zády k pěti označeným míčům a startuje od 

středového míče na pokyn experimentátora, který zároveň vyvolá číslo od 1 do 5. TO 

běží k určenému míči, dotkne se ho a vrací se ke středovému míči. Než se dotkne 

středového míče oznámí experimentátor další číslo míče. 

Hodnocení - Měří se čas v sekundách, za který se TO dotkne tří míčů. (Havel, 

Hnízdil, 2010, str. 24) 

 

4.2.2.2 Baterie testů obratnostních schopností 

Testových baterií, které se věnují převážně obratnostním schopnostem není 

mnoho.  V publikaci od autorů Havla a Hnízdila je uvedeno, že často bývá problém 

s jejich standardizací. 

Testový profil koordinačních schopností 

Tuto pětičlennou testovou baterii vytvořil Hirtze (1985). Baterie má charakter 

testového profilu. Zároveň vypracoval normy pro děti ve věku 8 – 14 let. (Havel, 

Hnízdil 2010) uvádějí, že jsou přesvědčení, o vhodnosti využití této baterie  

k diagnostice komplexu koordinačních schopností. (Havel a Hnízdil 2010, str. 32) 

Autor práce zde uvádí baterii, tak jak je uvedena v publikaci Rozvoj 

a diagnostika koordinačních a pohyblivostních schopností od Havla a Hnízdila (2010). 

Skok do hloubky na cílovou značku 

Charakteristika - Test diferenciační schopnosti dolních končetin, prostorová 

orientace 

Pomůcky - (obr. 6), Bedna (výšky 90 cm pro žáky 6 - 11 let, 110 cm pro 12 let 

a více, žíněnka, pásmo, křída. 

Provedení - TO stojí bosa na bedně celou plochou chodidla. Před bednou se 

nachází žíněnka, na které je vyznačena křídou cílová značka (čára).Vzdálenost od bedny 

k cílové značce je 1 metr. Úkolem TO je skokem snožmo z bedny na žíněnku dosáhnout 

patami přesně cílové značky. 
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Hodnocení - TO má dva pokusy. Pásmem se změří odchylka paty od cílové 

značky. V každém z pokusů se změří odchylka té paty, která je blíže cílové značce. 

Měříme s přesností na 1 cm, hodnota je vždy kladná, bez ohledu na to, zda-li je pata 

před značkou nebo za značkou. Zaznamenáme průměrnou odchylku z obou 

hodnocených pokusů. 

 

Obrázek 5: Umístění pomůcek k testu (Havel a Hnízdil, 2009, str. 28) 

 

Běh k očíslovaným medicinbalům 

Charakteristika - Test orientační schopnosti 

Pomůcky - (obr. 7), 6 medicinbalů, stopky, pásmo, křída. 

Provedení - TO stojí zády před medicinbalem označeným „start“. Za ním leží ve 

vzdálenosti 3 m na polokružnici 5 medicinbalů vzdálených od sebe 1,5 m a viditelně 

označených čísly od 1 do 5. Čísla nejsou v uspořádaném sledu. Na povel učitele se TO 

otočí, běží k určenému číslem označenému medicinbalu, dotkne se ho rukou a běží zpět 

k startovnímu medicinbalu. Krátce před dotykem rukou startovního medicinbalu zavolá 

učitel nové náhodně vybrané číslo. Pokus končí, když se TO 3krát rozběhne k určeným 

medicinbalům a dotkne se rukou naposledy startovního medicinbalu. Startovním 

povelem je zvolání jednoho náhodného určeného čísla učitelem. Po každé TO změníme 

číselný sled medicinbalů. 
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Hodnocení -  Měří se čas od zavolání 1.čísla až do posledního dotyku rukou 

startovního medicinbalu. TO má jeden platný pokus. 

 

Obrázek 6:  Umístění pomůcek k testu (Havel a Hnízdil, 2009, str. 29) 

 

Cvičení reakce na míč (akustická) 

Charakteristika - Test komplexní reakční rychlosti 

Pomůcky - (obr. 8), 2 lavičky (délka 4 m), míč na kopanou, pásmo, žebřiny. 

Provedení - Na horních koncích šikmých laviček se nachází míč držený 

učitelem. TO stojí na startu, zády do směru běhu, paty na startovní čáře. Učitel na 

akustický signál „hop“ pustí míč. Úkolem TO je co nejrychleji reagovat na akustický 

signál, otočit se, běžet k lavičce a kutálející se míč zastavit oběma rukama. Lavičky jsou 

zavěšeny paralelně vedle sebe na žebřinách ve výšce 120 cm, 10 cm od sebe. Startovní 

značka je umístěna 1,5 m od spodního konce laviček kolmo na jejich osu. Pro děti od 12 

let je startovní značka umístěna ve vzdálenosti 2 m. 

Hodnocení - Hodnotí se vzdálenost od místa startu míče k místu, kde TO míč 

zastavila. Vzdálenost se zaznamenává s přesností na 1 cm. TO má dva pokusy, 

zaznamenává se pokus lepší. 
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Obrázek 7: Umístění pomůcek k testu (Havel a Hnízdil, 2009, str. 30) 

 

Obraty na lavičce 

Charakteristika - Test dynamické rovnováhové schopnosti 

Pomůcky - Lavička (délka 4 m, obrácená – oporná plocha je 10 cm), stopky. 

Provedení - TO provede na otočené lavičce 4 obraty o 360 stupňů (vlevo nebo 

vpravo), bez pádu. Obrat je ukončen v okamžiku dosažení výchozí polohy. Před 

pokusem TO zkusí přechod lavičky bez obratu. Lavička je zajištěna proti převrácení 

a posunutí. 

Hodnocení - Registruje se čas za absolvování 4 obratů s přesností na 0,1 s. Při 

pádu z lavičky se přičítají trestné sekundy (jeden dotyk podlahy – jedna trestná 

sekunda). Při více jak 3 dotycích země se pokus opakuje. TO má jeden hodnocený 

pokus. 

Sprint podle stanoveného rytmu 

Charakteristika - Test rytmické schopnosti 

Pomůcky - (obr. 9), 11 gymnastických obručí (průměr 60 cm), stopky, pásmo. 

Provedení - Úkolem TO je proběhnout 30 m vzdálenost sprintem maximální 

rychlostí. Následně má TO absolvovat maximální rychlostí druhou 30 m vzdálenost, na 

které se nachází 11 obručí ve stanovených vzdálenostech od sebe. TO smí do každé 

obruče vkročit jen jednou. Na venkovním hřišti nejsou povoleny tretry. Start běhu je 
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polovysoký. Pro zajištění regulérnosti umístění obručí pro všechny TO namalujeme 

jejich umístění na zem. 

Hodnocení: U každého běhu se měří čas s přesností na 0,1 s. Hodnotí se rozdíl 

mezi časem prvního a druhého běhu. TO má jeden pokus na každý běh.  

 

Obrázek 8: Umístění pomůcek k testu (Havel a Hnízdil, 2009, str. 31) 
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5 Pohybové hry 

Hra dává možnost dítěti osvojovat si nové dovednosti a rozvíjet se ve všech 

oblastech, které bude pro život potřebovat, a to nenásilnou a pro dítě přijatelnou 

formou. Dovednostem a vědomostem se tak dítě neučí, ale spíše si je bezděčně 

osvojuje. Není žádné tajemství, že učitelé tělesné výchovy sahají po metodě učení 

formou hry poměrně často (Mišurcová, 1989). Autor práce také uskutečnil několik 

rozhovorů s učiteli tělesné výchovy z různých škol, a ptal se jich, zda využívají  

k rozvoji schopností a osvojování nových dovedností pohybové hry a soutěže. Všichni 

oslovení učitelé, bez jediné výjimky, potvrdili, že metodu učení formou hry využívají 

velice často. Hlavním důvodem je zatraktivnění výuky, a posílení motivace žáka  

k pohybu, která je prý u různých her a soutěží mnohem silnější, než kdyby měli jen 

opakovat strohá pořadová cvičení. Dalším faktorem prý je, že žáci mnohem méně 

bojkotují výuku, neboť je daná činnost více baví, a to že se učí něco nového, je jim  

v podstatě skryto.  

Každý jedinec prožívá hru jiným způsobem. Žáci mohou do hry své prvky a tím 

ji také obohacují. Prožitek ze hry do jisté míry ovlivňují fyzické a psychické vlastnosti. 

Hry vybíráme na základě toho, co u nich chceme rozvíjet. V tělesné výchově jsou velice 

žádoucí hry vedoucí k všeobecnému rozvoji. Hra hraje důležitou roli v rozvoji jedince 

a jeho vlastností a to především pokud je prováděná v kolektivu dětí. Děti tento kolektiv 

formují, a také se do něj začleňují. (Mazal, 2000, str. 14) 

Hra je důležitou složkou, která pomáhá formovat člověka od raného dětství až 

po dospělost, protože přispívá k obnově duševní rovnováhy. Je důležité vědět, že mezi 

jednotlivci jsou někdy veliké rozdíly, ať už po fyzické stránce, tak i po psychické.  To je 

důvod, proč bychom měli vybírat hry, které jsou dětem blízké, baví je a jeví o ně zájem,  

a to bez ohledu na svou tělesnou zdatnost. (Mazal, 2000, str. 8) 

Hra je považována za jeden ze základních projevů lidské činnosti, do kterých 

mimo jiné patří i učení a práce. Ani jednu z těchto činností nemůžeme vyloučit, protože 

jejich důležitost je dána věkovými zvláštnostmi jedince. 

(Mazal, 2000, str. 7) hru popisuje takto: „ Hra je pro nás aktivita, prožitek 

zábava, učení, protiklad vážných věcí, volnost, radostná záležitost, nic podstatného, 
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příjemné ukrácení chvíle. Moli bychom jmenovat mnoho dalších pojmů, které jsou ve 

vědomí lidí synonymem fenoménu hra.“ 

Cvičení v rámci tělesné výchovy, i pomocí her, by mělo pomáhat k zlepšení 

zdravotního stavu dětí, ale především naučení správných pohybových stereotypů 

a kladného vztahu k pohybu. To vše je důležité pro další kvalitu života. Ne všechny děti 

mají stejný zájem o pohyb. Je třeba upozornit na to, že počet dětí, které trpí 

nedostatečnými pohybovými zkušenostmi, se rozrůstá (Průcha, Koťátková, 2013). 

(Koťátková, 2005) ve své publikaci tvrdí, že není nutné se obávat, pokud se děti 

ve hře motivují k většímu výkonu. Když tělesná zátěž dosáhne u dítěte maxima, samo 

ztratí zájem o danou činnost. Nebezpečí vzniká pouze tehdy, pokud je dítě do 

pohybového výkonu nuceno a nemá k němu vlastní motivaci. V pohybových hrách by 

mělo mít dítě z pohybu potěšení a samo se tak podílí na svém tělesném rozvoji.  

Významem her v obsahu školní tělesné výchovy či sportovní přípravy se u nás i ve 

světě věnuje mnoho autorů. Jsou jimi například Mazurovová, Vlasáková, Mazal, Perič, 

Vorálková, Novotná, Šimůnková a další. 

Princip her ve vyučování je spojen s emocionálností, spontánností a pozitivním 

prožitkem dětí. Dále také s možností rozhodování o obsahu a intenzitě činnosti. 

Z obsahového hlediska je herní princip charakteristický zařazováním vysokého podílu 

her do vyučovacího či tréninkového procesu. (Vorálková, Perič, 2016, [online]) tvrdí, že 

pro herní princip jsou charakteristické dva základní aspekty. První aspekt nazývá 

implicitní učení. To lze chápat jako osvojování nové informace, aniž bychom to měli 

v úmyslu. Druhým aspektem je výrazný prožitek (ve smyslu FLOW), který popisuje 

jako provozování činnosti se zaujetím, motivací, pozitivním naladěním a bez 

uvědomění si času, který činnosti věnujeme. 

Podle Americké aliance AAHPERD1 jsou učitelé odpovědní za učení her, 

dovedností nebo sportovních činností a za naučení, jak hru hrát a tím přispět k rozvoji 

životních dovedností (Feingold, Fiorentino, 2005). 

Pohybové hry se dají využívat v jakékoli části vyučovací jednotky. Můžeme je 

zařadit na úvod hodiny, kdy slouží k zahřátí organismu, v závěru vyučovací hodiny 

uklidnění a vhodně zvolené hry, tzv. dovednostní, mohou být i v hlavní části vyučovací 

jednotky. Mohou tak přispívat k rozvoji všestrannosti, ovlivňovat vybrané složky 
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tělesné zdatnosti a přispívat k celkovému kondičnímu rozvoji žáka. (Vorálková, Perič, 

2016, [online]) 

Pohybové hry ve výuce nám neslouží pouze pro zábavu. Každá hra by měla mít 

svůj cíl, který se snaží naplnit. Účelem her tedy není jen vyplnění času, ale mě by být 

zajímavou výukovou metodou (Vorálková, Perič, 2016, [online]). 

Hry mohou velice pomoci jako nástroj překonávání překážek, vytvořených 

různým seskupením gymnastického nářadí nebo při odbourávání psychických bariér 

(zejména strachu) ve vyskytujících se neobvyklých činnostech a polohách těla. Děti by 

se měly těšit na to, co nového si osvojí. Pohybové hry jsou i jedním z nejefektivnějších 

prostředků, které umožňují integraci fyzické, psychické a sociální složky osobnosti 

(Vorálková, Perič, 2016, [online]) 
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6 Metodika práce 

6.1 Charakteristika souboru 

Výzkum byl prováděn na žácích prvního i druhého stupně Masarykově základní 

školy v Dolní Rovni. První stupeň byl reprezentován pouze žáky páté třídy. Většina 

dětí, které na základní školu v Dolní Rovni dochází, pochází přímo z Dolní rovně nebo 

jejího blízkého okolí. 

Výzkumu se celkem účastnilo 122 žáků z pěti skupin, které reprezentovali žáci 

chodící od 5 až do 9. třídy, 56 chlapců a 66 dívek. V rámci tělesné výchovy na 

Masarykově základní škole v Dolní Rovni je rozdělení do skupin následovné: 5. třída – 

dívky a chlapci, 6. - 7. třída – dívky, 6. - 7. třída - chlapci, 8. - 9. třída – dívky, 8. - 9. 

chlapci (viz tabulka 2). Aktivit se účastnili žáci v rozmezí 10 až 15 let. Jeden žák 

v rámci opakování ročníku docházel do školy desátým rokem. 

Tabulka 2: Počet a rozdělení pohlaví žáků v jednotlivých třídách 

ročník Počet chlapců Počet dívek ∑ žáci v ročníku 

5. třída 9 13 22 

6. třída 13 12 25 

7. třída 16 15 31 

8. třída 10 15 25 

9. třída 8 11 19 

∑ 56 66 122 
 

6.2 Metody získávání údajů   

Realizace připravených aktivit a sběr dat dotazníkovým šetřením probíhal 

v rámci povinné tělesné výchovy na Masarykově základní škole v Dolní Rovni. Učitelé, 

kteří zde vyučují tělesnou výchovu, i vedení školy mi vyšli velice vstříc, neboť mne 

znají ještě z dob, kdy jsem na školu docházel jako žák, a nechali mi veškerý potřebný 

prostor a čas pro realizaci výzkumu. Do výzkumu trvajícího přibližně 13 týdnu od 

14. března do 13. června 2019 mi dovolili zahrnout všechny třídy nacházející se na 

„hlavní“ budově. 

V rámci výzkumu byl vytvořen soubor her, které mají za cíl rozvíjet obratnostní 

schopnosti jedince. Po realizaci vybrané aktivity ze souboru bylo předmětem mého 

zájmu zaznamenat vnímaný prožitek ze hry, respektive provést měření popularity této 
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aktivity. Získaná data posléze posloužila k vytvoření programu na zlepšení 

obratnostních schopností, do kterého byly zařazeny u žáků kladně hodnocené aktivity. 

K tomuto měření byla využita metoda dotazníkového šetření. Nástrojem byl dotazník 

PACEScz (viz. Tabulka 3), který jsem předkládal žákům ihned po dokončení aktivity. 

 Dotazník PACES (Physical Activity Enjoyment Scale), vznikl pro potřeby 

hodnocení velikosti prožitku z pohybové aktivity. Jde o specifický dotazník od autorů 

Kendzierskiho a DeCarla (1991), kteří provedli dvě studie, jež prokázaly jeho vysokou 

validitu a reliabilitu. Dotazník transformovali do českého jazyka autoři Hůlka, Bělka, 

Válek, Válková (2014) a autoři anglického originálu český překlad schválili. 

Zjednodušeně lze konstatovat, že na základě tohoto dotazníku, jsme schopni posoudit 

oblíbenost jednotlivých pohybových her u žáků Masarykovy základní školy v Dolní 

Rovni. 

Dotazník je tvořen osmnácti dotazy, které posuzují velikost vnímaného prožitku 

z pohybové aktivity. Dotazovaný odpovídá kroužkováním na bipolární Likertově škále 

o sedmi stupních (1 = vůbec nesouhlasím, 7 = úplně souhlasím), kdy u sedmi z položek 

je obrácena polarita výroku (Obrázek 10). 

Podle Hůlky et al. (2014) je PACEScz vhodný diagnostický nástroj, který 

umožňuje dobře monitorovat pohybovou aktivitu, respektive prožitky z ní. 

Během jedné vyučovací jednotky se mi nepovedlo stihnout provést více jak dvě 

aktivity, neboť vyplňování dotazníku zabralo žákům poměrně velké množství času. 
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Obrázek 9: Česká verze dotazníku PACEScz (upravil Hůlka et al., 2014) 

 

6.3 Průběh výzkumu 

Před započetím výzkumu bylo nejprve potřeba vytvořit soubor her pro rozvoj 

obratnostních schopností a posléze jednotlivé hry vložit do příprav na jednotlivé 

vyučovací jednotky. Další nezbytností bylo vytvořit formulář s informovaným 
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souhlasem rodičů o účasti jejich dětí na probíhajícím výzkumu (Příloha 1). Tento 

formulář bylo dobré předat žákům s dostatečným předstihem, před započetím výzkumu. 

Dopředu bylo také nutné obeznámit žáky s tématem diplomové práce a seznámit je 

s dotazníkem PACEScz s názornou ukázkou, jak dotazník vyplnit. 

Výzkum probíhal formou realizace jednotlivých připravených her a následným 

vyplněním dotazníků. Je dobré, aby žáci vyplnili dotazník PACEScz, neprodleně po 

ukončení aktivity, aby byl zachycen co nejaktuálnější prožitek z ní. 

Po realizaci všech připravených her na zlepšení obratnosti a nasbírání 

potřebných dat, přišlo na řadu zpracování výsledků z dotazníků. Hodnoty z jednotlivých 

dotazníků byly převedeny do elektronické podoby pomoci programu Microsoft Excel, 

který usnadnil následující práci s daty. Nutností bylo také takzvaně „vyčistit data“, což 

znamenalo vyřadit testované osoby, které nebyly přítomny na všech hodinách, kdy 

probíhalo vyplňování dotazníků, případně vyřadit dotazníky, které byly špatně či 

nekompletně vyplněny. V závěru, pomoci výše zmíněného softwaru, byl určen 

aritmetický průměr jednotlivých odpovědí. Ze zjištěných výsledků, pak byly jednotlivé 

hry, na základě jejich popularity a zaměření, vybrány a zařazeny do programů na 

zlepšení obratnosti. V rámci analýzy bylo provedeno porovnání oblíbenosti her u skupin 

dívek a chlapců 5. - 9. třídy. 

6.4 Popis her   

V této části práce následuje podrobný popis jednotlivých her, které byly využity 

v tvorbě programu. 

6.4.1 Honičky 

Honičky jsou hry, které jsou často využívány do úvodní části vyučovací 

jednotky, kde mají za cíl připravit žákův pohybový aparát a organismus na aktivitu 

v hlavní části hodiny. 

Bu-ku-hu 

Místo: tělocvična, venkovní hřiště 

Délka: 5 minut 

Pomůcky: rozlišovací vesta 
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Popis hry: Hráči se rozdělí na tři skupiny : BU, KU a HU. Pak se rozprchnou 

a každý se ozývá svým signálem (bu-bu, ku-ku, hu-hu). Zároveň se honí podle 

cyklického schématu : BU honí KU, KU honí HU, HU honí BU. Chycený hráč se stává 

členem té skupiny, kterou byl chycen (HU se stává KU, KU se stane BU, BU se může 

stát HU). V okamžiku, kdy se stane hráč členem jiné skupiny, mění své zvuky za zvuky 

členů této skupiny a je honěn jejími nepřáteli. Hra se časově omezuje. Po vypršení 

limitu se hráči ve skupinách spočítají. Vítězí ta skupina, která má nejvíce členů, 

popřípadě všichni, pokud zbude pouze jedna skupina. 

Na žraloka 

Místo: tělocvična 

Délka: 5 minut 

Pomůcky: bosy, rozlišovací vesty 

Popis hry: V prostoru je určeno několik ploch (bosy.) jako ostrovy. Žáci se 

volně pohybují a na předem smluvený signál, který ohlašuje útok žraloka, se musí 

schovat na ostrov a nenechat se při tom chytit žralokem. 

Cyklická honěná 

Místo: tělocvična, venkovní hřiště 

Délka: 5 až 10 minut 

Pomůcky: cedulky se jmény 

Popis hry: Každý hráč dostane cedulku se jménem jiného hráče, kterého bude 

honit. Cedulky nemůžeme rozdat náhodně (bohužel), ale tak aby nám vznikl jeden 

velký cyklus. Když hráč chytne toho koho má honit, vezme si od něj cedulku toho, koho 

ulovený právě honil. Chycený odchází na hřbitov (vyhrazené místo) a lovec loví dál 

(novou oběť). Tak hrajeme tak dlouho, dokud nezbudou jen dva hráči. Vítězem se stane 

buď ten, kdo zbude jako poslední nebo ten co ulovil nejvíce cedulek (záleží na 

organizátorovi, osobně ale doporučuji druhou variantu) 

Honička se záchranou 

Místo: tělocvična, venkovní hřiště 

Délka: 5 až 7 minut 
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Pomůcky: míč 

Popis hry: Jakýmkoli způsobem určíme jednoho nebo více honičů (podle počtu 

hráčů). Ti se snaží dotykem jiného hráče předat babu. Hráči se mohou před předáním 

babi zachránit tak, že si mezi sebou nahrávají míč. Hráč, který drží míč, nemůže být 

předána baba. 

Na vlky 

Místo: tělocvična,louka, hřiště 

Délka: 10 minut 

Pomůcky: kužele, lano na vyznačení ovčince a doupěte 

Popis hry: V rozích hřiště vyznačíme čtyři čtverce (ovčince) a uprostřed kruhu 

(vlkovo doupě). Na zahajovací povel začnou ovce přebíhat v určeném směru z ovčince, 

přičemž se je vlk snaží chytit a zatáhnou do svého doupěte. Chycené ovce se stávají 

pomocníky vlka. Ovce mohou ohrožený pomáhat, ale jen tehdy, jsou-li některou částí 

těla v ovčinci. Podaří-li se bránící ovci při přetahování dotknout některou částí těla 

ovčince, je ovce zachráněna a vlk jí musí pustit. 

Taneční honička 

Místo: tělocvična, hřiště 

Délka: 5 minut 

Pomůcky: hudební doprovod 

Popis hry: Z žáků utvoříme dvojice, které tvoří taneční pár. Jedna nebo více 

dvojic (záleží na počtu žáků a velikosti vytyčeného prostoru) má babu, kterou předává 

jiné dvojici dotykem. Po celou dobu hry, se dvojice pohybují do rytmu hudby. 

Například valčíkovým nebo polkovým krokem. 

Čertovská honička 

Místo: tělocvična, louka, hřiště 

Délka: 5 minut 

Pomůcky: švihadlo nebo rozlišovací vesta 
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Popis hry: V podstatě se jedná o normální honěnou, jen ten, který honí je čert 

a proto má ocas. Ten, kdo čertovi „přišlápne ocas“ (vytáhne švihadlo z poza kalhot), 

vymění si s ním roli. 

Vrabčí honička 

Místo: tělocvična, louka, hřiště 

Délka: 5 minut 

Pomůcky: žádné 

Popis hry: Honič i pronásledovaní se pohybují na vymezeném prostoru jen 

poskoky snožmo. Do honičky vstupujte po protažení dolních končetin. Vymezte si 

prostor tak, aby museli být do hry zapojeni všichni hráči a ne jen honič a pár dalších. 

6.4.2 Hry do hlavní části vyučovací hodiny 

V hlavní části vyučovací jednotky zařazujeme hry na rozvoj pohybových 

schopností a dovedností, v případě této práce především obratnostních schopností. 

Můžeme zde využít různé druhy náčiní nebo nářadí. Jejich prostřednictvím se cvičenci 

seznamují s vlastnostmi gymnastického nářadí. 

6.4.2.1 Štafetové závody 

Provazochodci 

Místo: tělocvična 

Délka: 20 minut 

Pomůcky: Lano, případně kladina, obrácená lavička 

Popis hry: Utvoříme družstva. Před každé družstvo natáhneme Lano (kladinu, 

obrácenou lavičku), které tvoří jakýsi „most přes propast“. Hra probíhá formou 

štafetového závodu. Jednotliví členové družstva postupně přecházejí lano na druhou 

stranu. Hráč, který šlápne vedle „spadl do propasti“, to znamená, že rychle běží na 

konec řady ve svém družstvu a na lano nastupuje další hráč z družstva. Hráč, který spadl 

musí přechod opakovat. Vítězí družstvo, které jako první přejde lano na druhou stanu, 

nebo které má po ukončení hry na druhé straně více hráčů. 
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Koberečky 

Místo: tělocvična 

Délka: 20 minut 

Pomůcky: koberečky nebo kluzká podložka 

Popis hry: Na začátku vytvoříme družstva o 6 až 8 žácích. Tyto  družstva proti 

sobě budou soutěžit. Poslouží nám k tomu nastříhané koberečky. Na začátku ještě 

musíme určit vzdálenost, na kterou se bude závodit. Určená vzdálenost se může 

překonávat pouze na koberečku, popřípadě když půjde o dvojici tak jeden bude tlačit 

a druhý sedět, stát nebo ležet na koberečku. 

Cvičení můžou být následující: bruslení na dvou kobercích na danou vzdálenost, 

přeskakování s koberečku na kobereček, ve dvojicích s výměnou na půlce: jeden leží na 

zádech nebo na břiše a druhý ho tlačí, jeden je v kliku nebo v podporu a druhý ho tlačí, 

jeden je ve stoje nebo v kleku a druhý ho tlačí, samozřejmě můžeme udělat různé 

obměny těchto cvičení 

Kozí stádo 

Místo: tělocvična, hřiště 

Délka: 15 minut 

Pomůcky: kloboučky 

Popis hry: Hra probíhá formou štafety. Družstva utvoří řady za startovní čárou. 

Na startovní signál vybíhá první z každého družstva a zaujme pozici bobku (skloní 

hlavu) na první čáře nebo na kuželem vyznačeném místě. Poté hned vybíhá další 

z družstva, který kozu roznožkou přeskočí a zaujme stejnou pozici na další čáře 

(vyznačeném místě). Po tom co všichni soutěžící z družstva zaujmou pozice na čarách, 

hráč, který je v danou chvíli na poslední pozici vyběhne, přeskáče všechny spoluhráče 

před sebou a běží za cílovou čáru. Vyhrává družstvo, které se jako první seřadí za 

cílovou čárou. 
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Hlemýždi 

Místo: tělocvična 

Délka: 20 minut 

Pomůcky: žíněnky, kužely 

Popis hry: Štafetový závod několika skupin. Za každou skupina je na startu 

připravena jedna dvojice, oba partneři klečí a opírají se rukama o zem a na zádech mají 

položenou žíněnku. Na povel přenesou žíněnku kolem mety a musí ji předat na záda 

druhé dvojici, aniž by se jí dotýkali rukama. 

Závod raků 

Místo: tělocvična 

Délka: 15 minut 

Pomůcky: Overball, kužely 

Žáci utvoří družstva, která se postaví do zástupu za startovní čarou. První 

v zástupu zaujme pozici raka a na břicho si položí overball. Po zaznění startovního 

povelu žák v pozici raka musí oběhnout metu, ani by mu overball spadl. Tím ovšem 

žákův úkol nekončí. Pokud žák úspěšně oběhne metu a vrátí se ke svému družstvu, musí 

ještě předat overball svému spoluhráči. Ten už je připraven v pozici raka. Předání musí 

proběhnout bez pomoci rukou. Pokud hráči míč upadne musí si míč dat zpět na břicho 

a pokračovat v závodě z místa, kde míč ztratil. 

Překážková štafeta (lidská) 

Místo: tělocvična 

Délka: 15 minut 

Hráči: libovolný počet družstev podle velikosti prostoru a počtu žáků 

Pomůcky: žádná 

Popis hry: Žáky rozdělíme do družstev podle velikosti skupiny. Poté cvičenci 

vytvoří (po dohodě) ze svých těl překážkovou dráhu. První vyběhne a po čtyřech 

krocích udělá například kozu, druhý jej po vyběhnutí přeskočí a za čtyři kroky udělá 

například stoj roznožná (bránu), třetí po vyběhnutí přeskočí kozu, podleze bránu, udělá 

tři kroky a zaujme pozici dřepu. Tím vytvoří metu, kterou žáci obíhají. Tímto způsobem 
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postaví žáci sami sobe překážkovou dráhu. Jakmile poslední hráč přeskočí prvního, 

první se zvedá a probíhá dráhu. Po proběhnutí dráhy už ale žádnou překážku netvoří 

a vrací se zpět na startovní čáru. Vyhrává družstvo, které se jako první seřadí na svém 

původním místě. Pro obměnu mohou žáci zaujímat i jiné polohy než jsou tu uvedeny. 

Biatlon 

Místo: tělocvična 

Délka: 20 minut 

Hráči: libovolný počet družstev podle velikosti prostoru a počtu žáků 

Pomůcky: kužely, volejbalový nebo fotbalový míč, překážky podle uvážení. 

Popis hry: Připravíme hrací plochu. Poté utvoříme 3 až 4 stejně početná 

družstva., Na startovní signál první hráči ze všech družstev odstartují, proběhnou 

překážkovou dráhu až doběhnou k míči. Poté se snaží bud hodem shodit kužele. Kužele 

musí být postaveny tak aby jich hráč nemohl srazit více jednou ranou. Můžeme 

například dát každý kužel do jiné výšky či vzdálenosti. Na sražení kuželů mají žáci 

celkem 3 pokusy. Pokud se jim podaří srazit všechny tři kužely, vrátí míč zpět na 

střelnici a běží předat štafetu spoluhráči do svého týmu. Pokud však některý pokus 

pokazí, musí daný hráč běžet trestné kolo. Kolikrát hráč netrefí ze 3 pokusů kužel, 

tolikrát musí běžet trestné kolo. 

Tunely 

Místo: tělocvična 

Délka: 15 minut 

Pomůcky: medicinbal 

Popis hry: Podle počtu žáků utvoříme družstva o 5 až 6 žácích. V každém 

družstvu je dvojice, která kutálí medicinbal. Ostatní spolužáci vytvoří za sebou řetěz 

a zaujmou polohu v podporu ležmo tak, aby pod nimi bylo možné kutálet medicinbal. 

Jakmile dvojice podkutálí míč pod prvním tunelem (žákem). Žák se přesune na konec 

řetězu a zaujme stejnou polohu. Družstva mezi sebou soupeří, které z nich se dokáže 

utvořit rychleji se pohybující řetěz, a kdo z nic bude rychleji na druhé straně tělocvičny. 
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6.4.2.2 Hry pro skupiny i jednotlivce 

Míčová válka 

Místo: tělocvična 

Délka: 15 minut 

Pomůcky: medicinbal nebo basketbalový míč 

Popis hry: Dvě stejně početná družstva jsou rozmístěna v řadě proti sobě podél 

kratší stěny tělocvičny. Každý z cvičenců má plný míč (medicinbal,basketbalový,).  

Na znamení všichni začnou kutálet míč do soupeřova pole přes půlící čáru. Každý se 

ihned snaží kutálením vracet soupeři každý další míč z vlastní poloviny hřiště.  

Na zvukový signál všichni přestanou a nikdo už se nesmí dotknout žádného míče. 

Vyhrává družstvo, které má po ukončení hry na své polovině menší počet míčů. Dá se 

hrát i varianta s pěnovými míčky či overbaly, v tu chvíli jsou povoleny hody. 

Kuba řekl 

Místo: tělocvična 

Délka: 15 minut 

Hráči: jednotlivci 

Pomůcky: žádné 

Popis hry: Rychlé provedení různých úkolů – kdo splní zadaný pohybový úkol 

nejrychleji, počítá si bod. Kdo má nejvíce bodů stává se vítězem. Většinou se jedná 

o zaujmutí určité polohy, udělání určitého cvičení bez nebo i s gymnastickým náčiním 

a nářadím. 

Souboj skokanů 

Místo: tělocvična, hřiště 

Délka: 15 minut 

Hráči: dvě družstva 

Pomůcky: kužely, lana (vyznačení čar) 

Popis hry: Na hřišti vyznačíme  dvě rovnoběžné čáry (pomocí lan), ve 

vzdálenosti 8 metru od sebe. Za nimi z kuželu vytyčíme čtverec (zajatecký tábor).žáky 
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rozdělíme do dvou družstev.  Před započetím hry se obě družstva postaví do řada, každé 

za svou čáru. Na znamení začne souboj. Hráči skáčí v prostoru mezi čarami po jedné 

noze a snaží se soupeře přinutit, aby se postavil na obě nohy. Hráč, který se postaví  

na obě nohy odchází do vězení soupeře. Může být osvobozen, pokud spoluhráč 

přeskáče celé hřiště a dotkne se ho rukou. Při souboji musí mít hráči paže u těla. Při 

skákání je povoleno hráčům měnit nohy. Vítězí družstvo, které má více zajatců. Hra je 

omezena časovým limitem. Autor práce doporučuje rozdělit hru na více kol, např. 5 kol 

po 3 minutách. 

Zrcadlo 

Místo: tělocvična, hřiště 

Délka: 20 minut 

Pomůcky: kužely 

Popis hry: Na hrací ploše proti sobě zrcadlově umístíme kužely (Obr. 11). 

Utvoříme dvě družstva. Obě družstva utvoří zástup u prostředního kuželu (modré 

šipky). Hra je odstartována tím, že hráč ze začínajícího družstva vyběhne ke kuželu  

na své straně hřiště a poté následně ještě čtyřem dalším kuželům na své straně. Hráč 

z protějšího družstva musí zareagovat a přesun protivníka co nejpřesněji kopírovat, aniž 

by se spletl nebo byl příliš pozadu. Po vystřídaní všech hráčů ve hřišti se role obrací, 

a první vybíhá hráč z opačného družstva než předtím. 

 

Obrázek 10: Rozmístění pomůcek na hru Zrcadlo 
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Postřeh 

Místo: tělocvična, hřiště 

Délka: 15 minut 

Pomůcky: tyčky 

Popis hry: Hráči utvoří kruh, přibližně ve vzdálenosti 50 cm od sebe. V jedné 

ruce (zvolíme předem které) přidržuje tyčku, přičemž druhý její konec je opřený o zem. 

Na tlesknutí učitele žáci pustí svojí tyčku a snaží se chytit tyčku spoluhráče. Je nutné 

určit předem jakým směrem se budou hráči pohybovat. Pokud všichni hráči chytí tyčku 

souseda, poodstoupí o krok dále a zvětší kruh. Cílem je dosáhnout co největšího kruhu. 

Hra se dá hrát i formou soutěže mezi týmy. Vítězné družstvo je to, které bude mít  

na konci větší kruh. 

Had 

Místo: tělocvična, hřiště 

Délka: 20 minut 

Pomůcky: dostupné gymnastické nářadí 

Popis hry: Cvičenci se rozdělí do dvou až tří družstev (podle počtu cvičenců) 

a utvoří zástupy (hady) První cvičenec (hlava) vede ostatní ze svého družstva  

po tělocvičně. Volí různou trasu přes libovolné překážky rozmístěné po tělocvičně (vše 

v rámci bezpečnosti). Po určitém časovém úseku (2 minuty) se hráči v rámci týmu 

v pozici v „hlavy“ vystřídají. 

„Prkénko“, „Mistička“, „Hříbek“, „Velbloud“, „Klubíčko“; „Vojáček“; 

„Hodiny“ 

Místo: tělocvična, hřiště 

Délka: 15 minut 

Pomůcky: podložka nebo žíněnka 

Popis hry: Cvičenec se snaží provádět rychlé změny různých poloh těla a jejich 

provedení. Vítězem se stává cvičenec, který má nejvíce bodů za rychlé zaujmutí určené 

polohy. Polohy určuje učitel nebo vybraný žák. Polohy se dají určovat názorně nebo 

pouhým povelem. 
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Ragbíčko 

Místo: tělocvična, hřiště 

Délka: 15 minut 

Pomůcky: podložka nebo žíněnka 

Popis hry: Hráči se rozpočítají do 2 družstev. Každému družstvu  přidělíme 

polovinu hřiště. Družstvo se snaží míč položit na polovině soupeře na určené místo 

(žíněnku). Hráči si míč přihrávají, mohou blokovat soupeře. Míč se nesmí zalehávat 

a nesmí se používat tvrdé zákroky. 

6.4.2.3 Hry s využitím gymnastického nářadí a náčiní 

Provlékaná 

Místo: tělocvična 

Délka: 15 minut 

Pomůcky: švédská bedna, kužely 

Popis hry: Žáci utvoří čtveřice. Každá skupinka stojí v zástupu za startovní 

čárou. Proti jednotlivému zástupu se nachází 1 díl švédské bedny. Na signál vybíhá 

naráz celá čtveřice ke svému dílu švédské bedny. Dva cvičenci skočí dovnitř tohoto dílu 

do dřepu. Zbývající dva uchopí díl bedny na kratší straně, přenesou jej přes hlavy 

cvičenců, položí před ně zpět na zem a skočí do dílu bedny oni. Cvičenci, kteří byli 

uvnitř dílu, mezitím provedou stoj a přebírají funkci svých kolegů, tzn., že opět 

přenesou díl bedny přes hlavy cvičenců. Toto cvičení se opakuje, dokud čtveřice 

nedosáhne vyznačené mety. 

Šnek 

Místo: tělocvična 

Délka: 15 minut 

Pomůcky: žíněnky 

Popis hry: Cvičenci jsou rozděleni do družstev po 4 žácích. Každé družstvo má 

k dispozici jednu žíněnku, s jejíž pomocí se musí co nejrychleji přepravit  
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přes tělocvičnu, aniž by se někdo dotkl podlahy. Důležité je, aby žáci, kteří spolu sdílí 

žíněnku, vytvářeli jednotný a sladěný pohyb, který posune žíněnku v před. 

Rozlož a slož 

Místo: tělocvična 

Délka: 15 minut 

Pomůcky: švédská bedna na každé družstvo 

Popis hry: Před každým 5 až 7 členným družstvem stojí švédská bedna.  

Na povel žáci bednu rozloží na jednotlivé díly a ty pak přenesou na určenou metu, která 

je asi 10 až15 m vzdálená. Tam opět bednu sestaví. Po sestavení bedny se všichni 

členové družstva musejí dostat na bednu tak, aby se žádný člen nedotýkal jakoukoli 

částí těla podlahy. Vítězí družstvo, které se jako první celé dostane na znovu složenou 

švédskou bednu. 

Na dirigenta 

Místo: tělocvična 

Délka: 15 minut 

Pomůcky: kladina nebo lavičky, žíněnky 

Popis hry: podstatou hry jsou změny poloh. Jeden cvičenec (dirigent) předvádí 

různé polohy a ostatní je opakují. Kdo první spadne, stává se dirigentem. Pokud 

provádíme hru s lavičkami, můžeme je pro větší obtížnost postavit obráceně. Pro vyšší 

bezpečnost je doporučeno okolí laviček nebo kladiny zajistit žíněnkami. 

Skákání přes potok 

Místo: tělocvična 

Délka: 15 minut 

Pomůcky: žíněnky 

Popis hry: Proti sobě rovnoběžně umístíme dvě žíněnky na délku, přibližně 1 m 

od sebe. Žíněnky reprezentují „břehy“ a mezi nimi je „potok“. Žáci utvoří zástup  

okolo 8 m za jednou z žíněnek. Po odstartování se jeden po druhém rozběhnou 

a přeskočí „potok“ z jednoho „břehu“ na druhý. Vždy po přeskočení celé skupiny se 

mezera mezi břehy rozšíří. Když nějaký cvičenec spadne do „potoka“, vypadává ze hry 
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nebo dělá určité například posilovací cvičení. Vítězem je ten, který jako poslední 

zůstane „suchý“. 

Všichni na koně 

Místo: tělocvična 

Délka: 15 minut 

Pomůcky: kůň bez madel, žíněnky, stopky 

Popis hry: Šestičlenná družstva stojí v zástupech. Před každým družstvem stojí 

ve vzdálenosti 10 –15 m kůň bez madel (pokud je k dispozici jen jeden, stopujeme 

každému družstvu čas). Na povel družstva vyběhnou a snaží se co nejrychleji dostat  

do sedu nebo stoje na koni (podle určení). Vítězí to družstvo, které první provedlo 

stanovený úkol. Pokud není kůň k dispozici můžeme ho nahradit švédskou bednou. 

Obruče hýbejte se 

Místo: tělocvična 

Délka: 15 minut 

Pomůcky: kůň bez madel, žíněnky, stopky 

Popis hry: Všichni se uchopí za ruce a vytvoří velký kruh. Na dvou místech, 

nejlépe proti sobě, uvolníme držení rukou, vložíme gymnastické obruče a ruce se opět 

spojíme. Obruče visí na spojených pažích. Na pokyn vedoucího se hráči snaží 

posunovat obruče po kruhu ve směru hodinových ručiček, aniž by pouštěli rukama. 

Sousedi si mohou obruče nadhazovat a usnadňovat si prolézání. Všichni se však stále 

pevně drží. Snaží se, aby se obě obruče pohybovaly stejnou rychlostí. Může se zadat 

i časový limit, který se snaží soutěžící nepřekročit. 

Skok přes lano 

Místo: tělocvična 

Délka: 15 minut 

Pomůcky: Lano 

Popis hry: Cvičenci se rozestaví do kruhu, ve středu tohoto kruhu stojí učitel, 

který roztáčí po podlaze lano. Cvičenci lano přeskakují, kdo se lana dotkne, získává 
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trestný bod. Učitel mění rychlost a výšku lana během otáčení. Vítězí hráč, který má  

po určeném časovém limitu nejméně trestných bodů. 

6.4.3 Hry pro závěrečnou část vyučovací hodiny 

V této části vyučovací jednotky zařazujeme hry, jejichž cílem je uklidnit 

cvičence po předchozí pohybové činnosti. 

Námořník 

Místo: tělocvična 

Délka: 5 minut 

Pomůcky: kladina nebo lavička 

Popis hry: dva cvičenci nastoupí, každý na jednu stranu kladiny a snaží se přejít 

na druhou stranu a vyměnit si místo s kolegou. 

Chůze s lehkým předmětem na hlavě 

Místo: tělocvična 

Délka: 5 minut 

Pomůcky: overball, volejbalový míč, ... 

Popis hry: Žáci se pohybují ve vymezeném prostoru s lehkým před na hlavě. 

Situaci stěžuje nutnost vyhýbání se spolužákům ve vymezeném prostoru. 

„Balancování“ s gymnastickou tyčí 

Místo: tělocvična 

Délka: 5 minut 

Pomůcky: gymnastická tyč 

popis hry: V rámci bezpečnosti si každý cvičenec kolem sebe najde dostatečný 

prostor, a poté se snaží na dlani, na nártu, atd., udržet vzpřímenou nebo vodorovně 

položenou gymnastickou tyč. Je zakázáno držet tyč v pevném úchopu. Pro nadané může 

být spojeno s chůzí na kladině. 
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Podávaná 

Místo: tělocvična 

Délka: 5 minut 

Pomůcky: overball nebo gymnastický míč 

Popis hry: Podle počtu cvičenců utvoříme družstva o 6 až 8 žácích. Družstva 

utvoří zástupy vedle sebe s 2 m rozestupy. Před startem, hráči stojí ve stoji spatném  

s připaženýma rukama. Jen první hráč před sebou drží míč na úrovni pasu. Na signál 

hráči roznoží, vzpaží a podávají si rychle míč nad hlavami dozadu. Poslední hráč jej 

chytá, posílá mezi nohama spoluhráčů dopředu a sám se plazením vydává za ním. Když 

doplazí na začátek, stoupne si a chytá další míč, který mu mezi nohama pošle spoluhráč. 

Posílání míče se dá různě modifikovat např.: okolo těla, mezi nohama, jednou rukou 

atp. 

Na krále 

Místo: tělocvična 

Délka: 5 minut 

Pomůcky: žádné 

Popis hry: Hráči se pohybují v zástupu za králem. Vedoucí hry představuje krále 

,pohybuje se (chodí, běží, skáče, provádí kachní chůzi apod.) po herní ploše. Poddaní 

(hráči) sledují krále v zástupu za ním a provádějí stejný pohyb. Kdykoli se král otočí, 

poddaní musí vzdát králi čest předem stanoveným postojem či polohou (dřep, úklon, leh 

na břiše apod.). Kdo je nejpomalejší, dostane trestný bod. Kdo má nejméně trestných 

bodů, je nejlepší. 

Cukr káva 

Místo: tělocvična, hřiště 

Délka: 5 minut 

Pomůcky: žádné 

Popis hry: Jeden hráč, vyvolávač stojí za čárou, ostatní hráči stojí na druhé 

straně herní plochy. Vyvolávač se otočí zády k ostatním a začne nahlas říkat říkadlo: 

Cukr, káva, limonáda, čaj, rum, bum. Ostatní hráči vybíhají z výchozí čáry a snaží se 
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k němu co nejvíce přiblížit. Vyvolávač se otáčí, koho uvidí v pohybu, toho vrátí  

na výchozí čáru. Vyvolávač opakuje říkadlo vícekrát, může se otočit zády a otočit se 

opět, než začne vyvolávat, a vrátit další netrpělivé hráče. Jakmile začne vyvolávat 

říkadlo, smí se otočit, až je celé zvolá. Vyhrává hráč, který se první dostane na úroveň 

vyvolávače. Ten vystřídá vyvolávače ve funkci a hra pokračuje. O rozhodnutí vrátit 

hráče se nediskutuje, Vyvolávač má vždy pravdu! 

Živé písmo 

Místo: tělocvična, hřiště 

Délka: 10 minut 

Pomůcky: kartičky se symboly 

Popis hry: Vedoucí si připraví symboly – tvary, čísla, písmena (nejlépe formou 

obrázků), které bude zadávat hráčům. Hru může hrát několik skupin po 6 – 8 lidech. 

Potom vysvětlí, že úkolem týmu je co nejrychleji a nejpřesněji vytvořit svými těly  

na zemi zadaný symbol. Na vytvoření obrazce se musí podílet každý člen skupiny.  

Gordický uzel 

Místo: tělocvična, hřiště 

Délka: 10 minut 

Pomůcky: žádné 

Popis hry: Cvičenci vytvoří kruh tak, aby jste se dotýkali rameny. Předpaží 

levou paži a uchopí za ruku některého ze svých spoluhráčů. Pozor, nesmí to být soused 

zprava ani zleva. Totéž provede pravou paží (je dobré provést se zavřenýma očima). 

V tu chvíli jsou dokonale propleteni a vytvořili „gordický uzel“. Dále se žáci musejí 

snažit rozmotat, aniž by se pustili. Podaří-li se rozplést tuto změť končetin a těl 

a vytvořit jeden kruh (platí i postavení zády do středu kruhu dosáhli žáci cíle. Selžou-li 

všechny pokusy o rozpletení lidského uzlu, může vedoucí uvolnit jedno spojení, 

o kterém si skupina myslí, že je klíčové. Pak se pokračuje v řešení úkolu. Při větším 

počtu hráčů bývá potřeba i druhý zásah vedoucího. Hráči i vedoucí by se měli obrnit 

trpělivostí a hledat řešení. V průběhu hry se může měnit způsob držení rukou při 

zachování stálého kontaktu, nesmí to však měnit základní postavení. Při větším počtu 

osob se podaří vytvořit i několik menších kruhů. 
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7 Výsledky hodnocení vnímaného prožitku her 

Analýza vnímaného prožitku při pohybových hrách na rozvoj obratnosti byla 

zpracována na základě výsledků zodpovězených otázek s pomocí dotazníku PACEScz. 

Zjednodušeně se dá říci, že na základě tohoto nástroje byl autor práce schopen posoudit 

oblíbenost jednotlivých her na rozvoj obratnosti u žáků Masarykovy základní školy 

v Dolní Rovni. 

V průzkumu byly sledovány odpovědi na otázky u konkrétních her, tedy zda hra 

byla u žáků oblíbená či nikoli. Dále byly hry porovnány v rámci jednotlivých skupin   

a pozorován rozdíl v oblíbenosti jednotlivých her mezi chlapci a dívkami.  

Mezi honičkami (Tabulka 3 a 4) dopadla v rámci oblíbenosti nejlépe hra BU-ku-

hu, a to mezi dívkami i chlapci. Obě skupiny stejně hodnotily i hry Na vlky, kterou 

ohodnotily jako nejméně zábavnou honičku z celé skupiny. Shoda v hodnocení se 

vyskytla i u her Na vlky a Na žraloky. Ve všech ostatních honičkách byl vnímaný 

prožitek ze hry u chlapců a dívek rozdílný. 

U štafetových her (Tabulka 5 a 6) byla velmi kladně hodnocena hra Biatlon, 

která byla u chlapců na druhé a u dívek na prvním pozici v oblíbenosti. Odlišný názor 

měly obě skupiny u hry Koberečky, kterou dívky hodnotily jako nejlepší štafetovou hru 

a u chlapců skončila až na šesté pozici. To bylo celkem překvapivé zjištění, vzhledem 

k tomu, že hra je po silové stránce poměrně náročná. Nejméně mezi ostatními 

štafetovými hrami žáky zaujala hra Kozí stádo. 

Ve skupině Obratnostní hry pro skupiny i jednotlivce (Tabulka 7 a 8) skončily 

nejlépe hodnocené hry Míčová válka a Postřeh. Naopak nejhůře hodnocenou hrou bylo 

Prkénko,… . Hry Zrcadlo a Ragbíčko skončily v hodnocení u obou skupin na třetím 

a čtvrtém místě. 

Nejméně oblíbenou hrou u obou pohlaví, v rámci skupiny her, které využívají 

gymnastické nářadí i náčiní (Tabulka 9 a 10), byla hra Všichni na koně. Při bližším 

prozkoumání výsledků odpovědí u jednotlivých her můžeme zpozorovat, že je tato hra 

nejhůře hodnocenou hrou v celé baterii. U dívek se nejlépe hodnocenou stala hra 

Obruče hýbejte, která u chlapců v oblíbenosti zaujala čtvrté místo v rámci skupiny. 

Chlapci nejlépe hodnotili hru Skákání přes potok. 
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Ve Hrách pro závěrečnou část hodiny (Tabulka 11 a 12) se obě skupiny, chlapci 

i dívky, shodly s hodnocením u her Námořník a Chůze s lehkými předměty na hlavě. 

Hry zaujaly druhé a třetí místo. Nejlépe dívkami hodnocenou hrou se stala Cukr káva 

a chlapci hra Balancování s tyčí. Na osmých příčkách skončily hry Gordický uzel 

a Podávaná. 

Z výsledných odpovědí vyplynulo, že celkově pohybové hry na rozvoj 

obratnosti vyvolaly u žáků kladné reakce a u všech her na rozvoj obratnosti se odpovědi 

pohybovaly v drtivé většině v kladných hodnotách.  Bylo je tedy možné všechny využít 

při tvorbě programu. 
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Tabulka 3: Hodnocení her dívky 5. až 9. třída - Honičky 

Honičky 

Otázka z dotazníku Bu-ku-hu 
Na 

žraloka 

Taneční 

honička 

Cyklická 

honička 

Honička 

se záchranou 

Čertovská 

honička 

Vrabčí 

honička 
Na vlky 

Aktivita mě baví X Aktivitu nenávidím 1,74 2,00 2,96 1,98 2,25 1,92 2,34 2,68 

Aktivita mě nudí X Aktivita mě zajímá 5,63 6,06 5,35 6,68 5,93 5,91 5,30 5,45 

Aktivita se mi nelíbí X Aktivita se mi líbí 6,20 6,15 5,93 5,59 6,05 5,93 5,66 5,84 

Aktivita mě těší X Aktivita mě netěší 1,96 2,96 2,59 2,63 2,92 2,25 2,74 2,72 

Aktivita mě dokáže zaujmout X Aktivita mě nedokáže vůbec 
zaujmout 

2,36 2,86 2,55 2,68 2,96 2,5 2,22 2,75 

Aktivita není vůbec zábavná X Aktivita je zábavná 6,25 5,62 5,76 5,48 5,65 6,12 5,55 5,93 

Aktivita mě nabíjí X Aktivita mě vyčerpává 3,00 3,20 3,35 3,25 3,48 3,28 2,98 3,45 

Aktivita mě deprimuje X Aktivita mě rozveseluje 6,02 5,65 5,26 5,35 5,68 5,98 5,65 5,63 

Aktivita je příjemná X Aktivita je nepříjemná 1,80 2,32 2,56 2,48 2,32 2,54 2,75 2,35 

Při aktivitě se cítím fyzicky dobře X Při aktivitě se cítím fyzicky 
špatně 

2,15 2,52 2,42 2,55 2,32 2,52 2,40 2,40 

Aktivita je povzbuzující X Aktivita není vůbec povzbuzující 2,24 2,54 2,65 2,48 2,34 2,65 2,22 2,27 

Aktivita mě frustruje X Aktivita mě baví 6,24 5,78 5,75 5,48 5,64 6,02 5,36 5,40 

Aktivita je velmi potěšující X Aktivita není vůbec potěšující 2,36 2,65 2,72 2,45 2,63 2,32 2,35 2,52 

Aktivita je velmi radostná X Aktivita není vůbec radostná 2,31 2,59 2,63 2,48 2,63 2,28 2,42 2,70 

Aktivita není vůbec akční X Aktivita je velmi akční 6,72 5,96 5,73 5,78 5,82 5,67 5,75 5,67 

Aktivita mi dává pocit úspěchu X Aktivita mi nedává pocit 
úspěchu 

3,16 3,45 3,25 3,18 3,23 3,48 3,25 3,32 

Aktivita je velmi osvěžující X Aktivita není vůbec osvěžující 2,40 2,55 2,52 2,62 2,34 2,59 2,68 2,82 

Raději bych něco jiného X Chtěl bych jen tuto aktivitu 3,58 3,68 4,02 3,65 3,85 3,92 3,55 3,73 

Pořadí oblíbenosti her 1. 4. 7. 3. 5. 2. 6. 8. 
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Tabulka 4: Hodnocení her chlapci 5. až 9. třída - Honičky 

Honičky 

Otázka z dotazníku Bu-ku-hu Na žraloka Taneční honička 
Cyklická 

honička 

Honička 

se záchranou 

Čertovská 

Honička 

Vrabčí 

honička 
Na vlky 

Aktivita mě baví X Aktivitu nenávidím 2,00 1,92 1,96 2,20 2,25 2,24 2,55 2,45 

Aktivita mě nudí X Aktivita mě zajímá 5,86 5,75 5,92 5,45 5,62 5,75 5,63 5,43 

Aktivita se mi nelíbí X Aktivita se mi líbí 6,23 6,05 6,15 5,87 5,88 5,95 6,02 5,73 

Aktivita mě těší X Aktivita mě netěší 2,22 2,48 2,32 2,39 2,16 2,28 2,59 2,85 

Aktivita mě dokáže zaujmout X Aktivita mě nedokáže vůbec 
zaujmout 

2,31 2,42 2,25 2,41 2,27 2,46 2,37 2,34 

Aktivita není vůbec zábavná X Aktivita je zábavná 6,10 5,62 5,88 6,07 5,65 5,48 5,79 5,66 

Aktivita mě nabíjí X Aktivita mě vyčerpává 3,30 3,35 3,85 3,92 3,64 3,71 3,59 3,82 

Aktivita mě deprimuje X Aktivita mě rozveseluje 4,80 4,62 4,85 4,83 4,32 4,13 4,52 4,37 

Aktivita je příjemná X Aktivita je nepříjemná 2,63 2,74 2,68 2,57 2,67 2,48 2,82 2,63 

Při aktivitě se cítím fyzicky dobře X Při aktivitě se cítím 
fyzicky špatně 

2,92 2,96 2,98 2,73 2,88 2,67 2,74 2,95 

Aktivita je povzbuzující X Aktivita není vůbec povzbuzující 2,52 2,35 2,45 2,32 2,18 2,08 2,52 2,24 

Aktivita mě frustruje X Aktivita mě baví 5,96 6,08 5,50 5,89 5,72 6,02 5,92 5,75 

Aktivita je velmi potěšující X Aktivita není vůbec potěšující 2,42 2,34 2,15 2,08 2,41 2,27 2,66 2,52 

Aktivita je velmi radostná X Aktivita není vůbec radostná 2,64 2,58 2,21 1,98 2,30 2,33 2,52 2,47 

Aktivita není vůbec akční X Aktivita je velmi akční 5,86 5,15 5,42 5,67 5,80 5,92 5,85 6,05 

Aktivita mi dává pocit úspěchu X Aktivita mi nedává pocit 
úspěchu 

3,33 3,97 3,63 3,42 3,50 3,74 3,85 3,37 

Aktivita je velmi osvěžující X Aktivita není vůbec osvěžující 3,52 2,82 3,05 2,87 3,10 2,95 3,08 3,85 

Raději bych něco jiného X Chtěl bych jen tuto aktivitu 2,58 2,44 2,25 2,15 2,05 2,14 2,20 1,92 

Pořadí oblíbenosti her 1. 4. 5. 3. 6. 2. 7. 8 
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Tabulka 5: Hodnocení her dívky 5. až 9. třída – Štafetové hry 

Štafetové hry 

Otázka z dotazníku Provazochodci Koberečky 
Kozí 

stádo 
Hlemýžď 

Závod 

raků 

Překážková 

štafeta (lidská) 
Biatlon Tunely 

Aktivita mě baví X Aktivitu nenávidím 2,05 1,60 2,25 1,92 2,15 1,88 1,85 1,98 

Aktivita mě nudí X Aktivita mě zajímá 5,86 6,20 5,35 6,08 5,38 6,10 5,94 6,05 

Aktivita se mi nelíbí X Aktivita se mi líbí 5,95 6,14 5,46 5,92 5,64 6,45 6,35 6,10 

Aktivita mě těší X Aktivita mě netěší 2,56 2,30 3,14 2,48 2,87 2,54 2,35 2,37 

Aktivita mě dokáže zaujmout X Aktivita mě nedokáže vůbec 
zaujmout 

2,46 2,18 2,63 2,33 2,40 2,22 2,18 2,45 

Aktivita není vůbec zábavná X Aktivita je zábavná 5,75 5,64 5,68 5,50 5,48 5,84 5,78 5,54 

Aktivita mě nabíjí X Aktivita mě vyčerpává 2,25 3,85 2,60 2,80 3,62 2,94 2,20 3,05 

Aktivita mě deprimuje X Aktivita mě rozveseluje 5,26 5,75 4,90 6,34 4,65 5,40 5,28 6,08 

Aktivita je příjemná X Aktivita je nepříjemná 2,10 2,02 2,40 2,55 2,30 2,62 2,35 2,42 

Při aktivitě se cítím fyzicky dobře X Při aktivitě se cítím fyzicky 
špatně 

1,90 2,75 2,24 2,18 2,86 2,50 2,37 2,75 

Aktivita je povzbuzující X Aktivita není vůbec povzbuzující 2,71 2,49 2,55 2,42 2,47 2,40 2,35 2,65 

Aktivita mě frustruje X Aktivita mě baví 5,10 6,55 6,25 5,88 5,20 6,00 6,45 6,00 

Aktivita je velmi potěšující X Aktivita není vůbec potěšující 2,50 2,36 2,62 2,75 2,60 2,75 2,48 2,57 

Aktivita je velmi radostná X Aktivita není vůbec radostná 2,52 2,30 2,58 2,15 2,05 2,25 2,01 2,31 

Aktivita není vůbec akční X Aktivita je velmi akční 4,36 5,45 4,25 5,25 5,10 5,68 5,02 5,18 

Aktivita mi dává pocit úspěchu X Aktivita mi nedává pocit úspěchu 3,23 3,00 3,52 3,33 3,20 3,12 3,25 3,64 

Aktivita je velmi osvěžující X Aktivita není vůbec osvěžující 2,48 2,57 2,60 2,45 2,48 2,30 2,45 2,50 

Raději bych něco jiného X Chtěl bych jen tuto aktivitu 3,90 3,82 3,85 3,92 4,00 3,90 3,90 4,02 

Pořadí oblíbenosti her 6. 1. 8. 4. 7. 3. 2. 5. 
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Tabulka 6: Hodnocení her chlapci 5. až 9. třída – Štafetové hry 

Štafetové hry 

Otázka z dotazníku Provazochodci Koberečky 
Kozí 

stádo 
Hlemýžď 

Závod 

raků 

Překážková 

štafeta (lidská) 
Biatlon Tunely 

Aktivita mě baví X Aktivitu nenávidím 1,95 1,82 2,25 1,85 2,30 1,85 1,50 1,90 

Aktivita mě nudí X Aktivita mě zajímá 5,95 5,90 5,35 6,35 5,28 6,10 5,85 6,00 

Aktivita se mi nelíbí X Aktivita se mi líbí 6,20 6,14 5,35 6,00 5,54 6,35 6,42 6,10 

Aktivita mě těší X Aktivita mě netěší 2,62 2,35 3,14 2,45 2,70 2,52 2,55 2,24 

Aktivita mě dokáže zaujmout X Aktivita mě nedokáže vůbec 
zaujmout 

2,30 2,25 2,42 2,30 2,55 2,00 2,30 2,15 

Aktivita není vůbec zábavná X Aktivita je zábavná 5,70 5,68 5,42 5,85 5,92 5,85 5,95 5,64 

Aktivita mě nabíjí X Aktivita mě vyčerpává 2,30 3,95 2,45 2,75 3,65 2,88 2,25 3,10 

Aktivita mě deprimuje X Aktivita mě rozveseluje 5,30 5,75 4,75 6,55 4,60 5,55 5,30 6,10 

Aktivita je příjemná X Aktivita je nepříjemná 2,25 2,00 2,44 2,60 2,25 2,54 2,30 2,52 

Při aktivitě se cítím fyzicky dobře X Při aktivitě se cítím fyzicky 
špatně 

1,88 2,75 2,25 2,20 2,76 2,42 2,10 2,12 

Aktivita je povzbuzující X Aktivita není vůbec povzbuzující 2,60 2,50 2,55 2,35 2,42 2,40 2,20 2,30 

Aktivita mě frustruje X Aktivita mě baví 5,90 6,05 6,00 5,80 6,20 6,00 6,50 6,00 

Aktivita je velmi potěšující X Aktivita není vůbec potěšující 2,30 2,36 2,25 2,52 2,62 2,35 2,10 2,40 

Aktivita je velmi radostná X Aktivita není vůbec radostná 2,50 2,35 2,38 2,20 2,00 2,18 1,98 2,42 

Aktivita není vůbec akční X Aktivita je velmi akční 4,60 5,82 4,90 5,25 6,05 5,37 5,08 5,20 

Aktivita mi dává pocit úspěchu X Aktivita mi nedává pocit úspěchu 4,00 3,80 3,56 3,45 3,50 3,60 3,45 3,52 

Aktivita je velmi osvěžující X Aktivita není vůbec osvěžující 2,50 2,47 2,80 2,25 2,46 2,33 2,45 2,65 

Raději bych něco jiného X Chtěl bych jen tuto aktivitu 4,00 3,80 3,90 3,20 2,00 2,90 4,00 3,20 

Pořadí oblíbenosti her 5. 6. 8. 2. 7. 3. 1. 4. 
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Tabulka 7: Hodnocení her dívky 5. až 9. třída – Obratnostní hry ve skupinách i jednotlivcích 

Obratnostní hry ve skupinách i jednotlivcích 

Otázka z dotazníku Míčová válka Ragbíčko Kuba řekl 
Souboj 

skokanů 
Zrcadlo Postřeh Had 

Prkénko“, 

„Mistička“, ... 

Aktivita mě baví X Aktivitu nenávidím 1,85 1,20 2,23 2,45 1,76 1,20 2,44 2,62 

Aktivita mě nudí X Aktivita mě zajímá 6,64 6,72 5,84 5,45 6,15 6,20 5,38 5,22 

Aktivita se mi nelíbí X Aktivita se mi líbí 6,52 6,68 5,75 5,64 6,34 6,43 5,87 5,75 

Aktivita mě těší X Aktivita mě netěší 1,55 1,85 2,75 2,83 1,90 2,05 2,74 3,20 

Aktivita mě dokáže zaujmout X Aktivita mě nedokáže vůbec 
zaujmout 

2,25 2,00 2,45 3,42 2,84 2,35 3,30 3,15 

Aktivita není vůbec zábavná X Aktivita je zábavná 6,65 6,35 5,72 4,74 5,50 6,74 5,64 5,36 

Aktivita mě nabíjí X Aktivita mě vyčerpává 3,30 3,84 2,75 2,86 3,58 2,14 2,35 2,10 

Aktivita mě deprimuje X Aktivita mě rozveseluje 5,70 5,75 4,74 5,72 5,10 6,24 4,33 5,13 

Aktivita je příjemná X Aktivita je nepříjemná 2,25 2,30 2,44 2,60 2,25 2,00 2,30 2,52 

Při aktivitě se cítím fyzicky dobře X Při aktivitě se cítím fyzicky 
špatně 

2,45 2,75 2,22 3,03 2,72 1,80 2,10 2,15 

Aktivita je povzbuzující X Aktivita není vůbec povzbuzující 2,24 2,50 2,88 2,54 2,45 1,80 2,20 2,60 

Aktivita mě frustruje X Aktivita mě baví 6,10 6,05 6,00 5,45 6,23 6,80 6,23 5,73 

Aktivita je velmi potěšující X Aktivita není vůbec potěšující 2,10 2,48 2,25 2,56 2,45 2,35 2,35 2,27 

Aktivita je velmi radostná X Aktivita není vůbec radostná 2,50 2,65 2,47 2,72 2,45 2,10 2,22 2,42 

Aktivita není vůbec akční X Aktivita je velmi akční 6,25 6,72 5,06 6,25 6,05 6,37 5,10 5,00 

Aktivita mi dává pocit úspěchu X Aktivita mi nedává pocit úspěchu 2,73 2,80 3,28 3,45 3,40 2,47 3,45 3,54 

Aktivita je velmi osvěžující X Aktivita není vůbec osvěžující 2,47 2,40 2,77 2,45 2,25 2,33 2,64 2,68 

Raději bych něco jiného X Chtěl bych jen tuto aktivitu 3,68 3,95 3,90 3,22 3,,27 4,00 3,48 3,36 

Pořadí oblíbenosti her 1. 3. 6. 7. 4. 2. 5. 8. 
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Tabulka 8: Hodnocení her chlapci 5. až 9. třída – Obratnostní hry ve skupinách i jednotlivcích 

Obratnostní hry ve skupinách i jednotlivcích 

Otázka z dotazníku 
Míčová 

válka 
Ragbíčko Kuba řekl 

Souboj 

skokanů 
Zrcadlo Postřeh Had 

Prkénko“, 

„Mistička“, ... 

Aktivita mě baví X Aktivitu nenávidím 1,65 1,42 2,15 1,90 1,80 1,65 2,65 2,78 

Aktivita mě nudí X Aktivita mě zajímá 6,45 6,72 5,64 5,95 6,26 6,30 5,35 5,15 

Aktivita se mi nelíbí X Aktivita se mi líbí 6,40 6,30 5,35 5,85 6,26 6,43 5,24 5,20 

Aktivita mě těší X Aktivita mě netěší 1,65 1,75 2,82 2,94 1,88 2,10 3,20 3,33 

Aktivita mě dokáže zaujmout X Aktivita mě nedokáže vůbec zaujmout 2,00 1,82 2,35 3,54 2,15 2,05 3,12 3,20 

Aktivita není vůbec zábavná X Aktivita je zábavná 6,72 6,35 5,25 5,80 6,42 6,74 5,45 5,20 

Aktivita mě nabíjí X Aktivita mě vyčerpává 3,82 2,80 3,32 2,86 2,25 2,10 2,72 2,34 

Aktivita mě deprimuje X Aktivita mě rozveseluje 5,85 5,70 4,68 5,95 5,10 6,35 4,25 5,20 

Aktivita je příjemná X Aktivita je nepříjemná 2,15 2,45 2,40 2,55 2,32 2,22 2,42 2,65 

Při aktivitě se cítím fyzicky dobře X Při aktivitě se cítím fyzicky 
špatně 

2,30 2,10 2,24 2,65 2,22 1,72 2,42 1,98 

Aktivita je povzbuzující X Aktivita není vůbec povzbuzující 2,10 2,38 2,95 2,22 2,52 1,85 2,65 2,74 

Aktivita mě frustruje X Aktivita mě baví 6,52 6,30 5,87 5,90 6,24 6,70 6,05 5,66 

Aktivita je velmi potěšující X Aktivita není vůbec potěšující 2,00 2,10 2,52 2,56 2,42 2,30 2,35 2,25 

Aktivita je velmi radostná X Aktivita není vůbec radostná 2,25 2,18 2,75 2,24 2,33 1,70 2,22 2,42 

Aktivita není vůbec akční X Aktivita je velmi akční 6,45 6,70 5,22 6,35 6,32 6,35 5,35 5,33 

Aktivita mi dává pocit úspěchu X Aktivita mi nedává pocit úspěchu 2,65 2,72 3,12 3,40 3,45 2,25 3,46 3,62 

Aktivita je velmi osvěžující X Aktivita není vůbec osvěžující 2,50 2,45 2,82 2,46 2,20 2,57 2,60 2,55 

Raději bych něco jiného X Chtěl bych jen tuto aktivitu 3,22 3,90 3,75 3,20 2,58 2,25 3,12 3,84 

Pořadí oblíbenosti her 2. 3. 7. 5. 4. 1. 6. 8. 
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Tabulka 9: Hodnocení her dívky 5. až 9. třída - Obratnostní hry s využitím gymnastického nářadí a náčin 

Obratnostní hry s využitím gymnastického nářadí a náčiní 

Otázka z dotazníku Provlékaná Šnek 
Rozlož 

a slož 
Na dirigenta 

Skákání 

přes potok 

Všichni 

na koně 

Obruče 

hýbejte se 

Skok 

přes lano 

Aktivita mě baví X Aktivitu nenávidím 2,25 1,75 2,20 2,00 1,92 2,35 1,88 1,73 

Aktivita mě nudí X Aktivita mě zajímá 5,53 6,30 6,12 6,00 5,90 5,75 6,53 6,40 

Aktivita se mi nelíbí X Aktivita se mi líbí 6,10 6,20 5,95 5,75 5,85 5,48 6,52 6,45 

Aktivita mě těší X Aktivita mě netěší 2,14 1,70 2,10 1,92 1,73 2,22 1,78 1,85 

Aktivita mě dokáže zaujmout X Aktivita mě nedokáže vůbec 
zaujmout 

2,52 2,35 2,47 2,30 2,20 2,62 2,05 2,10 

Aktivita není vůbec zábavná X Aktivita je zábavná 5,80 6,32 5,74 5,78 5,80 5,70 6,62 6,60 

Aktivita mě nabíjí X Aktivita mě vyčerpává 2,75 2,25 2,75 2,35 2,10 3,15 2,08 2,10 

Aktivita mě deprimuje X Aktivita mě rozveseluje 5,48 6,27 5,82 5,95 6,38 5,50 6,28 6,42 

Aktivita je příjemná X Aktivita je nepříjemná 2,65 2,33 2,10 2,45 2,57 2,23 1,85 2,40 

Při aktivitě se cítím fyzicky dobře X Při aktivitě se cítím 
fyzicky špatně 

1,78 2,14 1,85 2,34 2,68 2,45 1,86 1,90 

Aktivita je povzbuzující X Aktivita není vůbec povzbuzující 2,32 1,70 1,98 2,24 1,84 2,40 1,72 1,95 

Aktivita mě frustruje X Aktivita mě baví 5,73 6,30 5,65 5,00 5,98 5,72 6,22 5,74 

Aktivita je velmi potěšující X Aktivita není vůbec potěšující 2,10 1,72 2,22 1,88 1,75 2,30 1,72 1,85 

Aktivita je velmi radostná X Aktivita není vůbec radostná 2,24 1,87 2,15 2,45 2,10 2,48 1,74 1,70 

Aktivita není vůbec akční X Aktivita je velmi akční 5,75 6,10 5,54 5,22 6,12 5,18 6,15 6,24 

Aktivita mi dává pocit úspěchu X Aktivita mi nedává pocit 
úspěchu 

3,25 2,70 2,52 3,40 2,45 3,00 2,74 2,15 

Aktivita je velmi osvěžující X Aktivita není vůbec osvěžující 2,50 2,45 2,82 2,46 2,20 2,57 2,60 2,55 

Raději bych něco jiného X Chtěl bych jen tuto aktivitu 3,75 2,10 3,55 2,14 2,58 2,25 2,48 2,82 

Pořadí oblíbenosti her 7. 3. 5. 6. 4. 8. 1. 2. 
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Tabulka 10: Hodnocení her chlapci 5. až 9. třída - Obratnostní hry s využitím gymnastického nářadí a náčiní 

Obratnostní hry s využitím gymnastického nářadí a náčiní 

Otázka z dotazníku Provlékaná Šnek 
Rozlož 

a slož 
Na dirigenta 

Skákání 

přes potok 

Všichni 

na koně 

Obruče 

hýbejte se 

Skok 

přes lano 

Aktivita mě baví X Aktivitu nenávidím 2,12 1,78 1,96 2,10 1,75 3,25 1,85 1,92 

Aktivita mě nudí X Aktivita mě zajímá 5,43 6,15 6,30 6,12 6,40 5,60 6,65 5,90 

Aktivita se mi nelíbí X Aktivita se mi líbí 5,82 6,00 6,20 5,83 6,55 5,50 6,50 5,85 

Aktivita mě těší X Aktivita mě netěší 2,15 2,00 1,70 1,80 1,80 2,85 1,55 1,73 

Aktivita mě dokáže zaujmout X Aktivita mě nedokáže vůbec 
zaujmout 

2,63 2,57 2,35 2,22 2,10 2,74 2,25 2,20 

Aktivita není vůbec zábavná X Aktivita je zábavná 5,80 5,78 6,32 5,84 6,30 4,60 6,65 5,80 

Aktivita mě nabíjí X Aktivita mě vyčerpává 2,84 2,75 2,25 2,15 2,10 3,13 3,32 2,10 

Aktivita mě deprimuje X Aktivita mě rozveseluje 5,37 6,40 6,27 6,14 6,45 4,65 5,70 6,38 

Aktivita je příjemná X Aktivita je nepříjemná 2,57 2,10 2,33 2,23 2,38 3,64 2,25 2,57 

Při aktivitě se cítím fyzicky dobře X Při aktivitě se cítím 
fyzicky špatně 

1,75 2,10 2,14 2,34 2,50 2,55 2,40 2,68 

Aktivita je povzbuzující X Aktivita není vůbec povzbuzující 2,25 1,95 1,70 2,05 1,75 2,58 2,25 1,84 

Aktivita mě frustruje X Aktivita mě baví 5,82 5,57 6,30 5,20 5,74 5,35 6,15 5,98 

Aktivita je velmi potěšující X Aktivita není vůbec potěšující 2,05 2,32 1,72 1,94 1,85 3,34 2,12 1,75 

Aktivita je velmi radostná X Aktivita není vůbec radostná 2,20 2,10 1,87 2,50 1,82 2,42 2,50 2,10 

Aktivita není vůbec akční X Aktivita je velmi akční 5,74 5,62 6,10 5,28 6,25 5,10 6,25 6,12 

Aktivita mi dává pocit úspěchu X Aktivita mi nedává pocit 
úspěchu 

3,35 2,48 2,70 3,10 2,10 3,78 2,75 2,45 

Aktivita je velmi osvěžující X Aktivita není vůbec osvěžující 2,57 2,60 2,45 2,78 2,45 3,10 2,45 2,20 

Raději bych něco jiného X Chtěl bych jen tuto aktivitu 3,5 3,20 2,10 3,25 2,75 2,75 3,68 2,50 

Pořadí oblíbenosti her 7. 5. 2. 6. 1. 8. 4. 3. 
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Tabulka 11: Hodnocení her dívky 5. až 9. třída - Hry pro závěrečnou část 

Hry pro závěrečnou část 

Otázka z dotazníku Námořníky 

Chůze s lehkým 

předmětem na hlavě 

„Balancování“ s 

gymnastickou tyčí 
Podávaná Na krále Cukr káva Živé písmo 

Gordický 

uzel 

Aktivita mě baví X Aktivitu nenávidím 1,85 1,95 2,00 2,25 2,10 1,75 2,15 2,20 

Aktivita mě nudí X Aktivita mě zajímá 6,25 6,10 5,85 5,72 5,65 6,33 5,85 5,80 

Aktivita se mi nelíbí X Aktivita se mi líbí 6,25 6,15 5,70 5,85 6,10 6,45 6,10 5,85 

Aktivita mě těší X Aktivita mě netěší 1,75 1,80 2,35 2,54 2,20 1,92 2,48 2,10 

Aktivita mě dokáže zaujmout X Aktivita mě nedokáže vůbec 

zaujmout 
2,00 1,85 1,82 2,35 2,10 1,75 2,15 1,98 

Aktivita není vůbec zábavná X Aktivita je zábavná 6,42 6,35 5,78 5,85 5,80 6,32 5,45 5,82 

Aktivita mě nabíjí X Aktivita mě vyčerpává 2,82 2,40 2,32 2,46 2,25 1,50 2,56 2,34 

Aktivita mě deprimuje X Aktivita mě rozveseluje 5,85 5,70 5,94 5,65 5,50 6,35 5,70 5,80 

Aktivita je příjemná X Aktivita je nepříjemná 2,70 2,75 2,80 2,95 2,85 2,43 2,90 2,80 

Při aktivitě se cítím fyzicky dobře X Při aktivitě se cítím 
fyzicky špatně 

2,10 1,85 1,72 2,15 1,80 1,72 2,25 1,98 

Aktivita je povzbuzující X Aktivita není vůbec povzbuzující 2,35 2,22 2,58 2,20 2,52 1,85 2,10 2,65 

Aktivita mě frustruje X Aktivita mě baví 6,52 6,25 5,98 5,80 5,74 6,32 6,05 5,70 

Aktivita je velmi potěšující X Aktivita není vůbec potěšující 2,00 2,15 2,25 2,50 2,42 1,82 2,33 2,20 

Aktivita je velmi radostná X Aktivita není vůbec radostná 2,10 2,18 2,22 2,25 2,35 1,80 2,35 2,22 

Aktivita není vůbec akční X Aktivita je velmi akční 6,20 6,15 5,22 4,80 6,25 6,60 5,82 5,33 

Aktivita mi dává pocit úspěchu X Aktivita mi nedává pocit 
úspěchu 

2,72 2,54 3,12 3,52 3,45 2,55 3,10 3,52 

Aktivita je velmi osvěžující X Aktivita není vůbec osvěžující 2,13 2,45 2,50 2,33 2,75 2,10 2,60 2,35 

Raději bych něco jiného X Chtěl bych jen tuto aktivitu 3,33 3,25 2,72 2,70 2,58 3,25 3,12 2,84 

Pořadí oblíbenosti her 2. 3. 4. 8. 6. 1. 7. 5. 
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Tabulka 12: Hodnocení her chlapci 5. až 9. třída - Hry pro závěrečnou část  

Hry pro závěrečnou část 

Otázka z dotazníku Námořníky 

Chůze s lehkým 

předmětem na hlavě 

„Balancování“ s 

gymnastickou tyčí 
Podávaná Na krále Cukr káva Živé písmo 

Gordický 

uzel 

Aktivita mě baví X Aktivitu nenávidím 1,75 1,85 1,75 2,25 2,22 2,00 2,05 2,30 

Aktivita mě nudí X Aktivita mě zajímá 6,15 6,20 6,33 5,85 5,60 5,85 5,65 5,80 

Aktivita se mi nelíbí X Aktivita se mi líbí 6,35 6,20 6,45 5,90 6,20 5,80 6,20 5,80 

Aktivita mě těší X Aktivita mě netěší 1,75 1,80 1,92 2,10 2,10 2,35 2,33 2,54 

Aktivita mě dokáže zaujmout X Aktivita mě nedokáže vůbec 

zaujmout 
2,00 1,85 1,75 1,98 2,20 1,82 2,15 2,35 

Aktivita není vůbec zábavná X Aktivita je zábavná 6,35 6,35 6,32 5,82 5,85 5,78 5,35 5,85 

Aktivita mě nabíjí X Aktivita mě vyčerpává 2,85 2,33 1,50 2,34 2,20 2,32 2,50 2,46 

Aktivita mě deprimuje X Aktivita mě rozveseluje 5,73 5,78 6,35 5,80 5,55 5,94 5,75 5,65 

Aktivita je příjemná X Aktivita je nepříjemná 2,70 2,75 2,43 2,80 2,83 2,80 2,80 2,95 

Při aktivitě se cítím fyzicky dobře X Při aktivitě se cítím 
fyzicky špatně 

2,15 1,85 1,72 1,98 1,80 1,72 2,30 2,15 

Aktivita je povzbuzující X Aktivita není vůbec povzbuzující 2,40 2,22 1,85 2,65 2,55 2,58 2,15 2,23 

Aktivita mě frustruje X Aktivita mě baví 6,40 6,25 6,32 5,70 5,70 5,98 6,10 5,80 

Aktivita je velmi potěšující X Aktivita není vůbec potěšující 2,10 2,20 1,82 2,20 2,45 2,25 2,33 2,55 

Aktivita je velmi radostná X Aktivita není vůbec radostná 2,20 2,18 1,80 2,22 2,40 2,22 2,30 2,25 

Aktivita není vůbec akční X Aktivita je velmi akční 6,25 6,33 6,60 5,33 6,22 5,22 5,85 6,33 

Aktivita mi dává pocit úspěchu X Aktivita mi nedává pocit 
úspěchu 

2,85 2,50 2,55 3,52 3,47 3,12 3,15 3,52 

Aktivita je velmi osvěžující X Aktivita není vůbec osvěžující 2,15 2,43 2,10 2,35 2,70 2,50 2,50 2,33 

Raději bych něco jiného X Chtěl bych jen tuto aktivitu 3,25 3,20 3,25 2,84 2,52 2,72 3,10 2,72 

Pořadí oblíbenosti her 2. 3. 1. 5. 6. 4. 7. 8. 
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8 Program 

Jelikož ani jedna hra z baterie her na rozvoj obratnosti nevzbudila u žáků, kteří 

se her zúčastnili, negativní ohlasy, bylo možné využít při sestavování programu hry 

z celé baterie (kapitola 6.4). Program se skládá z deseti dílčích programů o délce jedné 

vyučovací hodiny. Dílčí programy se autor snažil poskládat z her tak, aby spolu 

tematicky souvisely. 

Tabulka 13: Program 1 

PROGRAM 1 

ČÁST HODINY HRA ČAS 

Úvodní část Na žraloka 5 minut 

Hlavní část 
Na dirigenta 

Provazochodec 
25 až 35 minut 

Závěrečná část Námořník 5 minut 

 

Tabulka 14: Program 2 

PROGRAM 2 

ČÁST HODINY HRA ČAS 

Úvodní část Čertovská honička 5 minut 

Hlavní část 
Závod raků 

Souboj skokanů 
25 až 35 minut 

Závěrečná část Balancování s gymnastickou tyčí 5 minut 

 

Program 1 i 2 je primárně zaměřen na zdokonalování rovnováhových 

schopností. Hry v nich pracují se statickou, dynamickou rovnováhou i balancováním 

předmětů.  Program by měl vhodné zasazení v hodinách zaměřených na výuku 

gymnastiky, kde rovnovážné schopnosti hrají významnou roli. 

Tabulka 15: Program 3 

PROGRAM 3 

ČÁST HODINY HRA ČAS 

Úvodní část Honička se záchranou 5 minut 

Hlavní část 
Míčová válka 

Ragbíčko 
25 až 35 minut 

Závěrečná část Gordický uzel 5 minut 
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Hry v programu 3 využívají, s výjimkou závěrečné hry, míč. Mohou sloužit jako 

průpravná cvičení k pohybovým hrám, například basket nebo florbal, jelikož procvičují 

vnímání prostoru a hodnocení jevů v prostoru kolem sebe. Dochází zde k zdokonalování 

schopnosti sdružování, kdy je spojena například nahrávka, běh a orientace v prostoru. 

Tabulka 16: Program 4 

PROGRAM 4 

ČÁST HODINY HRA ČAS 

Úvodní část Vrabčí honička 5 minut 

Hlavní část 
Zrcadlo 

Postřeh 
25 až 35 minut 

Závěrečná část Na Krále 5 minut 

 

Tabulka 17: Program 5 

PROGRAM 5 

ČÁST HODINY HRA ČAS 

Úvodní část Čertovská honička 5 minut 

Hlavní část 
Skok přes lano 

Kuba řekl 
25 až 35 minut 

Závěrečná část Živé písmeno 5 minut 

 

Obsah programů 4 a 5 je sestaven tak, aby podněcoval cvičencovi reakční 

schopnosti. Ty mají rozhodující význam v mnoha sportech od gymnastiky po kolektivní 

a míčové sporty. Program tedy můžeme zařadit do školní tělesné výchovy jako 

průpravná cvičení pro různá témata během celého školního roku. Cvičenci v nich 

reagují na různé druhy podmětů, především na vizuální a akustické. V úvodní části je 

možné dát i jinou z honiček, které jsou uvedeny v popisu her. 

Tabulka 18: Program 6 

PROGRAM 6 

ČÁST HODINY HRA ČAS 

Úvodní část Prolézaná 5 minut 

Hlavní část 
Překážková štafeta (lidská) 

Tunely 
25 až 35 minut 

Závěrečná část Podávaná 5 minut 
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Tabulka 19: Program 7 

PROGRAM 7 

ČÁST HODINY HRA ČAS 

Úvodní část Prolézaná 5 minut 

Hlavní část 
Had 

Na krále 
25 až 35 minut 

Závěrečná část Živé písmeno 5 minut 

 

Hry, které jsou obsaženy v programech 6 a 7, mají za úkol, aby cvičenec rychle 

a často měnil pohybové úkoly a účelně organizoval dílčí pohyby těla, a to zejména  

při překonávaní překážek nebo v přesném napodobování pohybů ve hrách v hlavní časti 

hodiny. 

Tabulka 20: Program 8  

PROGRAM 8 

ČÁST HODINY HRA ČAS 

Úvodní část Vrabčí honička 3 minut 

Hlavní část 

Koberečky 

Skákání přes potok 

Kozí stádo 

30 až 37 minut 

Závěrečná část Rozlož a slož 5 minut 

 

Program 8 tvoří hry, které obsahují jednotlivé průpravné pohybové činnosti  

pro správné zvládnutí přeskoku a snaží se tyto činnosti propojovat. Program 8 je tedy 

postaven tak, aby sdružoval jednotlivé pohyby do celkově sladěného pohybu, konkrétně 

přeskoku.  

Tabulka 21: Program 9 

PROGRAM 9 

ČÁST HODINY HRA ČAS 

Úvodní část Na vlky 5 minut 

Hlavní část 

Biatlon 

Skok přes potok 

Skok přes lano 

25 až 35 minut 

Závěrečná část Balancování s gymnastickou tyčí 5 minut 
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Důležitou část v programu 9 tvoří aktivity, které se nacházejí v hlavní části.  

Při těchto aktivitách provádíme stejné činnosti opakovaně, ale za měnících se podmínek 

(lano se točí výše, žíněnky jsou od sebe dál, kužel, který musíme trefit, je výše a dál). 

Žáci jsou tedy nuceni řídit svůj pohyb v prostoru, čase a dodat mu potřebnou dávku síly, 

aby danou aktivitu splnili. Při realizaci tohoto programu by tedy byly u žáků mimo jiné, 

také diferenciační schopnosti. 

Tabulka 22: Program 10 

PROGRAM 10  

ČÁST HODINY HRA ČAS 

Úvodní část Taneční honička 5 minut 

Hlavní část 
Kozí stádo 

Šnek 
25 až 35 minut 

Závěrečná část Cukr káva 5 minut 

 

V programu 10 jsou zahrnuty obratnostní hry, které podněcují k rytmizaci 

pohybu. Dochází při nich tedy k rozvoji rytmických schopností. Podmětem je buď 

říkanka, hudba, nebo potřeba vytvářet jednotný rytmický pohyb celé skupiny pro 

dosažení cíle. 

 



 

75 

9 Závěr 

Hlavním cílem práce bylo vytvořit program na rozvoj obratnostních schopností 

pro děti školního věku. Toho bylo dosaženo díky sestavení souboru her pro rozvoj 

obratnosti, u kterých byla následně provedena analýza vnímaného prožitku, a to u 122 

žáků Masarykovy základní školy v Dolní Rovni docházejících do 5. až 9. třídy. Soubor 

her byl sestaven ze 40 aktivit, které byly rozděleny podle zařazení do částí vyučovací 

jednotky a podle charakteru her. 

Nástrojem pro analýzu byl standardizovaný dotazník PACEScz. Analýza byla 

důležitou součástí práce, neboť výsledný program bylo nutné postavit pouze z her, které 

žáci vnímají pozitivně, respektive je baví. Vnímaný prožitek ze hry byl zjišťován 

u každého pohlaví zvlášť a následně bylo porovnáno, jaké hry u nich získaly větší či 

menší popularitu (viz kapitola 7). Ve výsledcích analýzy bylo naměřeno, že ani jedna 

z testovaných pohybových aktivit nebyla u žáků vnímána negativně, proto mohly být 

všechny pohybové aktivity využity při tvorbě programu. Vytvořený program tvořilo 10 

dílčích programů, každý o délce jedné vyučovací hodiny, tedy 45 minut. Dílčí programy 

autor práce sestavil z her, které spolu tematicky souvisely a byly při nich využívány 

obdobné pomůcky, což mělo usnadnit realizaci her v hodině. 

Navržený program by měl sloužit primárně učitelům tělesné výchovy na 

základní škole a měl by pomoci při rozvoji obratnosti u žáků zábavnou formou. Učitelé 

mohou také využit vytvořený soubor her, ze kterých mohou vytvořit vlastní programy, 

nebo ve svých hodinách využit hry jednotlivě pro zpestření výuky. 

Vytvořením programu na rozvoj obratnostních schopností byl tedy splněn cíl 

práce. V návaznosti na tuto práci by mohla být provedena realizace programu nebo 

jednotlivých  her a zjištění jejich vlivu na rozvoj obratnostních schopností. 
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TECHNICKÁ UNIVERSITA V LIBERCI 

FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ 

KATEDRA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU 

 

Bc. Jan Morávek 

Dolní Roveň 190, tel. 731376***, mor***@email.cz 

 

Informovaný souhlas 

Vážení rodiče, 

dovoluji si Vás požádat o souhlas s účastí Vašeho syna/dcery na výzkumu zabývajícího se tvorbou 

programu, který tvoří hry na rozvoj obratnosti. Výzkum se uskuteční v rámci povinné výuky 

tělesné výchovy na Masarykově základní škole v Dolní Rovni ve dnech od 14. března do 20. června 

2019. Výzkumná metodika je již ověřena na mnoha školách u nás i v zahraničí a splňuje všechna 

zdravotní, sociální a etická kritéria. Z měření nevyplývají pro žáky žádná nebezpečí. Děkuji Vám 

za případný souhlas. 

V Dolní Rovni 14. 3. 2019 

 

Souhlasím: 

mailto:mor***@email.cz
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