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Úvod 

 

Vážení účastníci konference, 

předkládáme vám elektronickou formu sborníku příspěvků přednesených na 13. meziná-

rodní vědecké konferenci „Hry 2018“ (Výzkum a aplikace),  pořádané katedrou tělesné a 

sportovní výchovy  Fakulty pedagogické  Západočeské univerzity v Plzni.  

Pokud autoři požádali o publikování sdělení v časopise Studia sportiva a příspěvky prošly 

úspěšně oponentským řízením, byla tato zvěřejněna v tomto periodiku v roce 2018, roč. 

12, číslo 2.  Poděkování za spolupráci patří vedení FSpS MU v Brně a pracovníkům re-

dakční rady časopisu Studia sportiva.  

Obsahem tohoto elektronického sborníku jsou abstrakta hlavních referátů a příspěvků pu-

blikovaných v tomto recenzovaném periodiku. Dále následují texty sdělení přednesených 

na konferenci.  

Široké spektrum „hráčské problematiky“ odrážejí i témata  vyžádaných referátů  

Prof. PhDr. Hany Válkové, CSc. „Sportovní hra – na věčné časy“ z FSpS MU Brno, 

Prof. PhDr. Marka Waice, CSc. „Hry ve škole i za školou“ z FTVS UK Praha a  

doc. PaedDr. Tomáše Periče, PhD. „Virtuální realiza jako prostředek rozvoje kogniti-

vních procesů u dětí v ledním hokeji“ z FTVS UK Praha. 

Všichni vnímáme stále více se „rozvírající nůžky“ mezi teorií a praxí a proto jsme zařadili 

do programu  „spojující most“ se záměrem tyto dvě oblasti přiblížit. Pozvání k workshopu 

přijal bývalý trenér reprezentačního 

fotbalového týmu ČR, trenér rus-

kého klubu FK Machačkala a sou-

časný trenér FC Viktoria Plzeň  

Pavel Vrba Diskutovaným téma-

tem byla specifika koučování re-

prezentačního týmu a klubového 

týmu v ČR a v Rusku.  



7 
 

Vážené kolegyně a kolegové,  

byli jsme potěšeni vaší osobní účastí na naší tradiční „hráčské konferenci“ a prezentací 

vašich sdělení reflektujících vaše „herní přístupy a herní myšlení“ v různých formách 

edukačních procesů.  

Děkuji vám za vaši aktivní účast na naší konferenci a dovolte mi vyjádřit přesvědčení, že 

se opět setkáme na 14. mezinárodní vědecké konferenci „Hry 2020“. 

Za organizační výbor konference  

 

 

Doc. PaedDr. Jaromír Votík, CSc.  

         vedoucí katedry TV  

  




