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Abstrakt 

Předkládaná stať si klade za cíl stručně seznámit čtenáře s hlavními myšlenkami a základními 

kameny teorie motorického učení OPTIMAL Gabriele Wulf a Rebeccy Lewthwait a poukázat na 

možnosti jejího využití ve školní tělesné výchově zejména při výuce sportovních her. Autorky 

kriticky pohlíží na „tradiční“ výuku nových pohybových dovedností a zdůrazňují časté opomíjení 

vnitřní motivace žáků a podporu jejich autonomie. Podle nich je žákům při tradičním vedení výu-

ky vnucováno vnitřní zaměření pozornosti, tedy soustředění na pohyby těla či jeho částí. Uvádějí, 

že důsledkem takového přístupu je učení, které není dostatečně efektivní. Doporučují tedy peda-

gogům naopak vědomě zvyšovat očekávání žáků, podporovat potřebu autonomie jejich aktivněj-

ším zapojením v učebním procesu a zaměřit pozornost vně směrem k cílům úkolu. Zdá se, že 

praktické využití teorie OPTIMAL ve školní tělesné výchově je možné. Především podporou 

autonomie sleduje aktuální trendy. Očekáváme však vysoké nároky kladené na organizaci učeb-

ního procesu i na pedagogy samotné. Je třeba teorii ještě v budoucnu testovat ve školní praxi. Ve 

sportovních hrách se již řadu let úspěšně užívá didaktické paradigma TGFU (Teaching Games for 

Understanding). Vzhledem k podobnosti některých principů teorie OPTIMAL a tohoto paradig-

matu se jeví, že by i nová teorie motorického učení mohla být zejména při výuce základů herních 

dovedností ve sportovních hrách úspěšná. I to by však mělo být v budoucnu předmětem testová-

ní. 

 

Abstract 

The objectives of the prepared article are to give the readers a brief account of the main ideas and 

foundations stones of a relatively new theory of motor learning, OPTIMAL, formulated by Ga-

briele Wulf and Rebecca Lewthwait, and also to point out the possibility of its application in 

school physical education lessons, particularly in teaching sports games. The authors critically 

assess “traditional” teaching of new locomotor skills stressing the frequent neglect of the internal 

motivation of pupils and support for their autonomy. According to them, in traditional teaching 

practice, internal focus of attention is imposed on the pupils, i.e. concentration on the movements 
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of the body or its parts. They claim that the result of such an approach is learning that is not suffi-

ciently effective. On the contrary, they recommend that the teachers should consciously raise the 

pupils’ expectations, support the need for autonomy by their more active involvement in the 

teaching process and focus their attention externally, towards the goals of the task. It seems that 

the practical application of the OPTIMAL theory in school physical education lessons is feasible. 

It is, above, all the support for autonomy that follows the current trends. However, we expect 

high demands set on the organization of the teaching process and on the teachers themselves. 

Future testing in the school practice is necessary. The TGFU (Teaching Games for Understand-

ing) didactic paradigm has been successfully used in teaching sports games for a number of 

years. Due to the similarity of some principles of the OPTIMAL theory and this paradigm, it is 

apparent that the new theory of motor learning could be successful, too, particularly in teaching 

the fundamentals of game skills in sports games. This assumption, however, should also become 

a subject of testing in the future. 
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