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1 Úvod 

Lyžařské kurzy organizované středními školami jsem vybrala jako možné téma 

bakalářské práce již v prvního ročníku svého studia. Je to pro mě téma velmi atraktivní a 

jeho problematikou se zabývám několik let. V letošním školním roce je to bohužel i téma 

velmi aktuální a ve škole, kde pracuji, často vášnivě diskutované, protože se nám 

nepodařilo poprvé po mnoha letech kurz zorganizovat. Proč? Není to zdaleka jediná, avšak 

nejpalčivější otázka, kterou bych se ve své práci, chtěla zabývat a nalézt odpověď. 

Začneme-li uvažovat o lyžování a zimním sportování vůbec, zavede nás myšlenka 

do představy čerstvě napadaného sněhu, kouzelně zasněžené krajiny a zvláštního ticha. 

Jsou to zvuky pod nohama vrzajícího zmrzlého sněhu při společné procházce, je to čas, kdy 

jsou i žáci ochotni vypnout své note booky, opustit vyhřáté pokoje, připnout si na nohy ta 

divná "klouzající prkénka" a obětovat i desítky pádů na zem, než prožijí něco, za čím sem 

přijeli. Jiné táhne ven vzrušení z rychlé jízdy, pocit svobody a volnosti, načerpání čerstvého 

vzduchu do plic, romantický rozhled z vrcholků hor či získání nových kamarádů a užívání 

si spousty legrace v partě vrstevníků. 

Zimní aktivity nabízíme a provádíme právě proto, že nám otevírají jedinečný 

prostor pro pohybovou činnost a její prožívání. Nejde nám pouze o bezprostřední 

naplňování volného času, ale o vytváření základů pro samostatné, v současné i budoucí 

době, společensky žádoucí naplňování volného času. Je nutno si uvědomit, že smysluplné 

naplnění volného času je jednou z forem, jak čelit sociálně patologickým jevům 

ohrožujícím děti i mládež. Nenaplnění volného času činností svádí jedince k destruktivním 

aktivitám. Atraktivní a dobře volená činnost přináší vnitřní uspokojení, radost z úspěchu, 

nadšení ze zvládnutí nové činnosti, zvyšuje sebevědomí. 

Do vyučování tělesné výchovy je na našich školách již řadu desetiletí osnovami 

zakotvena výuka jedné z nejstarších lokomočních aktivit člověka - lyžování. Jedná se o 

specifickou pohybovou činnost, která vyžaduje zvláštní klimatické, prostorové a materiální 

podmínky. Je možno ji provádět jen v přírodních podmínkách zimního horského prostředí. 
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Lyžařský výcvik vykonávaný zpravidla na lyžařském výcvikovém zájezdu proto 

vyžaduje finančně nákladný týdenní pobyt v konkrétní lokalitě, mnohdy značně vzdálené 

od školy. Není pochyb o tom, že v situaci, v jaké se české školství v současnosti nachází, 

se finančně nákladné činnosti prosazují velmi obtížně. Dá se tudíž předpokládat, že 

uskutečňování této specifické vzdělávací formy provázejí jisté problémy a že učitelé při 

její, prosazování v adekvátních podmínkách musí vynakládat nadstandardní úsilí - ať už se 

jedná o včasné plánování a přípravu, vyčíslení a zdůvodnění nákladů či o řadu motivačních 

aktivit, jednak ve směru k žákům a jejich rodičům, či případným sponzorům a často 

bohužel především k vedení školy. V neposlední řadě často komplikuje organizátorům 

lyžařských výcvikových zájezdů jejich práci nepochopení u ostatních kolegů. Při 

uvědomění si výjimečnosti a náročnosti této vzdělávací situace si kladu následující otázku: 

Problém: 

Daří se v současné době učitelům a vychovatelům na středních školách ve složitých 

ekonomických, materiálních a sociálních podmínkách, kdy není lyžařský výcvikový zájezd 

povinný, kvalitním způsobem naplňovat vzdělávací a výchovné cíle lyžařského 

výcvikového zájezdu? 

2 Cíl a úkoly práce 

Cíl práce: 

Cílem práce je získat vhled a porozumění v problematice lyžařských výcvikových zájezdů, 

shrnout a posoudit možnosti lyžařských výcvikových zájezdů organizovaných na středních 

školách v souvislosti s ekonomickými, legislativními, personálními a metodickými 

podmínkami. 

Úkoly: 

> Charakterizovat vývojová období, zdůraznit věkové zvláštnosti adolescenta 

9 



> Ve studijní přípravě shromáždit, analyzovat a posoudit materiály, které se týkají 

legislativně ošetřeného zabezpečení lyžařského výcvikového zájezdu na středních 

školách. 

> Shrnout teoretické poznatky z prostudované literatury a učebních textů věnující se 

didaktice a současné technice lyžování. 

> Specifikovat odborné rady pro organizování a vedení lyžařského výcviku, základní 

informace z úrazové prevence. 

> Vymezit hlavní kritéria, která kvalitu lyžařských výcvikových zájezdů ovlivňují. 

> Specifikace problému, vyjádření hypotéz. 

> Volit vhodné diagnostické nástroje, které vysledují plnění jednotlivých kritérií a 

umožní porovnat výsledky výzkumu z pohledu studentů i pedagogů. 

> Dotazníkovým šetřením shromáždit data, zjistit relevantní údaje a výsledky 

zpracovat. 

> Podrobně a plasticky popsat realitu s cílem proniknout do problematiky, verifikovat 

teorie a objevit nové souvislosti. 

> Formulovat závěry. 
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3 Teoretická část 

3. 1 Charakteristika vývojového období 

U některých žáků účastnících se lyžařského výcvikového zájezdu na střední škole 

můžeme pozorovat ve značné míře doznívání nejdramatičtějšího vývojového období a to 

puberty. Zejména u chlapců v prvním ročníku, kdy se zpravidla lyžařský výcvik 

uskutečňuje, vrcholí hormonální bouře, objevuje se podrážděné chování, převládají záporné 

emoce, unavitelnost a občas i poruchy soustředění. Pro pubescenta má silná neformální 

autorita fakticky největší vliv, je překvapivě sugestibilní vůči partě, dá se vyhecovat k 

jednání, které neodpovídá jeho povaze (alkohol, drogy, neohleduplnost atd.). Podle Říčana 

(2004, str. 169-189) je vztah k vrstevníkům jednou z hlavních hybných sil pubescentního 

vývoje a veřejné mínění třídy nebo jiné skupiny vrstevníků je tak silné, že jeho odsudek 

představuje těžkou hrozbu. Kvůli ní pubescent raději riskuje i dost vážný konflikt s rodiči a 

učiteli. Zvláště tam, kde v rodině chybí solidní citové zázemí, podléhá pubescent 

vrstevníkům až nebezpečně. Obyčejně touží po věrném kamarádovi, se kterým by se 

rozuměl. Takové důvěrné přátelství může vydržet řadu let, dokonce celý život. 

Většina žáků, kteří se rozhodnou absolvovat lyžařský výcvik je však 

charakterizována věkovým obdobím psychology označované jako adolescence, v české 

terminologii mládí. Je většinou datována od 15 do 20 let. Helus říká (2003, str.72-77), že 

počátek je spojován s plnou reprodukční zralostí, v jejím průběhu se obvykle ukončuje 

tělesný růst. Z psychologických kriterií je typické dosažení osobní autonomie, ze 

sociologických role dospělého, z pedagogických ukončení vzdělání a získání profesní 

kvalifikace. Důležité se mi jeví pět rozšiřujících a prohlubujících pohledů: 

a) Adolescence nabývá s rozvojem civilizace / kultury na významu. Ukazuje se, že 

na jedné straně se biologické dozrávání zrychluje: pubescence nastupuje dříve (ňadra a 

menstruace u dívek, erekce a hlasová mutace u chlapců, děti jsou sexuálně dříve zralí a 

dříve se sexuálně projevují), ale na straně druhé se dosahování plné osobnostní a sociální 
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rozvinutosti u stále většího počtu mladých lidí posouvá do pozdějšího věku (později 

ukončují školu, později se žení a vdávají, zakládají rodinu, profesně se stabilizují a také 

později nacházejí svou identitu). Zmiňuji se o tom zejména proto, že s tím souvisí déle 

trvající finanční závislost mladých lidí na rodičích a ti při investování do vzdělání svých 

dětí tato hlediska občas zohledňují. 

b) Problémy a dramata provázející pubescenci se transformují do adolescence. 

Pokud byly rozvojové úkoly pubescence dobře zvládnuty, je adolescence obdobím 

postupného zklidňování, díky vyjasňující se životní orientaci. Tomu odpovídá pojetí 

adolescence jako krásného mládí, plného elánu, rozmachu sil, krásných vztahů přátelských 

a mileneckých, vášnivého objevování netušených možností, dobrodružných výprav. Mladý 

člověk si je v tomto věku vědom svých potencialit a zápasí o jejich realizaci. Pokud ovšem 

rozvojové úkoly předchozího období zvládnuty nebyly, hrozí nebezpečí, že problémy a 

dramata pubescence se dále vyostří, nabudou daleko nebezpečnějš ích podob, učiní z 

adolescence životní období hluboké krize s dalekosáhlými důsledky pro celý další život. 
Můžeme pak říci, že v adolescenci dochází k největšímu ohrožení života. Zejména pokud 

mladí neumějí trávit svůj volný čas smysluplně žádoucím směrem jsou vystaveny riziku 
sociálně patologické činnosti. Jde nám o to vybavit žáky žádoucími kompetencemi, které je 

naučí odolávat nástrahám a také je seznámit s atraktivními aktivitami, a lyžování k nim 

bezesporu patří, které přináší vnitřní uspokojení, rudost ze zvládnuté dovednost i , radost z 

úspěchu a zvyšování sebevědomí. 

c) Starost o vlastní budoucnost a zrod reflexe životní cesty se konkretizují v 

naléhavém a důkladném promýšlení jaké další vzdělání zvolit, jakou námahu na sebe vzít, 

jaké životní šance se mohou otevřít s potenciálem, který mladý člověk vlastní. V jakých 

aktivitách se zdokonalovat ve volném čase, kde se angažovat. Dělá si starosti, vyhledává 

informace, pociťuje úzkost, nadšení, leká jej nebezpečí „přibouchnutých dveří", promýšlí 

nové alternativy. To vše ústí u mnoha dospívajících ve zlomový zážitek, že za svou 

budoucnost zodpovídám. 
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d) Podle jednoho z předních badatelů v problematice adolescence E. H. Eriksona je 

téma identity vůdčím životním tématem mladých lidí, kteří aspirují na dospělost. Termínem 

osobní identita označujeme vědomí sebe sama, založené na základních, vyhraňujících se 

životních stanoviscích, plánech životní cesty, klíčových vztazích, hodnotách a názorech. 

Vyjasňováním své identity odpovídá sobě i druhým na otázku kým doopravdy je, oč mu 

doopravdy jde. Osobní identita je jádrem vztahu k sobě samému a její vytváření je 

základem životní stability pro další fáze života. Důležitým činitelem vytváření osobní 

identity jsou mimo jiné vzory a ideály, mezi kterými se mladý člověk rozhoduje. Říčan 

(1989, str. 232-234) v této souvislosti praví: „Hledání a vytváření identity není jen 

záležitostí adolescence, nýbrž celého života. Základy zvolna rostou už od raného dětství... 

Adolescence je však vrcholem osobního zápasu o identitu, proto je tento pojem klíčem k 

tomuto období... Adolescence je senzitivním obdobím pro nalezení osobní identity, pro její 

budování, pro zápas o ni se svým okolím i se sebou samým". Specifickou hrozbu v zápase 

o identitu představuje tzv. konfúze (ve smyslu zmatení, propletení) životních rolí. O 

konfúzi rolí hovoříme, když této zátěži podléhá, když je vláčen situačními vlivy, když je 

natolik závislý na vnějších okolnostech a tlacích, že se nedokáže postavit na svou vlastí 

pozici. Nezformovanost osobní identity a převaha konfúze rolí znamená oslabení vnitřní 

autoregulace, nevybavenost vnitřními zásadami a principy, nedostatek žádoucí pevnosti, 

spolehlivosti a stálosti osobnosti. 

Identita se utváří a projevuje zejména: 

> v oblasti mezilidských vztahů jako vymaňování se z dosavadní těsné vazby na 

rodinu 

> v oblasti psychosexuální jako hledání partnera / partnerky 

> v oblasti pracovní jako vytyčování perspektiv profese 

> v oblasti názorové jako ujasňování si životní orientace 

> v oblasti individualizace jako hledání a vytváření svého životního způsobu 
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> v oblasti občanské seberealizace jako hledání stanoviska, zvažování účasti na 

akcích, zapojování se do hnutí 

e) V období adolescence dochází u většiny lidí k prvním sexuálním stykům i když 

podle Říčana (1989, str. 221): „Hlavním způsobem sexuálního uspokojování zůstává v 

adolescenci masturbace". Mimořádnou událostí pro rozvoj osobnosti pak je, když tento styk 

není jen fyziologickou záležitostí, byť jakkoliv slastnou, ale také a především objevem 

druhého člověka v intimitě sblížení, jaké dosud nebylo poznáno a jaké představuje jeden z 

vrcholných zušlechťujících zážitků. Jedinec, který završil svoji adolescenci zformováním 

základů své identity, je připraven založit intimní vztah s druhým člověkem, především na 

rovině styku dvou pohlaví, ale také na rovině hlubokého a věrného přátelství. Identita je 

potvrzena a obohacena druhým člověkem, který mne objevuje, váží si mne a miluje právě 

proto, že jsem takový jaký jsem, že mám svoji identitu. 

3. 2 Cesta k rekreačním lyžařům 

Lyžování je jeden z nejrozšířenějších zimních sportů současnosti, možná i proto, že 

se odehrává v krásném prostředí na horách, na sněhu, mezi přáteli či individuálně, v 

rozsahu a době, jak kdo chce a může. Charakteristickým znakem lyžování je proměnlivost 

podmínek, která z přírodního prostředí vyplývá, a na které musí lyžař při sjíždění rychle a 

správně reagovat, musí jim přizpůsobovat svoji jízdu. Dobrý lyžař proto ovládá širokou 

škálu pohybů a je tak schopen přizpůsobovat se proměnlivým podmínkám, zejména sklonu 

svahu, členitosti terénu a kvalitě sněhu. Používá různé oblouky s různou technikou 

provedení. 

V počátcích lyžování, kdy výzbroj k zatáčení moc nepomáhala, využíval lyžař pro 

zatáčení na téměř rovných lyžích aktivní pohyby celou částí trupu, ramen, atd. Tyto pohyby 

však přinášely časté chyby, které byly příčinou pádů a značné náročnosti na vlastní 

provedení. Nové techniky je proto postupně odbourávaly, tak jak to vývoj výzbroje 

umožňoval. Pozvolný vývoj vyústil v polovině dvacátého století ve známou francouzskou 
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rotační a rakouskou protirotační techniku, ale lyžaři stále zahajovali zatáčení na 

odlehčených lyžích a ve smyku. 

Na přelomu 50. a 60. let přispěl nástup nových materiálů a technologií do výroby 

lyží, bot a vázání, kvalitní úprava tratí a další novinky k radikální změně techniky 

umožňující mnohem snadnější ovládání lyží. Spočívá v možnosti uvolnit dosavadní 

strnulost trupu a začít lyžovat pouze "na úrovni pánve a nohou" - jednoduše a uvolněně. 

Nová technika, umožňující zahajovat oblouk přímo na zatížené lyži, se u závodníků 

prosadila okamžitě, protože zlepšila přesnost vedení lyží i bezpečnost lyžaře. Přetrvává 

dodnes, tj. skoro půl století, a nyní je všeobecně známa jako carving. 

Přístupnost tohoto stylu pro rekreační lyžaře však dlouhou dobu byla velmi 

problematická. Měnit výukové plány lyžařských škol a vypracovat metodiku lyžařské 

výuky v rámci osnov vyučování tělesné výchovy, nebylo vůbec snadné. Nakonec ani 

výrobci lyží neměli pádný důvod pro náročný vývoj komerčních lyží s větším telemarským 

tvarem. Zlomovým momentem byl pravděpodobně příchod snowboardingu. Mladá 

generace přecházela ve velké míře na „prkna" a lyže se začaly prodávat daleko hůře než 

předtím. Reakce výrobců byla rychlá, lyže se zkrátily a dostaly větší vykrojení. 

Reakcí rekreačně-sportovních lyžařů byl potom "fun carving", který využil krátké 

lyže, závodní techniku a ukázal, že i na lyžích může být pohoda a pohyb efektní a snadný. 1 

díky mediální podpoře se carvingový způsob lyžování dostává do podvědomí veřejnosti a 

lyžařské školy se musí přizpůsobit. Moderní technika se tak oklikou přes extrémní formu 

carvingu dostává i k běžnému lyžaři. 

V současné době jsou lyže vhodné pro výuku carvingu ve výbavě téměř každého 

lyžaře, případně jejich zapůjčení je naprostou samozřejmostí v každé komerční půjčovně i 

rámci některých škol. Vzhledem ktomu, že výuka carvingového lyžování je rovněž velmi 

přístupná lyžařům začátečníkům a lidem, kteří stojí na lyžích poprvé, měla by hrát hlavní 

roli i v rámci kurzů základních a středních škol. 
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3. 3 Didaktika lyžování 

v 

3. 3. 1 Členění lyžařské výuky 

Abychom mohli popsat oblouky používané na různých svazích a různě zdatnými 

lyžaři, je vhodné rozdělit výuku do několika vývojových etap. Racionální lyžařský výcvik 

totiž vyžaduje, aby jednotlivé dovednosti a jejich nácvik byly uspořádány v logickou 

strukturu. V České škole lyžování se dělí výuka lyžaře v oblasti sjíždění a zatáčení na dvě 

vývojové etapy: 

- etapu základního lyžování 

- etapu závodního a extrémního lyžování 

Pro výuku žáků v etapě základního lyžování i pro školení lyžařských pedagogů, 

potřebujeme přehledné schéma výuky, které dělí oblouky podle podmínek. V optimálních 

podmínkách se oblouky vývojově prolínají, neboť např. přechod ze základního oblouku k 

oblouku carvingovému nedělá žákům při reálné výuce zásadní problém . Svah se postupně 

zvětšuje, pohyby jsou přesnější smýkání lyží se zmenšuje až k ideálnímu stavu, kdy vymizí. 

V případě proměnlivých nebo ne zcela vhodných podmínek je zapotřebí, aby byl lyžař 

seznámen i s dalšími možnostmi vedení lyží a použití modifikovaných oblouků jako je 

například oblouk v pluhu, s přívratem vyšší či nižší lyže nebo oblouky v hlubokém sněhu. 

Hlavní osou etapy základního lyžování, je moderní způsob otáčení lyží tlakem do 

vnitřních hran lyží (s využitím telemarského tvaru lyže). Tato technika je z vnějšího 

pohledu charakteristická snižováním těžiště ve fázi zahájení oblouku a má dvě základní 

formy: 

Carving - kde cílem a pohybovým ideálem je vykrojit oblouk čistě bez smyku 

Aktivní drifting - k d e technika je shodná, ale cílem je regulace rychlosti za pomoci cíleného 

driftování (přismýkávání) lyží, které lyžař vyvolává citlivou změnou hranění a lyže řídí 

aktivními pohyby nohou ve směru zatáčení 

V modifikovaných podmínkách a v některých modifikovaných obloucích, je naopak 

používána klasická smyková technika se zahájení oblouku na odlehčených lyžích s 
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využitím rotace či protirotace. Tyto oblouky jsou charakteristické zvyšováním těžiště ve 

fázi zahájení oblouku a v horších terénních podmínkách může právě odlehčení lyží po 

odrazu z hran usnadnit změny směru. V zahájení a v počáteční fázi vedení obou zmíněných 

forem smykových oblouků tedy dochází k smýkání lyží, které v následující fázi vedení 

musíme zastavit. 

3. 3. 2 Princip výuky 

S novou technikou lyžování přišlo i nové chápání v oblasti didaktiky. Již se 

nevyučuje podle starých metodických rad, v nichž bylo dokonalé zvládnutí mnohdy 

obtížného prvku, podmínkou pro nácvik prvku dalšího. Moderní pojetí naopak rozvijí 

myšlenku, že pro správné zatáčení na lyžích je potřebné, aby lyžař měl osvojeny 

jednoduché pohybové dovednosti (např. přenášení váhy z lyže na lyži, pohyby kolen a 

pánve mimo lyže a zpět atd.). 

Při moderní výuce lyžování nacvičujeme jednoduché pohybové dovednosti 

samostatně a po procvičení je postupně "skládáme dohromady". Již při složení dvou 

základních pohybových dovedností tj. složením překlopení lyží z ploch na vnitřní hrany 

pohybem bérců a boků stranou mimo lyže a vedení lyží v obloucích po vnitřních hranách v 

dostatečné šíři stopy, moderně konstruovaná lyže "sama zatočí". Procvičováním a 

skládáním pohybových dovedností prostřednictvím průpravných cvičení se potom snadno a 

rychle dostaneme k základnímu oblouku o rovnoběžných lyžích. Lyžujeme samozřejmě na 

mírném a upraveném svahu. 

Pokud nemáme takový svah k dispozici a přírodní podmínky jsou nepříznivé, 

nacházíme se v modifikované situaci a používáme cestu s využitím modifikovaných 

oblouků v přívratném postavení lyží (oblouky v pluhu a z přívratu vyšší lyží). Princip 

nácviku je stejný, dochází pouze k modifikaci v postavení lyží. 
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3. 3. 3 Cíle lyžařského výcviku 

Výchovný cíl - kolektivní pobyt, společný výcvik a pohyb v terénu zimních hor, 

eventuálně za zhoršených povětrnostních podmínek vede lyžaře k pěstování smyslu pro 

povinnost, dobrovolnou kázeň, vzájemnou pomoc. Pobyt v přírodě rozvíjí smysl pro krásu 

a estetično. 

Vzdělávací cíl - k lyžování je nutná řada znalostí a dovedností z různých oblastí. Vychází 

především z všeobecné zdatnosti a lyžařské všestrannosti. Významnou součástí výcviku je 

také rozšíření vědomostí žáků o specifické pojmy z lyžařské teorie a praxe. Mimoto je 

lyžování ve své turistické formě účinným prostředkem pozvání krajiny a přírody nejen v 

ČR. Při výuce lyžování se musí u žáků vycházet z jejich tělesných a duševních 

předpokladů, tzn. že pro rozvoj techniky lyžování hrají důležitou roli také věkové a 

individuální zvláštnosti žáka. Vlastní pohyb na lyžích je odlišný od jiných dovedností, které 

žáci doposud získali. Rozvíjí obratnost, obecnou vytrvalost a tělesnou zdatnost. 

Zdravotní cíl - správně vedený lyžařský výcvik uspokojuje přirozenou potřebu žáků -

potřebu pohybu. Při jízdě na lyžích je zatěžován velký počet svalových skupin, resp. celý 

svalový aparát, čímž lyžování zajišťuje všestranný tělesný rozvoj. V našich zeměpisných 

šířkách je možné lyžovat jen v horském terénu, kde vlivem nízkého tlaku vzduchu dochází 

k rozvoji srdečně cévního systému. Při tomto pohybu dochází k velkým energetickým 

ztrátám. Kromě toho zvyšuje pohyb v různých povětrnostních podmínkách při rychle se 

měnící teplotě i vlhkosti ovzduší otužilost a celkovou odolnost organismu. Aktivní 

odpočinek v zimní přírodě působí pozitivně na nervovou soustavu, zlepšuje se průběh 

nervových procesů a zrychluje se reakce na změny situace. 
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3. 3. 4 Osobnost pedagoga 

Lyžování by mělo především přispívat k upevnění fyzického i psychického zdraví 

lyžaře. Přičemž typ osobnosti pedagoga věnujícímu se výuce lyžování je jednou 

z primárních složek efektivity výuky. Jeho vztah k lyžování a pobytu na horách vůbec 

určuje do značné míry, jaký vztah žáci k lyžování získají. Při výuce je proto potřebné dbát 

na efektivitu pohybů, přizpůsobit se proměnlivým podmínkám a maximálně omezit 

negativní vlivy na organismus žáka. Vyjma těchto faktorů však ovlivňuje výuku i vztah 

žáků k horám a k lyžování. Cíle žáků jsou různé, od pouhého příjemného pobytu na horách 

až po sportovní výkon. Nový model výuky dává lyžařskému pedagogovi do rukou 

rozmanité kombinace prostředků k dosažení cílů. Specifikuje základní principy a konkrétní 

řešení ponechává na učiteli. Klade tím na pedagoga mnohem vyšší nároky než v minulosti. 

Chce-li cvičitel být akceptován svými svěřenci, musí se chovat podle určitých 

požadavků a norem - musí hrát svou roli. Jestliže nároky své role nesplňuje, dává mu to 

jeho okolí různými způsoby najevo. 

Celkově je možno požadavky sociální role cvičitele lyžování rozdělit do tří 

základních oblastí: 

a) přiměřeně kvalitní zvládnutí jízdy na lyžích (neumí-li cvičitel dobře lyžovat, 

jeho svěřenci to brzy poznají a přestanou ho akceptovat), 

b) teoretické a metodické vědomosti a praktické učitelské dovednosti jako 

nezbytné předpoklady k úspěšné výukové činnosti cvičitele, 

c) žádoucí způsoby chování a jednání (dobrý cvičitel lyžování má většinu z těchto 

vlastností: je trpělivý, veselý a příjemný, jde mu o každého člena družstva, je 

ochotný poradit a pomoci, nelituje námahy, aby své svěřence něco naučil). 

Z chování cvičitele musí jeho svěřenci usoudit, že jejich instruktor je kontaktu 

schopný člověk, na výcviku osobně zaangažován, má řadu sympatických vlastností, je např. 

ochotný pomoci, spolehlivý, má dobrou náladu, je schopný odborník, který lyžováním a 

cvičitelskou prací žije. 
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Řada cvičitelů zůstává ve své práci na úrovni požadavků a) a b), zatímco oblast c) 

(vědomě či nevědomě) zanedbávají. Cvičitel musí jít také příkladem, co se týká působení 

na osobnost svého žáka, nemá mu jít pouze o to, jak naučit svěřence lyžovat. Cvičitel by 

měl být vždy ochotný pomoci, veselý a trpělivý nejen proto, aby se jeho svěřenci cítili při 

výcviku dobře, ale zejména proto, aby se naučili být také jeden k druhému ochotní, milí, 

trpěliví apod. To je velmi důležité výchovné hledisko cvičitelovy činnosti, které zůstává 

mnohdy opomíjeno. 

Optimální by samozřejmě bylo, kdyby cvičitel plnil svou sociální roli ve všech třech 

oblastech. K tomuto ideálnímu stavu se v praxi může pouze více či méně přiblížit. Cvičitel 

by se neměl bát přijmout oprávněnou kritiku družstva, neboť mu může pomoci ke 

zkvalitnění cvičitelské práce. 

3. 3. 5 Optimalizace výuky 

Co nejdokonalejší přizpůsobení momentální situaci z hlediska proměnlivosti 
prostředí, úrovně svěřenců i jej ich cílů atd., je podstatně složitější než discipl inované 

použití metodických řad. Jde o individuální přístup k žákům, který vyžaduje hlubokou 

znalost a skutečné porozumění principům výukového postupu. Každý žák je zde 

individualitou, se kterou samostatně pracujeme. Zapomínat nesmíme ani na individualizaci 

na základě technického vybavení. Je evidentní, že při výuce základních a carvingových 

oblouků bude muset žák na lyžích delších a s menším telemarským tvarem více rozkládat 

váhu mezi lyže a více používat větší vertikální pohyb pro to, aby udělal oblouk o stejném 

poloměru, jako žák na lyžích kratších s větším telemarským tvarem. Žákovi s kratšími 

lyžemi (s větším telemarským tvarem) naopak při stejném rozsahu pohybů lyže zatočí více, 

vzniknou tak větší odstředivé síly a procentuální podíl pánve na zatáčení může logicky být 

větší. 

Nový model výuky je mocným a flexibilním nástrojem v rukou pedagoga. Skutečná 

úspěšnost je však výrazně závislá na kvalitě vyučujícího. Základní osa výuky je pro žáka 

průhledná od vlnovky až po carvingové oblouky. Je proto nezbytné, aby lyžařský pedagog 
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perfektně ovládal celou požadovanou škálu oblouků. Jeho případné chyby jsou viditelné i 

začátečníkovi. Povinností lyžařského pedagoga je ukázat svěřenci konkrétní prvek v 

optimální formě, bez individuálních odchylek. Ty si může dovolit pouze žák, podle své 

morfologie, pedagog však jen při aplikaci techniky mimo výuku. To, že výuka proběhla, 

ještě neznamená, že byly splněny očekávané cíle. Ústřední postavou při moderní výuce je 

lyžařský pedagog, jeho odborná a společenská úroveň. Právě na jeho práci, příkladu a 

působení závisí úspěšnost výuky i úspěšnost pobytu jeho svěřenců v horském prostředí. Na 

něm záleží, zda pobyt na horách bude zážitkem, na který budou svěřenci dlouho vzpomínat 

a budou se k horám a lyžování stále vracet. 

3. 3. 6 Pedagogické a psychologické aspekty práce instruktora 

lyžování 

Lyžování patří mezi sportovní odvětví vysoce náročná na pohybovou koordinaci 

člověka. Zvládnutí všech nároků je podmíněno kvalitním výcvikem vedeným kvalitním 

cvičitelem. Aby se z lyžaře stal dobrý cvičitel lyžování, nestačí, aby uměl jen dobře 

lyžovat. Je nezbytné, aby byl na výši i po stránce výukové. Každý cvičitel musí projít 

předepsanou přípravou všeobecnou, odbornou a pedagogicko-psychologickou a složit 

příslušné teoretické i praktické zkoušky. 

Cvičitel musí splňovat i požadavky kladené společností na osobnost pedagoga 

obecně. Člověk bez dobrého vztahu k lidem, kterého nebaví vyučovat druhé, který využívá 

své cvičitelské kvalifikace jen k tomu, aby se snadno a levně dostal na hory, nebude nikdy 

dobrým cvičitelem. Pedagogické a psychologické poznatky jsou užitečné a žádoucí. Avšak 

jejich přínos dokáže ocenit pouze cvičitel, který s e j e plánovitě a soustavně pokouší ve své 

práci využívat. Je to logické, neboť výuka lyžování má těžiště především v praktické 

činnosti. A ověření teoretických (resp. v rámci teoretické přípravy získaných) vědomostí v 

praxi je závěrečným a nejdůležitějším cílem přípravy cvičitele. 

Naučení a zapamatování si základních poznatků z pedagogiky a psychologie je 

nezbytným předpokladem jejich úspěšného použití při cvičitelské činnosti. Budoucí 
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cvičitelé by však měli znát vedle teorie i řadu konkrétních metod a postupů, které by jim 

umožnily efektivně a adekvátně využívat teoretické vědomosti při praktické výcvikové 

činnosti. 

3. 3. 7 Vztah cvičitel - žák — výcvik 

Vztah mezi cvičitelem a jeho svěřenci lze charakterizovat jako "vzájemné 

ovlivňování". Při lyžařském výcviku jde o vztahy cvičitel - žák, přičemž cvičitel (stejně 

jako učitel ve škole) zaujímá vedoucí a řídící pozici. Těžiště činnosti cvičitele spočívá ve 

výuce teoretických znalostí, v procesu osvojování motorických dovedností a rozvíjení 

pohybových schopností svěřenců a ve výchovném působení. Naopak žák svým chováním a 

reagováním při výcviku (tj. svými pokroky technickými, teoretickými i sociálními) 

prakticky ověřuje efektivitu cvičitelova působení, a tím na základě zpětné vazby ovlivňuje 

jeho další postupy. 

Žák a jeho zájmy 

Má-li být činnost cvičitele úspěšná, nestačí pouze jasně formulovat cíl a úkoly. Je 

nutné z hlediska těchto úkolů analyzovat osobnost cvičence a jeho připravenost. Jinak 

řečeno, musí mít cvičitel v souvislosti s určováním cílů a úkolů výuky jasno i v otázkách, 

kdo je žák a co očekává od cvičitele. Při charakterizování žáků je vhodné přihlížet k 

následujícím hlediskům: 

> věková skupina žáků; zaměření, cíl, metody a prostředky výcviku dětí se liší od 

práce s dospívajícími a dospělými, každá věková skupina má svá specifika, která 

je třeba při výuce akceptovat 

> úroveň fyzické připravenosti žáků; žáci s dobrou kondicí mohou absolvovat 

náročnější způsob výcviku, ten však méně zdatné cvičence může vyčerpat 
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> úroveň lyžařských dovedností žáků; zhruba lze lyžaře rozdělit na začátečníky, 

pokročilé, vyspělé a závodníky; cvičitelé se nejčastěji setkávají s prvními dvěma 

skupinami; obsah a metody výuky jsou pro každou úroveň odlišné 

> motorické nadání žáků; hraje důležitou roli při stanovování postupných cílů 

výcviku rychlost a kvalita osvojování pohybových dovedností a vytváření 

návyků je jedním z rozhodujících faktorů pokroku každého lyžaře; jelikož 

dosahování stanovených cílů má silný motivační efekt na další činnost člověka, 

je nezbytné, aby cvičitel dovedl svým svěřencům určit adekvátní cíle, kterých 

jsou tito schopni s odpovídajícím úsilím dosáhnout; každý splněný cíl posiluje 

jejich kladný vztah k lyžování, k pobytu na horách, k sobě samým i ke cvičiteli a 

ostatním členům družstva 

> zájmy žáků a motivy jejich účasti na výcviku; v této oblasti se žáci nejvíce liší; 

pro cvičitele je důležité, pozná-li zájmy a motivy činnosti svých svěřenců, může 

s nimi lépe pracovat a může je lépe ovlivňovat; toto využití musí být ovšem 

nenásilné a pokud možno nepřímé (značně závisí na dané situaci a zkušenostech 

cvičitele). 

Chceme-li vědět, co žák od výuky očekává, musíme zjistit, jaké jsou jeho představy 

a cíle. Rámcově lze tyto cíle rozdělit do čtyř základních oblastí. Zmíněné cíle mají adeptům 

cvičitelské práce připomenout, jak výcvik působí na cvičence a co jim může poskytnout. 

Cvičitel by si měl podle situace vytvářet takové podmínky, aby výcvik poskytl jeho 

svěřencům maximální množství intenzivních kladných citových zážitků a prožitků. Každý 

člověk rád vzpomíná na osoby, činnosti, věci, situace atp., se kterými má spojené příjemné 

zážitky. A podaří-li se cvičiteli, aby jeho svěřenci vzpomínali na lyžařský kurz právě z 

těchto příčin, byla jeho činnost úspěšná. 
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3. 3. 8 Podmínky efektivního výcviku 

Aby byla cvičitelova činnost efektivní, musí splňovat několik předpokladů. 

Nezajistí ji pouhé dodržení postupu - vysvětlení, předvedení, procvičení a hodnocení. 

Schopnost někoho něco dobře naučit je podmíněna řadou činitelů. Vedle již zmíněné 

vysoké úrovně odborné a pedagogicko-psychologické připravenosti je důležitá i struktura 

vlastností osobnosti cvičitele a nezastupitelné jsou zde i zkušenosti z výukové praxe. 

Právě v praxi existuje řada momentů, umožňujících cvičiteli zvýšit efektivitu 

výcviku. Uvedeme a rozebereme několik faktorů, jejichž akceptování umocňuje výsledky 

cvičitelovy práce. 

Aktivní spolupráce žáků 

Má-li člověk možnost zúčastnit se aktivně (myšlením, radou, hlasováním atp.) na 

přípravě i průběhu činnosti, vykazuje lepší a kvalitnější výsledky. Tento fakt má svoji 

platnost v pracovním procesu ve škole i při lyžařském výcviku. 

Žáci by proto měli být vedeni k aktivní spolupráci. V zásadě platí, že výcvik, který 

má aktivizovat cvičence, musí být připravován a prováděn s ohledem na jejich názory, 

hlediska a zájmy. Takový výcvik bude efektivnější, neboť bude odpovídat představám a 

očekávání žáků, zajistí lepší spolupráci všech zúčastněných a jeho základem bude 

atmosféra partnerství a spolupráce. 

Závěrem bych upozornila, že ani participace účastníků (zejména na přípravě výuky) 

se nemá přehánět. Hrozí zde totiž reálné nebezpečí, že se žáci nepohodnou a nakonec se 

spojí proti cvičiteli, který nechtěl nic jiného než jim vyjít vstříc. Proto je nutné mít situaci 

vždy pevně v rukou. 

Při této příležitosti je třeba se zmínit ještě o situacích, ve kterých je zmíněný 

demokratický způsob rozhodování nežádoucí. Na horách častěji než jinde dochází ke 

kritickým okamžikům, ve kterých je ohroženo zdraví a někdy i životy účastníků. V 
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takových momentech si cvičitel musí zachovat přehled a vystupovat jako autorita. On je 

zodpovědný za svěřence, a proto nesmí připustit diskuse. Musí vést cvičence autokraticky 

(což ovšem neznamená, že si nenechá poradit od zkušenějších a hlavně klidnějších lidí, než 

je sám). Nezbytným předpokladem správného řešení kritické situace je schopnost cvičitele 

učinit rozhodnutí, které odpovídá danému okamžiku, a dále schopnost toto rozhodnutí 

realizovat. Cvičitel by neměl zapomínat na možnost využívat kolektivu k působení na 

jednotlivce. 

Povzbuzování žáků a individualizovaný přistup k niin 

Každá činnost člověka je korigována zpětnou vazbou, tj. průběžnou kontrolou 

úspěšnosti, která ovlivňuje další jednání. I při lyžařském výcviku je nezbytné, aby cvičitel 

pozoroval a zhodnotil snahu a (i dílčí) výsledek svěřence. Posiluje tím jeho další chuť do 

výcviku, což má zase vliv na zlepšování výsledků výuky. 

Při výuce je účinnější zaměřit se na pozitivní posilování nácviku dovedností (tj. 

využívání pochval a odměn) než na posilování negativní (tj. trestání). Na těchto principech 

jsou postaveny i následující poznatky. 

Každý pozitivní výsledek cvičence je třeba podchytit a cvičence pochválit (krátce, 

někdy stačí pohled nebo povzbudivé či uznalé gesto). Cvičitel má postřehnout i chyby 

cvičence a okamžitě je krátce a výstižně opravit (stručně sdělit, jak má pohyb provádět 

správně). Když chválit, tak rozhodně, jasně a adresně. Každá pochvala musí mít důvod. 

Cvičitel by neměl sledovat a oceňovat pouze lyžařský a technický pokrok cvičence, ale i 

jeho snahu. Vyskytnou-li se častěji chyby u více žáků, nebývá to způsobeno jejich 

neschopností nebo "nešikovností", ale je třeba, aby cvičitel kriticky zhodnotil dosavadní 

postup a jeho nedostatky odhalil. Cvičitel by neměl nutit cvičence příliš často a dlouho 

opakovat ten prvek jízdy, který se mu nedaří a ve kterém je neúspěšný, mohl by to být 

začátek negativního vztahu k lyžování. 
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Pokusím-li se problematiku povzbuzování žáků při lyžařském výcviku rozebrat z 

hlediska jejich subjektivních pocitů a prožitků, mohu zformulovat některé důležité 

momenty správného povzbuzování. 

Dodržováním zásad tohoto přehledu bude plněn i důležitý požadavek individuálního 

přístupu ke svěřencům. Aby bylo možné činnost cvičitele označit za správnou, měl by 

každý z jeho svěřenců mít na konci výcviku pocit, že se cvičitel věnoval především jemu a 

že cvičitel i na jeho lyžařských pokrocích záleží. 

Nic nenaruší aktivitu a spolupráci žáků tak jako chování cvičitele, ze kterého je 

patrný nezájem a osobní nezangažovanost vzhledem ke každému z nich. Také existují však 

určité hranice únosnost) individuálního přístupu. Ani zájem o jedince se nesmí přehánět. 

Mohlo by to u ostatních členů družstva vzbudit tzv. žákovskou žárlivost a odmítnutí další 

spolupráce. Tento fakt dobře dokumentuje, že postavení cvičitele není jednoduché a že 

vedle odborné úrovně musí být na výši i z hlediska sociální taktiky a strategie. 

Výcvik podle pokročilosti žáků 

Cvičitel musí umět posoudit lyžařské umění svých svěřenců, aby mohl stanovit 

adekvátní cíle výuky a zvolit správné prostředky pro jejich dosahování. V úvodu každého 

kurzu se konají tzv. rozřazovací jízdy: podle projevené vyspělosti jsou žáci rozčleňováni do 

družstev. Zajistí se tím přibližná výkonnostní a technická homogenita jednotlivých 

výcvikových skupin. 

Při rozřazovacích jízdách se obvykle vyskytne řada sporných případů, neboť většinou chybí 

čas na rozježdění. Proto je nezbytné, aby cvičitel byl schopen rozpoznat, co jeho svěřenci 

dovedou a jaké mají motorické předpoklady. Přes velké individuální rozdíly v technice a 

způsobu jízdy lze rozlišit čtyři základní úrovně zvládnutí lyžařské techniky, odpovídající 

kategorii začátečníků, pokročilých, vyspělých lyžařů a závodníků. 

Jednotlivé fáze vývoje lyžařských dovedností korespondují s fázemi motorického 

učení. Tento fakt je pochopitelný (umění lyžovat je výsledkem procesu motorického učení) 
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a vysvětluje typické projevy a pohyby v jednotlivých úrovních. Zároveň pomáhá najít 

správné zásady a zákonitosti úspěšného působení cvičitele. 

Kategorie začátečníků: nezbytným předpokladem efektivního učení je 

shromažďování informací (četbou, sledováním výkladu, lyžařských filmů, ukázek a popisu 

konkrétního prvku). V průběhu shromažďování informací se utvářejí představy o pohybu. 

Následují první vlastní pokusy cvičence o provedení prvku. Díky neurofyziologickým 

zákonitostem motorického učení jsou pohyby začátečníka neúsporné, nepřehledné, 

nekoordinované a generálizované, neboť do činnosti je zapojováno mnohem více svalových 

skupin, než je třeba. 

Výsledkem je typický obraz jízdy začátečníka. Opakováním a neustálým 

opravováním chyb se pohybový projev lyžaře začátečníka stává postupně jistějším, dotyčný 

zvládá nové a nové prvky jízdy a zvolna se dostává na vyšší úroveň. 

Kategorie pokročilých: Pro přechod do této skupiny je charakteristický okamžik, ve 

kterém lyžař sám pozná, že pohyb v jeho podstatě zvládl a provedl bez větších chyb (tzv. 

aha-moment). Motorické projevy jsou přesnější, ekonomičtější a elegantnější. Též nové 

prvky jízdy jsou osvojovány snadněji. Celkově působí jízda pokročilého lyžaře dobře, 

neboť při ní nedělá žádné podstatné chyby. Je však dosud neotesaná a postrádá eleganci 

dokonalého provedení. Chceme-li z pokročilého lyžaře udělat lyžaře vyspělého, musíme při 

výcviku respektovat dva požadavky: odstranit všechny zbývající chyby a nedostatky a 

trpělivým opakováním vytvořit předpoklady pro zautomatizované provádění pohybů. 

Cvičitel musí umět rozeznat všechny chyby v jízdě svěřenců a musí je umět 

odstranit. V tom je těžiště jeho práce s pokročilými lyžaři. Je totiž prokázáno, že pokud se v 

této fázi motorického učení zafixují některé chyby při provádění pohybů, dají se později jen 

velmi obtížně odstranit. 

Je-li práce se začátečníky náročná zejména na trpělivost cvičitele, vyžaduje výcvik 

pokročilých lyžařů perfektní diagnostické schopnosti k posouzení úrovně jízdy a 

metodickou vybavenost k nápravě chyb (trpělivost přitom samozřejmě také nesmí chybět). 

Kategorie vyspělých lyžařů: Neustálým opakováním a opravováním nedostatků se 

jízda zkvalitňuje, pohyby se automatizují. Lyžař nemusí nad správným provedením pohybu 
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přemýšlet (v tom se nejvíce odlišuje od předchozí úrovně), může se zaměřit více na výběr 

nebo volbu způsobu jízdy v závislosti na terénu. Pohyb vyspělého lyžaře je účelný, 

úsporný, elegantní a odpovídá nárokům terénu. Tato úroveň tvoří horní hranici pro většinu 

lyžařů. 

Kategorie závodníků: Zvládnutí pohybu na úrovni tzv. tvořivého uplatnění 

dosáhnou pouze ti lyžaři, kteří se díky bohatým zkušenostem a praxi v nejrůznějším terénu 

dostali z omezenosti automatismů. Své dovednosti používají tvůrčím způsobem, každou 

jízdu jsou schopni dopředu naprogramovat a zejména v kritických úsecích (kde je 

automatismus pomalý a nemusí být vždy vhodný) mohou daný program pružně přizpůsobit 

situaci a vyřešit ji tak optimálně a s nadhledem. 

Cvičitel se nejčastěji pracovně setkává se zástupci prvních dvou kategorií. Vyspělí 

lyžaři a závodníci jen sporadicky vyhledávají jeho péči v kurzech lyžování. Proto je třeba, 

aby se cvičitelé soustředili zejména na výcvik začátečníků (tj. na metodické postupy a 

výcvik vlastní trpělivosti) a pokročilých lyžařů (tj. na perfektní znalost techniky a postupů 

k odstraňování nedostatků). Proto je důležité, aby cvičitel uměl odhalit chyby, kterých se 

jeho svěřenci dopouštějí, aby správně analyzoval jejich příčiny a dovedl poradit, jak je 

odstranit. Rozeznáváme chyby hlavní, vedlejší a nahodilé. 

Hlavní chyby brání zvládnutí potřebných pohybů a zvládnutí techniky (např. chyby 

v základních pohybových dovednostech). Vedlejší chyby nebrání zvládnutí pohybového 

úkolu, ale ztěžují jeho provedení (neekonomičnost pohybu, provedení bez elegance). 

Nahodilé chyby jsou např. náhodná ztráta rovnováhy, momentální indispozice, vada ve 

vybavení apod. 

Zpočátku vytýkáme pouze chyby hlavní (ne více nežli dvě). Rychlým 

odstraňováním hlavních chyb postupujeme rychleji k cíli. 

Cvičitel si musí uvědomit, že na věku jeho žáků jsou závislé: zájmy žáků a jejich 

motivace, úroveň jejich vědomostí, dovedností a motorických předpokladů, cíle a úkoly 

výuky, formy a prostředky výuky, metodický postup cvičitele, jeho slovní projev, chování a 

vystupování. 
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Nelze používat stejný způsob výuky pro děti i pro dospělé, pro dospívající nebo 

starší lidi. Jestliže musí být cvičitel pro děti okolo 8 až 12 let především autoritou, 

adolescenti vyžadují demokratický a kolegiální přístup. Dospívající vyžadují v zásadě 

přístup jako dospělí, přitom však provádějí řadu nepředložeností jako děti. Vyjít s nimi je 

mnohdy snadné, ale stačí málo a ochota ke spolupráci se ztratí. Většinou jsou ochotni uznat 

autoritu odborníka (který se nad ně ovšem nevyvyšuje) a oceňují poskytnutí možnosti 

projevit vlastní názor. 

Žáci středních škol vyžadují při učení rozbor nacvičovaného pohybu, zdůvodňování 

postupů, snaží se proniknout do zákonitostí a principů vyučované látky atp. Práce s nimi 

vyžaduje, aby cvičitel zapojil do hry jejich myšlení a zejména zkušenosti, které v průběhu 

života nasbírali. 

3. 3. 9 Zákonitosti výcviku 

Jde v podstatě o problematiku aplikace didaktických zásad. V odborné pedagogické 

literatuře je jich uváděna celá řada. Zde jsem některé z nich v aplikované podobě uvedla, 

např. zásada názornosti (zdůraznění úlohy dobrého předvedení, ukázky, resp. použití 

výukových filmů apod.), zásada uvědomělosti a aktivity žáků (požadavek aktivní 

spoluúčasti žáků na přípravě a provádění výcviku), zásada přiměřenosti výuky (výuka 

podle věkových stupňů) a zásada individuálního přístupu (výcvik podle lyžařské 

pokročilosti, resp. problematika povzbuzování žáků). 

Kromě zmíněných zásad jsou při lyžařském výcviku důležité ještě dvě zásady: 

výuka lyžování má postupovat ve smyslu zásady "od lehčího ke složitějšímu", a vývoj 

nároků na cvičence má odpovídat požadavku „od známého k neznámému". 

Jízda na lyžích je složitým pohybovým celkem, který se skládá z řady na sebe 

navazujících dílčích prvků. Při výcviku je vhodné začínat vždy od prvků jednodušších a 

snáze proveditelných a po jejich zvládnutí přejít ke složitějším celkům. Člověku, který stojí 

na lyžích poprvé, musíme nejprve pomoci zvyknout si na to, že místo 30 cm dlouhého 

29 



chodidla má ovládnout několikanásobně delší lyže. Proto ho nejprve učíme pohybům a 

obratům na místě, chůzi, potom pomalejší jízdě atd. 

Je známo, že člověk se lépe učí, když nové pohybové celky navazují nebo vycházejí 

z pohybů již známých. Jestliže je jízda na lyžích žáku neznámá (tj. sám ji ještě neprováděl), 

je třeba při výcviku vycházet z pohybů, které jsou mu známy a které mu žádné potíže 

nečiní. A tak se dostáváme k tomu, že např. začátečníka nemůžeme postavit přímo na 

sjezdovku a pustit ho dolů, stejně jako pokročilého lyžaře jen obtížně naučíme oblouky na 

vnitřní lyži, nezvládl-li odšlapování. 

Obě zásady jsou důležité zejména pro vznik a existenci metodických postupů při 

výuce lyžování. Dodržování metodických postupů znamená, že cvičitel dané zásady 

akceptuje. Nestačí však zvolit si některý metodický postup a myslet si, že tím vytváříme 

předpoklady pro úspěšný výcvik. Má-li tento postup být efektivní, musí být správný, a má-

li být správný, musí vycházet ze tří základních hledisek: z výchozí úrovně cvičence (z jeho 

lyžařského umění a zdatnosti), z daných podmínek výcviku (počasí, sněhu, terénu, počtu 

žáků, jejich výstroje atp.) a konečně z cílů, které výcvik sleduje (výcvik dětí, adolescentů, 

jejich zájmy, motivy účasti atp.). 

Průběh výcviku 

Ať je cíl výcviku jakýkoli, podmínky dobré nebo méně dobré, úroveň žáků vysoká 

nebo nízká, ať jde o děti nebo dospívající, vždy je velmi důležité, aby žáci měli po skončení 

výcviku intenzivní příjemný pocit uspokojení. Na vzniku tohoto pocitu se významnou 

měrou podílí cvičitel. Jako vedoucí činitel dění na svahu musí vytvářet takové podmínky 

výcviku, které z lyžování dělají činnost radostnou a zajímavou. 

Z tohoto hlediska by cvičitel měl dbát na to, aby: 

> Nepřetěžoval pozornost žáků. Trvá-li jedna činnost příliš dlouho, stává se 

jednotvárnou a nudnou; je třeba mít v zásobě dostatečné množství způsobů 

nácviku a procvičování jednotlivých prvků jízdy, umět navodit zdravé soupeření 

v družstvu, měnit charakter činnosti atp. (Nezapomínejme, že např. šestileté dítě 
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je schopno věnovat se plně jediné činnosti pouze 10 až 13 minut. Po této době 

musí změnit objekt své pozornosti. Je-li nuceno provádět nadále tutéž činnost, 

stává se nepozorným a zlobí.) 

> Nepřetěžoval cvičence fyzicky. Překonávání fyzické námahy je zdravé, ovšem 

nesmí se přehánět, neboť se stoupající únavou se zvyšuje i pravděpodobnost 

úrazu; proto je důležité zařazovat při výcviku včas přestávky, vyplněné vhodnou 

odpočinkovou činností (opalování, koulování, soutěž o nejhezčího sněhuláka, 

sledování přírody, místopis okolí atp.) 

> Hledal individuální cesty a způsoby vlivu na jednotlivé cvičence. O této 

problematice bylo již řečeno dost, proto zde připomínáme pouze hlavní princip -

cvičitel má pracovat a chovat se tak, aby měl každý z jeho svěřenců pocit, že 

právě na něm a jeho lyžařském pokroku cvičiteli skutečně záleží. 

> Poskytl žákům možnost volného ježdění. Každý lyžař si rád vyzkouší nově 

naučené prvky sám a v jiných podmínkách, než pod kontrolou cvičitele a 

ostatních členů družstva; musí však vědět, co má zkoušet, popřípadě zlepšovat 

na své jízdě; proto by měl cvičitel každého svěřence před volnými jízdami 

informovat o tom, na co by se měl soustředit, stejně jako mu dát po jízdách 

příležitost k prokonzultování problémů, se kterými se setkal. 

> Každý výcvik zakončil v pozitivním smyslu. Ne nadarmo se říká, že "konec 

dobrý, všechno dobré"; nejsnazší způsob navození dobrého konce je poskytnout 

každému členu družstva, aby si na závěr zajel to, co mu jde a co umí (pocity 

uspokojení, které tuto jízdu doprovázejí, mohou kompenzovat i předchozí 

negativní prožitky z neúspěšného provedení jiných prvků jízdy). Velmi důležité 

je, aby cvičitel na závěr zhodnotil a vyzdvihl kladné výsledky jednotlivců i 

celého družstva (takové pozitivní uzavření výuky motivuje cvičence k dalšímu 

úsilí a k aktivní spolupráci s cvičitelem a upevňuje kladné meziosobní vztahy 

mezi nimi). 

Tyto skutečnosti, poznatky a požadavky nevyčerpávají úplně problematiku 

pedagogických a psychologických aspektů cvičitelovy činnosti. Musíme mít na paměti, že 
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při výběru učiva jsou základním kritériem zkušenosti z výuky, popřípadě nejčastější 

pedagogické a psychologické nedostatky, se kterými se v práci cvičitel setkal. 
t 

3. 4 Bezpečnost při lyžařském výcvikovém zájezdu 

Vedoucí výcviku (instruktor družstva) je hlavním a nezastupitelným činitelem, který 

předvídavostí, odhadem situace a možností členů družstva, přímo ovlivňuje možná rizika 

vzniku úrazů. Cílem instruktorů a cvičitelů lyžování je, vybavit se takovými teoretickými 

znalostmi a praktickými dovednostmi, aby nebyli přinuceni za daných okolností 
improvizovat nebo porušovat pravidla bezpečnosti práce. 

Nejfrekventovanějším důvodem ke vzniku úrazů jsou pády při jízdě. Jejich příčinou 

bývá nejčastěji: 

> nezvládnutí techniky jízdy na lyžích 

> nepozornost 

> nekázeň 

> nedbalost 

Na úrazech se dále podílejí tzv. skryté příčiny: 

> špatná nebo nedůsledná organizace výcviku 

> příliš náročné terénní podmínky (sklon a členitost svahu) 

> rychlost jízdy 

3. 4. 1 Pravidla chování na sjezdových tratích 

Lyžování je spojeno s určitými riziky, z nichž vyplývá nebezpečí úrazů a škod. Žáka 

proto musíme obeznámit s pravidly chování na sjezdových lyžařských tratích a žák je musí 

dodržovat. Jedná-li v rozporu s těmito pravidly, odpovídá za následky vzniklé jeho 

nesprávným chováním. 
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> Brát ohled na ostatní lyžaře a snowboardisty 

Každý lyžař a snowboardista se musí chovat tak, aby neohrožoval a nepoškozoval 

někoho jiného. 

> Ovládání rychlosti a způsobu jízdy 

Každý lyžař a snowboardista musí jet s dostatečnou vzdáleností od ostatních. Musí 

přizpůsobit svou rychlost a způsob jízdy svým schopnostem a také terénu, 

sněhovým a povětrnostním podmínkám i hustotě provozu. 

> Volba jízdní stopy 

Lyžař a snowboardista přijíždějící zezadu musí zvolit svou jízdní stopu tak, aby 

neohrožoval lyžaře a snowboardistu, který jede před ním. 

> Předjíždění 

Předjíždět se smí ze shora anebo ze zdola, zprava anebo zleva, avšak vždy jen s 

takovou vzdáleností, která ponechává předjížděnému lyžaři anebo snowboardistovi 

dostatečný prostor pro všechny jeho pohyby. 

> Najíždění na sjezdovku, pokračování v jízdě dolů a po svahu nahoru 

Každý lyžař a snowboardista, který chce najet na lyžařskou sjezdovku, který se po 

zastavení chce opět rozjet dolů anebo pohybovat svahem nahoru, se musí ve směru 

nahoru i dolů ujistit, že to může učinit bez dalšího ohrožení / nebezpečí jak pro 

sebe, tak i ostatní. 

> Zastavení 

Každý lyžař a snowboardista musí zabránit tomu, aby se v jiných než nouzových 

stavech zdržoval na úzkých anebo nepřehledných místech sjezdovky. Lyžař nebo 

snowboardista, který upadl, musí takové místo co možná nejrychleji opustit. 

> Výstup a sestup 

Lyžař a snowboardista, který vystupuje nahoru anebo který sestupuje dolů pěšky, 

musí používat okraj sjezdovky. 

> Dbát na značky a na znamení 

Každý lyžař a snowboardista musí dbát na značení a na signalizaci. 
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> Poskytování pomoci 

Při nehodách je každý lyžař a snowboardista povinen poskytnout pomoc. 

> Povinnost prokázat se 

Každý lyžař a snowboardista, nehledě na to, zda je svědek nebo osoba zúčastněná, 

zda je odpovědný či ne, musí uvést v případě nehody své osobní údaje. 

3. 4. 2. Pravidla úrazové prevence při lyžařské výuce 

Úrazy při lyžování představují vážné narušení zdravotního cíle lyžování. 

Zraněnému způsobují bolest a učiteli řadu potíží. Snížit riziko vzniku úrazu může i 

učitel a to výběrem učiva a dobrou organizačně metodickou činností. Pro účinnou 

úrazovou prevenci je vhodné aby se respektovaly a dodržovaly tyto zásady a pravidla: 

> Vyučovací jednotka má proti běžné hodině tělesné výchovy často vyšší efektivitu a 

delší dobu trvání. Na zájezd je vhodné se fyzicky připravit a kondici žáků brát v 

úvahu. 

> Je třeba včas dbát na vhodnou výzbroj a kontrolovat její funkčnost (délka a typ lyží, 

bezpečnostní vázání atd.) 

> Riziko úrazů vzniká již při úvodním rozježdění a rozřazení do družstev. Úplné 

začátečníky vyčleníme včas do družstev, která zahájí řízenou výuku. Pro ostatní 

vybereme takový svah, který zvládnou i slabší lyžaři, nejlépe s bezpečným 

dojezdem. 

> Slabší lyžaři mají 2x a začáteční 7x vyšší riziko úrazu, proti výborným lyžařům. 

Pedagog u družstva slabších lyžařů, by proto měl mít dostatek zkušeností a dobře 

znát problematiku základního výcviku. 

> Křivka úrazovosti se v průběhu zájezdu mění. Ve smíšených družstvech mají 

děvčata vyšší počet úrazů vzhledem k rozdílné výkonnosti. Počet úrazů v průběhu 

výcvikového týdne je nejvyšší u děvčat druhý a u chlapců třetí den plného výcviku. 

Projevuje se zde vliv pobytu na horách a nezvyklé fyzické zatížení. Zařazujeme 

proto aktivní oddechový půlden. Četnost úrazů v průběhu jednotlivých půldnů je 
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nejvyšší kolem 11 a 16 hodiny, tj. po 1,5 až 2 hodinách výuky. Přitom důvodem je 

spíše snížená pozornost žáků, než jejich větší fyzická únava. Úrazy vznikají i z 

nedostatečného rozcvičení před výcvikem, nebo po delším čekání u vleku či po 

jízdě na sedačce. Hlavním mechanismem vzniku úrazu je pád. V úvodu výuky je 

proto vhodné vyzkoušet „bezpečný lyžařský pád". 

> Riziko úrazu se zvyšuje na neupraveném svahu a sjezdové trati. 

> Při vzniku úrazu postupujeme . s rozvahou podle zásad první pomoci. 

Spolupracujeme s Horskou službou a zorganizujeme šetrný převoz zraněného. 

Nezapomeneme na splnění všech povinností vyplývajících z předpisů o evidenci 

úrazů. 

3. 5 Legislativní podmínky lyžařských výcvikových zájezdů 

Uvádím současné zákony, směrnice a předpisy , které umožňují přípravu a 

provedení LVZ realizovat v takové míře, aby byl splněn výukový program, zajištěna 

bezpečnost žáků i instruktorů. 

> zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví 

> zákon č. 354/1991 Sb. o střední škole 

> zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a 

jiném vzdělávání 

> vyhláška č. 185/1990 Sb. o zotavovacích a jiných podobných akcích pro děti a 

dorost 

> metodický pokyn MŠMT ČR k organizaci lyžařského výcviku č.j. 24799/93 - 50 

> metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ve školách a 

školských zařízeních zřizovaných MŠMT č.j. 37014/2005 - 25 

> metodický pokyn MŠMT ČR k personálnímu zabezpečení lyžařských výcvikových 

zájezdů pořádaných základními a středními školami a ke vzdělávání instruktorů 

školního lyžování pro LVZ č.j. 25861/93 - 50 
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> metodický pokyn k organizování sportovně turistických kurzů č.j. 18388/94 - 50 

(střední školy) 

> organizační řád školy - ředitelství školy při zpracování tohoto vnitřního řádu 

vydává samostatnou přílohu „Metodický pokyn k organizaci lyžařslého výcviku" 

> zásady činnosti akreditovaných zařízení v oblasti lyžování, vydává odbor sportu a 

tělovýchovy MŠMT 

V závěru teoretické části cítím nutnost vysvětlit, proč se ve své práci nezabývám výukou 

běhu na lyžích. Kurzy na naší škole organizujeme každoročně po mnoho let a od výuky 

techniky běhu jsme postupem doby zcela upustili. Důvodů je několik. Nejzávažnější a 

neovlivnitelný je fakt, že Šumava (konkrétně okolí Lipenské přehrady), kterou z finančních 

důvodů upřednostňujeme, nenabízí v termínu, který volíme, pro tento druh sportovního 

vyžití dostatek sněhu, dále studenti se běhu na lyžích vyhýbají a v dnešní době, kdy je účast 

na kurzech zcela dobrovolná je to argument, který zohledňujeme a v neposlední řadě jsou 

to finanční prostředky, které zapůjčení běžek vyžaduje, neboť naše škola touto výbavou 

nedisponuje. 

4 Výzkumná část 

4. 1 Vymezení výzkumu 

Tomáš Gnad a kolektiv (2005, str. 167) píší: „V současné době je lyžování 

zařazeno do kategorie sportů, vyžadujících zvláštní klimatické, prostorové nebo materiální 

podmínky. Provádí se formou lyžařských výcvikových zájezdů nebo ve školách v horských 

oblastech v hodinách tělesné výchovy. Školní mládež na základních školách má stanovený 

lyžařský výcvik v 7. třídě a na středních školách v 1. ročníku. Žáci se lyžařských zájezdů 

zúčastňují se souhlasem zákonného zástupce. Pokud se zájezd v daném ročníku nenaplní, 

účastní se ho i žáci z jiných ročníků. Lyžování je zakotveno v osnovách pro gymnázia, 
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střední odborné školy a učňovské školy. Na vysokých školách pedagogického směru mají 

studenti absolvovat dva lyžařské kurzy a na ostatních vysokých školách jeden zimní kurz". 

S těmito názory bych ráda polemizovala. 

Problém, kterému věnuji svůj výzkum, spočívá v nedostatečném zájmu 

našich studentů o lyžařský výcvikový zájezd. Ráda bych objevila příčinu tohoto jevu, 

protože nastudovaná literatura různých autorů, jednoznačně dokazuje množství pozitiv, 

které tato pohybová aktivita, mimochodem jedna z nejstarších, bezesporu má. 

První překážkou se jeví, že tento sport vyžaduje zvláštní klimatické, 

prostorové "nebo materiální podmínky. Z toho vyplývají skutečně nemalé finanční nároky 

na realizaci výcviku, žáci se musí přesunout do horského prostředí, tudíž počítáme položku 

za dopravu, dále musí adekvátně bydlet (stravování, pitný režim, ubytování ve vhodných 

prostorech, možnost sušení oblečení, bot), žák musí být vybaven předepsanou výzbrojí a 

výstrojí, i zapůjčení představuje nemalou částku, nezbytné je seřízení lyží v autorizovaném 

servisu. Připočítat je nutno cenu permanentky, která není přenosná, tudíž platí každý 

účastník. Sečtu-li odhadem všechny položky (doprava - 250,- / ubytování - 3 500,- / 

permanentka - 1 080,- což je cena po 50% slevě / půjčovna - přibližně 1 500,- nebo servis 

250 - 500,.) vychází mi přibližná částka 6 000 Kč. Je to málo, nebo moc...? 

LVZ se uskutečňuje v 1. ročníku střední školy. Nepovažuji to za optimální 

řešení. Začátek docházky do nové školy vyžaduje velké investice (učebnice, sešity, 

pracovní listy, školní pomůcky, příspěvek SRPŠ, v domově mládeže platba za ubytování a 

stravování zálohově na dva měsíce, pomůcky, obuv a oděv na praxi, obuv a oděv na hodiny 

TV, zájmové kroužky aj.). Finanční záloha na lyžařský pobyt se musí poslat nejčastěji do 

konce září, kdy jsou vydání rodiny největší. A hlavně žáci se ještě neznají, nejsou 

vytvořeny koherezní vztahy ve skupině, většina žáků zápasí s adaptací na nové prostředí, 

mnozí se obávají, jak by v neznámém kolektivu uspěli a mnohdy se nedokáží přenést přes 

pocit, že by se mohli nedostatečně zvládnutou pohybovou aktivitou ve formální skupině 

vrstevníků znemožnit. 
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Souhlas rodičů. Ne vždy jsou překážky v souvislosti s rodinou na straně 

financí, někteří rodiče, ve většině případů jsou to lidé, kteří ve svých původních rodinách 

také nebyli k tomuto sportu vedeni, nikdy na lyžích nestáli a dovednost lyžování jim 

připadá jednak zbytečná, jednak velmi nebezpečná. 

Pokud se zájezd v daném ročníku nenaplní, účastní se ho i žáci z jiných 

ročníků. Bohužel jsem vlastníkem jiné zkušenosti. Pochopitelně toto rozhodnutí pramení z 

podpory lyžařského výcvikového zájezdu vedením školy a jestliže škola upřednostňuje 

odlišné aktivity a ředitel školy žáky jiného ročníku neuvolní, nedá se s tím nic dělat. 

Bohužel musím konstatovat, že jsme se v letošním školním roce staly jednou 

ze středních škol, které se nepodařilo po mnoha letech lyžařský výcvikový zájezd žáky 

obsadit. 

4. 2 Cíl výzkumu 

Zjistit, zda mají v současné době učitelé a vychovatelé na středních školách 

ve složitých ekonomických, materiálních a sociálních podmínkách, kdy není lyžařský 

výcvikový zájezd povinný, možnost kvalitním způsobem naplňovat vzdělávací a výchovné 

cíle lyžařského výcvikového zájezdu. 

4. 3 Hypotézy 

Hypotézy vycházející z výzkumného problému zpracovaného s pomocí 

učitelů tělesné výchovy na středních školách: 

H a)(hypotéza) Předpokládám, že všichni dotazovaní tělocvikáři potvrdí, že LVZ 

organizují ve své škole každoročně. 

H b) Předpokládám, že LVZ organizují pro žáky prvních ročníků. 
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H c) Předpokládám, že mají i v jiných stř. školách problém naplnit LVZ žáky z 

jednoho ročníku. 

H d) Problém v nedostatečném počtu přihlášených žáků i na jiných školách vidím 

v tíživé ekonomické situaci rodin a nezájmu žáků. 

H e) Předpokládám, že není v možnostech škol vlastnit lyžařskou výzbroj a 

výstroj pro většinu přihlášených žáků. 

H í) Domnívám se, že na realizaci LVZ se podílejí v některých školách sponzoři. 

H g) Předpokládám, že většina středních škol organizuje LVZ na českých horách 

H h) Předpokládám, že ve stř. školách vedoucí lyžařského výcviku nevyžaduje 

povinné používání ochranné přilby. 

Hypotézy vycházející z výzkumného problému zpracovaného s pomocí 

žáků střední školy: 

H 1 ) Předpokládám, že do lyžařského výcvikového zájezdu se přihlásila 

alespoň polovina studentů prvního ročníku. 

H 2) Předpokládám, že zálohu v termínu zaplatili a tím závazně potvrdili 

přihlášku do LVZ téměř všichni přihlášení. 

H 3) Předpokládám, že nejzávažnějším důvodem nezájmu o LVZ je nedostatek 

finančních prostředků rodiny. 
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H 4) Předpokládám, že alespoň třetina žáků je v rodině vedena k zimním 

sportům. 

H 5) Předpokládám, že kdyby se na LVZ jezdilo v souladu s osnovami tělesné 

výchovy ve druhém ročníku, přispělo by to ke zvýšení zájmu o účast na 

akci. 

H 6) Předpokládám, že si významná většina žáků uvědomuje přednosti a výhody 

zvládnuté lyžařské dovednosti, zvláště atraktivně se jim zřejmě bude jevit 

pobyt na horách ve skupině vrstevníků. 

4. 4 Metody práce 

Pro určení vhodného postupu a volby optimálních metod je nutné vycházet z 

výše uvedeného a definovaného cíle, problémů a hypotéz. Nastíněný problém sleduji 

několik let, pomocí rozhovorů, pozorování a zkušeností jsem si ujasnila možné příčiny. K 

ověření hypotéz jsem použila dotazníkovou formu (konkrétně spíše anketu než dotazník) a 

pomocí ní bych se chtěla dopracovat k prokazatelným výsledkům. Je to metoda sice 

jednoduchá, ovšem při velkém počtu respondentů časově i organizačně náročná, zároveň 

skýtá záruku, že přinese nejlepší možná zjištění. Při sestavování dotazníku pro žáky střední 

školy jsem vycházela ze skutečnosti, že dotazník budou vyplňovat všichni přítomní žáci 

prvního ročníku (4 třídy) ve škole, že ho budou vyplňovat při hodině tělesné výchovy, že 

požádám o spolupráci učitele TV, tudíž jsem musela zohlednit fakt, že práci nad 

dotazníkem nesmí být časově příliš náročná a komentář k němu by neměl vyžadovat 

dlouhou přípravu. 
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4. 4. 1 Vymezení zařízení 

Pracuji jako vychovatelka v domově mládeže při VOŠ a SOŠ v Březnici, věnuji se 

výchovné skupině adolescentů 1. a 2. ročníku, tzn. chlapcům 15 až 16 let. Této sociální 

skupiny se problém účasti na lyžařském výcvikovém zájezdu týká nejaktuálněji. LVZ se 

účastním každoročně jako instruktor lyžování. 

Domov mládeže poskytuje ubytování chlapcům i dívkám a v současné době je zde 

přihlášeno 66 žáků, výchovnou činnost zajišťují 4 vychovatelky. Žáci bydlí ve třílůžkových 

pokojích, ale většinou jsou ubytováni po dvou na jednom pokoji. Denně mají k dispozici 

tělocvičnu, počítačovou učebnu s internetem, mohou využít venkovní fotbalové a 

volejbalové hřiště, vybavení na stolní tenis, stolní hry. Vychovatelky nabízejí množství 

rozmanitých mimoškolních aktivit, které jsou více či méně využívané. 

První část výzkumu jsem realizovala ve čtyřech třídách prvního ročníku VOŠ a SOŠ 

Březnice. Ve škole studuje celkem 314 studentů, z toho na SOŠ 304 a na VOŠ 10 studentů. 

Jejich výuku zajišťuje 27 pedagogů (12 mužů, 15 žen). Škola nabízí vzdělávání ve třech 

studijních oborech: agropodnikání, výpočetní technika a sociální péče. Výuka probíhá ve 

14 kmenových učebnách, v 17 odborných cvičebnách a laboratořích. Studenti mají k 

dispozici 3 počítačové cvičebny, z nichž jedna je volně přístupná před vyučováním, o 

přestávkách a v odpoledních hodinách. Ve škole je více než 100 počítačů zapojených v síti 

s přístupem na internet pevnou linkou. 
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4 . 5 Výsledky a diskuze 

Hypotézy jsem si ověřovala pomocí výsledků pozorování, diagnostických rozhovorů a 

dvou dotazníků. První dotazník snažící se o postihnutí příčin z pohledu učitelů tělesné 

výchovy jsem vyplněný obdržela zpět od téměř poloviny oslovených, což představuje 8 

učitelů TV z různých středních škol okresu Příbram. Obrátila jsem se na učitele z okolních 

škol jednak při účasti na Středoškolských hrách v městě Příbrami a při doškolovacím kurzu 

instruktorů lyžařského výcviku. Je nasnadě, že tak malý vzorek účastníků ankety 

nevypovídá prokazatelně o skutečné realitě, dává však možnost seznámit se s názory 

některých kolegů - tělocvikářů. Druhý dotazník věřím odhalí příčiny problému z pohledu 

žáků; na otázky odpovědělo 98 respondentů ze čtyřech tříd prvního ročníku, návratnost 

dotazníku byla stoprocentní, neboť na otázky odpovídali studenti při hodině TV za dohledu 

učitele tělocviku. 

Dotazník věnovaný učitelům tělesné výchovy obsahoval 18 otázek viz. 

příloha č. 1, všechny otázky byly koncipovány tak, aby pomohly najít odpovědi na kladené 

otázky a hypotézy, do grafů jsem zaznamenala 8 nejzásadnějších, ty mi doufám umožní 

nalézt a zformulovat vyjádření, potvrzení či popření vytýčených hypotéz. Ráda bych se 

poučila, co změnit, jak postupovat lépe, abychom mohli v dlouholeté tradici LVZ na naší 

škole pokračovat a na letošní neúspěch v nabídce této prospěšné aktivity pohlížet jako na 

minulost. 
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H a) Předpokládám, že všichni dotazovaní tělocvikáři potvrdí, že LVZ organizují ve své 

škole každoročně. 

Každoroční výcvik 
a) ano (87,5%) 
b) ne (12,5%) 

Výsledky: 87,5 % dotazovaných odpovědělo ano, lyžařský výcvikový zájezd organizujeme 

každým rokem, 12 % opovědělo, že nikoli. 

Diskuze: Hypotéza se nepotvrdila. Odpovídali výhradně učitelé TV středních škol. Jedna 

škola odpověděla, že LVZ každoročně neorganizuje, přičemž ve výsledcích VOŠ a SOŠ 

Březnice figuruje jako škola s každoročním lyžařským kurzem, neboť při sběru dat ještě 

letošní údaj nebyl znám. 
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Předpokládám, že LVZ organizují pro žáky prvních ročníků. 

Ročník, ve kterém nabízíme LV 
a) v prvnim (75%) 
b) ve druhém (25%) 

Výsledky: 6 škol z 8 v okrese Příbram nabízí LVZ v prvním ročníku 

Diskuze: Hypotéza se nepotvrdila. Ve většině posuzovaných škol se LVZ uskutečňuje v 1. 

ročníku střední školy. Nepovažuji to za optimální řešení. Začátek docházky do nové školy 

znamená pro rodinu značné finanční investice. Peněžní záloha na lyžařský pobyt se musí 

poslat ve většině horských ubytovacích zařízení záhy po začátku školního roku. 

Soudržnost kolektivu není ještě vybudována a pokud se žák s lyžemi neseznámil na ZŠ 

nebo v rodině, postrádá motivaci k účasti. Kolegové z jiných škol naopak vidí ve změně 

prostředí ideální možnost, jak navázat budoucí přátelské vztahy. 
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H c) Předpokládám, že mají i v jiných stř. školách problém naplnit LVZ žáky z 

jednoho ročníku. 

Problém se žáky z jednoho ročníku 
a) ano (62,5%) 
b) ne (37,5%) 

Výsledky: 5 z 8 sledovaných středních škol má problémy s naplněním kapacity LVZ v 

jednom ročníku. Neposuzuji zde, zda se jedná o první či jiný ročník. 

Diskuze: Hypotéza se potvrdila. Ověřila jsem si, že obsadit lyžařský zájezd pouze žáky z 

jednoho ročníku činí potíže i na většině dotazovaných škol. Je patrné, že v ostatních 

školách dávají možnost také studentům z jiných ročníků. Z rozhovorů jsem zjistila, že 

některé školy umožňují účast na lyžařském zájezdu ve všech ročnících, takže ti, kteří 

projeví zájem a rodiče jim účast umožní, mají šanci, že se zájezdu na stř.škole zúčastní 

čtyřikrát (pokud propadne i vícekrát). V některých školách je účast podmíněna stanoveným 

prospěchem. Z tohoto zjištění plyne další pozoruhodná informace, žák, který se zúčastní 

lyžařského výcviku každoročně, jistě odchází ze školy vybaven vysokou úrovní zvládnuté 

dovednosti. Lze jistě mimo zmiňovanou výuku klasického a carvingového oblouku 

nabídnout i výcvik na snowboardu. To je při získání zájmu o sport v zimních letoviscích 

přínosem. 
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H d) Problém v nedostatečném počtu přihlášených žáků i na jiných školách vidím v tíživé 

ekonomické situaci rodin a nezájmu žáků. 

Překážky v pořádání LVZ 

Vyjádření v % 
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d) finanční možnosti žáku 
e) finanční možnosti školy 
f) jiné 

g) žádné překážky 

• Radal 

Výsledky: Otázka č. 6 skýtala možnost zvolit několik variant, odpovědí bylo celkem 9. 

44,4 % odpovědí říká, že největší překážkou v pořádání LVZ jsou finanční možnosti žáků, 

33,3 % spočívá v nezájmu žáků, 11,1 % což byla 1 odpověď v nezájmu vedení školy o 

pořádání LVZ a 1 odpověď mě přesvědčovala, že překážky nemají na škole žádné. 
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Diskuze: Hypotéza se potvrdila. Učitelé TV vidí nejzávažnéjší problém v organizaci LVZ 

v tíživé finanční situaci některých rodin. Již v úvodní kapitole jsem nastínila jakou zátěž 

pro peněženky rodičů představuje začátek školního roku, zejména začátek prvního ročníku, 

ve kterém se nejčastěji LVZ pořádá. Uvážíme-li případ, kdy rodiče na hory se svými dětmi 

nejezdí, tudíž jim veškeré vybavení musí koupit nebo půjčit, přijde je týden výcviku na 

lyžích se školou na přibližně 8 tisíc (podrobně viz kapitola Vymezení výzkumu). Lze 

například ušetřit za permanentky pokud upřednostníme v některý dnech běžky, ale pokud 

škola jako např. naše touto výbavou nedisponuje, jsou to další nemalé výdaje za půjčení 

lyží, bot, hůlek, oblečení, vosků...K nezájmu žáků o LVZ bych se ráda podrobněji vyjádřila 

při zpracování výsledků druhé skupiny dotazníků vyplňované studenty. Je potěšující, že 

nikdo z oslovených nevidí příčinu problému v přístupu kolegů. Pokud je příčina na straně 

vedení, je to závažné, může to být tím, že škola preferuje jiné aktivity, panuje obava ze 

zvýšeného rizika úrazovosti žáků, nepřítomnost pedagogů znamená větší starost o zajištění 

bezchybného provozu školy, jak v domově mládeže, tak ve vyučování. Kolegovi, který ve 

svém zařízení nezaznamenal žádné překážky, můžeme ze srdce závidět. 

H e) Předpokládám, že není v možnostech škol vlastnit lyžařskou výzbroj a 

výstroj pro většinu přihlášených žáků. 

Možnost zapůjčení školní výzbroje 
a) ano (75%) 
b) ne (25%) 

• a 
• b 
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Výsledky: 75 % dotázaných učitelů TV má možnost žákům školy půjčit školní vybavení na 

LVZ. 25 % nikoli. 

Diskuze: Hypotéza se nepotvrdila. Záleží na strategii školy, do které oblasti investuje 

finanční prostředky na zajištění vyučovacích pomůcek. 

H f) Domnívám se, že se na realizaci LVZ podílejí v některých školách sponzoři. 

Účast sponzorů na LVZ 
, a) ano (0%) 

b) ne (100%) 

Výsledky: Všechny školy uvedly, že účast sponzorů na pořádaní LVZ je nulová. 

Diskuze: Žádná z vyjadřujících se škol nevyužívá pomocnou ruku sponzorů, což je možná 

škoda, protože naší škole se daří již několik let zajišťovat sponzory na financování 

týdenního pobytu ve Vysokých Tatrách jako odměnu pro 10 studijně nejlepších žáků školy. 
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H g ) Předpokládám, že většina středních škol organizuje LVZ na českých horách 

LVZ českých horách 
a) ano (100%) 
b) ne (0%) 

Výsledky: Všichni učitelé uvedli, že organizují LVZ v českých horách. 

Diskuze: Hypotéza se potvrdila.V osobních rozhovorech s respondenty výzkumu jsem se 

setkala i se zkušeností, že mimo domácích kopců, využívá jedna škola také alpské 

vrcholky. Cena se ovšem pohybuje v čísle dvojnásobném než uváděná za LVZ v Česku. O 

kvalitách zahraničních sjezdovek, tím myslím rozlohu kopců, upravenost sjezdovek, 

možnost přizpůsobit náročnost terénu možnostem jednotlivých lyžařů, je v naší škole praxí 

ověřena. Nabízíme třikrát v zimní sezóně lyžařský jednodenní výlet buď na Hochficht 

nebo Dachstein studentům a zaměstnancům, doplňujeme i zájemci z jiných škol. 
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Předpokládám, že ve stř. školách vedoucí lyžařského výcviku nevyžaduje 

povinné používání ochranné přilby. 

Povinné používaní ochr.přilby 
a) ano (25%) 
b) ne (75%) 

• a 
• b 

Výsledky: Na 25 % dotazovaných škol vedoucí LVZ vyžaduje používání ochranných 

přileb, na 75 % to povinné není. 

Diskuze: Hypotéza se potvrdila. O účinnosti tohoto opatření jistě nikdo nebude 

pochybovat, to že školy zatím nepřikročily k povinnému používání přileb během LVZ 

vidím: za prvé ve zvýšených nákladech, za druhé v nedostatečné tradici, za třetí v 

neefektivní a nahodilé propagaci. Příbramský (1999, str. 19) se zmiňuje o přilbách pouze 

jako o případné možné součásti výstroje s doporučením pro děti, Psotová (2005, str. 186) 

píše o přilbě v souvislosti s bezpečností vedle dalších faktorů jako chování lyžařů, úprava 

tratí, druh transportního zařízení, vliv stravy...V poslední době se však o nezbytnosti a 

důležitosti využívání bezpečnostních přileb hovoří čím dál častěji např. v Itálii je používání 

bezpečnostních přileb pro děti povinné. 
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Dotazník pro žáky má myslím zásadnější výpovědní hodnotu, oslovila jsem v této 

souvislosti kolegy tělocvikáře ve VOŠ a SOŠ, kde nastíněný problém řeším a požádala je o 

pomoc při jeho vyplňování. Výsledkem bylo, že zajistili téměř 100 % návratnost. Ke 

zpracování jsem obdržela 95 anonymně vyplněných dotazníků ze čtyřech tříd prvních 

ročníků. Všechny práce jsem nezaznamenala do grafů, ale v komentářích se zmíním o 

většině závažných zjištění, jak z dotazníku, tak z následujících rozhovorů se žáky. 

Výzkum probíhal 3 měsíce. Dotazník s podrobně zpracovanými výsledky uvádím v 

příloze č. 7.2. 

H 1) Předpokládám, že do lyžařského výcvikového zájezdu se přihlásí alespoň 

polovina studentů prvního ročníku. 

Letos jsem se na LVZ 
a) přihlásil-a (20%) 
b) nepřihlásil-a (80%) 

Výsledky: V letošním školním roce se na LVZ přihlásilo 20 % žáků z 95 přítomných v den 

vyplňování dotazníku, tabulka v příloze napovídá, že to znamená 19 žáků. 

Diskuze: Hypotéza se nepotvrdila. 20 % žáků je nízký počet, ne všichni však uvedli v 

dotazníku pravdivé vyjádření, skutečně se nezávazně přihlásilo 35 žáků, ovšem pro 

organizování výcviku je směrodatné, kolik žáků v termínu uhradí zálohu viz. hypotéza H 2. 
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H 2) Předpokládám, že zálohu v termínu zaplatili a tím závazně potvrdili přihlášku do 

LVZ téměř všichni přihlášení 

Zálohu (finanční) jsem uhradil-a 
a) ano (16,8%) 
b) ne (83,2%) 

Výsledky: 83 % žáků nepotvrdilo svůj vážný zájem složením finanční zálohy, téměř 17 % 

ano. 

Diskuze: Na otázku, zda se hypotéza potvrdila lze odpovědět ano i ne. Dotazník vypovídá, 

že téměř ano, ale zkušenost hovoří o jiném. Důvody pro nezaplacení zálohy rozeberu v jiné 

diskuzi. Poznatky z posledních dvou grafů evokují myšlenku, proč se žáci v dotazníku k 

nezávaznému přihlášení nepřiznali. Jedná se o 16 žáků - fakt působí dojmem, že se z 

nějakého důvodu rozhodli nejet až dodatečně. Jedna z možností je, že jim rodiče odmítli dát 

peníze, či další důvody výše zmiňované, nebo druhá možnost, že se takto dohodla skupina 

pod vlivem některé neformální autority. V rozhovorech se žáky se mi tato domněnka 

nepotvrdila, ale je možné, že pokud někdo se silnou pozicí např. pozice hvězdy (jedinci 

populární, přitažliví pro většinu) v sociální skupině nebyl této aktivitě nakloněn a důvodů 

se nabízí několik, dokázal ostatní přesvědčit. 
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H 3) Předpokládám, že nejzávažnějším důvodem nezájmu o LVZ je nedostatek 

finančních prostředků rodiny. 

Důvod neúčasti 
a) ztrapnění 
b) neumím lyžovat 
c) lyžovat umím, nebaví mě to 
d) rodiče odmítli dát peníze 
e) nechci o peníze říkat 
f) jiné aktivity 

g) nemám výzbroj 
h) nemám výstroj 
i) jiný důvod 

30,0 

25,0 

20,0 
> 
'E 0) )L. 15,0 
TJ 
• r o 

> 10,0 

5,0 

0,0 
a b c d e f g h i 

Výsledky: Hypotéza se nepotvrdila. Žáci mohli využít více odpovědí. 27 % (37 žáků) 

odpovědí uvádí, že upřednostňuje jiné aktivity, 16,8 % (23 žáků) rodiče jim odmítli peníze 

dát, 13,1 % (18 žáků) neměli patřičnou výzbroj, 9,5 % (13 žáků) mají jiné důvody k 

neúčasti, 8,8 % (12 žáků) mají obavy, aby se neztrapnili, stejný počet volil, že lyžovat umí, 
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ale nebaví je to, 8,0 % (11 žáků) neumí lyžovat a ani se to nechce učit, 4,4 % (6 žáků) nemá 

výstroj, 3,6 % (5 žáků) si nechce rodičům o peníze říkat. 

Diskuze: Nejčastěji uváděnou příčinou neúčasti je volba jiné aktivity např. studium, koně, 

počítač, fotbal, parta, zvířata, motorka, holka, je to téměř polovina všech nepřihlášených. 

Zajímavé jsou odpovědi využívající jiný důvod nepřihlášení se do LVZ např. špatné 

zkušenosti se ZS, jede málo lidí, jedu s rodiči, nechce se mi, nejedou známí, šetřím na 

moto, jsem líný, jedu do Alp (u této odpovědi uvádí student současně, že lyžovat neumí a 

rodiče měli jiná vydání a odmítli mu dát peníze). 

H 4) Předpokládám, že alespoň třetina žáků je v rodině vedena k zimním 

sportům. 

Lyžování v rodině 
a) ano ( 34%) 
b) ne (66%) 

Výsledky: 34 % dotázaných odpovědělo, že s rodiči na hory jezdí. 

Diskuze: Hypotéza se potvrdila. 5 krát dokonce zaznělo, že žák lyžuje 10 nebo 11 let, 

nejčastěji však 2 až 3 roky. 
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Předpokládám, že si významná většina žáků uvědomuje přednosti a výhody 

zvládnuté lyžařské dovednosti, zvláště atraktivně se jim zřejmě bude jevit 

pobyt na horách ve skupině vrstevníků. 

Ocenění lyžařské dovednosti žáky 
a) ano (84,9%) 
b) ne (15,1%) 

• a 
• b 

Výsledky: % žáků si myslí, že je dobré umět lyžovat, % (14 žáků) lyžařskou 

dovednost nedoceňuje. 

Diskuze: Hypotéza se potvrdila. Přestože si většina žáků uvědomuje, že lyžování je z 

mnoha důvodů dobré zvládat, do LVZ se závazně přihlásilo 16 z dotazovaných. Důvody, 

pro které tuto dovednost cení jsou zajímavé a mnohdy vtipné: "Až budu dospělý bez 

maturity, nebudu si to moct dovolit, abych se neztratila, hodí se to do života, sranda s 

partou, aby člověk něco uměl, to se neztratí, nová zkušenost, zábava, aby bylo v zimě co 

dělat, odreagovat se". Většinou uvádějí: "Je to zábava, dobrý sport, přispívá to ke zdraví". 

Někteří si myslí: "K životu to nepotřebuju, jsou důležitější věci, nebaví mě to, tak co tam 

polezu". Co vyplývá ze skutečnosti, že si žáci uvědomují svým způsobem, že je lyžování 

prospěšné a přesto nechtějí nebo nemohou jet? V každém případě tohoto faktu můžeme 
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Předpokládám, že kdyby se na LVZ jezdilo v souladu s osnovami tělesné 

výchovy ve druhém ročníku, přispělo by to ke zvýšení zájmu o účast na 

akci. 

Výsledky a diskuze: Hypotéza se potvrdila jen z části. Z odpovědí na otázku, co by se 

muselo změnit, abys na hory jel příští rok mě zaujalo: větší zájem spolužáků, vztahy ve 

třídě, lepší prospěch, víc kámošů, učitelé by neměli dávat pětky, pak bych neměl zarachy, 

známky, mít peníze, finanční situace, rodina by musela vlastnit ropnou rafinérii. Studenti se 

na začátku prvního ročníku ještě příliš neznají, nemají doposud žádné společné prožitky, na 

kterých by mohli stavět, nejsou vytvořeny koherezní vztahy ve třídách, nejsou si zatím jisti 

svou sociální pozicí a to vše vede k obavám, jak bude týden na horách probíhat. V dalším 

školním roce se řada těchto problému může odstranit. Ze zkušenosti víme, že první ročník 

je ohledně prospěchu nejnáročnější, žáci si většinou o stupeň až o dva zhorší průměrný 

prospěch oproti základní škole, to se odráží na atmosféře v rodině a vstřícnosti rodičů 

odměňovat své děti zaplacením "hor". 

Pro zajímavost uvádím další zjištěné důvody: nesměl bych mít na horách problém, raději 

dovolená v létě, mít novou výstroj, muselo by mě to bavit, souhlas lékaře, nic - všechno je 

OK, nic - stejně nepojedu, umět lyžovat, nevím. 
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využít jako vhodnou motivaci a dále se žáky v tomto smyslu pracovat a přesvědčovat o 

dalších nesporných kvalitách, neboť prvotní zájem musí vycházet od nich samotných. 

Pokud budou správně motivováni, bude se od toho odvíjet i jejich příprava na vyučování a 

s tím spojené studijní výsledky, chování a tím náklonnost rodičů k přehodnocení priorit při 

posuzování finančního rozpočtu. Je to výzva pro nás vyučující, aby LVZ byl nejen výukou, 

ale také pěkným prožitkem. 

5 Závěr 

Dnešní doba přináší mnoho negativních dopadů na člověka. Součástí účinné 

obrany je i správný pohybový režim. Jako jeho nejvhodnější forma v zimním období se pro 

svůj charakter jeví lyžování. Žáci mají obrovskou výhodu, že školství jim v rámci povinné 

výuky umožňuje získat základní lyžařské dovednosti. 

Během výzkumu, jsem si ověřila či vyvrátila řadu hypotéz. Při svém bádání 

jsem vycházela jednak ze systematické reflexe profesních situací s cílem zobecnění 

zkoumaných akcí, zejména se osvědčilo plánovité pozorování nebo diagnostický rozhovor s 

pravidelnými zápisy, ale protože takto produkované poznání je subjektivní a kontextově 

vázané, podložila jsem poznatky konkrétními otázkami v dotaznících. 

Daří se v současné době učitelům a vychovatelům na středních školách ve složitých 

ekonomických, materiálních a sociálních podmínkách, kdy není lyžařský výcvikový zájezd 

povinný, kvalitním způsobem naplňovat vzdělávací, výchovné a zdravotní cíle lyžařského 

výcvikového zájezdu? 

Kvalitní naplňování cílů lyžařského výcvikového zájezdu je dlouhodobý a náročný 

úkol, náročný metodicky, ekonomicky, organizačně, materiálně, personálně i osobnostně. 

Zobecněné výsledky výzkumu napověděly, že k úspěchu se můžeme propracovat při 

uplatňování následujících principů: systematičnost, koordinaci a komplexnost. Pokud 

chceme žáky společně přivést k lyžování uvědomme si význam této aktivity pro strategii 

prevence sociálně patologických jevů. Měli bychom využít celého systému: podpory 
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legislativy, ministerstva školství, zdravotnictví, osvěta nejen v hodinách TV, působení 

průběžné a hlavně jednotné, neizolované v rámci školy, zdůrazňovat klady, nepřeceňovat 

nebezpečí, profesionálně a dlouhodobě působit na rodiče, zapůsobit na city studentů a 

snažit se vytvořit určitý postoj k pohybu na sněhu, pokud možno kladný. Zdůraznila bych 

význam osobnosti pedagoga pro úspěšné a kvalitní naplnění cílů LVZ, zejména dva 

důležité rysy - síla osobnosti a prosociální zaměření. 

Současná výchova si klade za cíl nejen vybavovat děti příslušnými kompetencemi, 

ale také učí odolávat nástrahám, které jim společnost připravuje. Drogové závislosti, 

gamblerství, nesnášenlivosti agresivita apod. jsou dlouhodobé negativní společenské jevy a 

je nutné na ně reagovat výchovným působením. Lyžování je jedna z jeho alternativ. 
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7 Přílohy 

7. 1 Dotazník č. 1 pro tělocvikáře/ -ky 

1. Jsme střední škola 
a) ano 
b) ne 

2. Lyžařský výcvik organizujeme každoročně 
a) ano 
b) ne 

3. Žákům nabízíme lyžařský výcvik ve shodě s učebními osnovami v: 
a) prvním ročníku 
b) druhém ročníku 

4. Máme problém se zajištěním dostatečného počtu žáků z jednoho ročníku 
a) ano 
b) ne 

5. Do lyžařského kurzu se mohou přihlásit žáci ostatních ročníků 
a) ano 
b) ne 

6. Překážky v pořádání kurzu vidím v: 
a) nezájmu žáků 
b) nezájmu pedagogů 
c) nezájmu ze strany vedení školy 
d) finančních možnostech žáků (rodičů) 
e) finančních možnostech školy 
f) jiné (uveďte) 

g) nemáme překážky 

7. Mají žáci možnost půjčit si výstroj na hory školní (lyže, boty, hole, snowboard)? 
a) ano 
b) ne 

8. Přispívá škola finančně na organizování lyžařs.kurzu např. úhrada dopravy? 
a) ano 
b) ne 
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9. Uveďte finanční náklady vynaložené žákem (strava, ubytování, permanentka, doprava 
aj.) celkem v loňském roce 

10. Podílí se finančně či jinak sponzoři? 
a) ano (v jaké míře) 
b) ne 

11. Organizujete výcvik v českých horách? 
a) ano 
b) ne 

12. Vyžadujete povinné používání lyžařské ochranné přilby? 
a) ano 
b) ne 

13. Jak zajišťujete instruktory? 
a) externí pracovníci 
b) z řad vlastních pedagogic. pracovníků 
c) obojí 

14. Počet žáků v jednom kurzu (přibližně) 

15. Počet žáků v ročníků 

16. Pořádáte během zimy lyžařské výlety? 
a) ano 
b) ne 

17. Shrňte prosím v čem vidíte význam lyžařských kurzů, výletů? 
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7. 2 Vyhodnocení dotazníku č. 1 

1. tabulka - podklady pro zpracování grafů z dotazníku tělocvikáře 

2. tabulka - vyjádření odpovědí pomocí % 

číslo ot. odpovědi 

1 8 0 
2 7 1 
3 6 2 
4 5 3 
5 6 2 
6 3 0 1 
7 6 2 
8 5 •3 
9 rozepsat 
10 0 8 
11 8 0 
12 2 6 
13 0 6 2 
14 rozepsat 
15 rozepsat 
16 2 6 
17 3 2 2 
18 2 6 

a b c 
1 100 0 
2 87,5 12,5 
3 75 25 
4 62,5 37,5 
5 75 25 
6 33,3 0,0 11,1 
7 75 25 
8 62,5 37,5 
9 
10 0 100 
11 100 0 
12 25 75 
13 0 75 25 
14 
15 
16 25 75 
17 37,5 25 25 
18 25 75 

44,4 0,0 0,0 11,1 

12,5 
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7. 3 Dotazník č. 2 pro žáky prvních ročníků 

1. V letošním školním roce jsem se na lyžařský kurz 
a) přihlásil 
b) nepřihlásil 

2. Zálohu (finanční) jsem uhradil 
a) ano 
b) ne 

3. Důvod, pro který jsem se do kurzu nepřihlásil 
a) obava, abych se neztrapnil, protože lyžovat příliš neumím ( zbytečně se budu někde 
trápit) 
b) lyžovat neumím a nechci se to učit 
c) lyžovat umím , ale nebaví mě to 
d) rodiče měli v poslední době jiná vydání a odmítli mi peníze dát 
e) nechci říkat rodičům o peníze 
0 upřednostňuji jiné aktivity (napiš jaké - např. počítač, parta, studium, přišel bych o 
trénink v tenise atd.) 
g) nemám potřebnou výzbroj (lyžařské boty, lyže, hole, snowboard) 
h) nemám výstroj (bundu na hory, oteplováky, zimní boty) 
i) jiný důvod (napiš) 

4. Nepřihlásil jsem se protože mě baví pouze snowboard. 
a) ano 
b) ne 

5. Jezdím s rodiči lyžovat ( nebo na prkno) 
a) ano 
b) ne 

6. Kolik let jezdíš na lyžích 
a) nelyžuji 
b) napiš počet 

7. Co by se muselo změnit, abys na hory příští rok jel /a (v rodině, u tebe, ve škole atd.) 

8. Myslíš, že je dobré umět lyžovat? 
a) ano 
b) ne 

9. Proč? 
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7. 4 Vyhodnocení dotazníku č. 2 

1. tabulka - podklady pro zpracování grafů z dotazníku pro žáky (kolik žáků 

odpovědělo na jednotlivé dotazy) 

2. tabulka - vyjádření odpovědí pomocí % 

číslo ot. odpovědi počet odpovědí 

a b c d e f g h i 
1 19 76 95 
2 16 79 95 
3 12 11 12 23 5 37 18 6 . 13 137 
4 9 75 84 
5 32 62 94 
6 45 0 45 
7 
8 79 74 153 

a b c d e f g h i 
1 20,0 80,0 95 
2 16,8 83,2 95 
3 8,8 8,0 8,8 16,8 3,6 27,0 13,1 4,4 9,5 137 
4 10,7 89,3 84 
5 34,0 66,0 94 
6 100,0 0,0 45 
7 
8 84,9 15,1 93 

% 
100 
100 
100 

100 
100 
100 

100 
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