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ABSTRAKT 

 

Název: Výuka lyžování dětí s lehkou mentální retardací 

 

Cíl práce: Ověření vhodnosti běžeckých nebo sjezdových lyží pro všeobecnou 

lyžařskou průpravu v návaznosti na sjezdové lyžování žáků s lehkou mentální 

retardací. 

 

Metoda: Jedná se o experimentální výzkum. Práce se skládá ze dvou částí. 

 Pro potřeby práce byli žáci rozděleni do dvou družstev s přibližně stejnými 

pohybovými schopnostmi a s přibližně stejnou úrovní lehké mentální retardace.  

 Jedno družstvo absolvovalo všeobecnou lyžařskou průpravu na sjezdových a 

druhé na běžeckých lyžích. 

 Obě družstva jsme pozorovali a vyhodnotili jejich dovednosti. 

 Vyhodnotili jsme specializovanou průpravu na sjezdových lyžích u obou 

družstev. 

 

Výsledky: Ve všeobecné lyžařské průpravě dosahovalo mírně lepších výsledků 

družstvo na sjezdových lyžích. Pouze u pádů a vstávání a u pohybů lyží na rovině 

dosáhlo lepších výsledků družstvo na běžeckých lyžích. Po převedení výsledků na 

průměry a porovnání jejich rozdílu t-testem nám vyšel tento rozdíl jako 

nevýznamný. 

 Ve specializované lyžařské průpravě na sjezdových lyžích ve dvou 

dovednostech dosáhlo lepších výsledků družstvo, které absolvovalo všeobecnou 

lyžařskou průpravu na sjezdových lyžích. Ve dvou dovednostech dosáhla družstva 

stejných výsledků. Mezi výslednými průměry družstev byl minimální rozdíl. Po 

porovnání t-testem, nám vyšel tento rozdíl jako nevýznamný. 

 

Klíčová slova: mentální retardace, sjezdové lyžování, všeobecná lyžařská 

průprava 
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ABSTRAKT 

 

Topic: Education of skiing of students with light mental retardation 

 

Aim of work: Verification of convenience of cross-country skis or downhill skis for 

general skiing drill in connection with downhill skiing of pupils with light mental 

retardation. 

 

Method: This is the experimental research work. This work is divided into two 

parts. 

For the purpose of this research students were divided into two groups with similar 

movement abilities and similar level of light mental retardation. 

 The first group completed the general skiing course by using downhill skies; 

the second group completed it by using cross-country skies. 

Both groups were observed and theirs skills were evaluated. 

 

Results: The group equipped with downhill skis was slightly better in general 

skiing. Only in case of falls, getting up and moving on the flat land the group 

equipped with cross-country skies was better. But when compared by using 

average and t-test, the differences between both groups were not essential. 

 The group equipped with downhill skis was better in two categories of special 

downhill skiing drill in comparison with the group which trained with cross-country 

skies. In two categories both groups were the same. The difference of final 

averages was minimal and not essential.  

 

Key words: mental retardation, downhill skiing, general skiing drill 
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1. ÚVOD 

 Významnou hodnotou v životě člověka, která prokazatelně přispívá k jeho 

kvalitě je optimální úroveň motorické výkonnosti a fyzické zdatnosti. 

(Měkota a kol. 2002) 

 Různé pohybové aktivity mají nezastupitelné místo v životě každého z nás. 

Podílejí se na rozvoji pohybových schopností a dovedností v mládí a udržují 

dobrou fyzickou kondici v dospělosti. Dostatek pohybu poskytuje psychické 

uvolnění a regeneruje síly. 

 Pohybové aktivity prováděné na čerstvém vzduchu, většinou v horském 

prostředí, kde je intenzivnější sluneční záření a větší množství kyslíku, ještě 

umocňuje význam těchto aktivit. Toto právě splňuje lyžování. 

(Svoboda – Svobodová 1995) 

 Při výchově a provádění pohybových aktivit s mentálně postiženými dětmi se 

musí přihlížet k tomu, jakého druhu je postižení. U mentálně postižených jde 

především o celkové postižení osobnosti. Mohou zde být i přidružené poruchy 

hybnosti, související s poruchami intelektu. 

 Cvičením, které náplní odpovídá druhu a stupni postižení, ale také věku a 

individualitě jedince pěstujeme kladný vztah k pohybovým aktivitám u těchto 

jedinců. (Černá 1977) 

 Tímto tématem jsme se rozhodli zabývat, protože je stále málo materiálů 

týkajících se pohybových aktivit mentálně postižených a zvláště materiálů o 

lyžování mentálně postižených. 

 Práce s těmito jedinci má svá specifika, která jsou odlišná od práce s ostatní 

populací. Důvod této odlišnosti je dán postižením intelektu a přidruženými 

poruchami u těchto jedinců. 

 Dalším důvodem k výběru tohoto tématu je, že pracuji v základní škole 

praktické, kde je většina dětí s lehkou mentální retardací. S těmito dětmi jezdím i 

na lyžařský výcvik. Pokud jsou v zimě dobré sněhové podmínky pořádáme 

lyžařské výlety na běžeckých lyžích v okolí našeho města. 

 Termíny mentální retardace a mentální postižení používané v této práci 

označují stejnou skutečnost. 
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2. LITERÁRNÍ PŘEHLED 

 

2.1. Mentální retardace 

 

Správně definovat pojem mentální retardace (zaostalost) znamená objasnit 

příčinu tohoto stavu a vyčlenit jeho podstatné znaky. (Rubinštejnová 1976) 

Pojmem mentální retardace souhrnně označujeme vrozený defekt rozumových 

schopností. Toto postižení je definováno jako neschopnost dosáhnout 

odpovídajícího stupně intelektového vývoje, přestože byl takový jedinec 

přijatelným způsobem výchovně stimulován. U mentálně retardovaných, kromě 

zaostávání v rozumovém vývoji dochází i k odlišnému vývoji některých 

psychických vlastností a k poruchám v adaptačním chování. 

(Fischer – Škoda 2008) 

Švarcová (2000) ve své psychologické charakteristice lidí s mentálním 

postižením uvádí, že každý člověk s mentálním postižením je svébytný subjekt 

s charakteristickými osobními rysy a přesto se u většiny z nich projevují (ve větší 

či menší míře) společné znaky, jejichž individuální modifikace závisí na hloubce a 

rozsahu mentální retardace, na míře postižení jednotlivých psychických funkcí a 

na rovnoměrnosti psychického vývoje v rámci mentální retardace. 

Za mentálně retardované (postižené) se považují takoví jedinci (děti, mládež i 

dospělí), u nichž dochází k zaostávání vývoje rozumových schopností, 

k odlišnému vývoji některých psychických vlastností a k poruchám v adaptačním 

chování. Hloubka a míra postižení jednotlivých funkcí je u nich individuálně 

odlišná. Příčinou mentální retardace je organické poškození mozku. Podle 

vývojového období, v němž k mentálnímu poškození došlo, se rozlišuje 

oligofrenie, která se zpravidla pojímá jako opoždění duševního vývoje na podkladě 

dědičném a vrozeném, a demence, jež se chápe jako důsledek poškození mozku 

různého druhu v průběhu života jedince. 

Za mentálně postižené se nepovažují osoby, u nichž došlo k zaostávání vývoje 

rozumových schopností z jiných důvodů, než je poškození mozku, a jejichž 

psychické procesy probíhají normálním způsobem, to znamená děti výchovně 

zanedbané, děti i dospělí se závažnými emočními poruchami nebo děti se 

smyslovým postižením, které, není-li včas rozpoznáno, může způsobit zpoždění 
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psychického vývoje. Tyto stavy napodobující duševní opoždění někteří autoři 

označují jako pseudooligofrenie. 

Dalším znakem mentálního postižení je trvalost porušení poznávací činnosti. 

Mentálně postižení tvoří jednu z nejpočetnějších skupin mezi všemi 

postiženými. 

Absolutní počet mentálně retardovaných v naší populaci není znám. Uvádí se, 

že mentální retardací trpí asi 3% občanů. Podle některých pedagogicko-

psychologických výzkumů je intelektově podprůměrných 10 – 15% dětí školního 

věku. Těžce mentálně poškozených je asi 0,1% v populaci (viz. graf 1). 

Četnost mentálně postižených v populaci

mentálně retardovaní 3%

intelektově podprůměrní
10 - 15%

běžná populace 82 - 87%

 
Graf č.1Četnost mentálně postižených v populaci 

 

 Přesný statistický údaj o počtech lidí s jednotlivými druhy zdravotního postižení 

není k dispozici, na základě kvalifikovaných odhadů se však předpokládá, že 

v naší republice žije asi 300 tisíc osob s mentálním postižením. (Švarcová 2000) 

 

Nejčastější příčiny mentální retardace 

 Podle Švarcové (2000) může vést k mentální retardaci celá řada různorodých 

příčin, které se vzájemně podmiňují, prolínají a spolupůsobí. Mentální opožďování 

může být způsobeno jak příčinami endogenními (vnitřními), tak příčinami 

exogenními (vnějšími). Vnitřní příčiny jsou zakódovány již v systémech pohlavních 

buněk, jejichž spojením vzniká nový jedinec, jsou to příčiny genetické. Vnější 

činitelé, kteří mohou způsobit mentální retardaci, působí od početí, v průběhu celé 
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gravidity, porodu, poporodního období v ranném dětství. Exogenní faktory mohou, 

ale nemusí být bezprostřední příčinou poškození mozku plodu nebo dítěte. Tyto 

vnější faktory se dále člení podle období působení na prenatální (působící od 

početí do narození), perinatální (působící těsně před, během a těsně po porodu) a 

postnatální (působící po narození). 

Jako nejčastější příčiny mentální retardace se uvádějí: 

Následky infekcí a intoxikací: 

• prenatální infekce (např. zarděnková ebryopatie, kongenitální syfilis) 

• postnatální infekce (např. zánět mozku) 

• intoxikace (např. toxémie matky, otrava olovem) 

• kongenitální toxoplasmóza. 

Následky úrazů nebo fyzikálních vlivů: 

• mechanické poškození mozku při porodu (novorozenecká hypoxie) 

• postnatální poranění mozku nebo hypoxie. 

Poruch výměny látek, růstu, výživy  

 (např. mozková lipoidóza, hypotyreóza-kretenismus, glykogenózy a další). 

Makroskopické léze mozku 

 (novotvarem, degenerací, postnatální sklerózou). 

Nemoci a stavy, způsobené jinými a nespecifickými prenatálními vlivy 

 (např. vrozený hydrocefalus, mikrocefalie, kraniostenóza a další). 

Anomálie chromozomů 

 (např. Downův syndrom). 

Nezralost 

 (stavy při nezralosti bez uvedení jiných chorobných stavů). 

Vážné duševní poruchy. 

Psychosociální deprivace 

 (stavy se snížením intelektu vlivem nepříznivých sociokulturních podmínek). 

Jiné a nespecifické etiologie. 

Následky poškození mozku, bez ohledu na příčinu, čas a patologicko-anatomický 

charakter postižení, se obvykle označují jako encefalopatie. 

 Mentální postižení poměrně často vzniká na základě kombinace polygenně 

podmíněného nižšího nadání a výchovné nepodnětnosti, nebo dokonce 

zanedbanosti. 



 
13 

Diagnostika mentální retardace 

Podle Dolejšího (1973) se v praxi při diagnostice mentální retardace nelze řídit 

pouze testováním inteligence. Předpokladem pro stanovení mentální retardace je 

použití souboru zkoušek, podrobné klinické zhodnocení chování a osobnosti dítěte 

při vyšetření, zhodnocení podrobné anamnézy a prostředí v němž dítě žije. 

 Psychologická kritéria pro určování mentální retardace spatřuje : 

• v celkových výsledcích inteligenčních zkoušek, vyjádřených IQ nebo 

mentálním věkem 

• v profilu výsledků v jednotlivých subtestech inteligenčních zkoušek, ve 

zhodnocení výsledků specifických zkoušek zaměřených na některé 

psychické funkce a osobní vlastnosti 

• ve výsledcích výukových zkoušek 

• v charakteristikách vývoje řeči 

• v charakteristikách citového vývoje a úrovně regulace chování 

• v dlouhodobém sledování případů a jejich školního a sociálního vyšetření 

• ve výsledcích somatického, neurologického a psychiatrického vývoje. 

 Nejobtížnější je diagnostický proces tam, kde jde o poruchy smíšené, tam, kde 

se mísí nepříznivé vlivy prostředí se známkami heredity, kde jsou přítomny 

známky nedonošenosti i deprivace, kde jsou vrozené anomálie atd. Působení 

jednotlivých činitelů si nelze představovat odděleně, ale naopak probíhá v nejužší 

souvislosti. Je nutno hledat konvergenci určitých charakteristických nálezů jak 

v podrobné a důkladné anamnéze, tak v jednotlivých lékařských nálezech a 

v psychologických vyšetřeních. 

 Pro diagnostiku poruch mentální retardace má velký význam opakované a 

podrobné sledování nejen dítěte samotného, ale i pohovory lékaře a terapeuta se 

všemi členy rodiny a poznání i širšího okolí dítěte. 

 

Klasifikace mentální retardace 

 Od roku 1992 se podle 10. revize Mezinárodní klasifikace nemocí, zpracované 

Světovou zdravotnickou organizací v Ženevě, mentální retardace dělí do šesti 

základních kategorií Tab.1: 
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Kód nemoci IQ Úroveň mentálního postižení 

F70 50-69 lehká mentální retardace 

F71 35-49 středně těžká mentální retardace 

F72 20-34 těžká mentální retardace 

F73 nižší než 20 hluboká mentální retardace 

F78  jiná mentální retardace 

F79  nespecifikovaná mentální retardace 

Tab.č.1 Rozdělení mentální retardace 

 

� Lehká mentální retardace, IQ 50-69 (F70) 

Tito jedinci většinou dosáhnou schopnosti účelně užívat řeč v každodenním 

životě. Většina z nich dosáhne úplné nezávislosti v osobní péči a v praktických 

domácích dovednostech. Vývoj proti normě je však mnohem pomalejší. 

Většinu jedinců na horní hranici lehké mentální retardace lze zaměstnat prací, 

která vyžaduje spíše praktické než teoretické schopnosti. 

U osob s lehkou mentální retardací se mohou v individuálně různé míře projevit 

i přidružené chorobné stavy, jako je autismus a další vývojové poruchy, epilepsie, 

poruchy chování nebo tělesné postižení. 

Diagnóza:  

• slabomyslnost 

• lehká mentální subnormalita 

• lehká oligofrenie (debilita) 

� Středně těžká mentální retardace, IQ 35-49 (F71) 

U jedinců v této kategorii je výrazně opožděn rozvoj chápání a užívání řeči, 

také je opožděna a omezena schopnost starat se sám o sebe a zručnost. 

V dospělosti jsou schopni vykonávat jednoduchou manuální práci pod 

odborným dohledem. Úplně samostatný život je možný jen zřídka. 

V této skupině jsou obvykle podstatné rozdíly v povaze schopností. Někteří 

jedinci dosahují vyšší úrovně v dovednostech senzoricko-motorických, jiní jsou 

schopni sociální interakce a komunikace. 
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U většiny lze zjistit různé přidružené chorobné stavy, jako autismus, tělesná 

postižení a neurologická onemocnění, někdy i různá psychiatrická onemocnění. 

Diagnóza:  

• středně těžká mentální subnormalita 

• středně těžká oligofrenie (imbecilita) 

� Těžká mentální retardace, IQ 20-34 (F72) 

Klinický obraz je podobný předchozímu stupni. Snížená úroveň schopností je 

v této skupině mnohem výraznější. Většina jedinců trpí značným stupněm poruchy 

motoriky nebo jinými přidruženými vadami, které prokazují přítomnost poškození či 

vadného vývoje ústředního nervového systému. 

Včasná systematická a dostatečně kvalifikovaná rehabilitační, výchovná a 

vzdělávací péče může významně přispět k rozvoji jejich motoriky, rozumových 

schopností, komunikačních dovedností, jejich soběstačnosti a celkovému zlepšení 

kvality jejich života. 

Diagnóza: 

• těžká mentální subnormalita 

• těžká oligofrenie 

� Hluboká mentální retardace, IQ je nižší než 20 (F73) 

Takto postižení jedinci jsou těžce omezeni ve svých schopnostech. Většina je 

imobilní nebo výrazně omezená v pohybu. Mají nepatrnou či žádnou schopnost 

pečovat o své základní potřeby a vyžadují stálou pomoc a stálý dohled. Možnosti 

jejich výchovy a vzdělávání jsou velmi omezené. 

Chápání a používání řeči je přinejlepším omezeno na vyhovění jednoduchým 

požadavkům. 

Běžné jsou těžké neurologické nebo jiné tělesné nedostatky postihující 

hybnost, epilepsie a postižení zraku a sluchu. 

Diagnóza:  

• hluboká mentální subnormalita 

• hluboká oligofrenie (idiocie) 

� Jiná mentální retardace (F78) 

 Tato kategorie bývá použita pokud stanovení stupně mentální retardace 

pomocí obvyklých metod je zvláště nesnadné nebo nemožné pro přidružené 

senzorické nebo somatické poškození (např. u nevidomých, neslyšících atd.) 
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� Nespecifikovaná mentální retardace (F79) 

 Tato kategorie se používá v případech, kdy mentální retardace je prokázána, 

ale není dostatek informací, aby bylo možno zařadit pacienta do jedné výše 

uvedené kategorie. 

Diagnóza:   

• mentální retardace NS 

• mentální subnormalitu NS 

• oligofrenie NS 

 Uvedená klasifikace neobsahuje kategorii „mírná mentální retardace“ (IQ 85-

70). Toto snížení úrovně rozumových schopností zpravidla nesouvisí s organickým 

poškozením mozku. (Švarcová 2000) 

  

Psychologické zvláštnosti jedinců s mentální retardací 

 Podle Švarcové (2000), přesto že každý mentálně postižený je svébytný 

subjekt s charakteristickými osobnostními rysy, u značné části z nich se projevují 

ve větší či menší míře určité společné znaky. 

 Mentální retardace se klinicky projevuje zejména: 

• zpomalenou chápavostí, jednoduchostí a konkrétností úsudků 

• sníženou schopností, až neschopností komparace a vyvozování 

logických vztahů 

• sníženou mechanickou a zejména logickou pamětí 

• těkavostí pozornosti 

• nedostatečnou slovní zásobou a neobratností ve vyjadřování 

• poruchami vizuomotoriky a pohybové koordinace 

• impulzivností, hyperaktivitou nebo celkovou zpomaleností chování 

• citovou vzrušivostí 

• sugestivitou a rigiditou chování 

• nedostatky v osobní identifikaci a ve vývoji „já“ 

• opožděným psychosexuálním vývojem 

• nerovnováhou aspirací a výkonů 

• zvýšenou potřebou uspokojení a bezpečí 

• poruchami v interpersonálních skupinových vztazích a v komunikaci 



 
17 

• sníženou přizpůsobivostí k sociálním požadavkům a některými dalšími 

charakteristickými znaky. 

 Emerson (2008) ve své knize uvádí, že lidem s mentálním postižením bývají 

připisovány také deviantní nebo abnormální role. Tyto role mohou sloužit změně 

souvislostí, které chování připisují určitý význam. Pohled na lidi s mentálním 

postižením jako na „věčné děti“ pak může být spojen s tendencí nepřiřazovat jejich 

problémovému chování osobní zodpovědnost. 

 Z toho vyplývají mnohé důsledky, včetně zvýšené tolerance okolí 

k odchylnému chování jedince, o němž se soudí, že patří do vymezené skupiny, 

která je charakterizovaná chováním vymykajícím se obvyklé normě. 

 

Kognitivní procesy a jejich vývoj u dětí s mentální retardací 

 Počitky a vjemy jsou prvním stupněm poznávání světa. Tento stupeň je 

důležitý i v dalších letech života. Základem vnímání je vytváření zásoby 

podmíněných reflexů. U normálního dítěte je tento proces rychlý a bouřlivý. 

Ovšem u dětí s poškozenou nervovou soustavou se počitky a vjemy vytvářejí 

pomalu s velkým počtem zvláštností a nedostatků. (Rubinštejnová 1976) 

 Psychický vývoj je specifický jev dětského věku a bylo zjištěno, že probíhá i při 

nejtěžších stupních mentálního postižení. Základní podmínkou psychického vývoje 

je učení. Učení však není jediným činitelem, neboť současně s ním probíhá i 

proces zrání, který rovněž přináší mnoho vývojových změn, jež zasahují oblast 

psychiky a chování. (Švarcová 2000) 

 Podle Matějčeka (2005) se mentálně retardované dítě vyvíjí svým tempem, 

podle svého vlastního řádu jinak než druhé děti. Vývoj intelektových schopností u 

těchto dětí končí zpravidla také dříve. Od staršího školního věku výš jich už 

přibývá jen málo, takže dítě nemůže dosáhnout tzv. „normálu“. Rozumových 

schopností sice už nepřibývá, ale s tím co dítě má, s úrovní, které dosáhlo, bude 

dále žít a získávat nové zkušenosti, nové poznatky a některé dovednosti. 

U dětí s mentální retardací je oslabena jedna ze základních funkcí lidské 

psychiky a to potřeba poznávat okolní svět. Je to způsobeno tím, že v okamžiku 

narození dítěte, kdy mozková kůra vstupuje v činnost, neukončila ještě své 

formování po stránce strukturní, ani funkční. Nedostatečná poznávací aktivita a 
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nízká úroveň orientační činnosti je zřejmě bazální symptom vyplývající 

z nedostatečně vyvinuté mozkové kůry. 

Opožděná a omezená schopnost vnímání, charakteristická pro mentálně 

postižené děti, má velký vliv na celý další průběh jejich psychického vývoje. 

Nedostatek názorných a sluchových představ, malá znalost v zacházení 

s předměty, velmi omezená zkušenost z komunikace a hlavně nedostatečný 

rozvoj řeči zužují dětem s mentální retardací tu nezbytnou základnu, na níž se má 

rozvíjet myšlení. 

Mentálně postižené dítě spíše vzpomíná, než přemýšlí, jeho myšlení se 

omezuje na konkrétní situační souvislosti mezi předměty a jevy, je chudé a 

neproduktivní. 

Pro myšlení dětí s mentální retardací jsou charakteristické ještě další 

zvláštnosti. Zejména nesoustavnost myšlení, zvláště u dětí s rychlou unavitelností. 

Dále slabá řídící úloha myšlení, nedovedou v případě potřeby použít již 

osvojených rozumových operací. Dalším nedostatkem je nekritičnost myšlení. Dítě 

nepromyslí své jednání a nepředvídá jeho důsledek, nepochybuje o správnosti 

svých okamžitých domněnek. 

Charakteristikou paměti dětí s mentální retardací je pomalé tempo osvojování 

všeho nového a nestálost uchování spojená s nepřesností ve vybavování. 

(Švarcová 2000) 

Pro mentálně retardované jedince je také mnohem náročnější orientace 

v běžném prostředí, protože hůře rozlišují významné a nevýznamné znaky 

jednotlivých objektů a situací a hůře chápou i jejich vzájemné vztahy. Svět je pro 

ně méně srozumitelný, a proto se jim může jevit více ohrožující. 

Uvažování mentálně postižených je ovlivňováno jakýmkoliv aktuálním děním. 

Pro konkrétního jedince je důležité, jak se mu situace jeví a není schopen 

uvažovat o její podstatě. Nedokáže se odpoutat od vlastního pohledu, od svých 

pocitů a potřeb, které jeho poznávání různým způsobem zkreslují. Neschopnost 

nadhledu se projevuje sníženou kritičností a vyšší sugestibilitou mentálně 

retardovaných osob. 

Myšlení mentálně retardovaných jedinců je zjednodušené, omezené a 

vázané na konkrétní skutečnost. (Fischer – Škoda 2008) 
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Utváření osobnosti dětí s mentální retardací 

Uvádí se, že pro utváření osobnosti, základních schopností a osobnostních 

rysů, je nejdůležitější období dětského vývoje do 5-6 let. 

Retardované dítě, jehož zrání je zpomaleno, má k dispozici méně psychické 

energie pro vyšší mentální procesy. Soudí se, že duševně opožděné dítě 

spotřebuje neobvyklé množství energie, aby zvládlo denní, rutinní úkoly života a 

zbývá mu málo síly pro sebekontrolu, pro porozumění okolnímu světu a pro 

zvládnutí společenských požadavků. (Dolejší 1973). 

Jednou z nejvýznamnějších oblastí osobnosti je její emocionalita. Ve své 

většině jsou děti s mentálním postižením emočně nevyspělé a chovají se jako děti 

nižší věkové úrovně. 

City mentálně retardovaného dítěte jsou dlouhou dobu nedostatečně 

diferencovány a často bývají neadekvátní podnětům. 

Nedostatečné řízení citů intelektem se projevuje v tom, že děti v ničem 

nekorigují své city vzhledem k situaci, ani nemohou najít uspokojení své potřeby 

v nějaké jiné činnosti, která nahrazuje činnost původně zamýšlenou. 

Kromě nedostatečného rozvoje citového života můžeme u dětí s mentální 

retardací někdy pozorovat určité patologické citové projevy, které komplikují jejich 

výchovné vedení. 

Jedním z nejdůležitějších rysů osobnosti je její vůle, projevující se 

v uvědomělém a cílevědomém jednání. Slabá vůle se u dětí s mentální retardací 

neprojevuje vždy a ve všem. Slabost vůle se však projevuje v situacích, kdy děti 

vědí, jak mají jednat, ale nejsou schopny jednat požadovaným způsobem. 

Mentálně retardované dítě si nedokáže odříct něco bezprostředně žádoucího ani 

kvůli věci mnohem zajímavější a důležitější, která je ale místně nebo časově 

vzdálená. 

Také lidé s mentální retardací se musí podle svých možností řídit mravními 

normami platnými ve společnosti. 

Charakter dítěte je určován výchovou a podmínkami jeho života v konkrétním 

prostředí. Na utváření charakteru se do značné míry podílí jeho rodina. Jedním 

z účinných způsobů utváření charakteru dětí s mentální retardací je výchova 

správných návyků. 
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Pokud se k lidem s mentálním postižením lidé v jejich okolí chovají vlídně a 

laskavě, zpravidla se  v jejich chování nevyskytují žádné závažné problémy píše 

Švarcová (2000). 

 

 

2.2. Pohybové aktivity mentálně retardovaných 

 

Různé pohybové aktivity jsou nezastupitelnou složkou života mentálně 

postižených od nejútlejšího až po zralý věk. V mládí se výrazně podílejí na rozvoji 

pohybových schopností a dovedností, v dospělém věku je udržují v dobré fyzické 

kondici. Současný rozvoj techniky znamená i pro mentálně postižené stále menší 

potřebu pohybu. Dostatek pohybu však poskytuje psychické uvolnění, regeneruje 

síly. Kladný vliv sportování se zvětší provádí-li se na čerstvém vzduchu. 

(Svoboda – Svobodová 1995) 

Rozvíjení pohybové aktivity souvisí i s rozvojem poznávací činnosti, jíž 

dosahujeme v rozumové výchově. V tělesné výchově působíme záměrně na 

rozvoj psychických funkcí, jako je vnímání a pozorování, paměť, pozornost, 

fantazie, myšlení i řeč. 

Tělesnými cvičeními, která jsou přiměřená a správně dávkovaná vzhledem 

k individualitě a momentálnímu stavu každého mentálně retardovaného jedince, 

vhodnou motivací k pohybové činnosti pěstujeme kladný vztah k tělesné výchově 

a sportu. (Kvapilík - Černá 1990) 

 

 

2.3. Bezpečnost mentálně retardovaných 

 

Ohrožení zdraví mentálně postižených se zdá být větší než u jedinců 

s normální inteligencí. 

Riziko je v průměru vyšší u osob s lehčí retardací, neboť jsou většinou 

mnohem pohyblivější než jedinci s hlubším postižením. Podstatně vyšší riziko je u 

neposedných, neklidných, špatně soustředěných než u celkově klidnějších a 

vyrovnanějších jedinců. 
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Obecně lze zdůraznit, že je nutno mentálně postiženého co nejlépe znát, umět 

posoudit jeho schopnosti, sledovat jeho pohybový vývoj, případně si všímat jeho 

bojácnosti či naopak zbrklosti, znát jeho sklony, abychom dovedli včas posoudit 

nebezpečí, do kterých se může postižený dostat v nejbližší době. 

Nutno připomenout, že bezpečnost mentálně postižených je problematičtější 

než u nepostižených osob a je proto nutno vést postižené k bezpečnému chování 

a prověřovat jejich znalosti. (Kvapilík – Černá 1990) 

 

 

2.4. Historie lyžování 

 

Podle výzkumu archeologů sahá historie lyžování až do střední doby kamenné, 

asi 8 – 4 tisíce let př. n. l. Gnad a kol. (2008) uvádí počátky využívání lyží jako 

prostředku usnadňujícímu lokomoci na sněhu. 

Oblast původu lyží nelze přesně určit. Vznikaly u mnoha etnických skupin, 

které sídlily v podobných klimatických podmínkách s dlouhým zimním obdobím. 

Podle polárního badatele Nansena vznikly lyže ve střední Asii a odtud se rozšířily 

do severní Evropy. 

Lyže se vyvinuly z různých druhů sněžnic. Postupným prodlužováním a 

zužováním dostávaly nám známé tvary. 

Byly nalezeny různé typy lyží z různých období lidské společnosti, které lze 

rozdělit do několika skupin: 

1. lyže typu jižního 

2. lyže typu arktického 

3. lyže typu severského 

4. lyže bahení 

 Můžeme rozdělit dvě základní vývojové etapy používání lyží: 

Předsportovní využití lyží 

 Období od počátků lyžování asi do poloviny 19. století. V této době byly lyže 

používány při dopravě a lovu, později i k válečným účelům. Toto období lze ještě 

rozdělit na: 

• lyžařský starověk – počátky lyžování až zhruba 800 let n. l. 

• lyžařský středověk – od zhruba 800 let n. l. až do poloviny 19. století. 
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Sportovní lyžování 

 Za počátek sportovního lyžování lze považovat závod na 5 km v norském 

Tromsö, který se konal 2. dubna 1843. Toto byl historický mezník, od kterého se 

datuje počátek rozvoje sportovního lyžování. 

 Kolem roku 1850 lze doložit ojedinělé pokusy o jízdu na lyžích ve všech 

horských oblastech Evropy, i v Čechách v Krkonoších. 

 První lyžařský spolek v Evropě mimo Skandinávii vznikl v Čechách v roce 

1887. 

 V roce 1924 byla založena Mezinárodní lyžařská federace FIS zabývající se 

otázkami závodního lyžování. 

 Její obdobou pro základní a rekreační lyžování je Mezinárodní federace pro 

lyžařskou výuku FIES založená roku 1951. (Gnad a kol. 2008) 

 Alpské lyžování má své vývojové etapy, které jsou dány konkrétní lyžařskou 

školou, která v té době udávala směr způsobu výuky jízdy na lyžích a byla 

charakteristická určitými typickými prvky. Podle Příbramského (1999) můžeme 

seřadit tyto školy lyžování: 

• Norská škola 

• Lilinfeldská škola 

• Bilgeriho škola 

• Arlbedgská škola Schneiderova 

• Školy s rotační technikou 

• Rotační francouzská škola 

• Školy s nerotační technikou 

 Na přiloženém schématu (Obr. č. 1) je znázorněn vývoj zatáčení na lyžích 

z historického hlediska na základě biomechanických principů se jmény závodníků, 

kteří v daném období charakterizovali pojetí jízdy na lyžích. 
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Obr. č. 1 Vývoj techniky sjezdového lyžování 

 

 

2.5. Lyžování ve školní tělesné výchově 

  

 Byly jsme jednou z prvních zemí, kde lyžování bylo zařazeno do výchovy 

školní mládeže. 

 Jednou z hlavních postav byl řídící učitel Jan Buchar v Krkonoších, který se 

zasloužil o rozvoj lyžování a turistiky. Podle jeho vzoru i další učitelé zaváděli 

školní lyžařský výcvik a prosadili ho do školních osnov. 

 Zpočátku bylo lyžování zařazeno pouze tam, kde jsou k tomu podmínky. 

Později v letech 1945 – 1946 je lyžování uvedeno jako nepovinná sezónní činnost. 

 K posílení významu lyžování ve školní tělesné výchově přispěly „Jednotné 

osnovy tělesné výchovy“ z roku 1960. 

 V současné době je lyžařský výcvik  zařazen v 7.ročníku základní školy a v 1. 

ročníku střední školy. Pokud se zájezd kapacitně nenaplní, mohou ho doplnit žáci 

ostatních ročníků. Na vysokých školách pedagogického směru absolvují studenti 

dva lyžařské kurzy a na ostatních jeden lyžařský kurz. 

 Pro zajištění jednotného postupu při organizaci lyžařského výcviku vydává 

MŠMT ČR metodický pokyn. 

 Lyžařský výcvik se dle možností koná v místě školy, případně v blízkém okolí. 

Školy, které vzhledem k nepříznivým sněhovým podmínkám, nebo nevhodnosti 
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terénu nemají možnost organizovat výcvik v místě působení školy, organizují pro 

žáky lyžařské výcvikové zájezdy. 

 Za personální zajištění výcviku odpovídá ředitel školy, který určí vedoucího 

kurzu. Vedoucí kurzu odpovídá za řádnou organizační přípravu kurzu. Zpracovává 

také potřebnou dokumentaci týkající se kurzu. (Gnad a kol. 2006) 

 

 

2.6. Teorie lyžařského výcviku 

  

 Lyžařský výcvik lze rozdělit na dvě vývojové etapy: 

• etapu základního lyžování 

 Zde jde o techniky sjíždění a zatáčení, běh na lyžích klasickou technikou  a 

bruslením a provedení skoku na lyžích. Jedná se o dlouhodobý didaktický proces 

a postupné zvládnutí celého rozsahu a obsahu lyžařské techniky na úrovni této 

etapy bude náplní a motivem činnosti pro většinu lyžařů běžné populace. 

 Tato etapa je nutnou základnou pro další nadstavbovou etapu. 

• etapu závodního a extrémního lyžování 

 Zde přistupuje ke zdokonalování lyžařské techniky i moment sportovního 

výkonu. Výcvik se zde posouvá do oblasti tréninkového procesu, uplatňováním 

dalších složek systému sportovního tréninku, jak v oblasti závodního, tak 

extrémního lyžování. (Gnad a kol. 2006) 

 

 

2.7. Bezpečnost při lyžování 

  

 Kromě pozitivních zážitků a osvěžení v zimní zasněžené přírodě s sebou 

lyžařský výcvik přináší i jistá bezpečnostní rizika. 

 Tato rizika můžeme rozdělit na: 

• objektivní nebezpečí 

 Jsou nezávislá na našem vlivu. Můžeme sem zařadit terén s jeho členitostí a 

pokrytostí, počasí a jeho náhlé změny, sníh s jeho kvalitou a způsobem ukládání. 

• subjektivní nebezpečí 
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 Subjektivní nebezpečí tkví v lidských vlastnostech a chybách, kterých se 

můžeme dopustit. Příčiny mohou být zejména: 

− podcenění objektivních nebezpečí, neznalost terénu, vlivu počasí, 

sněhové pokrývky, 

− přeceňováním vlastních sil a schopností, 

− nedostatečná fyzická příprava a technická vyspělost, nepříznivý 

duševní a zdravotní stav, 

− neznalost hor a zásad orientace, 

− nedostatečné nebo nevhodné vybavení, výstroj neodpovídající 

povětrnostním podmínkám, 

− organizační a pedagogické nedostatky při lyžařském výcviku, hrách, 

túře, akci, 

− nedodržování zásad o chování na horách, neuposlechnutí pokynů 

Horské služby. 

 Všichni bychom si měli být vědomi možnosti úrazu a vědět jak mu předejít. To 

je cesta, jak snížit úrazovost. (Gnad a kol. 2008) 

 

 

2.8. Požadavky na instruktora u mentálně retardovaných osob 

  

 V nejširším slova smyslu si pod pojmem instruktor nebo učitel lyžování 

můžeme představit každého, kdo podle svých možností, znalostí a schopností 

realizuje lyžařskou výuku svých svěřenců. Může jím být učitel tělesné výchovy, 

instruktor na lyžařském výcviku nebo v lyžařském oddíle, či profesionální učitel 

v lyžařské škole. (Treml 2004) 

 Instruktor hraje velkou roli při výcviku. Sám musí umět lyžovat tak, aby všechny 

úkony mohl názorně předvést. Pozitivně motivuje žáky svojí radostí z lyžování a 

jistotou. Děti musí poznat, že instruktor s nimi lyžuje rád. Pěstuje vztah žáků 

k lyžování vlastním příkladem. Předpokladem pro zdárné plnění výcviku je 

správné odhadnutí fyzických a mentálních schopností dětí, které nikdy nemůžeme 

nutit k výkonům, které jsou nad jejich možnosti. Mohlo by jim to znechutit výcvik a 

je zde nebezpečí úrazů. Proto zpočátku nezařazujeme nesnadná cvičení a volíme 

přiměřený terén. Podle vrozených dispozic, ať už mentálních či somatických, 
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mohou mít jednotlivé fáze výcviku u jednotlivých dětí různou dobu trvání. Vždy 

musíme vymezit určitý čas na experimentování s lyžemi. Děti tím získají určitou 

jistotu v pohybu. 

 Stále je třeba mít na zřeteli možnosti dítěte, sledujeme jeho chování a podle 

toho volíme individuální přístup. 

 Výuka probíhá zpočátku velmi pomalu, je třeba počítat s delším časem na 

seznamování s výzbrojí, prvními pohyby na sněhu a překonáváním strachu. 

 Každá ukázka instruktora musí být přesvědčující a často opakovaná. Vše co 

požadujeme od žáků musíme předvést. 

 Zároveň musí mít instruktor na paměti, že mentálně postižení nedovedou 

odhadnout stupeň své únavy, čímž se zvětšuje nebezpečí úrazu. Proto neustále 

sledujeme psychický a fyzický stav dětí a v případě potřeby upravujeme výcvik. 

(Svoboda – Svobodová 1995) 

 

 

2.9. Výzbroj a výstroj 

 

 Sjezdové lyžování 

 

 Lyže 

 S nástupem carvingu se zhroutil starý systém kategorizace lyží SAL (S – 

sportovci, A – pokročilí, L – začátečníci). 

 V současné době panuje určitá nejednotnost v názvech jednotlivých kategorií 

lyží. Ovšem pro základní orientaci je kategorizace lyží potřebná a stačí, že je 

víceméně uznávaná alespoň na českém trhu a mezi našimi lyžaři. 

 Universální lyže 

 Typickým představitelem je kategorie nazývaná allround, nebo  

allroundcarver. Pro ženy kategorie ladycarver. Patří sem také allmountain širší 

lyže určené do neupraveného terénu. 

 Sportovní lyže 

 Do této kategorie můžeme zařadit racecarvery, slalomcarvery a skikrosové, 

nebo také zkráceně crosové lyže. 

 Závodní lyže 
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Speciální lyže 

 Do této kategorie řadíme lyže freestylové pro U-rampu, skoky apod. Lyže 

freeridové pro volné terény do hlubokého sněhu. Snowblades (supershorties) je 

skupina krátkých lyží do 100 cm. Někdy se uvádí i skupina shorties o délkách 100 

– 140 cm. 

 Při výběru vhodných lyží je třeba zodpovědět tři základní otázky: 

1. Jaká je úroveň mých lyžařských dovedností. 

2. Jaký styl jízdy preferuji. 

3. V jakém terénu se budu převážně pohybovat. 

 

 Vázání 

 Sjezdové vázání musí s maximální spolehlivostí upnout botu k lyži. Velmi 

důležité je správné nastavení vypínací síly podle sjednocené normy DIN. 

 V současné době jsou v oblibě tzv. rentalová vázání, která vedle odolnosti a 

trvanlivosti mají možnost rychlého přizpůsobení botám o různé velikosti. 

 Podložka je společně s vázáním a lyžemi součástí lyžařského setu. V době 

výrazného vykrojení lyží se stala samozřejmostí. 

 

 Boty 

 Boty jsou důležitou součástí výzbroje. I když to není na první pohled tolik 

patrné jako u lyží i boty se mění. Asi jako největší změnu bychom mohli označit 

změkčování do nákleku, jako reakce na změnu techniky jízdy na carvingových 

lyžích. Celková pevnost boty je však zachována. 

 Zvětšilo se také celkové pohodlí bot v důsledku používání nových materiálů na 

vnitřní botičky. (Reichert – Musil 2007) 

 

 Hole 

 Hole by se měly pohodlně držet a mít správnou délku. Vhodná je rukojeť 

s regulovatelnou délkou poutka. 

 Správná délka je pokud stojíme na lyžích, boty zapnuté ve vázání, hole máme 

uchopené za rukojetě a bodci opřené o horní plochy lyží těsně před vázáním. 

Ruce ohnuté v loktech svírají pravý úhel. 
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 Oblečení 

 Preferujeme zásadu více tenkých vrstev oděvu mezi kterými jsou vzduchové 

vrstvy, které chrání před povětrnostními vlivy. (Příbramský 1999) 

 

Běžecké lyžování 

 

 Lyže 

 Základní rozdělení běžeckých lyží je na lyže určené pro klasický způsob běhu 

a lyže určené k bruslení. V současné době jsou na trhu i lyže s označením 

„combi“, které jsou vhodné pro oba způsoby lyžování. Klasické lyže se ještě dělí 

na lyže, které je nutno mazat stoupacími vosky a lyže opatřeny protiskluznou 

úpravou střední části skluznice. Jsou zde tzv. „šupiny“ nebo „vlnky“, které při 

odrazu zabraňují proklouznutí. 

 Lyže na klasiku výrobci dělí do čtyř kategorií: 

S – závodní lyže 

A – univerzální lyže, vhodné pro jízdu v upravené stopě 

L – turistické lyže, které mají telemarský tvar a jsou použitelné i v neupravené 

stopě 

W – turistické lyže do hlubokého sněhu 

 

 Rozdíl mezi lyží na bruslení a na klasiku Tab. 2: 

 klasická lyže bruslařská lyže 

délka 

tvrdost 

špička lyže 

pata lyže 

delší 

měkčí 

vyšší 

užší 

kratší 

tvrdší 

nižší 

pevnější v torzi 

Tab. č. 2 Rozdíly mezi klasickou a bruslařskou lyží 

 

 Kromě délky lyže je důležitá i její tvrdost v závislosti na hmotnosti lyžaře. 

Obecně lze říci, že lyže na klasiku by měly být o 25 – 30 cm delší než tělesná 

výška. Lyže na bruslení by měly být asi o 15 – 20 cm přesahovat tělesnou výšku.  
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Orientačně se lze řídit podle následujících tabulek: 

klasické lyže bruslařské lyže délka 

lyží měkké střední tvrdé měkké tvrdé 

180 cm do 45 kg 45 kg  do 50 kg nad 50 kg 

190 cm do 45 kg 45 – 50 kg  do 55 kg nad 55 kg 

195 cm do 50 kg 50 – 55 kg  do 60 kg nad 60 kg 

200 cm do 55 kg 55 – 65 kg nad 65 kg do 70 kg nad 70 kg 

205 cm do 65 kg 65 – 75 kg nad 75 kg do 75 kg nad 75 kg 

210 cm do 70 kg 70 – 80 kg nad 80 kg   

215 cm do 80 kg 80 – 90 kg nad 90 kg   

Tab. č. 3. Délka lyží a předpokládaná hmotnost lyžaře 

 

výška lyžaře délka lyže výška lyžaře klasická lyže bruslařské lyže 

100 cm 100 cm 150 cm 175 – 180 cm 170 cm 

110 cm 110 cm 155 cm 180 cm 170 cm 

115 cm 120 cm 160 cm 180 – 190 cm 170 – 180 cm 

120 cm 130 cm 165 cm 190 – 195 cm 180 – 185 cm 

125 cm 140 cm 170 cm 195 – 200 cm 185 – 190 cm 

130 cm 150 cm 175 cm 200 cm 190 cm 

135 cm 150 – 160 cm 180 cm 205 cm 195 cm 

140 cm 165 cm 185 cm 205 – 210 cm 195 cm 

145 cm 170 cm 

 

190 cm 210 cm 195 – 200 cm 

195 cm 210 cm 195 – 200 cm 

Tab. č. 4. Doporučená délka lyží pro děti a dospělé 

 

  Vázání 

 Technologický pokrok se nevyhýbá ani lyžařskému vázání a botám. Setkáme 

se ještě se starým vázáním nazývaným podle šířky v mm „pětasedmdesátka“, ale 

převládá již moderní vázání s vodícími lištami do kterých zapadá podrážka boty. 

Tím je zajištěno lepší ovládání a větší kontrola lyží při sjezdech a odšlapech. 

 Na trhu je více druhů vázání s rozdílným systémem upevnění boty. Proto nelze  

jednotlivé druhy bot v systémech libovolně zaměňovat. 

 Některá turistická vázání jsou tzv. „nášlapná“ a jsou vyrobena tak, aby bota 

snadno zapadla do polohy pro automatické zapnutí. 
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 Boty 

 I zde jsou boty důležitou součástí výzbroje. Vybíráme si takové , ve kterých se 

budeme cítit stejně pohodlně jako v kvalitní běžecké obuvi. 

 Moderní lyžařská bota je tvořena více vrstvami. Vnitřní vrstva je z materiálu, 

který tepelně izoluje a vnější část z materiálu, který zabraňuje proniknutí vlhkosti 

dovnitř boty. 

 Rozdíl mezi botou pro klasický způsob běhu a pro bruslení vychází z potřeby 

lepší kontroly vedení lyže mimo stopu a při jízdě po hraně. Bruslařské boty jsou 

proto vyšší a tužší. Vyrábějí se i kombinované boty, které je možno použít na oba 

způsoby běhu. Některé typy mají odnímatelnou vrchní kotníkovou část, takže na 

klasiku odstraníme opěrku kotníku a na bruslení ji připevníme zpět. 

 

 Hole 

 Tradiční materiály jako dřevo a kov jsou nahrazovány laminátem, karbonem a 

kevlarem. Tím se hole stávají lehčí, při dostatečné pevnosti, ale je vyšší jejich 

pořizovací cena. 

 Pro rekreační lyžování jsou vhodnější hole ze slitiny hliníku, které jsou sice 

těžší, ale jsou odolnější při pádech. 

 Pozornost je třeba věnovat i kroužkům. Do tvrdé upravené stopy můžeme 

použít malé lehké, do neupraveného hlubokého sněhu jsou třeba větší, aby se hůl 

při odpichu nebořila. 

 Obecně se délka holí pro klasiku volí po ramena a pro bruslení do výše brady 

až nosu lyžaře. 

Orientačně se lze řídit podle následující tabulky: 

tělesná výška délka hole tělesná výška délka hole 

dospělí klasické hole bruslařské hole děti  

150 cm 120 cm 130 cm 100 cm 75 cm 

152 cm 122 cm 135 cm 110 cm 80 cm 

155 cm 125 cm 135 cm 115 cm 85 cm 

157 cm 127 cm 137 cm 120 cm 90 cm 

160 cm 130 cm 140 cm 125 cm 95 cm 

162 cm 132 cm 142 cm 130 cm 100 cm 

165 cm 135 cm 145 cm 135 cm 105 cm 

167 cm 137 cm 147 cm 

 

140 cm 110 cm 
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170 cm 140 cm 150 cm 145 cm 115 cm 

180 cm 150 cm 160 cm 

182 cm 152 cm 162 cm 

185 cm 155 cm 165 cm 

187 cm 157 cm 167 cm 

190 cm 160 cm 170 cm 

192 cm 162 cm 172 cm 

195 165 175 

198 168 178 

   

Tab. č. 5. Délka holí 

 

 Oblečení 

 Oblečení by mělo být pohodlné, mělo by zajišťovat volnost pohybu a 

nemělo by tlačit, škrtit nebo dřít. 

 I zde preferujeme zásadu více tenkých vrstev oděvu mezi kterými jsou 

vzduchové vrstvy, které chrání před povětrnostními vlivy. Vrchní vrstva oblečení 

by měla poskytnout ochranu před větrem a vlhkostí, ale nesmí bránit odpařování 

potu. (Soumar – Bolek 2006) 

 

 

2.10. Všeobecná lyžařská průprava 

  

 Všeobecná lyžařská průprava je základem pro další lyžařský výcvik. V jejím 

průběhu se zaměřujeme na zvládnutí základních lyžařských dovedností s důrazem 

na zvládnutí komplexních lyžařských pocitů. 

 K nácviku jak paralelních oblouků, tak carvingu přistupujeme u začátečníků a 

málo pokročilých až po zvládnutí všeobecné lyžařské průpravy.  

(Štumbauer – Vobr 2005) 

 Psotová – Příbramský (2006) uvádějí všeobecnou lyžařskou průpravu jako 

základ nácviku sjíždění a zatáčení na lyžích. Cílem všeobecné lyžařské průpravy 

je osvojení základních lyžařských dovedností a získání komplexních lyžařských 

vjemů. Obsah všeobecné lyžařské průpravy je shodný pro všechny formy 

lyžování. 
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 Nacvičujeme zde následující pohybové dovednosti: 

− seznámení a manipulaci s lyžařskou výzbrojí 

− postoje a pohyby na lyžích na místě 

− pády a vstávání 

− obraty na rovině a na svahu 

− pohyb na lyžích na rovině 

− výstupy 

− sjíždění 

− brzdění 

− odšlapování 

− jízda na vleku a lanovkách 

− přejíždění terénních nerovností a terénní skok 

− pluh 

(Psotová – Příbramský 2006) 

 

 

Všeobecná lyžařská průprava mentálně retardovaných osob  

 Díky pomalejšímu chápání a zvláštností psychiky je výuka mentálně 

retardovaných charakteristická hlavně pomalejším tempem. Výsledku se dosahuje 

po drobných krocích. 

 Samotná metodika výuky všeobecné lyžařské průpravy mentálně 

retardovaných se od  výuky běžné populace příliš neliší, má však některá 

specifika.  

 Instruktor musí vždy stanovit přiměřený cíl s ohledem na možnosti každého 

lyžaře, aby lyžař získal radost z jízdy a na určité úrovni ovládal lyže v terénu 

přiměřeného svým schopnostem a dovedl regulovat rychlost jízdy. 

 Běžecké a sjezdové lyžování mají mnoho společného. Základní dovednosti 

všeobecné lyžařské průpravy jsou shodné u výcviku na sjezdových i na běžeckých 

lyžích. Většinou je na běžeckých lyžích také nacvičujeme, neboť mentálně 

postižený se na nich učí snáze. Pokud je úspěšný na běžeckých lyžích,  je zde 

předpoklad, že bude úspěšný i pří sjíždění a zatáčení na lyžích. 
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Metodický postup: 

− seznámení se s lyžařskou výzbrojí a výstrojí 

− chůze na lyžích 

− obraty 

− pády a vstávání 

− pohyb na lyžích na rovině 

− výstupy 

− sjíždění 

− brzdění 

− odšlapování 

 

 Seznámení s lyžařskou výzbrojí a výstrojí 

 Zaměřujeme se na nejzákladnější činnosti a žáky učíme správnému oblékání 

včetně bot, rukavic, čepice případně přilby. Vedeme žáky ke správnému 

dotahování zipů, suchých zipů a přezek. 

 Pokračujeme nácvikem nesení lyží špičkami dolů nebo v ruce, jejich připínáním 

a odepínáním. Nacvičujeme správné držení holí. (Hruša a kol. 1999) 

 

 
Obr. č. 2 Správné držení holí 

(Příbramský 1999) 

 

 Chůze na lyžích 

 Nejprve nacvičujeme základní postoj – přirozený postoj, hmotnost máme nad 

přední částí chodidel, lyže rovnoběžné v šíři pánve, nohy mírně pokrčené, trup 

nachýlen mírně vpřed, hole směřují šikmo vzad. 
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Obr.č. 3 Základní postoj 

 

 Chůze na lyžích je obdobou chůze bez lyží. Nacvičujeme na rovině. Máme 

lehce předkloněný trup, hlavu vzhůru, díváme se ve směru chůze. Snažíme se 

využívat přirozeného pohybového vzorce s přenášením hmotnosti těla a 

koordinovaným pohybem paží. Nezvedáme však odlehčenou nohu, ale suneme ji 

vpřed. Na sjezdových lyžích máme omezený pohyb v hlezenním kloubu, proto 

používáme chůzi sunem. 

 

 Obraty 

 Obrat odvratem – patky lyží na místě, odlehčenou lyži klademe špičkou do 

odvratu, poté odlehčíme druhou lyži a přinožíme. 

 
Obr.č. 4 Obrat odvratem 

 

 Obrat přívratem – špičky lyží u sebe, odlehčenou lyži klademe patkou do 

přívratu, poté odlehčíme druhou lyži a přinožíme. 
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Obr.č. 5 Obrat přívratem 

(Hruša a kol. 1999) 

 Obrat přednožením – Jednu hůl zapíchneme u patky přednožované lyže a 

druhou u špičky stojné lyže. Přednožením otočíme lyži v protisměru o 180° a 

přeneseme na ni hmotnost. Přemístíme hole před tělo a otočíme druhou lyži do 

paralelního postavení. Obrat vyžaduje oporu o hole k udržení rovnováhy. 

(Psotová – Příbramský 2006) 

 

Pády a vstávání 

 Při nácviku dovedností zakusí každý pádů mnoho, zařazujeme jejich nácvik co 

nejdříve. 

 Při pádu snížíme tělo do podřepu a sedneme si stranou vedle lyží. 

 Při vstávání na rovině tělo nakloníme dopředu, ruce zapřeme do sněhu co 

nejblíže lyžím, přejdeme do dřepu a postavíme se. Při vstávání  na svahu 

zdůrazňujeme paralelní postavení lyží s vrstevnicí. 

 
Obr.č. 6 Vstávání 
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 Výstupy 

 Výstup chůzí – do mírného svahu lze provádět výstup chůzí kratšími kroky a 

důslednou oporou o hole. 

 Výstup stranou – provádíme úkroky stranou. Lyže jsou v paralelním postavení 

s vrstevnicí. Důraz klademe na správnou koordinaci pohybů lyží a holí, současně 

vyšší hůl a vyšší lyže, potom nižší lyže a nižší hůl. 

 Výstup oboustranným odvratem – patky lyží u sebe, špičky daleko od sebe, 

lyže na vnitřních hranách, kolena pokrčena a trup v předklonu. Rytmus pohybu 

obdobný jako při chůzi. Hole zapichujeme za tělo. 

 
Obr. č. 7 Výstup oboustranným odvratem 

 

 Sjíždění 

 Nácvik sjíždění začínáme na mírném dobře upraveném svahu končícím 

rovinou po spádnici. Sjíždíme v základním sjezdovém postoji s hmotností 

rovnoměrně na obou lyžích.  

 Při sjezdu můžeme použít různá průpravná cvičení a hry: 

− snižování a zvyšování těžiště těla podřepy, 

− podřep a dotek rukou sněhu, 

− jízda v upažení a úklony, 

− podjezdy branek z hůlek apod. 

 Postupně přejdeme ke sjezdu šikmo svahem. 
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 Odšlapování 

 Je to nejjednodušší způsob změny směru jízdy, který můžeme využít i 

k regulaci rychlosti jízdy a zastavení. 

 Důležitý je zde nácvik přenášení hmotnosti na jednu lyži a odraz z lyže 

postavené na vnitřní hranu. 

 Při sjezdu šikmo přes spádnici, snížíme postoj a hmotnost těla přeneseme na 

nižší lyži. Vyšší odlehčenou lyži dáme do odvratu novým směrem a přeneseme na 

ni hmotnost. Dojde ke skluzu po vyšší lyži a zároveň přisuneme nižší odrazovou 

lyži.  

 Po zvládnutí odšlapování můžeme přidat odpich soupaž. 

 
Obr. č. 8 Odšlapování 

(Hruša a kol. 1999) 

 

 

2.11. Sjíždění a zatáčení na lyžích 

 

Specializovaná průprava 

 V této etapě zdokonalujeme všeobecné lyžařské dovednosti a začínají zde 

převažovat ty, které vedou ke sjíždění a zatáčení na lyžích. 

 Specializovaná lyžařská průprava je přechodem k nácviku kročných, 

carvingových a snožných oblouků. 

 Provádíme zde kromě procvičování předchozích prvků: 

− nácvik sjezdových postojů 

− nácvik sjíždění 

− průprava pro zatáčení 
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Obr. č. 9 Česká škola lyžování. Struktura výuky techniky sjíždění a zatáčení na lyžích v etapě 

základního lyžování. 

(Psotová – Příbramský 2006) 

 

I. část etapy základního lyžování 

 Podle Gnada a kol. (2006) existují různé postupy nácviku sjíždění a zatáčení 

na lyžích. Jejich volba závisí na mnoha proměnných (terén, sníh, dovednosti a 

stav lyžařů atd.). Po zvládnutí všeobecné a specializované průpravy lze nácvik 

v této etapě definovat následovně: 

− nácvik mírné a zvýrazněné vlnovky 

− nácvik kročného oblouku 

− nácvik modifikovaných oblouků na základě techniky kročných 

oblouků (oblouky ke svahu, oblouky v pluhu, oblouky z přívratu vyšší 

lyží, oblouky z rozšířené stopy) 

− nácvik modifikovaných oblouků na základě techniky snožných 

oblouků (oblouky z pluhu, oblouky z přívratu nižší lyží) 

− snožný oblouk 
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 Psotová – Příbramský (2006) doporučují v této části nácvik základních oblouků 

v tomto pořadí: 

− kročný oblouk 

− carvingový oblouk 

− snožný oblouk 

 

 II. část etapy základního lyžování 

 V této části zdokonalujeme a rozšiřujeme techniku základních oblouků a 

nacvičujeme náročnější oblouky. 

 Zároveň se zde učíme další rozšiřující pohybové dovednosti, které nám 

umožňují zvládnout jízdu v náročnějších terénních a sněhových podmínkách. 

 Vzhledem k tomu, že náročnost a požadavky na lyžaře jsou v této etapě již 

značné, dochází v jejím průběhu k diferenciaci lyžařů podle jejich schopností. 

 V této části nacvičujeme především: 

− kročný oblouk - střední, krátký a dlouhý (otevřený, zavřený) 

− modifikované oblouky (oblouky pro přejíždění vln, oblouky 

s přibrzděním, oblouky s přeskokem, oblouky v hlubokém sněhu) 

− snožný oblouk - střední, krátký a dlouhý (otevřený, zavřený) 

(Gnad a kol. 2006) 

 V této části Psotová – Příbramský (2006) doporučují nácvik oblouků v tomto 

pořadí: 

− střední kročný oblouk 

− krátký kročný oblouk 

− střední carvingový oblouk 

− střední snožný oblouk 

− krátký snožný oblouk 

− modifikace krátkého středního oblouku (oblouky s přibržděním, 

oblouky s přeskokem, oblouky v hlubokém sněhu, oblouky v boulích) 

 Je nutné zde zdůraznit, že v této části musíme dodržovat zásadu postupnosti 

při přechodu od méně náročných terénních podmínek  k náročnějším a od méně 

obtížných oblouků k obtížnějším. 

 Průběh všech nacvičovaných oblouků můžeme rozdělit do čtyř fází: 
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− zahájení oblouku, 

− vedení oblouku, 

− ukončení oblouku, 

− přechodová fáze mezi oblouky 

 

 

Etapa závodního a extrémního lyžování 

 Tato část je rozdělena do dvou částí. 

 V I. části zdokonalujeme techniky lyžařských disciplín z hlediska závodní 

činnosti a jejich přizpůsobení do konkrétních podmínek závodních tratí, terénních 

a sněhových podmínek. 

 V II. části přistupujeme k nácviku vrcholné závodní techniky, spojené se 

zvyšováním trénovanosti a taktického jednání a nácvik jízdy v extrémních 

terénních a sněhových podmínkách. (Gnad a kol. 2006) 

 

Sjíždění a zatáčení na lyžích mentálně retardovaných osob  

 Mnohé dovednosti, které vyžadují rovnováhu se na sjezdových lyžích provádějí 

snadněji, protože lyže jsou širší a kotník je zpevněn botou. 

 Mentálně postižení jedinci jsou schopni zvládnout jízdu na sjezdových lyžích 

bez větších problémů a někteří i na velmi dobré úrovni. 

 I zde se musí uplatnit přiměřenost a postupnost výcviku, vytrvalost, trpělivost a 

individuální přístup. 

  

 Metodický postup: 

− jízda v pluhu a brzdění 

− jednostranný přívrat 

− jízda na vlecích a lanovkách 

− oblouky v pluhu 

− oblouky s rovnoběžným vedením lyží 

 

Jízda v pluhu a brzdění 

Pro mentálně retardované je zvládnutí jízdy v pluhu a brzdění jednou ze stěžejních 

dovedností při sjíždění a zatáčení na lyžích.  
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 Nácvik provádíme na mírném upraveném svahu končícím rovinou. Přívratné 

postavení nacvičíme nejprve na rovině. Lyže v přívratném postavení na vnitřních 

hranách, trup mírně předkloněný, paže podél těla, hole směřují vzad. Hmotnost 

těla je rovnoměrně rozložená na obou lyžích a těžiště nad přední částí chodidel. 

 Klouzavý pluh – začínáme jízdou po spádnici. Hmotnost těla je rovnoměrně 

rozložená na obou lyžích a těžiště stále nad přední částí chodidel. Lyže jsou více 

na plochách. 

 Brzdění – z jízdy v pluhu oddálíme více patky lyží. Lyže postavíme více na 

hrany pohybem kolen k sobě a dopředu. 

 

 
Obr. č. 10 jízda v pluhu a brzdění 

 

 Jedinci se často dopouštějí těchto chyb: 

− toporné držení těla, 

− propnutá kolena, 

− vysazená pánev, 

− záklon, 

− rozhozené ruce s holemi, 

− pouhé rozšíření stopy místo oboustranného přívratu s lyžemi na 

vnitřních hranách. 

 Pro nácvik pluhu používáme různá průpravná cvičení a hry, které pomáhají 

s nácvikem a zároveň oživí výuku: 

− jízda v klouzavém pluhu ruce na kolenou, 

− střídáme sjezd po spádnici s klouzavým pluhem, 
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− v brzdivém pluhu projet co nejpomaleji daný úsek, 

− ze sjezdu od značky co nejdříve zastavit pluhem apod. 

 

 Jednostranný přívrat 

 Jednostranným přívratem se učíme regulovat rychlost při jízdě šikmo svahem, 

nebo v úzkém úseku tratě.  

 Odtlačíme patku nižší lyže do přívratu, zahraníme na vnitřní hraně a současně 

přeneseme hmotnost těla nad nižší lyži. 

 Jednostranný přívrat slouží hlavně k regulaci rychlosti jízdy. 

 

 Jízda na vlecích a lanovkách 

 Základní pravidla jízdy jsou obecně platná. 

 V závislosti na mentálním postižení jedinců je třeba zdůraznit: 

− návštěvu vleku bez lyží a pozorování provozu jako názornou ukázku 

− všichni lyžaři musí zvládat základní lyžařské dovednosti 

− využití nejlépe pronajatého vleku, nebo vleku kde je málo lyžařů 

− obsluha vleku musí být informována a připravena na případné 

problémy 

− první jízdu absolvují žáci se zkušeným instruktorem 

před první jízdou lze nácvik simulovat tažením na lyžařských holích. 

 

 Oblouky v pluhu 

 Pro mnohé mentálně retardované  je oblouk v pluhu vrcholnou fází výcviku. 

Nácvik začínáme po zvládnutí klouzavého pluhu a brzdění v pluhu. Začínáme 

sjezdem v klouzavém pluhu, obě lyže jsou zatíženy rovnoměrně. Větším zatížením 

jedné lyže zahajujeme oblouk. Zatěžovaná noha se pokrčuje, koleno tlačíme 

dovnitř a dopředu, trup se mírně předklání. V závěru oblouku se těžiště těla 

zvyšuje, hmotnost těla se přenáší na obě lyže a přechází se do klouzavého pluhu 

– základního postoje. Pohled směřuje dopředu. Následuje zahájení oblouku na 

opačnou stranu. 
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Obr. č. 11 Oblouky v pluhu 

 

 Při nácviku se často objevují tyto chyby: 

− napnuté nohy, 

− vnější noha není pokrčená, 

− vnitřní noha je natažená, 

− vysouvání pánve nad vnější lyži, 

− záklon trupu, 

− rotace trupu a uklánění ramen, 

− není vertikální pohyb těžiště těla a pohyb kolen dovnitř. 

 Pro nácvik oblouků v pluhu můžeme opět použít průpravná cvičení a hry: 

− jízda v pluhu, ruce na kolenou, přenášíme střídavě hmotnost z jedné 

lyže na druhou a zároveň tlačíme rukou na koleno zatížené lyže, 

− jízda za instruktorem, 

− jízda vedle instruktora, oba se drží hole, 

− slalom mezi holemi, 

− vláček – všichni jedou za sebou a snaží se udržovat dané rozestupy 

a stejnou stopu. 

 Vše nacvičujeme na mírném svahu. 
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 Oblouky s rovnoběžným vedením lyží 

 Tyto oblouky nezvládnou všichni žáci. 

 Oblouky zahajujeme ze sjezdu šikmo na spádnici. Plynule snižujeme těžiště 

společným pohybem pánve a kolen dopředu a ke svahu s kompenzačním 

odklonem trupu zahraníme. Více zatěžujeme vnější lyži, vnitřní lyže, bok a rameno 

jsou mírně předsunuté. Provedeme mírný odraz z hran lyží nahoru a šikmo vpřed. 

Odraz doplníme rotací pánve a trupu ve směru budoucího oblouku. Dochází 

k odlehčení lyží, výměně boků a k přenesení hmotnosti na budoucí vnější lyži. 

V průběhu oblouku pokračujeme v otáčení lyží pohybem kolen a pánve dovnitř a 

dopředu za plynulého snižování těžiště těla. Vnitřní lyže a bok jsou opět mírně 

předsunuté. Oblouk ukončíme zastavením snižování těžiště těla a mírným 

odrazem z hran lyží zahajujeme přechod do dalšího oblouku. 

 

 
Obr. č. 12 Oblouky s rovnoběžným vedením lyží 

 

 Pro nácvik je důležité: 

− cvičení provádět na mírném upraveném svahu v malé rychlosti, 

− nácvik začínáme otevřenými oblouky, 

− mírný odraz je proveden z více zatížené vnější lyže, 
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− výrazný pohyb těžiště v průběhu oblouku, při odrazu z hran je těžiště 

nejníže, mezi oblouky nejvýše. 

(Hruša a kol. 1999) 

 

 

2.12. Didaktické zásady a vyučovací metody 

 

 Didaktické zásady shrnují a vyjadřují v zobecněné podobě dlouhodobé 

zkušenosti pedagogů, kteří pracují v různém prostředí a podmínkách s dětmi. 

Jednotlivé vyučovací zásady se v průběhu výukového procesu plynule prolínají, 

úzce spolu souvisejí a tvoří celkově společný komplex. Svoje uplatnění nacházejí 

také při výuce lyžování. 

 Vyučovací metody představují způsob, jakým žákům sdělujeme určité poznatky 

a předvádíme potřebné dovednosti, pomocí kterých nacvičují a zdokonalují 

lyžařskou techniku. V průběhu výuky se objevuje vždy několik metod současně. 

Při volbě odpovídajících vyučovacích metod bereme v úvahu věk žáka, jeho 

fyzické a mentální předpoklady a organizaci výuky. (Treml 2004) 

 V současnosti se v lyžařské výuce používají následující obecně platné 

didaktické (vyučovací) zásady a metody. 

 

 Didaktické zásady 

 Zásada uvědomělosti – uvědomělý a aktivní přístup k výuce je předpokladem 

pro její úspěšné zvládnutí. Je nutné vzbudit u žáků zájem vhodnou motivací  a 

propagací a tento zájem dále rozvíjet na základě poznání pozitivního vlivu 

lyžování a jeho významu. 

 Zásada názornosti – z hlediska specifičnosti podmínek, v nichž se lyžování 

uskutečňuje, a z hlediska složitosti struktury pohybu na lyžích je uplatnění této 

zásady v lyžařské výuce zcela nezbytné. V názorné ukázce a jejím 

bezprostředním vnímání spočívá vytvoření správné představy o pohybu. 

 Zásada přiměřenosti – specifické podmínky v nichž probíhá lyžařská výuka, 

vyžadují od učitele správnou analýzu těchto podmínek. Na to pak navazuje míra 

požadavků z hlediska vyspělosti žáků po technické, fyzické a psychické stránce i 

kvality jejich vybavení. 
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 Zásada trvalosti – tato zásada je úzce spojena se zásadou uvědomělého 

přístupu k výuce. Specifické podmínky lyžování, především sezónnost, dosti 

ovlivňují snížení trvalosti lyžařských pohybových dovedností. 

 

 Vyučovací metody 

 Vyučovacích metod je značné množství. V lyžařské výuce se nejvíce používají: 

 Metoda výkladu – předchází a doplňuje ukázky. Zdůrazňuje a zdůvodňuje 

důležité fáze pohybu. 

 Metoda cvičení – opakované procvičování pohybových dovedností se 

zaměřením na proměnlivost podmínek, ve kterých se lyžař nachází. 

Metoda kontroly a nápravy chyb – pro úspěšné vedení dalšího výcviku je tato 

metoda důležitou pomůckou instruktora. 

 Výuka lyžování je pedagogický proces, při kterém musíme respektovat obecně 

platné didaktické zásady s přihlédnutím ke zvláštnostem a specifickým 

podmínkám lyžování. 

 Při srovnání s jinými sportovními odvětvími mají specifika lyžařského výcviku 

tyto charakteristické znaky: 

 Specifičnost variability vnějšího prostředí – neustále se měnící podmínky ve 

kterých se lyžařský výcvik uskutečňuje. 

 Náročnost a složitost pohybové činnosti – pohybová činnost prováděna 

v rozdílném prostředí. Rozhodujícím předpokladem pro zvládnutí pohybových 

dovedností je výměna informací mezi lyžařem a vnějším prostředím. 

 Vytváření pohybových předpokladů a pohybové jistoty – má v lyžařském 

výcviku stěžejní význam. Spočívá ve vytváření speciálních forem 

senzomotorického vnímání, k získání komplexních lyžařských vjemů. 

 Vytváření otevřených pohybových dovedností – nácvik těchto dovedností je 

charakterizován možností jejich rozvíjení a zdokonalování a možností jejich 

aplikace na proměnlivé podmínky, v nichž se lyžař pohybuje. 

 Současné pojetí výuky klade důraz na zvládnutí pohybových dovedností od 

základních až po ty nejnáročnější. 

(Psotová – Příbramský 2006) 
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3. CÍL A ÚKOLY 

 

Cíl práce: Ověření vhodnosti běžeckých nebo sjezdových lyží pro všeobecnou 

lyžařskou průpravu v návaznosti na sjezdové lyžování žáků s lehkou mentální 

retardací. 

 

Úkoly práce: 

1. Výběr zkoumané skupiny žáků, jejich pohybová analýza a rozdělení do 

družstev. 

2. Vyhodnotit všeobecnou lyžařskou průpravu u družstva A na sjezdových 

lyžích a u družstva B na běžeckých lyžích. 

3. Vyhodnotit specializovanou průpravu na sjezdových lyžích u obou družstev. 

 

 

4. HYPOTÉZY 

 

1. Sjezdové lyže jsou pro všeobecnou lyžařskou průpravu vhodnější, 

mentálně retardovaní na nich lépe drží rovnováhu a cítí se jistější. 

2. Po absolvování všeobecné lyžařské průpravy na sjezdových lyžích, žáci 

následně lépe zvládnou specializovanou průpravu na sjezdových lyžích. 
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5. METODIKA VÝZKUMU 

 

 

  5.1. Obecná charakteristika 

 

 Jedná se o experimentální výzkum. 

 Pro potřeby práce budou žáci rozděleni do dvou družstev. Aby bylo rozdělení 

do družstev optimální a družstva vyrovnaná, žáci budou podrobeni 

strukturovanému rozhovoru a testování. Podle testových výsledků budou žáci 

zařazeni do skupin (silní, průměrní, slabí) a následně rozlosováni do družstev, aby 

bylo v každém družstvu stejné poměrové zastoupení skupin. 

 Jedno družstvo absolvuje všeobecnou lyžařskou průpravu na sjezdových 

lyžích a druhé na běžeckých lyžích. 

 Obě družstva budeme pozorovat a vyhodnotíme jejich dovednosti. 

 

 

 5.2. Výběr skupiny 

  

 Vzorek vybereme z populace žáků s lehkým mentálním postižením v rámci 

spádového regionu ZŠ praktické. 

 Zkoumaná skupina bude složena z žáků 7. – 9. ročníku ZŠ praktické. 

Vzhledem k tomu, že půjde o žáky jedné školy a budeme pracovat pouze s malým 

vzorkem žáků, zjištěné výsledky budou mít pouze statisticky orientační charakter. 

Zajistit statisticky významnější vzorek alespoň ze čtyř ZŠ praktických, které jsou 

v okrese Příbram není možné, jednak z důvodů finančních a dále z malého zájmu 

žáků a jejich rodičů, zvláště u sociálně slabších rodin. 

 Strukturovaným rozhovorem s otevřenými otázkami u žáků zjistíme, jestli lyžují 

a zda byli někdy v zimě na horách. Budeme upřednostňovat takové žáky, kteří 

nikdy nelyžovali a nebyli na horách. Dále zjistíme jejich vztah ke sportu a 

k pohybovým aktivitám. Rozhovoru použijeme, protože mentálně retardovaní se 

lépe vyjadřují verbálně než písemně. Tito žáci mají také často zkreslené představy 

o sportovních a fyzických aktivitách, které provozují. Z tohoto důvodu jsme se také 
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rozhodli pro strukturovaný rozhovor, kdy můžeme s žáky lépe spolupracovat než 

např. u dotazníku. 

 

 Strukturovaný rozhovor s otevřenými otázkami 

 Hendl (2005)uvádí, že výběr metody pro získání informací se zakládá na typu 

informace a  na tom, od koho jí budeme získávat a za jakých okolností se tak bude 

dít. 

 Dotazování obecně zahrnuje různé typy rozhovorů, dotazníků, škál a testů. 

Tyto metody se mohou použít samostatně, nebo v kombinaci s jinými metodami. 

 Vedení rozhovoru vyžaduje dovednost, citlivost, koncentraci, interpersonální 

porozumění a disciplínu. Je třeba rozhodnout o obsahu otázek, jejich formě a 

pořadí. Dále se musí uvážit i délka rozhovoru. 

 Zvláštní pozornost je nutné věnovat začátku a konci rozhovoru. Na začátku 

dotazování je nutné prolomit případné psychické bariéry a na konci rozhovoru 

můžeme ještě získat důležité informace. 

 Strukturovaný rozhovor s otevřenými otázkami sestává z řady otázek, na něž 

mají jednotliví respondenti odpovědět. Tento typ rozhovoru se používá, když je 

nutné minimalizovat variaci otázek kladených dotazovanému. Redukuje se tak 

pravděpodobnost, že data získaná v jednotlivých rozhovorech se budou výrazně 

strukturně lišit. Data z takového rozhovoru se snadněji analyzují. Struktura 

informací je dána sekvencí otázek. 

 Tento typ rozhovoru je vhodný, pokud ho nemáme možnost opakovat a máme 

málo času se respondentovi věnovat. Lze ho použít i jako vstupní nebo závěrečný 

rozhovor v rámci nějakého programu a odpovědi chceme srovnávat. (Hendl 2005) 

 

 Protože rozhovorem nezískáme přehled o motorické výkonnosti a tělesné 

zdatnosti respondentů, použijeme testy, kterými zjistíme motorické schopnosti – 

obratnost, vytrvalost, sílu, rovnováhu. K testování bude použit Unifittest (6-60) a 

test rovnováhy na jedné noze na kladince. 

  

 Unifittest (6 – 60) 

 Optimální, či vyšší úroveň motorické výkonnosti a fyzické zdatnosti je 

významnou hodnotou v životě člověka, neboť prokazatelně přispívá k jeho kvalitě. 
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Zdatnost a výkonnost jsou podmíněny somaticky tělesnými rozměry a složením 

těla. Důležitý je zde podíl aktivní tělesné hmoty. Obezita zdatnost snižuje. 

 Pohybové aktivity odpovídající fyzickému stavu však nelze provádět bez 

diagnostiky, tj. bez vstupní, průběžné a výstupní kontroly. Diagnostická činnost je 

nedílnou součástí tělovýchovného procesu a prakticky se dnes na celém světě 

provádí prostřednictvím motorických testů. 

 Testová baterie „Unifittest (6 – 60)“ je určena pro posouzení a monitorování 

základní motorické výkonnosti populace školních dětí, mládeže a dospělých, ve 

věkovém rozmezí od 6 do 60 let. 

 Základem Unifittestu je čtyřpoložková heterogenní testová baterie (T1 – T4). 

Testy T1 – skok daleký z místa a T2 – leh - sed jsou stejné pro všechny skupiny. 

U testu T3 je možné vybrat jednu ze tří alternativ (běh po dobu 12 minut,  

vytrvalostní člunkový běh, chůze na vzdálenost 2 km), což dovoluje zohlednit 

podmínky testování, kondiční připravenost, případně věk testovaných jedinců. U 

testu T4, jež charakterizuje typické motorické projevy daného věkového období 

volíme jednu z alternativ dle věku testované osoby (6-15 let člunkový běh 4x10 m, 

15-25/30 let chlapci shyby a dívky výdrž ve shybu, nad 25/30 let hluboký předklon 

v sedu). Přehled motorických testů je uveden v Tab. A (Příloha č. 2). 

 U dětí do 14 let jsou v baterii tyto testy: 

T1 – skok daleký z místa 

T2 – leh - sed 

T3 – a)12 min. běh, b) vytrvalostní člunkový běh 

T4-1 – člunkový běh 4x 10 m 

 Součástí testového systému jsou různé typy norem pro individuální hodnocení 

a diagnostiku motoriky. Normové tabulky pro mládež od 6 do 17 let jsou 

odstupňovány v ročních intervalech, kategorie 18 – 20 roků je tříletá. Pro toto 

období je doporučeno určení tzv. desetinného (dekadického) věku, který 

vypočítáme pomocí tabulky Tab B (Příloha č. 3). Označení věku v normových 

tabulkách 6, ... 12, 13, 14, ... 17 roků odpovídá desetinnému vyjádření 6,00 – 6,99 

roků, 12,00 – 12,99 roků atd. Pro mládež 6 – 20 roků je použito desetibodové 

normy. Normové tabulky pro kategorie 12, 13, 14 roků jsou uvedeny v Tab. C1 – 

C6 (Příloha č. 4). 
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 Testovou baterii doplňují základní ukazatele tělesné stavby (tělesná výška, 

tělesná hmotnost, množství podkožního tuku) a následně index tělesné hmotnosti 

BMI (Body Mass Index). Přehled somatických měření je uveden v Tab D (Příloha 

č. 5). Množství podkožního tuku určujeme součtem měření tří podkožních řas (nad 

tricepsem, subscapulární a na pravém boku nad spinou) kaliperem. Výsledky 

měření se vyhodnocují zvlášť pro muže a zvlášť pro ženy podle tabulek a E2. 

(Příloha č. 6). Index tělesné hmotnosti (BMI) je doplňujícím ukazatelem, který 

odvozujeme z tělesné výšky a z tělesné hmotnosti. Je dán vztahem: 

( )
( )mvýška

kghmotnostBMI 2=
 

Z procentilového nomogramu, který je zvlášť pro muže a zvlášť pro ženy Graf N1 

a N2 (Příloha č.7) můžeme zjistit v jakém pásmu se BMI údaj žáka nachází a 

jakému procentilu odpovídá. 

 Pokud jde o prostorové a materiální požadavky testové baterie, většinu testů je 

možno provádět ve standardních podmínkách krytého prostoru (haly, tělocvičny), 

tudíž v průběhu celého roku. Pouze chůze na 2 km se koná venku. (Měkota a kol. 

2002) 

 

 Test rovnováhy na jedné noze na kladince 

 Tímto testem zjišťujeme statickou rovnováhu. Je vhodný pro děti od 10 let i pro 

dospělé. 

 Jedná se o dřevěnou kladinku 50 cm dlouhou, 4-10 cm vysokou a 2 cm 

širokou, která je připevněna na prkno o stejné délce a šířce asi 30 cm. 

 Testovaný si stoupne chodidlem dominantní nohy na úzkou kladinku, ruce si 

dá v bok, na povel vzdálí opornou nohu od země a snaží se udržet co nejdéle 

rovnováhu. Po dobu měření drží ruce v bok a nesmí se dotknout země žádnou 

částí těla. Po 60 sekundách se pokus přeruší. Měří se tři pokusy a ze dvou lepších 

se počítá průměr. Je důležité, aby všechny osoby měly přibližně stejné obutí, nebo 

byly bosé.  
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Orientační průměrné výdrže v sekundách u dětí jsou uvedeny v Tab. č. 6. 

Průměrná výdrž v sekundách 

Děti – 7 let 4 

Děti – 12 let 12 

Dívky – 17 let asi 15 

Chlapci – 17 let asi 22 

Tab. č. 6 Průměrná výdrž ve stoji na kladince v sekundách 

 

 Podobný test se u nás používal pro testování lyžařů-sjezdařů, kdy se měřila 

rovnováha na obou nohou, zvlášť na pravé a zvlášť na levé se zavřenýma očima. 

Poloha paží nebyla pevně stanovena. Jako výsledný výkon se počítal průměr 

z časů na pravé a levé noze. (Neuman 2003) 

 Na základě výsledků těchto testů vybereme desetičlennou skupinu 

respondentů, kteří budou následně rozděleni do dvou družstev. 

 

 Výzbroj žáků 

 Družstvo A 

 Sjezdové carvingové lyže typu „allroundcarver“ . Délka lyží: výška lyžaře mínus 

10 až 15 cm. Radius: 14 – 17 m. Nášlapné bezpečnostní sjezdové vázání 

s brzdou. Boty s předním nástupem a vhodným náklekem (mentálně retardovaní 

často jezdí s propnutými koleny a v záklonu). Správná délka je pokud stojíme na 

lyžích, boty zapnuté ve vázání, máme hole uchopené za rukojetě a bodci opřené o 

horní plochy lyží těsně před vázáním. Ruce ohnuté v loktech svírají pravý úhel. 

Rukojeť s regulovatelným poutkem. 

 

 Družstvo B 

 Turistické běžecké lyže. Délka lyží: výška lyžaře plus 0 až 10 cm. Vázání  

s vodícími lištami do kterých zapadá podrážka boty. Pevná kotníková obuv. Délka 

holí do výše ramen. 
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  5.3. Plán výcviku  

  

 Plán výuky rozdělíme do šesti dnů, na dopolední a odpolední blok vyučování. 

Každý blok trvá 3 hodiny. Podrobnější popis výcviku v Tab. č. 7. 

 Dle metodického pokynu č.j. 37014/2005-25 čl. 15 odst. 8 bude třetí den 

zařazen odpočinkový půlden. 

 
Den 24.2. 2008 

25.2. 
2008 

26.2. 2008 27.2. 2008 28.2. 2008 1.3. 2008 

Dopoledne 

- manipulace 
s lyžařskou výstrojí 
- postoje a pohyby 
na lyžích na místě 
- pády a vstávání 

- obraty 
- výstupy 
- sjíždění 

- odšlapování 
- jízda v pluhu 
a brzdění 

- jízda v pluhu a 
brzdění 
- jednostranný 
přívrat 

- oblouky v pluhu 
 

- oblouky 
srovnoběžným 
vedením lyží 

Odpoledne 

- pohyby lyží na 
rovině 
- obraty 

- výstupy 
- sjíždění 

VOLNO - jednostranný 
přívrat  
- jízda na vleku 
- oblouky v pluhu 

- oblouky v pluhu 
- oblouky 
srovnoběžným 
vedením lyží 

- oblouky 
srovnoběžným 
vedením lyží 

Tab.č. 7. Plán výcviku 
 

 

 5.4. Metody sběru dat 

 

 Sběr dat provedeme pomocí otevřeného strukturovaného pozorování. 

 Jednotlivé části průpravy budou nezávisle hodnoceny dvěma lyžařskými 

instruktory a výsledky zaznamenány do tabulek. 

 K hodnocení použijeme známkovou škálu 1 – 4. 

1 – zvládá výborně (nacvičovaný prvek nečiní žádné problémy) 

2 – zvládá dobře (nacvičovaný prvek zvládá s menšími problémy) 

3 – zvládá s obtížemi (při provádění jsou viditelné značné obtíže) 

4 – nezvládá (nacvičovaný prvek nezvládá) 

 Objektivita a spolehlivost bude zajištěna dvojím nezávislým pozorováním 

dvojicí instruktorů. 
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 5.5. Analýza dat 

 

 Získaná data zpracujeme pomocí aritmetického průměru a vyhodnotíme 

v tabulkách a grafech. Aritmetický průměr je definován jako součet všech 

naměřených údajů vydělený jejich počtem.Označuje se pomocí symbolu  nebo M. 

Výpočet má tedy podobu: 

 

 

 

Stejný výpočet vyjadřují i zkrácené zápisy: 

 

n

x
x i i∑
=       nebo      

n

x
x

i∑
=  

 

 je součet hodnot  pro všechny možné hodnoty indexu .  počet měření. 

Z průměrů z příslušných počtů měření  vypočteme vyvážený průměr: 

∑
∑

=
i

ii

n

xn
x  

 Pro další porovnání dat je nutno určit rozptyl s2. 

 Rozptyl s2 je definován jako průměrná kvadratická odchylka měření od 

aritmetického průměru, přičemž při průměrování této odchylky dělíme číslem (n-1): 

 

( )
1

2

2

−

−
=
∑
n

xx
s

i

 

  

(Hendl 2006) 
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Testování významnosti rozdílů dvou průměrů provedeme t-testem. 

 Nejprve ověříme shody rozptylů F-testem a porovnáme s tabulkovou hodnotou 

Tab. F1 a F2 (Příloha č. 8). 

 

(v čitateli je vždy větší hodnota) 

 

 Počet stupňů volnosti v1 a v2 je dán rozsahem výběru (n1 – 1) a (n2 – 1). 

 Při shodě rozptylů použijeme t- test pro dva nezávislé výběry se shodnými 

rozptyly: 

( )

21

2121

2

22

2

11

21 2

nn

nnnn

snsn

xx
t

+

−+
⋅

+

−
=  

Celý druhý výraz pod odmocninou je pro rychlejší výpočet tabelován Tab. G 

(Příloha č. 9) a označuje se At. 

Redukovaný vzorec má tuto podobu: 

tA
snsn

xx
t ⋅

+

−
=

2

22

2

11

21

 

Rozdíl v čitateli vzorce je uveden vždy v absolutní hodnotě, tedy kladný. 

Tabulková hodnota testovacího kritéria t je určena počtem stupňů volnosti 

(v = n1 + n2 – 2) a zvolenou pravděpodobností (95 nebo 99%). 

(Kovář – Blahuš 1989) 
  

 Výsledky t-testu všeobecné lyžařské průpravy porovnáme s kritickou hodnotou 

t-rozdělení v tabulce Tab. H (Příloha č. 10). a zamítneme nebo nezamítneme 

nulovou hypotézu H0, respektive potvrdíme nebo zamítneme námi předloženou 

alternativní hypotézu H1. Pro výše uvedené výpočty použijeme analytické nástroje 

programu Microsoft Excel XP Office 2003. 

 Stejně budeme postupovat i v testování hypotézy H2 u specializované průpravy 

na sjezdových lyžích. 

  

 

2

2

2

1

s

s
F =
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 5.6. Statistické zpracování 

 

 K vyhodnocení dat, k zaznamenání do tabulek a grafů, k statistickému 

zpracování bude použit program Microsoft Excel XP Office 2003. V tomto 

programu provedeme i testování významnosti rozdílů dvou průměrů t-testem. 

 

 

 5.7. Rozsah platnosti 

 

 Výběr na základě dostupnosti – zkoumanou skupinu vybereme pouze z jedné 

školy, proto půjde o orientační výzkum žáků jednoho regionu. 

 Vzhledem k tomu, že budeme pracovat pouze s malou skupinou žáků, půjde o 

orientační statistické zhodnocení. 

 Interní validita zhledem k souběžnému posuzování obou skupin ve stejném 

čase, prostředím a stejnými pozorovateli bude vysoká. 

 Externí validita výzkumu bude ovlivněna výběrem z omezeného počtu žáků 

s lehkou mentální retardací jednoho regionu. 

 Výzkum bude ovlivněn vnějšími vlivy (povětrnostní podmínky, vybavení, nálada 

testovaných osob, tělesná únava atd.) a subjektivním hodnocením instruktorů. 
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6. VÝSLEDKY  

 

 

6.1. Rozdělení žáků do družstev 

  

 Z žáků 7. – 9. ročníku jsme vybrali 10 respondentů, kteří udali podobné fyzické 

aktivity v rozhovoru a měli přibližně podobné výsledky v testech. Tyto žáky jsme 

dále rozdělili do tří skupin podle výsledků. Silní - dva žáci, kteří dosáhli v testech 

lepších výsledků než ostatní. Průměrní – většina respondentů. Slabí – dvě žákyně 

mající horší výsledky v testech a jejichž mentální úroveň se pohybuje ve spodní 

části pásma lehké mentální retardace. Z těchto skupin jsme vylosovali dvě 

družstva mající stejné poměrné zastoupení silných, průměrných a slabých žáků.

 Protože se jedná o malou skupinu testovaných žáků, je třeba zdůraznit, že ze 

statistického hlediska se jedná pouze o orientační výzkum. 

 

 Strukturovaný rozhovor s otevřenými otázkami 

 Strukturovaný rozhovor, který byl proveden s vybranými žáky, jsme vyhodnotili 

a shrnuli do tabulky Tab. č. 8 (I – provozuje danou aktivitu, O – neprovozuje danou 

aktivitu). V rozhovoru jsme zjišťovali, zda respondenti rekreačně nebo aktivně 

sportují, či doma fyzicky pracují, jestli lyžují a zda byli v zimě na horách. Vybrali 

jsme takové žáky, kteří nikdy nelyžovali a nebyli na horách. Sportovní a fyzické 

aktivity jsme zvažovali pouze orientačně, neboť mentálně retardovaní žáci mají 

často zkreslené představy o těchto činnostech. Z tohoto důvodu jsme se také 

rozhodli pro řízený rozhovor, kdy můžeme se žáky lépe pracovat. 

 Jako aktivní sport jsme počítali členství v TJ a účast na trénincích a zápasech 

ve fotbalovém oddíle. Do jiného naši žáci nechodí. Rekreační sport a domácí 

fyzické aktivity jsme posuzovali individuálně s každým respondentem. 
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Strukturovaný rozhovor 

Jména 
Aktivní 
sport 

Rekreační 
sport 

Fyzické 
aktivity 

Pobyt 
na 
horách 

Běžecké 
lyžování 

Sjezdové 
lyžování 

Hodnocení 

FŠ O I I O O O 2 

JCh O I I O O O 2 

JV I O O O O O 1 

DM O I O O O O 1 

RF O I O O O O 1 

DV O I I O O O 1 

PS O I O O O O 1 

DS I O O O O O 1 

KV O I O O O O 1 

KO O I O O O O 1 
Tab. č. 8 Vyhodnocení strukturovaného rozhovoru vybraných žáků 

 

 Unifittest (6 – 60) 

 Testovou baterií jsme zjistili úroveň motorické výkonnosti s ohledem na 

základní pohybové schopnosti převážně kondičního typu. Ty jsme doplnili o 

somatická měření a index tělesné hmotnosti BMI. Vše jsme shrnuli do 

skupinového záznamu testových výsledků Tab. č. 9. 

Skupinový záznam testových výsledků 

Jména Věk 

Skok 
daleký z 
místa       
(cm / 
body) 

Sed leh    
(počet/body) 

12 min. 
běh  (m / 
body) 

Člunkový 
běh 
4x10m          
(s / body) 

Hodnocení  
(body) 

Výška 
(cm) 

Hmotnost 
(kg) 

Podkožní 
tuk   
(mm) 

BMI 

FŠ 12 186 / 7 29 / 4 1960 / 4 11,1 / 7 22 167 51,2 22,5 18,4 

JCH 14 190 / 5 32 / 4 2240 / 4 11,1 / 6 19 180 70,1 24,5 21,6 

JV 12 151 / 3 46 / 8 1670 / 2 11,5 / 6 19 152,5 39,8 18,5 17,1 

DM 13 164 / 5 28 / 4 1640 / 3 12,6 / 4 16 166 60,1 31 21,8 

RF 14 157 / 4 28 / 4 1980 / 5 11,8 / 6 19 155,5 52,4 33 21,7 

DV 14 186 / 5 38 / 5 2110 / 4 11,3 / 5 19 174 51,7 17 17,1 

PS 12 176 / 6 28 / 4 1780 / 3 11,4 / 6 19 161 55,3 24 21,3 

DS 12 164 / 5 27 / 4 1930 / 4 11,7 / 7 20 170 48,5 19,5 16,8 

KV 13 154 / 4 32 / 5 2080 / 5 11,6 / 7 21 151,5 41,6 24 18,1 

KO 13 144 / 3 27 / 4 1730 / 3 12,1 / 6 16 145,5 40,2 25 19 

Tab. č. 9 Skupinový záznam testových výsledků 
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 Test rovnováhy na jedné noze na kladince 

 Testování jsme doplnili testem rovnováhy na jedné noze na kladince. Abychom 

zajistili stejné podmínky všichni žáci byli bosí a při pokusech drželi ruce v bok. 

Měřili jsme tři pokusy na dominantní noze a ze dvou lepších vypočetli průměr. 

Dosažené hodnoty jsou uvedeny v Tab. č. 10. 

Rovnováha na jedné noze na kladince 
Jména Věk Rovnováha    (s) 

FŠ 12 7,26 

JCH 14 6,54 

JV 12 8,22 

DM 13 4,35 

RF 14 10,34 

DV 14 9,45 

PS 12 7,38 

DS 12 9,62 

KV 13 10,24 

KO 13 4,21 
Tab. č. 10 Rovnováha na jedné noze na kladince 

 

 Charakteristika žáků 

 FŠ 

Věk / desetinný věk: 12 let / 12,805 

Stupeň MR: lehká MR 

Řízený rozhovor: rekreační sport, fyzická práce 

Unifittest: 22 bodů 

Test rovnováhy: 7,26 s 

BMI: 18,3 

 

 JCH 

Věk / desetinný věk: 14 let / 14,660 

Stupeň MR: lehká MR 

Řízený rozhovor: rekreační sport, fyzická práce 

Unifittest: 19 bodů 

Test rovnováhy: 6,54 s 

BMI: 21,6 
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 JV 

Věk / desetinný věk: 12 let / 12,518 

Stupeň MR: lehká MR 

Řízený rozhovor: aktivní sport 

Unifittest: 19 bodů 

Test rovnováhy: 8,22 s 

BMI: 16,9 

 

 DM 

Věk / desetinný věk: 13 let / 13,167 

Stupeň MR: lehká MR spodní pásmo 

Řízený rozhovor: rekreační sport 

Unifittest: 16 bodů 

Test rovnováhy: 4,35 s 

BMI: 22,1 

 

 RF 

Věk / desetinný věk: 14 let / 14,005 

Stupeň MR: lehká MR 

Řízený rozhovor: rekreační sport 

Unifittest: 19 bodů 

Test rovnováhy: 10,34 s 

BMI: 22,1 

 

 DV 

Věk / desetinný věk: 14 let / 14,701 

Stupeň MR: lehká MR 

Řízený rozhovor: rekreační sport, fyzická práce 

Unifittest: 19 bodů 

Test rovnováhy: 9,45 s 

BMI: 16,8 
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 PS 

Věk / desetinný věk: 12 let / 12,446 

Stupeň MR: lehká MR 

Řízený rozhovor: rekreační sport 

Unifittest: 19 bodů 

Test rovnováhy: 7,38 s 

BMI: 21,2 

 

 DS 

Věk: 12 let / 12,688 

Stupeň MR: lehká MR 

Řízený rozhovor: aktivní sport 

Unifittest: 20 bodů 

Test rovnováhy: 9,62 s 

BMI: 16,6 

 

 KV 

Věk / desetinný věk: 13 let / 13,474 

Stupeň MR: lehká MR 

Řízený rozhovor: rekreační sport 

Unifittest: 21 bodů 

Test rovnováhy: 10,24 s 

BMI: 18,0 

 

 KO 

Věk / desetinný věk: 13 let / 13,770 

Stupeň MR: lehká MR spodní pásmo 

Řízený rozhovor: rekreační sport 

Unifittest:16 bodů 

Test rovnováhy: 4,21 s 

BMI: 19,0 
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6.2. Všeobecná lyžařská průprava 

  

 Při manipulaci s lyžařskou výzbrojí (svazování lyží, nošení lyží, správné 

držení holí, připínání a odepínání lyží) obě družstva dosáhla téměř shodných 

výsledků. V průběhu výcviku nebyly poznatelné rozdíly v použité výzbroji 

(sjezdové nebo běžecké lyže). Rozdíly byly poznatelné pouze v různé mentální a 

motorické úrovni cvičenců z obou družstev. Při hodnocení všichni žáci dosáhli 

výborných nebo dobrých výsledků. 

 

Manipulace s lyžařskou výzbrojí 

Jména Svazování lyží 
Nošení lyží a 
holí 

Správné 
držení holí 

Připínání a 
odepínání lyží 

Celkový Ø 

FŠ 1    1 1    1 1    1 1    1 
JCH 1    1 1    1 1    1 2    1 
JV 1    1 1    1 1    1 1    1 
DM 1    1 1    1 1    1 2    2 
RF 1    1 1    1 1    1 1    1 

Ø 1 1 1 1,3 

1,075 

DV 2    1 1    1 1    1 1    2 
PS 1    1 1    1 1    1 1    1 
DS 1    1 1    1 1    1 1    1 
KV 1    1 1    1 1    1 1    1 
KO 1    2 1    1 1    1 2    2 

Ø 1,2 1 1 1,3 

1,125 

Tab. č. 11 

 

 V postojích a pohybech na lyžích na místě byly již patrné rozdíly mezi 

družstvy.  

 Základní sjezdový postoj, přenášení hmotnosti těla z lyže na lyži, zvedání 

jedné lyže a úkroky v rovnoběžném postavení lyží šly lépe družstvu na sjezdových 

lyžích. Zde se projevilo pevné spojení s lyží a náklon lyžařské sjezdové obuvi. 

Dřepy a podřepy šly naopak lépe cvičencům na běžeckých lyžích. Střídavé 

předsouvání pravé a levé lyže bylo vyrovnané u obou družstev. Stoj na jedné noze 

byl téměř vyrovnaný u obou družstev. 

 Při těchto pohybech na místě na rovině se již částečně projevilo volnější 

spojení s lyží a užší lyže běžecká oproti sjezdové výzbroji. 
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Tab. č. 12 

 

 Při pádech a vstávání se v pádech neprojevily rozdíly ve výzbroji. Při vstávání 

se výrazně lépe dařilo žákům na běžeckých lyžích. Projevilo se zde zvláště 

volnější spojení s lyží, kdy si cvičenci mohli pomoci klekem, který sjezdová výzbroj 

nedovolí. Šíře lyží neměla na vstávání při oporách o hole vliv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. č. 13 

 

Postoje a pohyby na lyžích na místě 

Jména 
Základní 
postoj 

Dřepy 
podřepy 

Střídavé 
předsouvání 
pravé a levé 
lyže 

Přenášení 
hmotnosti těla 
z lyže na lyži 

Zvedání 
jedné lyže 

Úkroky v 
rovnoběžném 
postavení lyží 

Stoj na 
jedné 
noze 

Celkový Ø 

FŠ 1    1 2    1 1    1 1    1 1    1 1    1 1    1 

JCH 1    2 2    1 1    1 1    1 1    1 2    2 1    1 

JV 1    1 2    2 1    1 1    1 1    1 1    1 1    1 

DM 1    2 2    2 1    1 1    1 2    1 1    1 1    2 

RF 1    1 1    1 1    1 1    1 1    1 1    1 1    1 

Ø 1,2 1,6 1 1 1,1 1,2 1,1 

1,171 

DV 2    2 1    2 1    1 1    2 1    1 3    2 2    1 

PS 2    2 1    1 1    1 2    1 1    2 2    2 1    1 

DS 2    2 1    1 1    1 1    2 2    1 2    2 1    1 

KV 1    2 1    1 1    1 2    1 1    1 2    2 1    1 

KO 2    3 2    1 1    1 2    2 2    2 2    3 2    1 

Ø 2 1,2 1 1,6 1,4 2,2 1,2 

1,514 

Pády a vstávání 

Jména Pády Vstávání Celkový Ø 

FŠ 1    1 2    2 

JCH 1    1 2    1 

JV 1    1 2    2 

DM 1    1 3    2 

RF 1    1 3    2 

Ø 1 2,1 

1,55 

DV 1    1 1    1 

PS 1    1 1    1 

DS 1    1 1    1 

KV 1    1 1    1 

KO 1    1 2    1 

Ø 1 1,1 

1,05 
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 Při pohybech lyží na rovině byly rozdíly v chůzi na lyžích, kdy lepších 

výsledků dosahovali cvičenci na běžeckých lyžích. Ve skluzu na obou lyžích 

pomocí odpichu holí byly výkony obou družstev vyrovnané. 

 

Pohyb lyží na rovině 

Jména 
Chůze na 
lyžích 

Skluz na obou 
lyžích pomocí 
odpichu holí 

Celkový Ø 

FŠ 2    2 1    1 

JCH 2    2 2    1 

JV 2    2 1    1 

DM 2    2 1    2 

RF 2    2 1    1 

Ø 2 1,2 

1,6 

DV 1    1 2    1 

PS 1    1 1    1 

DS 1    1 1    1 

KV 1    1 1    1 

KO 1    1 1    2 

Ø 1 1,2 

1,1 

Tab. č. 14 

 

 Při všech prováděných obratech na rovině i na svahu dosahovala obě 

družstva podobných výsledků. Ve výkonech se projevila různá mentální a 

motorická úroveň cvičenců z obou družstev. 
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Tab. č.15 

 

Při výstupech bylo při chůzi lépe hodnoceno družstvo na běžeckých lyžích. 

V ostatních disciplínách bylo lepší družstvo na sjezdových lyžích. 

 

Výstupy 

Jména 

Výstup 
chůzí po 
spádnici 
pomocí 
kratších 
kroků 

Výstup 
chůzí 
šikmo 
svahem 

Výstup 
jednostranným 
odvratem 

Výstup 
oboustranným 
odvratem 

Výstup 
stranou 

Výstup 
stranou 
vpřed 

Celkový Ø 

FŠ 1    1 1    1 1    1 1    1 1    1 1    1 

JCH 2    1 2    1 1    1 1    1 1    1 1    1 

JV 1    1 1    1 1    1 1    1 1    1 1    1 

DM 2    1 2    1 2    2 2    2 1    1 1    1 

RF 1    1 1    1 1    1 1    1 1    1 1    1 

Ø 1,2 1,2 1,2 1,2 1 1 

1,133 

DV 1    1 1    1 2    2 2    2 2    2 2    2 

PS 1    1 1    1 2    1 2    1 1    1 1    1 

DS 1    1 1    1 1    1 1    1 1    1 1    1 

KV 1    1 1    1 1    1 1    1 1    1 1    1 

KO 1    1 1    1 2    2 2    2 2    2 2    2 

Ø 1 1 1,5 1,5 1,4 1,4 

1,3 

Tab. č. 16 

 

U sjíždění při jízdě po obou lyžích byly výsledky družstev téměř vyrovnané. Při 

jízdě po jedné lyži byly výsledky žáků na sjezdových lyžích lepší. 

 

 

Obraty 

Jména 
Obrat 
přešlapováním 
přívratem 

Obrat 
přešlapováním 
odvratem 

Obrat 
přednožením 

Obrat 
přešlapováním 
přívratem na 
svahu 

Obrat 
přešlapováním 
odvratem na 
svahu 

Obrat 
přednožením 
ke svahu 

Obrat 
přednožením 
od svahu 

Celkový 
Ø 

FŠ 1    1 1    1 1    1 1    1 1    1 1    1 1    1 
JCH 2    1 2    1 1    1 1    1 1    2 1    2 1    2 
JV 1    1 1    1 1    1 1    1 1    1 1    2 1    2 
DM 1    2 2    3 4    4 2    3 2    2 4    4 4    4 
RF 1    1 1    1 1    1 1    1 1    1 1    1 1    2 

Ø 1,2 1,4 1,6 1,3 1,3 1,8 1,9 

1,5 

DV 1    2 1    2 2    2 2    2 1    2 2    2 2    2 
PS 1    1 1    1 2    2 1    1 1    1 2    2 2    2 
DS 1    1 1    1 1    2 1    1 1    1 2    2 2    2 
KV 1    1 1    1 1    1 1    2 1    1 1    2 1    2 
KO 2    1 1    2 2    2 2    2 2    2 3    3 3    3 

Ø 1,2 1,2 1,7 1,5 1,3 2,1 2,1 

1,586 
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Tab. č. 17 

 

U odšlapování lepších výsledků podařilo dosáhnout cvičencům na sjezdových 

lyžích. Výrazně se zde projevila různá mentální a motorická úroveň žáků. 

 

Odšlapování 

Jména 
Odšlapování ke svahu ze 
sjezdu šikmo 

Odšlapování z jízdy po 
spádnici 

Celkový Ø 

FŠ 1    1 1    1 

JCH 1    2 1    2 

JV 1    1 1    1 

DM 3    3 3    3 

RF 1    1 1    1 

Ø 1,5 1,5 

1,5 

DV 2    2 2    2 

PS 1    2 2    2 

DS 1    1 1    2 

KV 1    2 1    1 

KO 3    3 3    3 

Ø 1,8 1,9 

1,85 

Tab. č. 18 

 

Při jízdě v pluhu a brzdění dosahovali lepších výsledků žáci na sjezdových 

lyžích. Výrazně se zde projevila různá mentální a motorická úroveň cvičenců 

z obou družstev. 

 

 

Sjíždění 

Jména 

Sjíždění po 
obou lyžích - 
sjezd po 
spádnici 

Sjíždění po 
obou lyžích - 
sjezd šikmo 

Sjíždění po jedné 
lyži - sjezd po 
spádnici 

Sjíždění po jedné 
lyži - sjezd šikmo 

Celkový Ø 

FŠ 1    1 1    1 1    2 1    2 

JCH 1    1 1    1 1    1 1    2 

JV 1    1 1    1 1    1 1    1 

DM 1    1 1    1 2    2 2    2 

RF 1    1 1    1 1    1 1    1 

Ø 1 1 1,3 1,4 

1,175 

DV 2    1 2    1 2    2 2    2 

PS 1    1 1    1 2    2 2    2 

DS 1    1 1    1 2    1 2    1 

KV 1    1 2    1 1    1 1    2 

KO 2    1 2    1 3    3 3    3 

Ø 1,2 1,3 1,9 2 

1,6 



 
67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. č. 19 

 

 

Celkový přehled 

Tab. č. 20 

 

 

 

 

Jízda v pluhu a brzdění 
Jména Klouzavý pluh Brzdění pluhem Celkový Ø 

FŠ 1    1 1    1 

JCH 2    1 2    2 

JV 2    2 2    2 

DM 3    3 3    3 

RF 1    1 1    1 

Ø 1,7 1,8 

1,75 

DV 2    2 3    2 

PS 2    2 2    2 

DS 2    2 2    2 

KV 2    2 2    2 

KO 3    3 3    3 

Ø 2,2 2,3 

2,25 

Všeobecná lyžařská průprava Ø družstev 

Jména Družstvo 
Manipulace 
s lyžařskou 
výzbrojí 

Postoje 
a 
pohyby 
na 
lyžích 
na 
místě 

Pády a 
vstávání 

Pohyb 
lyží 
na 
rovině 

Obraty Výstupy Sjíždění Odšlapování 
Jízda v 
pluhu a 
brzdění 

Celkový 
Ø 

FŠ A 
JCH A 
JV A 
DM A 
RF A 

1,075 1,171 1,55 1,6 1,5 1,133 1,175 1,5 1,75 1,384 

DV B 
PS B 
DS B 
KV B 
KO B 

1,125 1,514 1,05 1,1 1,7 1,3 1,6 1,85 2,25 1,499 
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Graf. č. 2 
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Testování významnosti průměrů a rozptylů všeobecné lyžařské průpravy 

 

Ověření shody rozptylů 

65,2
2
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 F = 2,65. Tabuková hodnota při v1 = 8 a v2 = 8 pro α = 0,05 je 3,28 a pro α = 

0,01 je 6,03. 
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Lyžařské dovednosti

Vážené průměry družstev z jednotlivých lyžařských dovedností 
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Družstvo B
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 Protože vypočtená hodnota není větší než tabulková nemůžeme zamítnout 

nulovou hypotézu shodnosti rozptylů a dále budeme postupovat t-testem pro dva 

nezávislé výběry se shodnými rozptyly. 

 

Testování významnosti rozdílu průměrů 

 Testovat budeme podle redukovaného vzorce: 

80,73535048
2

22

2

11

21
=⋅

+

−
= tA

snsn

xx
t  

 t = 0,735350488. Tabulková hodnota při 16 stupních volnosti pro α = 0,05 je 

2,1199 a pro α = 0,01 je 2,9208. 

 V tab. č. 6. vypočítán t – test pro 95% hladinu významnosti kdy α = 0,05 a 

v tab. č. 6. vypočítán t – test pro 99% hladinu významnosti kdy α = 0,01. 

 

Dvouvýběrový t-test s rovností rozptylů pro α = 0,05 
   

  Soubor 1 Soubor 2 
Stř. hodnota 1,383777778 1,498777778 
Rozptyl 0,060326444 0,159788444 
Pozorování 9 9 
Společný rozptyl 0,110057444  
Hyp. rozdíl stř. hodnot 0  
Rozdíl 16  
t stat -0,735350488  
P(T<=t) (1) 0,236384197  
t krit (1) 1,745883669  
P(T<=t) (2) 0,472768393  
t krit (2) 2,119905285   

Tab. č. 21 

Dvouvýběrový t-test s rovností rozptylů pro α = 0,01 
   

  Soubor 1 Soubor 2 
Stř. hodnota 1,383777778 1,498777778 
Rozptyl 0,060326444 0,159788444 
Pozorování 9 9 
Společný rozptyl 0,110057444  
Hyp. rozdíl stř. hodnot 0  
Rozdíl 16  
t stat -0,735350488  
P(T<=t) (1) 0,236384197  
t krit (1) 2,583487179  
P(T<=t) (2) 0,472768393  
t krit (2) 2,920781621   

Tab. č. 22 
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 Nulovou hypotézu nelze zamítnout, respektive naší alternativní hypotézu o 

všeobecné lyžařské průpravě nelze potvrdit. 

 

 

6.3. Specializovaná průprava na sjezdových lyžích 

 

 Po první hodině při opakování všeobecné průpravy, při nácviku jednostranného 

přívratu a začátku nácviku oblouků v pluhu dosahovali výrazně lepších výsledků 

žáci, kteří absolvovali všeobecnou lyžařskou průpravu na sjezdových lyžích. 

Avšak sami žáci, kteří všeobecnou lyžařskou průpravu prodělali na běžeckých 

lyžích, při diskuzi vypověděli, že při sjíždění se cítí lépe na sjezdových lyžích. 

 Při jízdě na vleku nebyly patrny rozdíly mezi družstvy. 

 V závěru odpoledního výcviku, který končil napojovanými oblouky v pluhu, již 

všichni cvičenci z obou družstev dosahovali shodných výsledků. Rozdíly byly 

poznatelné pouze v různé mentální a motorické úrovni cvičenců obou družstev. 

 Slabší jedinci zvládli oblouky v pluhu, někteří s menšími či většími chybami 

(záklon, propnutá kolena, špatné přenášení váhy). 

 Všichni žáci však byli schopni sjet mírnou sjezdovku napojovanými oblouky a 

dole bezpečně zastavit. 

 V další části výcviku žáci procvičovali a zdokonalovali různé druhy oblouků dle 

své lyžařské úrovně. Oblouky s rovnoběžným vedením lyží zvládli jen někteří 

jedinci a to s většími či menšími chybami. 
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Specializovaná průprava na sjezdových lyžích 

Jména Jednostranný přívrat Jízda na vleku Oblouky v pluhu 
Oblouky s rovnoběžným 
vedením lyží 

Celkový Ø 

FŠ 1    1 1    1 1    2 3    3 
JCH 2    2 2    1 2    3 4    4 
JV 1    2 1    1 2    2 4    4 
DM 3    3 2    2 3    3 4    4 
RF 1    1 1    1 1    2 2    2 

Ø 1,7 1,3 2,1 3,4 

2,125 

DV 2    2 2    1 2    3 4    4 
PS 1    2 1    1 2    3 4    4 
DS 1    2 1    1 2    2 3    3 
KV 2    2 1    1 2    2 2    2 
KO 3    3 2    2 3    3 4    4 

Ø 2 1,3 2,4 3,4 

2,275 

Tab. č. 23 
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Výpočet rozptylu B družstva 
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Testování významnosti průměrů a rozptylů specializované průpravy 

 

Ověření shody rozptylů 

0780,1
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 F = 1,0943.  Tabuková hodnota při v1 = 3 a v2 = 3 pro α = 0,05 je 9,28 a pro α = 

0,01 je 29,46. 

 Protože vypočtená hodnota není větší než tabulková nemůžeme zamítnout 

nulovou hypotézu shodnosti rozptylů a dále budeme postupovat t-testem pro dva 

nezávislé výběry se shodnými rozptyly. 

 

Testování významnosti rozdílu průměrů 

 Testovat budeme podle redukovaného vzorce: 

80,23729444
2

22

2

11

21
=⋅

+

−
= tA

snsn

xx
t  

 t = 0,237294448. Tabulková hodnota při 6 stupních volnosti pro α = 0,05 je 

2,4469 a pro α = 0,01 je 3,7074. 

 V tab. č. 6. vypočítán t – test pro 95% hladinu významnosti kdy α = 0,05 a 

v tab. č. 6. vypočítán t – test pro 99% hladinu významnosti kdy α = 0,01. 

Dvouvýběrový t-test s rovností rozptylů pro α = 0,05 
   

  Soubor 1 Soubor 2 
Stř. hodnota 2,125 2,275 
Rozptyl 0,829166667 0,769166667 
Pozorování 4 4 
Společný rozptyl 0,799166667  
Hyp. rozdíl stř. hodnot 0  
Rozdíl 6  
t stat 0,237294448  
P(T<=t) (1) 0,410161576  
t krit (1) 1,943180274  
P(T<=t) (2) 0,820323153  
t krit (2) 2,446911846   

Tab. č. 24 
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Dvouvýběrový t-test s rovností rozptylů 
   

  Soubor 1 Soubor 2 
Stř. hodnota 2,125 2,275 
Rozptyl 0,829166667 0,769166667 
Pozorování 4 4 
Společný rozptyl 0,799166667  
Hyp. rozdíl stř. hodnot 0  
Rozdíl 6  
t stat 0,237294448  
P(T<=t) (1) 0,410161576  
t krit (1) 3,142668403  
P(T<=t) (2) 0,820323153  
t krit (2) 3,70742802   

Tab. č. 25 

 

 Nulovou hypotézu nelze zamítnout, respektive naší alternativní hypotézu o 

specializované průpravě nelze potvrdit. 

 

 Během celého výcviku se ranní a večerní teploty pohybovaly pod bodem 

mrazu (-6 až -3°C). Polední kolem nuly a mírně nad (0 až 5°C). Počasí jasné nebo 

polojasné během dne bez srážek. 

 Sníh byl během výcviku jemnozrnný, v poledních hodinách mokrý, později 

hrubozrnný. 

 Cvičná louka s mírným svahem a rovinou i sjezdovka byly průběžně 

upravovány. 

 Žáci při výcviku i testování jezdili v různém pořadí. 
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7. DISKUZE 

 

 Cílem naší práce bylo ověřit vhodnost použití běžeckých nebo sjezdových lyží 

pro všeobecnou lyžařskou průpravu v návaznosti na specializovanou průpravu na 

sjezdových lyží žáků s lehkou mentální retardací. 

 Přestože je sjezdová výzbroj těžší, předpokládali jsme, že v důsledku pevného 

spojení širší lyže s botou a omezeného pohybu v hlezenním kloubu žáci lépe udrží 

rovnováhu. Dalším předpokladem bylo, že na sjezdových lyžích se lépe nacvičuje 

pluh a jízda v pluhu.  

 Prvním úkolem bylo vybrat vhodnou skupinu žáků a provést jejich pohybovou 

analýzu. Tento úkol byl splněn a byla vybrána 10 členná skupina žáků s přibližně 

stejnými pohybovými schopnostmi a s přibližně stejnou úrovní lehké mentální 

retardace. Tyto žáky jsme rozdělili do tří skupin: silní - dva žáci, kteří dosáhli 

v testech lepších výsledků než ostatní, průměrní – většina respondentů, slabí – 

dvě žákyně, které měly horší výsledky v testech a jejichž mentální úroveň se 

pohybovala ve spodní části pásma lehké mentální retardace. Z těchto skupin jsme 

rozlosovali dvě družstva mající stejné poměrné zastoupení silných, průměrných a 

slabých žáků. 

 Jak již bylo uvedeno, jedná se pouze o malý vzorek tvořený žáky jedné školy, a 

proto výsledky výzkumu mají pouze statisticky orientační charakter. Zajistit 

statisticky významnější vzorek nebylo možné. 

 Při rozhovorech se žáky se objevily, v literatuře (Švarcová 2000) popisované, 

klinické projevy mentální retardace jako těkavá pozornost, nedostatečná slovní 

zásoba a neobratnost ve vyjadřování.  

 V testové baterii Unifittest 6-60 dosahovali žáci většinou podprůměrných 

výsledků a vybraní žáci průměrných a podprůměrných výsledků v porovnání 

s tabulkami (Měkota a kol. 2002) 

 V testu rovnováhy na jedné noze na kladince dosahovali žáci výrazně 

podprůměrných výsledků oproti tabulce uváděné Neumanem (2003). 

 Dalším úkolem bylo provést všeobecnou lyžařskou průpravu, vyhodnotit ji a 

potvrdit nebo vyvrátit hypotézu o vhodnosti lyží. 
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 Psotová – Příbramský (2006) ve své knize o sjíždění a zatáčení na lyžích pro 

všeobecnou lyžařskou průpravu připouští pro počáteční výuku sjezdové i turistické 

běžecké lyže . 

 Hruša a kol. (1999) doporučuje zahájit výuku lyžování mentálně retardovaných 

na běžeckých lyžích. Běžecké lyžování je přístupnější a i levnější. 

 Naší hypotézou bylo, že sjezdové lyže jsou pro všeobecnou lyžařskou 

průpravu vhodnější, mentálně retardovaní na nich lépe drží rovnováhu a cítí se 

jistější. 

 Obě družstva jsme posoudili a vyhodnotili. Pouze při vstávání a pohybech lyží 

na rovině dosáhlo lepších výsledků B družstvo na běžeckých lyžích. Celkově 

lepších výsledků dosáhlo družstvo A na sjezdových lyžích, ale rozdíl byl minimální. 

Při statistickém vyhodnocení významnosti rozdílu t – testem vyšel tento rozdíl jako 

nevýznamný. Nemůžeme proto potvrdit hypotézu, že sjezdové lyže jsou pro výuku 

všeobecné lyžařské průpravy žáků s lehkou mentální retardací vhodnější. 

 Určitý podíl na tomto výsledku má jistě i výzbroj žáků. Širší turistické běžecké 

lyže, pevná kotníková obuv a vázání s vodícími lištami, do kterých zapadá 

podrážka boty, vytváří dostatečně pevné spojení nohy s lyží, což zvyšuje stabilitu 

oproti starším běžeckým lyžím s vázáním typu „75 mm“. 

 Výsledky daly za pravdu citované literatuře, že všeobecnou lyžařskou průpravu 

je možné provádět jak na sjezdových, tak na běžeckých lyžích. Protože však 

výsledky nepotvrdily hypotézu, že sjezdové lyže jsou pro výuku všeobecné 

lyžařské průpravy žáků s lehkou mentální retardací vhodnější, je z důvodu lepší 

přístupnosti a menší finanční náročnosti lépe provádět výuku lehce mentálně 

retardovaných na běžeckých lyžích. Jak uvádí Hruša (1999) i samotný výcvik, 

který umožňuje přirozený pohyb a probíhá na větší ploše je pro mentálně 

retardované zajímavější. 

 Posledním úkolem bylo posoudit a vyhodnotit specializovanou průpravu a 

potvrdit nebo vyvrátit hypotézu o následném lepším zvládnutí sjíždění a zatáčení 

žáků, kteří prodělali všeobecnou lyžařskou průpravu na sjezdových lyžích. Při 

statistickém vyhodnocení významnosti rozdílu t – testem vyšel opět tento rozdíl 

jako nevýznamný. Nemůžeme proto ani zde potvrdit hypotézu, že při všeobecné 

lyžařské průpravě na sjezdových lyžích žáci následně lépe zvládnou výcvik 

sjíždění a zatáčení na sjezdových lyžích. 
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 Obecně platné didaktické zásady a metody používané v lyžařské výuce podle 

Psotové a Příbramského (2006) lze aplikovat i při výuce mentálně postižených 

žáků. Zvláště zásada názornosti a přiměřenosti je pro výuku těchto jedinců podle 

našeho názoru prioritní. Z vyučovacích metod pak metoda výkladu, cvičení a 

kontroly a nápravy chyb. 

 Snažili jsme se  zajistit vysokou interní validitu zhledem k souběžnému 

posuzování obou skupin ve stejném čase, prostředí a stejnými pozorovateli. Žáci 

také jezdili při výcviku i testování v různém pořadí. 

 Externí validita výzkumu bude značně ovlivněna výběrem z omezeného počtu 

žáků s lehkou mentální retardací jednoho regionu. Výzkum byl ovlivněn i vnějšími 

vlivy jako byly povětrnostní podmínky, vybavení, nálada testovaných osob, tělesná 

únava atd. Ke zkreslení přispívá i  subjektivní hodnocení instruktorů.  
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8. ZÁVĚR 

 

 Naše diplomová práce se zabývá ověřením vhodnosti běžeckých nebo 

sjezdových lyží pro všeobecnou lyžařskou průpravu v návaznosti na sjezdové 

lyžování žáků s lehkou mentální retardací. 

 Za pomoci strukturovaného rozhovoru s otevřenými otázkami a motorických 

testů jsme vybrali 10 člennou skupinu žáků s přibližně stejnými pohybovými 

schopnostmi a s přibližně stejnou úrovní lehké mentální retardace. Tyto žáky jsme 

rozdělili do tří skupin: silní, průměrní, slabí a z nich rozlosovali dvě družstva mající 

stejné poměrné zastoupení silných, průměrných a slabých žáků. 

 Dále jsme  posoudili a vyhodnotili všeobecnou lyžařskou průpravu. Obě 

družstva jsme statisticky vyhodnotili t – testem a rozdíl byl nevýznamný. 

Nepotvrdila se tedy hypotéza, že sjezdové lyže jsou pro výuku všeobecné lyžařské 

průpravy žáků s lehkou mentální retardací vhodnější. 

 Zvláště v našem regionu, který leží v Jihozápadních Brdech, kde je v zimě 

dostatek prostoru pro běžecké lyžování, ale na sjezdové lyžování nemáme 

podmínky a musíme za ním cestovat pak platí, že výuku mentálně retardovaných 

je z důvodu lepší přístupnosti a menší finanční náročnosti lépe provádět na 

běžeckých lyžích. Jak uvádí Hruša (1999) i samotný výcvik, který umožňuje 

přirozený pohyb a probíhá na větší ploše je pro mentálně retardované zajímavější. 

 Jako poslední úkol jsme posoudili a vyhodnotili specializovanou průpravu na 

sjezdových lyžích. Při statistickém vyhodnocení významnosti rozdílu t – testem 

vyšel opět tento rozdíl jako nevýznamný. Nepotvrdili jsme proto ani zde hypotézu, 

že při všeobecné lyžařské průpravě na sjezdových lyžích žáci následně lépe 

zvládnou specializovanou průpravu na sjezdových lyžích. 

 Jak jsme již několikrát uvedli z důvodu malého vzorku jde o statisticky 

orientační výzkum, který nelze vztáhnout k celkové populaci lehce mentálně 

retardovaných dětí. Bylo by asi zajímavé uskutečnit podobný výzkum alespoň 

v rámci okresu či kraje.  Zajímavý by mohl být i orientační výzkum žáků větší 

městské aglomerace (Praha, Plzeň...) v porovnání s  provedeným výzkumem žáků 

našeho regionu. 
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