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Příloha Č. 1 

Výuka lyžování v lyžařské škole 

Vyplněním tohoto krátkého formuláře přispějete k výzkumu, jenž je součástí vysokoškolské 
práce v oblasti zdraví a tělovýchovy. Jeho vyplnění Vám nezabere více jak pět minut. 

1) Proč jste si vybrali lyžařskou školu? 

2) V kolika letech jste dali potomka do lyžařské školy? 

a. Věk: .................................................... . 

b. Myslíte si, že tento věk byl adekvátní? 

O Ano O Ne 

Předem velice děkuji, 
Dana Coufalová 

i. . Pokud věk nebyl adekvátním, jaký podle vás je: ............................................... .. 

3) Projevil potomek sám zájem o výuku lyžování? 

O Ano O Ne 

4) Vybírali jste vhodnou školu pečlivě? 

O Ano, zkoumal jsem webové stránky, četl reference 

O Ano, dal jsem na doporučení známého 

O Ne, nenašel jsem dostatek informací 

O Ne, využili jsme nebližší lyžařskou školu 

5) V čem spatřujete výhody? 

a. Úspora času O Ano 

b. Možnost užít si vlastního lyžování O Ano 

c. Odbornost instruktorů O Ano 

d. Větší trpělivost instruktorů O Ano 

e. Vybavení lyžařské školy O Ano 

f. Jiné: 

O Ne 

O Ne 

O Ne 

O Ne 

O Ne 

6) Byli jste spokojeni s výsledkem výuky? (Splnily získané dovednosti vaše představy?) 

a. Splnily získané dovednosti vaše představy? 

O Ano O Ne zcela O Vůbec ne 

b. Byl potomek spokojen? (Bavila ho výuka v lyžařské škole?) 

o Ano o Ne zcela o Vůbec ne 
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7) Byli jste přítomni v průběhu výuky? 

O Ano, vždy O Ano, občas o Ne 

a. Pokud ano, byli jste spokojeni s těmito parametry? 

i. Délka trvání výuky (jedné lekce) O Ano O Ne 

ii. Odbornost instruktora O Ano O Ne 

i ii. Přístup instruktora k dítěti O Ano O Ne 

iv. Využití pomůcek O Ano O Ne 

8) Zdála se vám adekvátní cena výuky vůči nově získaným dovednostem? 

O Ano O Ne (cena byla vysoká) O Ne (cena nebyla úměrná - byla nízká) 

a. Doba trvání lekce: ................................. . 

b. Cena jedné lekce: .................................. . 

9) Výuka probíhala: 

O Individuálně 

O Skupinově 

i. Velikost skupiny ....................... . 

10) Předcházela výuce v lyžařské škole vaše výuka? 

(Než jste dali dítě do lyžařské školy, učili jste ho základním lyžařským dovednostem sami?) 

O Ano O Ne 

11) Ocenili byste možnost výuky lyžování v rámci mateřské školy? 

O Ano O Ne 

Další komentáře: 

(Váš názor na danou problematiku srovnání výuky v lyžařské škole a vlastními si/ami) 



Příloha č. 2 

Výuka lyžování rodiči 

Vyplněním tohoto krátkého formuláře přispějete k výzkumu, jenž je součástí vysokoškolské 
práce v oblasti zdraví a tělovýchovy. Jeho vyplnění Vám nezabere více jak pět minut. 

1) Proč jste se rozhodli učit svého potomka sami? 

2) V kolika letech jste učili potomka lyžovat? 

a. Věk: .................................................... . 

b. Myslíte si že tento věk byl adekvátní? 

O Ano O Ne 

Předem velice děkuji, 
Dana Coufalová 

i. . Pokud věk nebyl adekvátním, jaký podle vás je: ............................................... .. 

3) Projevil potomek sám zájem o výuku lyžování? 

O Ano O Ne 

4) V čem spatřujete výhody učit potomka lyžovat vlastními silami: 

a. Úspora finančních prostředků O Ano 

b. Lepší vztah k dítěti než instruktor 

c. Citlivější přístup 

d. Dítě je nesvé s cizími lidmi 

e. Další výhody: 

o Ano 

O Ano 

O Ano 

5) Zdají se Vám ceny za výuku v lyžařských školách příliš vysoké? 

O Ano O Ne 

o Ne 

O Ne 

O Ne 

O Ne 

a. Jaká by podle vás byla adekvátní cena za hodinovou lekci: ........................................... .. 

6) Myslíte, že vaše výuka byla na srovnatelné kvalitativní úrovni jako výuka v lyžařské škole? 

O Ano, dokonce kvalitnější 

O Ano, na srovnatelné úrovni 

O Ne, ale jako základ to stačí 

O Nevím 



7) Zjišťovali jste si před výukou nějaké metodické postupy? 

O Ano, mám instruktorský kurz 

O Ano 

O Ne 

Pokud ano, z jakých zdrojů jste čerpali: 

8) Akceptovalo vás dítě jako instruktora? (Řídilo se vašimi instrukcemi?) 

O Ano, zcela O Ano, po většinu času O Ne 

a. Myslíte, že v lyžařské škole by dítě poslouchalo více? 

O Ano O Možná O Rozhodně ne 

9) Používali jste při výuce i různé hry? 

O Ano O Jen zřídka o Vůbec ne 

10) Používali jste během výuky i nějaké pomůcky? 

O Ano O Ne 

a. Pokud ano, jaké: 

11) Narazili jste během výuky na nějaké problémy? 

(časté stížnosti na únavu, nechuť k lyžování, vztekání se při nezdaru apod.) 

12) Ocenili byste možnost výuky lyžování v rámci mateřské školy? 

O Ano O Ne 

Další komentáře: 

Příloha č. 2 

(Váš názor na danou problematiku srovnání výuky v lyžařské škole a vlastními silami) 



Příloha č. 3: Průzkum nabídky lyžařských škol 

fj Indlvldulll Specllllnl Skuplnovll 
ni \'juka \'jukl děti \'juka 

Lytarakll Ikoll Webovl Id,. .. Vlnlnl d6tské hPlltě DětBký vlek 1!_ 
cena/1 Cenil 1 Cenil 1 

~i hod hod hod 
Q.c 

6 vlastnlch dětských Iyfalských hMr s provazovými vleky. slunná 
cvičná louka v těsné bllzkosti areélu Medvědln. ideálnl 

SKOL MAX Ski School. a.s. www.skolmax.cz eno kombinace dětské Iyžalské Akolky a svahu pro zae.élečnlky ano 'ezdlcl koberec. 675 Kč 173 Kč 
YELLOW POINT www.yelfow.poinl.cz ano svah s vlastnlmi vleky ano 645 Kč 143 Kč 
K + K Ski SchODl. s.r.o. www.ski-school.cz ano ano 366 Kč 150 Kč 

DETSKY PARK KLONDIKE - nově otevraný dětský parl< s 
4 dětské Akolky. vybavené barevnými a bezpečnými pomůckami jezdlclm pásem. dětský vlek ve Akolce je zdarma v ceně 

HAPPY HILL SOCHOR www.happyhill.cz ano a zvl/átky. ano výuky 400 Kč 200 Kč 200 Kč 

dvě vlastni Iyfalské h~Alě "SNOW-BEACH" s provazovým 
Lyžalské Akola Classic www.classicskischool.cz ano vlekem ano 466 Kč 166 Kč 
PROFI Ski a SNB School www.profiski.cz ano ano 545 Kč 390 Kč 146 Kč 

Vlastnllyfalský vlek Amálka 
JPK - Harrachov www.jpk.cz ano ano 660 Kč 173 Kč 

...J POMISKICENTRUM www.l"'mi.cz ano , vÝuka formou zába~ a her na nahm dětském hfiAti 310 Kč 207 Kč 

:J SNOWSPORT SCHODL Pec pod 

a.. Sněžkou www.snowsportschool.cz 425 Kč 175 Kč 
Dětské LS s provazovým vlekem. výuka snowboardingu. 

<ť LS Ski - baron www.ski.caron.cz eno závody na lvilch 300 Kč 100 Kč 
Děti vyučujeme ve vlastnlm dětském Iyžalském areálu s 
provazovým vllčkem. ohreničeném od okoll. s bezpečným 

X ski school www.xski.cz ano dOjezdem do roviny nebo protisvahu. ano 
Dětské Iyžalská Ikolka s vlastnlm vlekem s nl%kým 

Ski&Board SchODl Potok.cz www.potok.cz ano ano vedenlm lana 400 Kč 175 Kč 175 Kč 
H~ltě je určeno pro děti i dospělé a je vybaveno pojlzdným 
pésem SUNKID. dětským Iyžalským kolotočem. slalomovými 

Ski a SNB Akola Daltné v O.h. www.sportprofi.czJskiskola ano tratěmi a ~ekéžkami. ano 400 Kč 
Využlvéme provazový vlek. který je pro děti dostatečně bezpečný 

Lyžal'ské Ikola Mirek Smejdll a radu speciélnlch pomůcek. které dělem Iyžovénl zetraktivnl a 
CemýDůI www.ski-smejdir.cz ano I zjednoduAaI. ano 195 Kč 148 Kč 183 Kč 
Ski School Lenka www.skilenka.cz ano 600 Kč 390 Kč 183 Kč 
LS Vrttllabl www.snowschool.cz ano DINOSAURI SLALOM ano vlastni dětský provazovÝ vlek tub'léků 550 Kč 400 Kč 138 Kč 
eSki School www.eSki.cz 750 Kč 125 Kč 175 Kč 

LS MAJA SPORT Spindlerův It1Iýn www.majesporl.cz 550 Kč 150 Kč 150 Kč 
SK Iyžalské akola www .• ki-boardschool.cz 300 Kč 125 Kč 

[Expre •• www.express-skischODl.cz 


