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Abstrakt 

 

Název:     Analýza didaktické interakce ve školní výuce lyžování  

   

Cíle:   Cílem práce bylo analyzovat didaktickou interakci mezi učitelem a žákem, 

skupinou žáků, popřípadě celou třídou, při výuce sjezdového lyžování na 

druhém stupni základní školy (popř. na nižším stupni gymnázia) a na 

gymnáziu a komparace těchto dvou skupin. 

 

Metody:  V této práci byla použita metoda modifikované analýzy didaktické interakce, 

která byla aplikována při rozboru jednotlivých lyžařských kurzů a jejíž 

výsledky byly využity při porovnávání didaktické interakce učitel – žák, 

učitel – skupina a učitel – třída u obou věkových skupin žáků. 

 

Výsledky: Zjistilo se, že vývoj didaktické interakce během lyžařského kurzu není 

závislý na věku žáků. Dále se zjistilo, že podíl praktického nácviku je vyšší u 

starších žáků a u obou skupin byla zjištěna klesající míra věcného obsahu a 

učební činnosti během výuky. 

 

Klíčová slova: analýza didaktické interakce, MADI, lyžování, školní výuka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

Title:           Analysis of didactic interaction of school skiing lessons.  

 

Objectives: The aim of this thesis is to analyze a didactic interaction between a teacher 

and a student, group of students or the whole class, during school skiing 

lessons in lower secondary education. We distinguish lower secondary 

education at grammar school and at basic school and we compare those 

two groups.  

 

Methods:  In this thesis a method of modified analysis of didactic interaction was 

used, which was applied while analysing skiing courses. The results were 

used to compare the didactic interaction between teacher and student, 

teacher and group and teacher and class. 

  

Results:      We found out that the development of didactic interaction doesn’t depend 

on the age of students. Then we found out that the proportion of practical 

training is higher among older pupils and we discovered descending level 

of thematic content and teaching activity during the lessons in both groups. 

 

Keywords:  analysis of didactic interaction, MADI, skiing, school education  
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 1 Úvod 

 

 Lyžování patří v  Čechách k  nejoblíbenějším a nejrozšířenější sportům. 

Vzhledem k jeho oblibě je jasné, že se bude vyučovat na všech úrovních našeho 

školského systému, a to v  největší míře na druhém stupni základních škol 

a na gymnáziích. Lyžování bylo zařazeno do výuky tělesné výchovy skoro 

od samotného počátku lyžování u nás. Již v roce 1896 bylo povoleno jeho zařazení 

do osnov školní tělesné výchovy a postupem času se z  lyžování stala dokonce 

i jejich povinná součást. V dnešní době má lyžování status dobrovolné školní aktivity, 

ale i přesto patří lyžařské kurzy snad na každé škole neodmyslitelně do repertoáru jejích 

sportovních akcí a zážitky z nich patří k těm, na které se vzpomíná ještě dlouho 

po završení studentských let. 

  

 Výuka lyžování u nás ovšem neprobíhá pouze v podmínkách školní tělesné 

výchovy. V současnosti u nás existuje mnoho soukromých lyžařských škol, kde není 

problém získat kvalitní lyžařské znalosti a dovednosti. Školní lyžařský kurz je ovšem 

v mnoha ohledech specifický. V lyžařské škole vyučují převážně lidé 

bez pedagogického vzdělání, tedy lidé, kteří jsou dostatečně proškolení odborníci 

v oblasti lyžování, ale pro výuku jsou často zcela nedostatečně vybaveni základními 

znalostmi pedagogiky a psychologie. Ve školní výuce mají žáci učitele, který je dobře 

zná, tráví s nimi daleko více času i mimo výuku lyžování, a tak má učitel daleko větší 

možnost vybudovat v žácích mnohem hlubší vztah k přírodě, k lyžování a ke zdravému 

životnímu stylu obecně. 

 

 Sjezdové lyžování je velmi náročná a komplexní činnost vyžadující přesné 

skloubení vždy několika pohybových dovedností, přizpůsobení jízdy vnějším 

specifickým podmínkám, a také schopnost se rychle rozhodovat, často i ve velkých 

rychlostech. Pro zajištění kvalitní výuky takto komplikované sportovní činnosti je 

bezpochyby zapotřebí profesionál vzdělaný ve všech aspektech výuky. 

 

 Ve školství pracuje mnoho typů učitelů a každý přistupuje k výuce svého 

předmětu rozdílným způsobem. Ani učitelé tělesné výchovy nejsou v tomto ohledu 

výjimkou. Osobnost každého učitele je jiná. Každý má jiný temperament, charakter 
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a působí na žáka jiným způsobem. Tyto individuální aspekty výuky přesně mapuje 

a charakterizuje metoda analýzy didaktické interakce, která na principu kvantitativního 

strukturovaného pozorování přesně určí poměr jednotlivých aspektů didaktické 

interakce mezi učitelem a žákem, dále mezi učitelem a skupinou žáků a konečně také 

mezi učitelem a celou třídou. Každý předmět má navíc své charakteristiky a specifické 

požadavky, kterým se musí výuka podřídit. Proto se dá předpokládat, že se zde bude 

nacházet určitá struktura didaktické interakce, která bude pro výuku každého předmětu 

charakteristická.  

  

 Tato práce si tedy bere za cíl zmapování didaktické interakce při školní výuce 

lyžování, pozorování jejího vývoje v průběhu každého lyžařského kurzu a porovnání 

rozdílů ve vývoji didaktické interakce při výuce lyžování na druhém stupni základní 

školy a na gymnáziu.  
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 2 Teoretická východiska 

 2.1 Didaktika tělesné výchovy 

Didaktika tělesné výchovy vychází z teorie obecné didaktiky. Skálová (2007) 

definuje obecnou didaktiku jako teorii vzdělávání a vyučování, která se zabývá jednak 

problematikou obsahů a dále pak procesem učení a vyučování, kterým si žáci 

tento obsah osvojují. Maňák (2003) vymezuje didaktiku jako teorii vzdělávání, 

v níž jsou zahrnuty všechny jevy a procesy, které se ve všech svých formách a stádiích 

vývoje týkají záměrné myšlenkové a pohybové kultivace člověka. Obecnou didaktiku 

tedy můžeme chápat jako „základní pedagogickou disciplínu, která usiluje o vědeckou 

reflexi, analýzu a objasnění procesů vyučování a učení ve všech stupních a formách 

vyučování“ (Průcha ed., 2009, str. 651). 

Didaktika tělesné výchovy, vzhledem k interakčním vztahům mezi učitelem 

a žákem, podle Průchy ed. (2009), spadá do termínu předmětová didaktika, 

jelikož se zabývá problémy výuky v jednom konkrétním předmětu. A z hlediska obsahu 

má těsnou vazbu na kinantropologii a její subdiscilíny, a tím ji můžeme zařadit 

i do oblasti oborové nebo interdisciplinární didaktiky. A podle Rychteckého a Fialové 

(1998) se jedná o formu aplikované didaktiky, jejímž pojítkem s kinantropologií 

a pedagogikou jsou obecná didaktika a pedagogika sportu. 

 „Předmětem didaktiky tělesné výchovy je zkoumání a interpretace zákonitostí 

procesu vzdělávání a výchovy, všech jeho vnějších i vnitřních činitelů i vztahů 

mezi nimi“ (Rychtecký a Fialová, 1998, str. 23). 

 Ve středu didaktiky tělesné výchovy stojí podle Rychteckého a Fialové (1998) 

soubor otázek zaměřených na: 

 výběr a uspořádání učiva 

 objasnění podstaty didaktického procesu 

 popsání vzájemných interakcí „učitel-žák-učivo-podmínky“ 

V didaktice tělesné výchovy hraje zásadní roli dynamická interakce „učitel-žák“. 

Do této interakce nejvýrazněji promlouvají činnosti žáka, činnosti učitele a výběr 

vhodných didaktických i organizačních forem a podmínek.  
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 2.1.1 Didaktické styly v tělesné výchově 

 Pokud hovoříme o didaktických stylech, nemáme na mysli podle Rychteckého 

a Fialové (1998) nějaké „osobní styly“, ale nezávislé a zobecnitelné didaktické 

struktury. Současný přístup k didaktickým stylům vychází z rovnocenného přínosu 

všech stylů, jejich komplementarity a vzájemné nekontroverznosti. Do učitelova výběru 

vhodného didaktického stylu vstupuje mnoho faktorů a mezi nimi i kognitivní styl 

učení. „Kognitivní styl má u každého člověka individuální charakter a lze jej chápat 

jako způsob, jakým získáváme, přijímáme, zpracováváme a používáme informace“ 

(Kalhous, Obst a kol., 2002, str. 209). 

V pojmu didaktický styl jsou podle Rychteckého a Fialové (1998) zahrnuty 

jednak postoje učitele i žáků k vybranému učebnímu modelu, tak i interakce 

mezi učitelem a jeho žáky. Učitelova dominance v rozhodování a řízení výchovně 

vzdělávacího procesu se do pojmu didaktický styl počítá také, stejně jako způsob, druh, 

frekvence a zdroj poskytování zpětných informací. A posledními oblastmi, 

které zahrnujeme do pojmu didaktický styl, jsou i aplikace a způsoby hodnocení 

průběžných i finálních výsledků vyučování. Mění se tedy role, aktivita, interakce 

a zodpovědnost učitele i žáků v procesu vyučování. U žáků vzrůstá podíl subjektivní 

zodpovědnosti, zvyšují se nároky na samostatnost, iniciativu, rozhodování atd.  

Mezi didaktické styly řadí Rychtecký a Fialová (1998) styl:  

 Příkazový, kdy veškerá rozhodnutí provádí učitel sám. 

 Praktický, kde dílčí část rozhodování převádí učitel na žáka. 

 Reciproční, který se vyznačuje tím, že si žáci navzájem podávají 

zpětnovazebné informace. 

 Se sebehodnocením, kde se žáci sami snaží ohodnotit správnost svého 

provedení dané činnosti (autokorekce). 

 S nabídkou, kde učitel nabídne paletu možností, ze které si žák 

sám vybere tu, která mu nejvíce vyhovuje.  

 S řízeným objevováním, kdy během vhodně pokládaných otázek 

je kladen největší důraz na induktivní myšlení žáka. 

 Se samostatným objevováním, který je charakteristický samostatným 

řešením pohybového úkolu. 

 S autonomním rozhodováním žáka o učivu a stylu, kde je kladen největší 

důraz na samostatnou práci žáka. 
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  2.1.2 Didaktické zásady výuky tělesné výuky 

Didaktické zásady se prolínají celým vyučováním a jsou definovány 

jako „obecné požadavky, které v souladu s cíli výchovy a zákonitostmi vyučovacího 

procesu určují charakter vyučování a ovlivňují přímo i nepřímo jejich efektivitu“ 

(Rychtecký a Fialová, 1998, str. 124). Didaktické zásady se dále promítají 

do vyučovacích činností učitele, a sice rozdílnými styly, metodami, prostředky 

a formami výuky.  

Podle Kalhouse, Obsta a kol. (2002, str. 268) jsou didaktické zásady „obecné 

požadavky, které v souladu se základními zákonitostmi výuky a vzdělávacími cíli určují 

jejich charakter“.  Didaktické zásady lze dále rozdělit do dvou skupin. První jsou 

zásady objektivní, tedy ty, které jsou odvozeny z objektivních zákonitostí výuky. 

Do druhé skupiny pak řadíme zásady subjektivní, kde záleží pouze na individuálním 

přístupu učitele, které z vytyčených požadavků při výuce uplatní a které nikoliv. 

 

Mezi didaktické zásady podle Rychteckého a Fialové (1998) řadíme zásadu: 

 uvědomělosti a aktivity – důležitost žákova plného pochopení smyslu 

prováděné činnosti a jeho identifikace s vytyčenými cíli 

 názornosti – vyzdvižení důležitosti žákova bezprostředního vnímání jevů 

a principů, které je spojují 

 soustavnosti – zdůraznění soustavné, pravidelné a systematické činnosti, 

směřující od známého k neznámému, od jednoduchého ke složitému atd. 

 přiměřenosti – nastavení požadavků na rozsah a obsah učiva, 

jeho obtížnost a způsob vyučování, který odpovídá věku a psychickým, 

popřípadě i fyzickým schopnostem žáků 

 trvalosti – závěrečné uvědomění si získaných vědomostí a dovedností, 

aby si je žáci byli schopni dále kdykoliv vybavit a použít je 

 

 Kalhous, Obst a kol. (2002) v zásadě vypouštějí z didaktických zásad vyučování, 

oproti výše zmiňovaným, zásadu trvalosti, ale jinak jejich výčet ještě rozšiřují o zásadu: 

 komplexního rozvoje osobnosti žáka – důraz na propojení učiva s ostatní 

látkou a zařazení učiva do komplexních souvislostí 

 vědeckosti – důraz na celoživotní vzdělávání učitele a jeho profesní 

odbornost 
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 individuálního přístupu k žákům – individuální rozdíly jsou někdy zcela 

zásadní pro výběr správného výukového stylu; učitel by měl 

tedy přistupovat k žákům podle jejich individuálních potřeb a zvláštností 

 spojení teorie s praxí – důraz na demonstraci vhodnosti vyučované teorie 

v dané oblasti a její použitelnosti v praxi   

  

 2.1.3 Vyučovací metody 

Podle Skálové (2007) chápeme v obecné didaktice termín „vyučovací metoda“ 

jako způsob záměrného uspořádání činností učitele i žáků, přičemž se jedná o činnosti 

směřující ke stanoveným cílům. Podle Rychteckého a Fialové (1998) se jedná 

o záměrné a předem naplánované uspořádání učiva, učebních činností žáka 

a vyučovacích činností učitele tak, aby vzhledem ke spolupůsobícím podmínkám bylo 

co nejefektivněji dosaženo cíle vyučování.  

 

Jedno z možných dělení vyučovacích metod podle Kalhouse, Obsta a kol. (2002) 

vychází z charakteru poznávacích činností žáka při osvojování obsahu vyučování, 

a ze základní charakteristiky činností učitele, který tuto činnost organizuje. Vyučovací 

metody se tedy dělí následovně: 

1. Informačně – receptivní a reprodukční metoda  

 Jedná se o reproduktivní metody, kdy si žák osvojuje informace, 

 které pak následně reprodukuje. 

2. Metoda problémového výkladu  

 Předpokládá jak osvojení si hotových informací, tak i prvky 

 tvořivé činnosti. 

3. Heuristická a výzkumná metoda  

 Důraz na individuální studium, samostatné získávání informací 

 a především na vlastní tvořivou činnost. 
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Další, již velmi komplexní možností klasifikace výukových metod 

je podle Maňáka (2003) dělení na: 

 Metody z hlediska pramene poznání a typu poznatků – hlavní důraz je 

kladen na didaktický aspekt vyučovacího procesu. 

 Metody z hlediska aktivity a samostatnosti žáků – zde se zdůrazňuje 

především psychologický aspekt didaktické činnosti. 

 Charakter metod z hlediska myšlenkových operací – kde je nahlíženo 

hlavně na logický aspekt vyučovacího procesu. 

 Varianty metod z hlediska fází výchovně vzdělávacího procesu – 

zdůrazňují se především procesuální aspekty didaktické činnosti. 

 Varianty metod z hlediska výukových forem a prostředků – kladou důraz 

na organizační aspekty výukového procesu. 

 Aktivizující metody – navrhují interaktivní metody přístupu k didaktické 

činnosti učitele. 

Podrobnější dělení dále uvádíme v příloze 2. 

Co se týče výběru a funkce vyučovacích metod uvádí Skálová (2007), 

že ve vyučovacím procesu se vždy uplatňují různé vyučovací metody současně 

a vzájemně se propojují. V celku pak vzniká komplexní a vzájemně provázaný přístup 

k výběru výukových metod.  

  

 2.1.4 Organizační formy výuky 

Pod pojmem „organizační forma výuky“ se podle Kalhouse, Obsta a kol. (2002) 

chápe uspořádání vyučovacího procesu, tedy vytvoření ideálního výukového prostředí 

a nastavení způsobu organizace činnosti učitele i žáků při vyučování. 

 

„Každá z rozmanitých organizačních forem však vytváří i svébytný svět vztahů 

mezi žákem, vyučujícím, obsahem vzdělávání i vzdělávacími prostředky“ (Kalhous, Obst 

a kol., 2002, str. 293). 
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Z pestré škály organizačních forem vyučování lze podle Skálové (2007) vyčlenit 

tyto základní proudy: 

 Frontální vyučování – pracuje napřímo s celou skupinou, 

je charakteristická vysokou efektivitou a možným osobním kontaktem 

(např. korekcí) s každým členem skupiny. 

 Skupinové a kooperativní vyučování    – vytvoří se malé skupiny žáků 

 (3-5 členů), které spolupracují na řešení společného úkolu. 

 Individualizované a diferencované vyučování – je založeno na tom, 

že je výuka přizpůsobena každému žáku na základě poznání 

jeho možností. 

 Organizační formy v mimoškolním prostředí (exkurze apod.) – podporují 

názornost vyučování, ukazují praktický význam naučených informací.  

 Organizační formy vyučování spojené s realizací projektů – jsou 

založeny na samostatném řešení komplexních teoretických 

nebo praktických úkolů. 

 Integrované učební celky (specifické výukové bloky) – jedná se o vložení 

specifického, uceleného, ale jinak izolovaného bloku učiva do výuky. 

 Domácí učební práce žáků – založeno na promyšleném uložení praktické 

činnosti mimo vyučování. 

 Otevřené vyučování (svobodně volená práce) – netradiční forma výuky 

založená na individuálním sebevzdělávání, kdy je ponechán pouze 

prostor pro výuku a možnost individuálních nebo skupinových 

konzultací. 
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Podle Kalhouse, Obsta a kol. (2002) se pod organizačními formami rozumí: 

 Individuální výuka – učitel se věnuje žákům jednotlivě.  

 Hromadná výuka – učitel se věnuje celé třídě najednou. 

 Individualizovaná výuka – výuka je přizpůsobena individuálním 

potřebám žáka. 

 Diferencovaná výuka – zde jsou žáci rozděleni do homogenních skupin 

a výuka je přizpůsobena těmto skupinám. 

 Skupinová a kooperativní výuka – zde jsou žáci rozděleni 

do nehomogenních skupin a je jim zadán úkol dle pravidel problémového 

vyučování. 

 Projektová výuka – s pomocí učitele žáci řeší zadaný problém 

komplexního charakteru (projekt).  

 Otevřené vyučování – individuální sebevzdělávání, je ponechán 

pouze prostor pro výuku a možnost konzultací. 

 Týmová výuka – podstatou této vyučovací formy je spolupráce více 

učitelů a snaha o vytvoření „oborového“ nebo „multioborového“ týmu. 

   

 2.1.5 Vyučovací postupy 

 Podle Rychteckého a Fialové (1998) se jedná o základní strategie v distribuci 

jednotlivých vyučovacích metod a jejich kombinace. To, který z postupů zvolíme, bude 

asi nejvíce záviset na obsahu a cíli vyučování, na podmínkách, konkrétním úkolu, 

úrovni osvojených dovedností a v neposlední řadě také na věku žáků.  
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V didaktice tělesné výchovy hovoříme o třech základních vyučovacích 

postupech: 

1. Komplexní postup 

 Využívá se pro jednodušší cvičení a pro cvičení, která mají spíše 

přirozený charakter, dále u malých, předškolních dětí, 

které nemají ještě dostatečně rozvinuté analytické schopnosti. 

2. Analyticko-syntetický postup  

 Využívá se u vyspělejších žáků k nácviku složitých a obtížných 

pohybových struktur. Typické pro tuto metodu je postupné 

zvyšování obtížnosti. 

3. Synteticko-analytický postup  

 Vychází z rovnocennosti komplexního a analytického přístupu 

k vyučování. Tedy jak komplexní pohybové činnosti, tak i jejich 

analytické substruktury jsou vyučovány zároveň. 

  

 2.2  Senzomotorické učení 

V tělesné výchově se podle Rychteckého a Fialové (1998) v závislosti 

na konkrétních podmínkách, aktivitě učitele i žáků, nejčastěji objevují tyto druhy 

motorického učení: imitační učení, instrukční učení, zpětnovazebné učení, problémové 

učení a ideomotorické učení. Efektivitu těchto typů motorického učení dále ovlivňují 

činitele, které vstupují do didaktické interakce. 

 

„Z didaktického hlediska (teorie i reálných aplikací) považujeme v motorickém 

učení ve školní tělesné výchově za významné především tyto činitele: motivaci, 

schopnosti, cíl vyučování, stimulaci, percepci pohybové dovednosti, motorickou reakci 

a její regulaci a korekci, zpevňování, retenci, integraci a transfer“ (Rychecký 

a Fialová, 1998, str. 73). 
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Podle Čápa a Mareše (2007) je ukazatelem toho, že si člověk osvojil nějakou 

pohybovou činnost, především: 

 kvalita průběhu činnosti a jejich výsledků (charakteristická snížením 

počtu chyb a úplným odstraněním hrubých chyb, dosažením cíle a 

správným plněním pohybového úkolu) 

 rychlost a zvýšení výkonu 

 snížení únavy 

 dobré metody pro výkon dané činnosti, styl a způsob provedení 

„Senzomotorické činnosti a dovednosti jsou tedy spjaty se všemi psychickými 

procesy i s důležitými subsystémy osobnosti. A mají i sociální souvislosti, jsou důležitým 

momentem v zařazení jedince do sociální skupiny a společnosti“ (Čáp a Mareš, 2007, 

str. 374). 

 

 2.2.1 Druhy senzomotorického vyučování  

1. Imitační a instrukční učení 

Imitační cvičení stylem „cvičte podle mě“, patří podle Rychteckého a Fialové 

(1998) k nejčastějším a nejrozšířenějším způsobům výuky, jelikož dochází 

k nejpřesnějšímu utváření představy o daném pohybu. Nácvik probíhá komplexně 

a pohybová struktura se fixuje častým opakováním. Vzhledem ke složitosti, 

komplexnosti a celkové náročnosti sjezdového lyžování pouhá zraková a imitační 

informace nestačí, je třeba ještě přidat obsáhlejší ústní popis daného pohybu, aby si žák 

předem udělal představu o principech a zákonitostech, které umožňují pohyb na lyžích. 

Proto se metoda imitační ještě kombinuje s metodou instrukční. 

 

2. Zpětnovazebné a problémové učení 

Samostatnost a tvořivost, tedy nutnost poradit si v neustále se měnících 

podmínkách, to jsou podle Rychteckého a Fialové (1998) klasické vlastnosti, 

které rozvíjí problémové učení. Za pomoci získaných znalostí a bez dalšího možného 

zásahu učitele žák zkouší aplikovat svoji představu o daném pohybu do reálné situace. 

Přitom neustále získává zpětné informace o tom, jak daná představa funguje 
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nebo nefunguje. A může tuto informaci ihned využít a svoji techniku upravit. Navíc 

je neustále pod dohledem učitele, který mu po jízdě přesně řekne, jakých chyb 

se dopustil a jak by měl dále postupovat. Z toho vyplývá, že se zároveň jedná 

o zpětnovazebné učení. 

 

3. Ideomotorické učení 

Ve školní tělesné výchově se podle Rychteckého a Fialové (1998) vyskytuje 

tento typ učení jen velmi okrajově a spíše nenásilnou formou. Jedná se o podvědomé 

vstřebávání daného pohybu. Žáci si tak vlastně opakují naučené pohybové vzorce. 

V tomto procesu hraje velikou roli nadšení a motivace k učení se danému pohybu. 

Když žáci tím pohybem žijí, tak nad ním přemýšlí a tím si ho opakují i ve svých 

představách a velmi efektivně si ho tím upevňují. Nejedná se však o nic cíleného 

nebo záměrného. 

  

 2.2.2 Analýza dílčích komponent pohybových činností 

Některé vysoce náročné pohybové činnosti jsou brány, jak uvádí Čáp a Mareš 

(2007), jako jeden celek a jsou zahrnuty do termínu „komplexní dovednost“. 

Tyto „komplexní dovednosti“ zahrnují několik dílčích dovedností. Při jejich analýze 

nacházíme pět hlavních skupin senzomotorických komponent:  

 rozlišení a diskriminace podnětů nebo pohybů – vyčlenění důležitých 

podnětů z celkově přijímaného bloku informací 

 senzomotorická koordinace – spojení pohybu s určitým podnětem a jeho 

další řízení na základě zpětnovazebných informací 

 stereotypní sled pohybů – schopnost cyklicky opakovat a reprodukovat 

uzavřenou pohybovou dovednost na základě pevného algoritmu 

 časové charakteristiky pohybů – rychlé reagování a udržení rytmu 

 přizpůsobení pohybové činnosti měnícím se podmínkám 
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 2.3  Didaktika lyžování 

Z didaktického hlediska je podle Gnada a kol. (2002) nutné zdůraznit, 

že dosažená pohybová dovednost sama o sobě není v lyžování absolutním měřítkem 

kvality výuky, stejně důležitá je i kvalita nácviku. Proto při osvojování a zdokonalování 

lyžařských dovedností vždy postupujeme od jednoduchých (základních) lyžařských 

dovedností přes rozšiřující až k těm nejnáročnějším. Každá etapa výcviku má své cíle, 

úkoly i konkrétní obsah.   

V podmínkách školního lyžařského výcviku, jak zdůrazňuje Gnad a kol. (2002), 

je také velice zásadní výchovný prvek lyžování. Tedy pochopení principů bezpečnosti, 

ohleduplnosti, zákonitostí pohybu v přírodním terénu atd. Ústřední postavou 

je zde lyžařský pedagog, který svojí odborností, společenskou úrovní a svými postoji 

k řešení problémů jde příkladem a je také garantem toho, že výsledky i výchovný dopad 

výcviku bude pozitivní. 

 

 2.3.1 Model rozvoje lyžařských dovedností 

Při rozvoji lyžařských dovedností žák prochází podle Příbramského, Jelena 

a Vodičkové (2002) třemi fázemi, a sice fází kognitivní, asociativní a autonomní. Fáze 

kognitivní (fáze poznávací) je spojena s komplexní vizuální představou pohybu. 

Tato fáze se vyznačuje značnou stereotypností pohybu a omezenou adaptabilitou 

na terén i na sníh. Další fází je fáze asociativní (fáze nácviku), kde dochází k prvnímu 

skládání pohybů dohromady. Pohyb se začíná vyznačovat preciznějším 

a koordinovanějším provedením i částečnou adaptabilitou na vnější podmínky. Poslední 

fází je fáze autonomní (fáze dosažené dovednosti), pro kterou je typické automatické 

provádění daného pohybu a hlavní důraz je kladen na aplikaci pohybů v širokém 

spektru podmínek. 
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 2.3.2 Organizace výuky 

Učitel by měl během výuky podle Chovance a kol. (1980) organizovat žáky tak, 

aby všichni dobře slyšeli a viděli předváděnou lyžařskou ukázku. Při organizaci jízdy 

dbát na bezpečnost a předcházet nebezpečným situacím. Za nepříznivého počasí 

postavit družstvo zády k větru a za krásného počasí čelem ke slunci. Přičemž podle 

Kutáče a Navrátíkové (2005) by se družstvo vždy mělo řadit na okraj sjezdovky, 

dojíždějící členové by se vždy měli zastavovat až pod skupinou a je nutné dodržovat 

bezpečné rozestupy. Podle Štancla a Strobla (2004) můžeme v závislosti na zvoleném 

místě, sklonu svahu, typu terénu a sněhových podmínkách zvolit tyto organizační formy 

výuky: 

1. Skupinový provoz frontální 

 všichni cvičí naráz totéž 

 velká intenzita i efektivita výuky, obtížná korekce 

2. Skupinový provoz paralelní 

 všichni plní stejný úkol, jen každý na své úrovni obtížnosti 

3. Individuální provoz 

 na stanovištích  - postupné individuální procházení 

     jednotlivých cvičení na stanovištích 

 manéžový bez vleku - žáci cvičí po jednom ve skupinách 

 manéžový s vlekem - žáci samostatně provozují zadaná cvičení 

4. Provozní formy při sjíždění 

 učitel jede jako první a žáci ho po jednom následují 

 žáci jedou stanovený úsek a každý z nich předá předcházejícímu 

učitelův komentář 

 sjíždění ve skupině 

 „jízda v hadu“ za učitelem v jeho stopě 

 „jízda v hadu“, kde žák vede a učitel jede vzadu 

 sjíždění v malých skupinkách 

 učitel sjíždí s malou skupinkou a ostatní sjíždí samostatně 
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Při organizaci výuky vychází Gnad a kol. (2008) z těchto metodicko-

organizačních forem: 

 Pohybový úkol – posiluje tvořivost a samostatné rozhodování a spočívá 

v uložení určitého pohybového úkolu za takové situace, která žáka donutí 

tento pohybový úkol splnit. 

 Pohybový problém – žák se musí sám rozhodnout pro způsob řešení 

a samostatně ho provést.   

 Hry – podle Mazala (2000) se může jednat o jakoukoliv kreativní 

pohybovou činnost, přičemž může jít o vítězství, ale hlavním cílem 

by měl být vždy prožitek. 

 Soutěže – ideální pro zvýšení výkonnosti dětí, musí být přesně daná 

pravidla a cílem je vždy vítězství. 

 Průpravná cvičení – využívají se pro nácvik pohybové dovednosti 

a mohou být prováděny formou her, soutěží nebo jako pohybový úkol. 

 

 2.3.3 Cíle didaktiky lyžování 

 Cílem lyžařského výcviku je podle Gnada a kol. (2008) zvládnutí jízdy na lyžích 

na všech typech terénů a za ideálních i náročných sněhových podmínek. 

Pokud se na cíle výuky lyžování podíváme obecně, můžeme na úrovni školní 

tělesné výchovy, podle Rychteckého a Fialové (1998), rozdělit tyto cíle do tří kategorií, 

na cíle vzdělávací, výchovné a zdravotní. Toto rozdělení pokrývá vše, co nám sport 

a výchova s ním spojená může nabídnout. Všechny tyto cíle se vzájemně kombinují 

a prolínají v každé vyučovací jednotce.  

Vzdělávací cíle se týkají osvojení si základních principů spojených s pohybem 

na horách a s fungováním vlastního těla při zátěži. Žák by měl získat základní znalosti 

a dovednosti spojené s lyžováním a osvojit si postupy a metody jejich dalšího 

zdokonalování. Dále žák rozvíjí své základní pohybové dovednosti (rychlost, sílu, 

vytrvalost, obratnost atd.), dbá se na kvalitu pohybového projevu (ladnost, rytmus, 

správné držení těla atd.) a celkově na rozvoj senzorických a motorických schopností 

a dovedností. 
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 Výchovné cíle, jak uvádí Rychecký a Fialová (1998) obecně pro školní tělesnou 

výchovu, jsou tím pádem i výchovné cíle školní výuky sjezdového lyžování. 

Ve sjezdovém lyžování se tedy výchovné cíle zaměřují na estetické prožívání 

a hodnocení pohybové činnosti, lásku k přírodě a ochranu životního prostředí a dále 

např. na utváření pozitivních charakterových a mravních vlastností (rozhodnost, 

samostatnost, odvaha nebo iniciativa). Mezi specifické výchovné cíle se řadí trvale 

kladný vztah k lyžování, potažmo k tělesné výchově a sportu obecně, rozvoj tělesné 

zdatnosti a snaha o přiměřené výkony. 

Zdravotní cíle můžeme rozdělit do dvou skupin. První jsou cíle kompenzační, 

tedy kompenzace nedostatečné, popřípadě jednostranné zátěže a regenerace duševních 

sil. Druhá složka se skládá z části hygienické, potřeby zdravého životního stylu 

a dostatku pohybových aktivit. 

„Realizací cílů získávají žáci základní tělovýchovné vzdělání, které je 

předpokladem zdraví, pracovní činnosti a aktivního přístupu k životu“ (Rychtecký 

a Fialová, 1998, str. 35).  

 

 2.4  Učitel tělesné výchovy 

 Pojem učitel se dá definovat jako „jeden ze základních činitelů vzdělávacího 

procesu, profesionálně vzdělaný pedagogický pracovník, spoluzodpovědný za přípravu, 

řízení, organizaci a řízení tohoto procesu“ (Průcha, Waltrová a Mareš, 2003, str. 261). 

Podle Kalhouse, Obsta a kol. (2002) však neexistuje univerzální definice dobrého 

či efektivního učitele. Učitelé jsou totiž velmi odlišní, jak v řadě profesních, 

tak i osobnostních charakteristik, ze kterých pouze některé mají přímý vliv na efektivitu 

výuky. Navíc učitel se profesně neustále vyvíjí a dostává se z postavení začátečníka 

až do postavení experta. 
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Učitele jako experta můžeme dnes podle Kalhouse, Obsta a kol. (2002) chápat 

jako člověka, který díky svým zkušenostem a získanému vzdělání dokáže dělat věci, 

které ostatní dělat neumí, popřípadě je umí dělat efektivněji či spolehlivěji. Podle 

empirických zjištění můžeme o expertech, nebo odbornících v pedagogickém slova 

smyslu, říci, že: 

 jsou experty v jediné oblasti 

 mají zautomatizovanou řadu důležitých dovedností  

 dokáží citlivěji přizpůsobit své jednání situaci a kontextu, zejména 

při řešení složitých situací 

 dokáží pružně reagovat na novou situaci a improvizovat 

 rozumí situacím na kvalitativně hlubší úrovni 

 dokáží rychle rozpoznat klíčové znaky situace, zatím co začátečníci 

často nepochopí, co se vlastně děje 

 

Každý učitel působí na žáky jednak objektivně, tedy svojí profesionalitou 

po odborné stránce, a dále pak subjektivně, tedy svojí osobností. Do subjektivního 

působení lze zahrnout psychické vlastnosti učitele, jeho vlastní zkušenosti, hodnotovou 

orientaci apod. „Základem efektivního působení učitele tělesné výchovy je komplex 

přímých i nepřímých vyučovacích a výchovných činností“ (Rychtecký a Fialová, 1998, 

str. 102). 

Hlavním faktorem didaktického procesu je podle Mosstona a Ashworhtové 

(1986) kontinuální série vzájemných interakcí, vznikajících během výuky mezi učitelem 

a žákem. Didaktický proces pak dále ovlivňuje výběr učiva a zvážení vlivu vnějších 

podmínek. 

  

 2.4.1 Osobnost učitele 

 Vyučování a výchovná činnost kladou podle Rychteckého a Fialové (1998) 

na osobnost učitele značné nároky. Některé požadavky jsou obecné, shodné 

s požadavky na vyučování i jiných předmětů, ale jiné jsou specifické. Jedná 

se o požadavky, které se buď ve výuce jiných předmětů nevyskytují 

anebo jen v zanedbatelné míře.  
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Vysoké nároky na psychickou odolnost a emoční stabilitu učitele tělesné výchovy 

vyplývají především: 

 z psychického napětí spojeného s vysokou koncentrací a distribucí 

pozornosti 

 z přepojování a časté záměny rolí ve vyučovacím procesu 

 z výuky žáků různých věkových skupin a s různými předpoklady 

 z kombinace diferencovaných přístupů a didaktických stylů 

 ze složitého rozhodování v časovém deficitu 

 ze specifické interakce se žáky, kteří jsou stále v pohybu 

 z promyšlené organizace v měnících se situacích 

 ze sociální percepce a adaptability 

 

Struktura osobnosti učitele se podle Rychteckého a Fialové (1998) dělí na čtyři 

základní oblasti: tělovýchovně pedagogickou zaměřenost, vědomosti a dovednosti, 

schopnosti, vlastnosti. Ovšem „osobnost učitele není významně silným determinujícím 

faktorem určujícím výsledky edukačních procesů, nýbrž rozhodující jsou aktivity 

této osobnosti“ (Průcha, 2009, str. 191). 

 

Windham (in Průcha ed., 2009) ve své koncepci indikátorů efektivnosti 

výukového procesu tedy jasně determinuje osobnostní charakteristiky, podle kterých 

můžeme určit „kvalitu učitele“: 

 stupeň učitelovy kvalifikace (dosaženého formálního vzdělání) 

 rozsah výcviku 

 specializace (oborová) 

 věk 

 profesní zkušenosti 

 etnická příslušnost 

 verbální schopnosti 

 postoje 
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 K pozorování dynamiky osobnosti učitele tělesné výchovy je podle Rychteckého 

a Fialové (1998) nutné přistupovat komplexně, v kontextu jeho činností a situací, 

ve kterých se nachází. Nelze nezkresleně pozorovat určité jeho izolované vlastnosti 

nebo schopnosti. O „dobrém učiteli“ tedy nelze říci, že je vždy přísný, optimistický, 

aktivní nebo kreativní, ale jde o to, jakým způsobem dokáže reagovat na aktuální 

pedagogickou situaci, jak se v ní zachová a jak jí řeší. Obecně je však možno říci, 

že učitelé jsou proti ostatní populaci více přizpůsobiví, emočně stabilnější, objektivnější 

a sociabilnější. 

 

Jedním ze základních projevů osobnosti učitele je dále podle Rychteckého 

a Fialové (1998) její neustálý vývoj. Tento vývoj není omezen žádným časovým 

obdobím. Ani dospělost nelze považovat za finální stav osobnosti učitele, 

jelikož zde i nadále probíhá rozvoj její vnitřní organizace a dá se naopak dokonce říci, 

že čím zralejší je osobnost ze sociálního i psychického hlediska, tím získává vyšší 

potenciál k dalšímu rozvoji. Specifickými vlivy na učitele tělesné výchovy může být 

např. úspěch jeho žáka v profesionálním sportu, nebo třeba naopak vážné zranění žáka 

na sportovním kurzu nebo v hodině tělesné výchovy. Takovéto zážitky většinou ovlivní 

psychiku učitele na zbytek života velmi zásadním způsobem. Formování osobnosti 

učitele je velmi dlouhodobý proces, který začíná již v období studia, 

nebo jiné specifické přípravy na učitelské povolání, a probíhá neustále až do ukončení 

pedagogické činnosti.  

 

Velice důležitou roli zde hraje: 

 aktivní činnost  

 sebevýchova 

 sebevzdělávání 

 kritická reflexe k výsledkům vlastní pedagogické činnosti 

 

Pro adjustaci učitele tělesné výchovy je mezi jinými velmi důležitý pocit 

pohody, užitečnosti a dobré mezilidské vztahy. V tomto jsou však, podle výzkumu 

Válkové (1990), obecně daleko spokojenější učitelky než učitelé.  
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 Osobnostní typologie učitele 

 Anderson a Burns (in Průcha, 2009) uvádějí generalizaci typologických 

vlastností učitele, a sice tyto: 

 „Neexistuje univerzální definice dobrého či efektivního učitele. 

 Učitelé jsou navzájem velmi odlišní a v řadě osobnostních a profesních 

charakteristik, z nichž jen některé mají přímý vliv na efektivnost výuky. 

 Charakteristiky učitele nemají přímý vliv na prospěch žáků. 

 Učitelé se vyvíjejí tak, že postupují skrze několik dosti dobře 

předpověditelných a kvalitativně odlišných etap, tj. od statusu 

začátečníka k statusu experta.“ 

 (Průcha, 2009, str. 191-192) 

 Existuje více typologických přístupů ke studiu osobnosti učitele. Každý z nich 

je částečně generalizovaný a závisí na zvolených kritériích, jak moc je ten který přístup 

při posuzování komplexního projevu učitele přesný. Podle Rychteckého a Fialové 

(1998) je velmi častá typologická klasifikace osobnosti učitele podle převládajících 

způsobů distribuce vlivu ve vyučování, kde se učitelé klasifikují na: 

 autokratické 

 demokratické 

 liberální 

 

 Samozřejmě vyhraněnost učitele v kterémkoliv kritériu by byla v praxi více 

než problematická, jelikož učitel musí reagovat na odlišné pedagogické situace 

při výuce rozdílným způsobem a stejně tak musí brát v potaz věk žáků a učivo, 

z čehož vyplývá, že i efektivní distribuce jeho vlivu se musí měnit vzhledem k těmto 

okolnostem. Dalším příkladem je dělení podle způsobu práce s učivem, formami 

a metodami výuky. Podle Rychteckého a Fialové (1998) zde platí totéž, 

co u předchozího příkladu, že ideální je dle situace vhodná kombinace všech těchto 

vlastností.  

 A sice se jedná o dělení typů osobností na: 

 tradicionalistu 

 novátora 

 improvizátora 

 další vzniklé podtypy 
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 2.4.2 Začínající učitel  

 Naplňování role učitele se podle Dytrtové a Krhutové (2009) děje nejen vědomě 

(explicitně), ale také nevědomě (implicitně). Začínající učitel by měl být dobře 

připraven k odpovědnosti za organizaci a plánování výuky, dále by měl být dobře 

profesně připraven a disponovat adekvátním znalostním a dovednostním základem. 

Učitel by měl umět využívat vhodné metody kontroly a strategie vedení žáků. Měl by 

také umět vytvořit kreativní sociální atmosféru a zvládat komunikaci jak se žáky, 

tak i s partnery školy. Jedním ze základních vlastností pro trvale udržitelnou roli učitele 

by měla být schopnost udržet si profesionální image, což nejde bez schopnosti 

sebeuvědomění a sebehodnocení. 

 2.4.3 Učitelovo pojetí výuky 

 „Učitelovým pojetím výuky rozumíme soubor učitelových názorů, přesvědčení 

a postojů i argumentů, kterými je daný učitel zdůvodňuje“ (Kalhous, Obst a kol., 2002, 

str. 110). Jedná se o pojetí učiva a jeho cílů, organizačních forem a metod výuky, žáka 

jako jednotlivce i jako člena skupiny atd. Učitelovo pojetí výuky je podle Kalhouse, 

Obsta a kol. (2002) charakterizováno několika vlastnostmi:  

 implicitní – není popsáno propracovanými a jasně danými zásadami 

 subjektivní – učitel si formuje svůj vlastní styl pedagogické činnosti 

 relativně neuvědomované – podvědomá kontrola své činnosti 

 orientované – obsahuje kladné, záporné i neutrální hodnocení; učitel něco 

přijímá, odmítá a k něčemu je naopak lhostejný 

 stereotypní – málo pružné, opakující se 

 relativně stabilní – odolává vnějším zásahům a jen pomalu se mění 

 

Učitelovo pojetí výuky dále podle Kalhouse, Obsta a kol. (2002) plní různé 

funkce, jako např.: 

 projektivní – určuje, co a jak zamýšlí učitel dělat 

 selektivní – rozhodování o tom, co je důležité a co ne 

 motivační – je tím co motivuje učitele, nebo ho vede ke lhostejnosti 

či odporu 

 regulační – na pojetí výuky závisí, jak se učitel rozhoduje 

 korelativní – určuje, jak v konkrétních situacích reálně jedná 
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 2.4.4 Tělovýchovně pedagogická zaměřenost 

 Pro výkon učitelské profese v globále není důležité, jak uvádí Rychtecký 

a Fialová (1998), jestli má učitel nějakou profesionální sportovní specializaci, preferuje 

rekreační sport, nebo je jeho specialitou zdravotní tělesná výchova, ale rozhodující, 

a pro jeho úspěšnost velmi důležitý, je učitelův zájem o tělesnou výchovu a sport 

obecně. Dalším ukazatelem je učitelův vztah k dětem, vyplývající z jeho empatie 

a ukazující na jeho postojově-hodnotovou strukturu. Motivy, cíle i hodnoty, jež vedou 

k výběru povolání učitele tělesné výchovy, mohou být často velmi rozličné. 

Podle Poppeltonové (1992) lze vymezit čtyři základní cílové orientace učitele tělesné 

výchovy: 

 učitelství jako povolání 

 učitelství jako kariéra 

 učitelství jako pedagogická činnost 

 učitelství jako poslání 

 2.4.5 Vědomosti a vlastnosti učitele 

 Vědomosti patří k základnímu kvalifikačnímu vybavení učitele tělesné výchovy, 

dělí se na obecné a speciální, a při jejich hodnocení musíme brát v úvahu jejich spojitost 

i s jinými oblastmi osobnosti, zvláště pak se schopnostmi a dovednostmi. „Vědomosti 

učitele tělesné výchovy nejsou uzavřeným statickým systémem, ale otevřenou dispoziční 

složkou osobnosti“ (Rychtecký a Fialová, 1998, str. 106). V průběhu celé pedagogické 

praxe jsou učitelovy vědomosti neustále dotvářeny a verifikovány. Z praxe přicházejí 

stále nové profesní podněty, což vede ke zvyšování zkušenostního potenciálu učitele, 

zkvalitňují se jeho rozhodovací procesy i vyučování obecně.  

 

 Názory na osobnostní vlastnosti učitele a jejich vliv na vyučování a výchovu 

žáků jsou různé. Jak již bylo řečeno, podle Průchy (2009) osobnost učitele není 

pro výsledky vyučování hlavním determinujícím faktorem, ale důležitá je spíše 

učitelova aktivita. Přesto lze podle Švarcové (2005) říci, že u žáků jsou některé 

vlastnosti hodnoceny kladně a jiné velmi negativně. Mezi kladně přijímané se řadí 

především spravedlnost a soubor vlastností vyjadřujících pochopení a kladný vztah 

k žákům a naopak mezi ty odmítané patří nespravedlnost, nevyrovnaná osobnost učitele 

a záporný vztah k žákům. 
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 2.4.6 Pedagogické schopnosti a dovednosti 

 Pedagogické schopnosti jsou podle Rychteckého a Fialové (1998) obecné 

otevřené předpoklady pro výkon povolání učitele a jsou přímo spojovány s jeho 

morálními a osobnostními vlastnostmi. Souvisí ve velké míře s jeho zájmy, hodnotami, 

přesvědčením, charakterem atd. Jejich rozvoj je stimulován především zájmem o daný 

předmět a dále pak samotnou pedagogickou činností. Do pedagogických schopností 

se počítají schopnosti pohybové, percepční, organizační, didaktické, komunikativní, 

akademické, mentální a tvůrčí. Jedním ze základních předpokladů je zde shoda 

mezi osobnostními vlastnostmi učitele a obsahem jeho vyučování. Pro potřeby tohoto 

výzkumu bude zásadní se blíže podívat na schopnosti didaktické, komunikativní 

a částečně i schopnosti pohybové.  

 

 Didaktické schopnosti 

 Didaktické schopnosti učitele tělesné výchovy jsou velmi úzce spojeny 

s pohybovými schopnostmi a odbornými vědomostmi. Podle Rychteckého a Fialové 

(1998) se didaktické schopnosti projevují převážně při řešení konečných obsahových 

bodů vyučovacího procesu a ve vyučovacích činnostech učitele.  

 Didaktické schopnosti učitele se projeví: 

 ve vytyčení cílů vyučování 

 v konstrukci i rekonstrukci obsahu učiva vzhledem k vytyčeným cílům 

 v sestavení způsobů vyučování, strategie postupů, diferenciaci a organizaci 

vyučování 

 ve výběru adekvátních vyučovacích a výchovných metod 

 ve stanovení optimální zátěže, dávkování a opakování jednotlivých cvičení 

 v průběžném i finálním hodnocení žáků, při rozvoji pohybových 

dovedností a schopností i jejich postojů k pohybovým a sportovním 

činnostem 

 

Učitelé s dobře vyvinutými didaktickými schopnosti jsou schopni rychle a přesně 

posoudit obtížnost určité látky, odhadnout, pro jaký věkový stupeň je dané učivo 

vhodné, dále přesně predikovat obtížná místa v nácviku i jejich příčiny a zvolit ideální 

metody a styl vyučování. Dále bylo podle Cruma (1995) spolehlivě prokázáno, 

že se stoupajícím rozvojem didaktických schopností paralelně stoupá i učitelova 
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schopnost diagnostikovat jak psychické vlastnosti, stavy, tak i tělesné schopnosti 

a dovednosti žáků. Učitel je pak schopen podle těchto získaných informací zjednodušit 

učivo a diferencovat nebo individualizovat přístup k jednotlivým žákům. 

 

 Pedagogické dovednosti 

 Na pedagogických dovednostech, někdy také pedagogických kompetencích, je 

podle Švarcové (2005) do značné míry závislá efektivnost práce učitele. Tyto 

dovednosti učitel začíná rozvíjet již při studiích a tento rozvoj trvá po celou dobu jeho 

pedagogické činnosti. Švec a kol. (2002) o nich říká, že proces jejich utváření není 

nikdy dokončen a definuje je jako „otevřené zkušenostní struktury, které se vyvíjejí 

na základě učitelova jednání v rozmanitých pedagogických situacích. Tyto struktury 

se nevytvářejí prostým hromaděním pedagogických zkušeností, nýbrž jejich reflexí 

v kontextu těchto pedagogických situací“ (Švec a kol., 2002, str. 280). 

 

 Kyriacou (1996) uvádí několik základních okruhů pedagogických dovedností, 

které se navzájem ovlivňují, a které spolu vzájemně souvisí. 

 Hodnocení prospěchu žáků – dovednosti nutné k hodnocení žáků. 

a) Hodnocení formativní – s cílem napomoci dalšímu rozvoji. 

b) Hodnocení sumativní – zpráva o dosažených výsledcích. 

 Kázeň  – jedná se o dovednosti nutné k udržení pořádku ve třídě a 

k řešení nežádoucího chování žáků. 

 Klima třídy – nutné dovednosti pro vytvoření kladných postojů žáků 

k vyučování a udržení jejich motivace. 

 Plánování a příprava – podílejí se na výběru výukových cílů vyučování 

a volbě nejvhodnějších prostředků pro jejich dosažení. 

 Realizace vyučovací jednotky – dovednosti potřebné k zapojení žáků 

do výuky. 

 Reflexe vlastní práce a sebehodnocení – jedná se o dovednosti, 

díky kterým lze přesně hodnotit vlastní práci s cílem jejího zdokonalení. 

 Řízení vyučovací jednotky – dovednosti nutné k organizaci výukové 

jednotky a vyučovacího procesu jako celku. 



33 

 

 2.4.7 Komunikativní dovednosti učitele tělesné výchovy 

 Schopnost vyjádřit své myšlenky a pocity je pro učitele zcela zásadní. Podle 

Švarcové (2005) učitel používá k tomuto vyjádření všech řečových prostředků, mimiky 

a pantomimiky. Úspěch výuky tak nezávisí pouze na struktuře učiva, jeho obsahu, 

vnitřní logice nebo jeho atraktivitě, ale i na způsobu jeho podání. Komunikační 

schopnosti se dělí na verbální a nonverbální. Dobrý projev učitele je podle Švarcové 

(2005) adresný, tedy mluví-li učitel ke třídě, každý z žáků má pocit, že se obrací přímo 

na něj, používá jasnou intonaci, volí střední, živé tempo řeči a v neposlední řadě 

také adekvátní hlasitost projevu. Hlavně v externích podmínkách je kvalita projevu 

naprosto fatální pro předání jakékoliv i minimální informace.  

Komunikace v tělesné výchově má několik specifik, jedním z nich je častá 

stručnost, až signálnost předávané informace a dále častá rytmizace buď gesty, 

nebo zvukovými signály. Smyslem je podle Průchy (2009) komunikovat jednoduše, 

rychle a přesně. Do nonverbální komunikace se zahrnuje také vnější vzhled učitele. 

V praxi se vzhled učitele tělesné výuky občas podceňuje, ale přitom výzkumy potvrzují, 

že právě podle vnějšího vzhledu si žáci ve velké míře dělají první dojem o učiteli 

i o předmětu nebo látce jako takové.  

Učitel by se měl dále naučit ovládat své aktuální psychické stavy a měl by být 

schopen chovat se zcela profesionálně v každé situaci. Přiměřenost a adekvátnost 

komunikace učitele je vyjádřena v pojmu „pedagogický takt“ (Ilin, in Rychtecký 

a Fialová, 1998). 

  

 2.4.8 Pohybové schopnosti a dovednosti 

 Jedná se o schopnosti a dovednosti, bez kterých je podle Rychteckého a Fialové 

(1998) výuka tělesné výchovy takřka nemožná. Učitel tělesné výchovy by měl ovládat 

optimálně široké spektrum pohybových dovedností a sportovních činností. Tedy přílišná 

specializace rozhodně ve školní tělesné výchově není na místě. Vedle motorické 

generalizace by měl učitel zvládnout i generalizaci a asimilaci verbální, tedy musí 

porozumět také zvláštnostem a úskalím nácviku daného pohybu.  
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 2.5 Žák ve školní tělesné výchově 

 Je zřejmé, že rozvoj osobnosti žáka je hlavním posláním školního výchovného 

procesu. V tělesné výchově žák není pouze pasivním objektem působení učitele. 

„V průběhu výuky je žák objektem působení učitele, projektu výchovy a vzdělávání 

i spolupůsobících podmínek“ (Rychtecký a Fialová, 1998, str. 44), ale zároveň se na 

výuce aktivně podílí tím, že vše subjektivně vnímá, emotivně i racionálně hodnotí 

působící podněty a vytváří si k nim vlastní postoje. Efektivitu učení tedy výrazně 

zvýšíme tím, když žáka pro učební proces získáme, a tak zaktivizujeme jeho kognitivní, 

emotivní a volní procesy. 

 Připravenost žáka podle Rychteckého a Fialové (1998) na výuku tělesné 

výchovy, na zvládnutí pohybového úkolu, na rozvoj jeho dovedností, schopností 

a postojů, závisí na: 

 pohlaví 

 ontogenetickém vývoji (tělesném i psychickém) 

 předchozích zkušenostech 

 individuální motivaci k provedení úkolu 

 specifické orientaci v učební situaci 

        

Vývoj jedince je podle Rychteckého a Fialové (1998) dán interakcí genetických 

dispozic a vnějších podmínek, zejména sociálních faktorů. Dá se říci, že naše genetická 

výbava dává rámec všemu, co se zde odehrává, ale to, jaký obsah si zvolíme, závisí 

pouze na našem rozhodnutí. Potřeba subjektivní volby u žáků ale obvykle vzrůstá 

v průběhu výuky. Edukativní období zahrnuje období vývoje jedince, kdy se vyvíjí 

a dospívá fyzicky, psychicky i sociálně. Každé toto věkové období má své individuální 

zákonitosti. V této práci se zaměříme především na střední a starší školní věk, jelikož 

právě do tohoto věkového období jsou podle Školního vzdělávacího programu zařazeny 

lyžařské kurzy.  Jedná se o období předpubertální až pubertální (11-14 let) 

a dále pak  o adolescenci (15-17 let, u chlapců až 19 let).  

 

Podle Ericksona (1968) tato dvě období odpovídají fázím: 

Snaživost proti méněcennosti (školní věk) – tato fáze je u dětí typická 

buď snahou o osvojení si dovedností a dosažení úspěchu, nebo naopak dítě podléhá 

apatii a čelí komplexu méněcennosti. 
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Identita proti konfuzi rolí (puberta a adolescence) – během probíhajících 

bouřlivých vývojových změn jak v pohlavním dospívání, tak i ve společenském 

postavení, se mění výrazným způsobem vztah pubescentů a adolescentů ke společnosti. 

Následně buď úspěšně nacházejí odpověď na otázku „Kdo vlastně jsem?“, anebo 

podléhají vlivu vůdčích osobností, což může vést až ke ztrátě vlastní identity. 

 2.5.1 Střední školní věk 

 Tento věk bývá též označován jako pubescence nebo puberta a jedná se o období 

přechodu od dětství k dospělosti. Podle Rychteckého a Fialové (1998) je ale velmi 

složité přesně rozdělit fáze vývoje dítěte, jelikož se jedná o proces velmi komplexní 

a individuální. Jak uvádí Čáp a Mareš (2007) puberta se u dívek ohraničuje 

somatickými změnami a u chlapců první noční polucí a trvá až do dosažení reprodukční 

schopnosti. U dívek puberta probíhá zhruba s ročním předstihem. Tato vývojová fáze 

trvá zhruba od 11 do 14 let. 

Psychický i fyzický vývoj je podle Rychteckého a Fialové (1998) určován 

fungováním endokrinních žláz jako: hypofýza, štítná žláza, nadledvinky apod. Vysokou 

dynamiku všech biopsychosociálních změn způsobuje nástup produkce jednotlivých 

hormonů. Vzhledem k této intenzivní hormonální činnosti se dostavuje velmi vysoká 

vztahová nevyrovnanost, ale také se objevuje abstraktní myšlení a paměť, zvyšuje 

se rychlost učení a snižuje se potřebný počet opakování, a tím se mění i postupy žáka 

ve studijních situacích.  

Dalším velmi typickým průvodním jevem tohoto období je podle Vignerové 

a Bláhy a kol. (2006) progresivní fyzický růst, který je v průměru vyšší u chlapců 

než u dívek. Podle Šmardy a kol. (2007) ovšem tento růst neprobíhá rovnoměrně 

po celém těle, vzhledem k tomu, že končetiny rostou rychleji, je třeba dbát na dobrou 

prevenci a obezřetnost při cvičení, kde mohou trpět klouby nebo úpony velkých 

svalových skupin. U pubescentů, kteří pravidelně neprovozují pohybovou činnost, 

dochází k výraznému zhoršení motoriky. Objevují se zde první tendence budoucího 

osamostatnění se, tedy snahy o budoucí nezávislost, která je příčinou toho, že žák 

již odmítá plnit bez výhrad své povinnosti. Do popředí zájmu se obecně dostávají 

sportovní činnosti, které žáci provádějí ve svém volném čase.  

Toto období bývá velmi stresující podle Čápa a Mareše (2007) jak pro chlapce, 

tak i pro dívky. Dospívající jsou labilní, náladoví a podráždění. Děvčata jsou 

znepokojena především příliš rychlým rozvojem sekundárních pohlavních znaků a třeba 
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i podvědomě přijímají neklid svých rodičů nad předčasnou participací na sexuálním 

životě. U chlapců bývá nejproblematičtější a frustrující naopak pomalý fyzický růst, 

malá výška, dětský vzhled apod. Jak chlapci, tak i dívky srovnávají svoje změny 

s domnělým ideálem, a i když vnímají své změny kladně, pořád jsou to změny, které 

zatěžují jejich vyrovnanost a psychickou pohodu.  

V pubertálním věku je podle Čápa a Mareše (2007) dále problematické: 

 Snaha osvobodit se od závislosti na rodině – nutné pro to, aby se dítě 

stalo zralou, samostatnou a odpovědnou osobností. 

 Uvolnění se ze závislosti na skupině – další fáze osamostatňování se, dítě 

si vytváří kritičtější postoj k vrstevníkům. 

 Erotické vztahy a sex – vzbuzují zájem od dětství, a jak předčasná 

vyspělost, tak i později přílišná váhavost nejsou okolím přijímány 

kladně. 

 Vyrovnání se se značnými individuálními rozdíly mezi vrstevníky. 

 První řešení vlastní budoucnosti – směřování k budoucí profesi. 

 Vývoj morálních aspektů osobnosti – dítě si poprvé začíná samo 

uvědomovat, co je správné a co ne. 

 Jedním z faktorů, které podle Seligera, Vinařického a Trefného (1980) nejvíce 

ovlivňují motorickou docilitu, jsou nerovnoměrné a rychlé růstové změny. 

V pubescentním věku se jedná především o rychlejší rozvoj tělesné výšky, který 

výrazně převažuje nad přírůstkem svalové hmoty. Proto je sport v tomto období zcela 

zásadní, při nedostatečném množství podnětů se pubescenti nestačí dostatečně rychle 

adaptovat na měnící se rozměry svého těla. Z toho pak plynou potíže s motorikou 

a kinestetickým vnímáním pohybových změn. 

 2.5.2 Starší školní věk 

 Toto období spadá do období adolescence, které trvá podle Čápa a Mareše 

(2007) přibližně od 15, u některých až do 20 let. Jedná se o období daleko klidnější, 

než období pubertální, ale to neznamená, že se jedná o období méně problémové. Děti 

končí základní školní docházku, dále se připravují na maturitu nebo již vstupují 

do zaměstnání. Z biologického hlediska ty nejzásadnější změny proběhly v předchozím 

období, ale teprve teď adolescenti musí řešit další důležitou událost, a tou je první 

pohlavní styk. To vše dohromady znamená další zátěž na psychiku dítěte a náročné 

situace, které je potřeba řešit.  
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Časté konflikty a to jak intrapsychické, tak i meziosobní, jsou v tomto období 

dány podle Rychteckého a Fialové (1998) rozporem mezi fyzickou a sociální dospělostí. 

Jedná se o velmi náročné vývojové období, kdy dochází u žáka k: 

 stabilizaci vývoje osobnostních vlastností 

 stratifikaci hodnotového systému 

 interiorizaci sociálních norem 

 uvědomění si odpovědnosti za své chování 

 

Podle Čápa a Mareše (2007) by adolescenti na jedné straně chtěli přednosti 

dospělých, ale na druhé straně odmítají odpovědnost dospělého, „jednotvárnost“ jeho 

práce, jeho „usedlost“ apod. Dalším typickým projevem tohoto období je, 

že senzomotorické i intelektové předpoklady umožňují některým jedincům již v tomto 

období dosahovat i velmi vysokých výkonů. V průběhu adolescence dochází postupně 

ke zklidnění vztahu s rodiči. Fyzická síla chlapců a atraktivnost dívek jim často 

usnadňuje získat uznání druhých, tím posílit své sebehodnocení a podpořit budování své 

identity. Je nutno podotknout, že v tomto období jsou mezi adolescenty velké 

interindividuální rozdíly. 

Podle Šmardy a kol. (2007) je pro toto období typické pozvolné snížení 

až zastavení tempa růstu tělesné výšky a hmotnosti (Příloha 6, graf 22, 23, 24 a 25). 

Jedinci ještě nejsou plně fyzicky vyvinuti, ale ty největší anatomické disproporce 

již vymizely. Dochází k tvoření finálních somatotypových proporcí lidského těla. 

U dívek je tento proces opět daleko markantnější. Z velké části se u dívek jedná 

již pouze o přírůstek podkožního tuku a jeho rozmístění po těle, kdežto u chlapců 

pozorujeme spíše značný nárůst svalové hmoty. V tomto období se u chlapců nejvíce 

rozvíjí síla, jejíž růst se po osmnáctém roce života zastaví. 

 

Rozvoj silových schopností je podle Šmardy a kol. (2007) způsoben 

morfologickými změnami ve svalech i aktivitou enzymů alaktátového i laktátového, 

neoxidativního metabolického krytí energetických potřeb pohybové činnosti (Příloha 5, 

graf 20). 
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Chlapci v tomto období od tělesné výchovy podle Rychteckého a Fialové (1998) 

očekávají především rozvoj svalstva, zdraví a rozvoj tělesných schopností a dovedností, 

u pubescentů ještě převažuje touha po rozvoji spíše pohybových schopností a dovedností 

(Příloha 5, graf 21). 

U dívek se jedná podle Rychteckého a Fialové (1998) především o očekávání 

spojené s vylepšením své postavy, držení těla, regulaci své tělesné hmotnosti a zdraví. 

Co se týče pohybové výkonnosti, tak u chlapců, i když pomaleji než dříve, stále ještě 

stoupá (Příloha 5, graf 17 a 18). 

U dívek však výkonnost začíná pomalu klesat až stagnovat (s výjimkou 

dynamické a explozivní síly). Vytrvalostní schopnosti se u chlapců stále zlepšují díky 

lepší schopnosti využívat kyslík i vyšší odolnosti na laktát. U chlapců se dále snižuje 

kloubní pohyblivost, což je zapříčiněno zvýšením svalového napětí (Příloha 5, graf 19). 

 

 2.6 Lyžařský výcvik 

Vzhledem k charakteru lyžování je podle Psotové, Příbramského a kol. (2006) 

nutné vycházet z toho, že se jedná o specifickou pohybovou činnost se složitými 

pohybovými strukturami, která je provozována v proměnlivých podmínkách přírodního 

prostředí. Přírodní prostředí velmi výrazně zasahuje do výuky lyžování, a proto je třeba 

volit jemu odpovídající formy a metody výuky. Znakem kvalitní výuky je dodržení 

věcné logiky výuky, didaktických zákonitostí a co nejdokonalejší přizpůsobení metod 

výuky dané situaci, přírodním podmínkám a úrovni svěřenců.  

 

Specifické znaky lyžařského výcviku: 

 specifičnost vnějšího, přírodního prostředí 

 náročnost a složitost pohybové aktivity 

 vytváření obecných pohybových předpokladů 

 způsob osvojování a zdokonalování lyžařských dovedností 

Pedagog by měl být předem obeznámen s podmínkami, ve kterých bude výuka 

realizována, a měl by být schopen optimalizovat jejich výběr, popřípadě jim přizpůsobit 

momentální formu výuky. Jedná se především o výběr svahu, terénu, sněhových 

podmínek atd. 
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Cílem školní výuky sjezdového lyžování je podle Psotové, Příbramského a kol. 

(2006) v dnešní době nejen zvládnutí jízdy v ideálních podmínkách perfektně 

upravených sjezdových tratí, ale také v podmínkách sněhově nebo terénně obtížnějších. 

V současnosti se již vyučuje komplexním způsobem, kdy některé techniky se považují 

pouze za průpravné, a tedy jejich dokonalé zvládnutí není podmínkou pro výuku 

složitějších prvků techniky sjíždění. Z teorie motorického učení vyplývá, že progrese 

motorického učení neprobíhá lineárně, nýbrž stupňovitě v určitých skocích. Proto 

se nedá předem jasně vymezit jeden výukový postup vhodný pro každého lyžaře. Učitel 

v tomto případě musí mít volnost pro výběr a řazení obsahu, metod a forem výuky. 

Nácvik techniky sjíždění a zatáčení na lyžích se podle Psotové, Příbramského 

a kol. (2006) dnes v České škole lyžování dělí do dvou základních částí. První část 

je zaměřená na nácvik pohybových dovedností a činností ve svých základních formách 

a na ni navazující druhá část již jen rozvíjí nácvik těchto dovedností ve zdokonalených 

formách provedení. 

  

 2.6.1 Obsah lyžařského výcviku v podmínkách školní TV 

 V dnešní době se podle Gnada a kol. (2002) lyžařský kurz skládá ze dvou 

základních výukových částí. A sice z části zahrnujících výuku klasického lyžování 

a dále pak z části týkající se výuky sjezdového lyžování.  

 „Součástí vyučování tělesné výchovy na školách poskytující základní a střední 

vzdělání je lyžařský výcvik. Provádí se podle platných učebních osnov a  současně s cíli 

vzdělávacími a výchovnými plní i významné funkce zdravotní a zotavné“ (Gnad a kol., 

2002, str. 169).  

 V současné době došlo ke změně organizace výuky ve školství a místo učebních 

osnov se dnes výuka řídí podle Školního vzdělávacího programu (ŠVP), který však 

zařazuje lyžařské kurzy na stejné místo do výuky a ponechává jim stejnou platnost 

i obsah činnosti. 

 



40 

 

 2.6.2 Etapa základního lyžování 

 V České škole lyžování, ze které didaktika lyžování u nás vychází, se podle 

Psotové, Příbramského a kol. (2006) jedná o metodicky progresivní postup nácviku 

lyžování, který postupuje od jednodušších ke složitějším formám lyžování. Zahrnuje 

širokou škálu lyžařských dovedností od seznámení se s výzbrojí, přes první kroky 

a základní pohyby, až po carvingové a smýkané oblouky. 

 Nácvik v Etapě základního lyžování se dělí do dvou částí. První část nácviku 

je charakterizován jako nácvik pohybových dovedností a činností v základních formách 

provedení a druhá část je charakterizována jako nácvik pohybových dovedností 

a činností ve zdokonalených formách provedení. 

První části nácviku etapy základního lyžování  

 V první části etapy základního lyžování se lyžař seznámí nejprve se všeobecnou 

a specializovanou lyžařskou průpravou a dále také s nácvikem oblouků v základní 

formě provedení. 

 Všeobecná lyžařská průprava je základem nácviku sjíždění a zatáčení na lyžích. 

Cílem všeobecné lyžařské průpravy je osvojení základních lyžařských dovedností 

a získání komplexních lyžařských vjemů, které dále využijeme při sjíždění a zatáčení 

na lyžích, při běhu na lyžích i při ostatních formách lyžování (Psotová, Příbramský 

a kol, 2006). V této etapě tedy nacvičujeme převážně tyto dovednosti: seznámení 

se s lyžařskou výzbrojí a s její manipulací, postoje a základní pohyby na lyžích, pády 

a vstávání, obraty, výstupy, sjíždění (do roviny nebo do protisvahu), brzdění, 

odšlapování, jízda na vleku a na lanovce a základy oblouků v pluhu. 

 Obsahem specializované lyžařské průpravy je ve své podstatě nácvik těch 

samých lyžařských dovedností, jako ve všeobecné lyžařské průpravě, pouze 

s tím rozdílem, že je zde snaha kvalitativně zlepšit úroveň jejich provedení. V průběhu 

tohoto nácviku progresivně převažuje nácvik dovedností, které svým charakterem 

vedou ke sjíždění a zatáčení. Specializovaná lyžařská průprava je přechodem k nácviku 

carvingových a smýkaných oblouků (Psotová, Příbramský a kol, 2006). 

Do specializované lyžařské průpravy se tedy zahrnuje nácvik: základního, sníženého 

a nízkého sjezdového postoje, nácvik sjíždění (např.: v různých rychlostech, 

přes terénní nerovnosti, šikmo svahem a v různých sjezdových postojích), průpravná 

cvičení pro zatáčení na lyžích, a také cvičení, která žákům pomohou zvládnout klíčové 

momenty techniky carvingových a smýkaných (snožných) oblouků.  
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 Druhá část nácviku etapy základního lyžování 

 Ve druhé části etapy základního lyžování zdokonalujeme a rozšiřujeme, 

dle Psotové, Příbramského a kol. (2006), základní techniku oblouků. Pak nacvičujeme 

oblouky, které využijeme v obtížnějších terénních a sněhových podmínkách.  

 

 Tato etapa výcviku lyžaře klade zvláštní nároky na individualizaci výuky. 

Vzhledem k náročnosti a technické obtížnosti některých prvků je dobré dodržovat 

doporučený postup výuky a zvážit technické dovednosti každého lyžaře dříve, 

než přistoupíme k výuce. Dalším specifikem je podle Psotové, Příbramského a kol. 

(2006) náročnost terénu a sněhových podmínek. Při výuce je tedy nutné volit ideální 

podmínky pro daný typ oblouku, protože nevhodně zvolený terén může nácvik 

toho konkrétního oblouku negativně ovlivnit. 

Do druhé části nácviku etapy základního lyžování patří: 

 krátký a střední carvingový oblouk 

 krátký a střední smýkaný oblouk 

 modifikace krátkého smýkaného oblouku (oblouky s přibrzděním, 

s přeskokem, v hlubokém sněhu a oblouky v boulích) 

 základy racecarvingu a funcarvingu 

 2.6.3 Teoretický rozbor hodiny lyžování 

 Vyučovací jednotka je podle Psotové, Příbramského a kol. (2006) základní 

formou výuky lyžování. Lyžařský kurz se ve školní tělesné výchově vyskytuje 

nejčastěji jako bloková jednorázová výuka. Na některých školách se z praktických 

důvodů opouští model povinné kurzovní výuky lyžování a přechází se spíše do roviny 

nepovinného nebo volitelného předmětu. Tedy na kurzy se přihlašují pouze žáci, kteří 

mají o lyžování zájem, i průřezově z více ročníků.  

 V Rámcově vzdělávacím programu (RVP) Výzkumného ústavu pedagogického 

v Praze, který sepsal Jeřábek a kol. (2007) je do školní tělesné výchovy zařazeno 

lyžování ve formě běžeckého a sjezdového lyžování s tím, že je možné dále zařadit 

i snowboarding. 

 „Jednotlivé formy lyžování jsou zařazovány podle aktuálních sněhových 

podmínek, materiálních podmínek a zájmu žáků“  (Jeřábek a kol., 2007, str. 61). 
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Konkrétní rozvržení výuky lyžování si již dělá každá škola sama a musí 

ho předem zahrnout do svého Školního vzdělávacího programu (ŠVP).  

 „Vyučovací jednotka je relativně stabilně uspořádaný systém hlavních faktorů 

výchovně vzdělávacího procesu a jejich vzájemných vztahů, determinovaných obsahem 

a cílem učiva, prostorem, kde je uskutečňován, časem v němž je realizován, psychickou 

i fyzickou úrovní žáků, zkušenostmi a předpoklady učitele“ (Rychtecký a Fialová, 1998, 

str. 139). 

 

 Specifikem lyžařského výcviku je, jak uvádí Rychecký a Fialová (1998) obecně 

pro školní kurzovní výuku, že obsah jednotlivých lekcí je přesně dán metodikou 

lyžování a harmonogramem kurzovní výuky. Každá lekce je sice relativně uzavřeným 

a samostatným celkem, ale vždy úzce navazuje na předchozí i následující vyučovací 

jednotky. Tato organizační forma výuky je tedy přímo řízena učitelem. Učitel má 

v tomto procesu dominantní postavení a nese také plnou odpovědnost za výsledky 

výchovně vzdělávacího procesu. 

 

 Vyučovací jednotka při výuce lyžování má podle Rychteckého a Fialové (1998) 

mnoho specifických vlastností v porovnání s běžnou školní výukou. 

Mezi nejmarkantnější rozdíly můžeme určitě započítat výraznou diferenciaci žáků podle 

pohlaví, dále pak variabilnost obsahu a podmínek výuky, vysokou fyzickou náročnost, 

kurzovní výuka má také vysoké nároky na bezpečnost a organizační schopnosti učitele. 

Je zde velmi patrná vyšší emocionálnost, která je spojená s přímým prožitkem 

pohybového obsahu hodiny. 

 2.6.4 Cíle vyučovací jednotky lyžování 

 Rychtecký a Fialová (1998) definují sedm cílů vyučovací jednotky, 

které by měly být v ideálním případě splněny při každé vyučovací jednotce ve školní 

tělesné výchově, tak i při každé hodině školního lyžování. Mezi tyto cíle patří: 

 

Formální cíl znamená řádně zahájit a zakončit vyučovací jednotku, vyřídit 

všechny administrativní úkony a zajistit bezpečný a hladký průběh vyučování. 

Výchovný cíl má za úkol zformovat pozitivní vlastnosti žákovy osobnosti 

(mimo jiné morální a volní), vybudovat u dětí kladný vztah k lyžování, i dobré 

interpersonální vztahy spojené s uvědomělým podřizováním se pravidlům. Schopnost 
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samostatné tvořivé činnosti při výuce lyžování a při pohybu v neznámém terénu 

je také vlastnost, které se žáci ve školních lavicích jinak nenaučí. 

Diagnostický cíl v sobě zahrnuje zpětnou vazbu, kterou má učitel lyžování 

od dětí, zjišťování čehokoliv (zdravotního, fyzického i psychického stavu).  

Vzdělávací cíl se zaměřuje především na rozsah teoretických a praktických 

lyžařských znalostí a dovedností. Dále je zde kladen důraz na transfer těchto znalostí 

a dovedností i do jiných odvětví tělesné výchovy, popřípadě i jiných studijních 

předmětů. Opomíjený není ani důraz na motorickou docilitu. 

Zdravotní cíl zde rozvíjí především fyzickou a psychickou zdatnost organismu, 

pomáhá k pochopení významu zdraví a důležitosti péče o něj. Ale snad nejdůležitějším 

zdravotně-výukovým počinem lyžování je pochopení sportu jako nutné životní potřeby. 

Psychologický cíl je u lyžování velmi komplexní, jednak se jedná o celkové 

uvolnění a odreagování organizmu od každodenních starostí a problémů, ale přitom 

působí velmi stresově a dává organizmu velmi mnoho podnětů a zvyšuje tak psychickou 

odolnost i aktivační úroveň. Při lyžování se uvolňuje velmi mnoho adrenalinu 

a endorfinu, což navozuje pocity štěstí a zároveň i pocit aktivní relaxace. 

Přípravný cíl má za úkol zcela jednoznačně připravit žáky na samostatný, 

bezpečný a jistý pohyb v terénu sjezdových tratí, a dále je po fyzické stránce optimálně 

připravit na fyzické i psychické zatížení spojené s rozvojem jejich technických, 

lyžařských dovedností.  

 

 2.7 Analýza didaktické interakce 

 2.7.1 Obecné zařazení a charakteristika 

 

Analýza didaktické interakce (dále jen ADI) je metoda využívající pozorování 

a záznam empirických dat ve vyučovací jednotce tělesné výchovy. Pod didaktickou 

interakci se podle Dobrého a kol. (1997) zahrnuje vše, co se odehrává mezi účastníky 

didaktického procesu a co je přímo přístupné nám jako pozorovateli. Vztahy, které takto 

přístupné nejsou, můžeme většinou z této analýzy odvodit. Velikou předností ADI je 

vysoká spolehlivost získaných empirických dat. Prostřednictvím ADI je možné 

zaznamenávat nejen děje v tělesné výchově, ale také relativní časové souvislosti, 

které můžeme reprodukovat.  
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 Systém ADI je založený na kategoriálním systému vymezujícím všechny 

didaktické skutečnosti. Jedná se o 9 kategorií a 78 subkategorií, které umožňují velice 

přesný popis dané situace. Přesný rozpis všech subkategorií je uveden v příloze 1. 

Analýza didaktické interakce v tělesné výchově je metoda, která je velice úzce spojena 

s kinantropologií, pedagogikou a dalšími vědními obory, které z nějakého úhlu 

analyzují didaktickou interakci. 

 

„Kinantropologie se chápe jako věda, která zkoumá strukturu a funkci účelově 

zaměřených pohybových činností člověka a jejich rozvoj, kultivaci a léčebné účinky 

v definovaných podmínkách prostředí, tj. v tělesné výchově, ve sportu a fyzioterapii“ 

(Dobrý a kol., 1997, str. 5). 

 

Ovšem vzhledem k tomu, že se jedná o vědu velmi obsáhlou a pro potřeby tohoto 

výzkumu příliš obecnou, bylo třeba se zaměřit na její podobor, a sice pedagogickou 

kinantropologii, která má za cíl zkoumat především: 

 „didaktické interakce, zabývající se vztahem činnosti učitele, trenéra, 

cvičitele a fyzioterapeuta (dále jen učitele) a činnosti žáka, sportovce, 

cvičence a pacienta (dále jen žáka) 

 apercepční interakce, zabývající se vědomým vztahem žáka k učivu 

 biologické a psychologické základy pohybového učení 

 výchovné ovlivňování jedince, směřující k interiorizaci hodnot 

pohybových činností ve vymezených etických a estetických normách 

lidského chování.“ 

  (Dobrý a kol., 1997, str. 6) 

 

Podle Dobrého a kol. (1997) se jedná o metodu, která nám pomocí detailního 

popisu zkoumaného výukového procesu dává co největší možné množství empirických 

údajů o jeho obsahu (tedy o struktuře, o jednotlivých elementech, jejich vlastnostech, 

i o vztazích mezi prvky dané didaktické činnosti). Jednotlivé didaktiky jsou zde 

chápány jako odborné disciplíny, spojují kinantropologické i mimo-kinantropologické 

poznatky o daném učivu a na jejich základě formulují návody a postupy pro praktickou 

činnost učitele. Činnost pedagogické kinantropologie a didaktik se navzájem výrazně 

ovlivňuje a podmiňuje. 



45 

 

 2.7.2 Problémy metody ADI 

V první řadě si podle Dobrého a kol. (1997) musíme uvědomit, jaká fakta jsou 

interakčně-záznamovými technikami získávána a podle toho můžeme očekávat způsob 

interpretace, generalizace a abstrakce. Tedy fakta získaná na základě interakčních 

technik velmi podstatně ovlivňují jejich další teoretické zpracování. 

 

Problémem každé didaktické interakce je že: 

 „Neexistují dvě stejné osoby se shodnou strukturou osobnosti, stejným 

temperamentem a citovým založením, stejnou hodnotovou orientací atd. 

Co může být rozumnou predikcí pro jednoho, může být neužitečné pro 

druhého. 

 Lidské chování je ovlivňováno interakcí jedince s každým měnícím se 

prvkem v jeho okolí často způsobem, který se dá obtížně predikovat. 

 Lidská bytost je různým způsobem ovlivňována vlastním výzkumným 

procesem na ni zaměřeným.“ 

  (Dobrý a kol., 1997, str. 22) 

 

Další problém, který z tohoto výčtu vyplývá, je problém generalizace výsledků 

hodnocení, vytvořených na základě takto získaných dat. Vzhledem k tomu, že každá 

interakce je svým způsobem jedinečná, je třeba dávat velký pozor, aby zobecněním 

získaných dat nedošlo ke zkreslení skutečnosti. Proto je třeba postupovat od povrchního 

popisu ke zkoumání opakujících se podstatných tendencí, které se objevují v dané 

výuce.  

 2.7.3 Využití ADI ke zkoumání didaktických problémů 

 Tento kategoriální systém vytváří podle Dobrého a kol. (1997) ideální podmínky 

pro funkcionální analýzu. Je v něm možné rozlišit fáze kvalitativní a kvantitativní. 

Přičemž je důležité mít na paměti, že kvantita je pouze jednou z kvalit a sama o sobě 

nemá žádný zásadní význam. Proto je nutné přistupovat ke kvantitativnímu výzkumu 

jako k nutnému základu pro výzkum kvalitativní. 
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 Možnosti interpretace výsledků ADI jsou různé a můžeme k nim podle Dobrého, 

a kol. (1997) přistupovat z více úhlů pohledu: 

 sledování jednoho učitele 

a) Charakteristika učitele v jedné výukové jednotce 

b) Charakteristika instrukce jako jedné z forem učitelova chování 

c) Charakteristika proporcí výskytu instrukce, korekce a zpětné 

informace; hledání příčin jejich proměn 

 sledování většího počtu učitelů 

a) Proměny emocionálnosti a neutrálnosti; dominance a integrace 

b) Charakteristika převládajícího didaktického stylu na různých 

typech škol 

c) Žádoucí efektivní tendence odvozené z uvedené 

charakteristiky spontánně převládajícího didaktického stylu. 

 ověřování modelu didaktické činnosti po navození žádoucích tendencí 

v činnostech učitelů 

  

 2.7.4 Standardizace ADI 

 Výzkum, jak uvádí Dobrý a kol. (1997), je založen na přímém pozorováni, 

které je zaznamenáváno do příslušných kategorií a subkategorií. Standardizovanou 

metodu musí charakterizovat kvalitní validita, reliabilita, přiměřenost a hospodárnost.  

Validita je zajištěna všestrannou analýzou učitele tělesné výchovy. 

Jsou zaznamenávány po všech stránkách odlišné, opravdu věcně významné, viditelné 

či slyšitelné projevy chování žáků nebo chování učitele. Sdružování jevů do skupin 

zajistilo zjednodušení velmi obsáhlé a nepřehledné palety různých odstínů chování 

učitele. A posledním faktorem určujícím validitu ADI bylo nalezení a otestování 

záznamových metod a prostředků umožňujících další analýzu didaktického projevu 

učitele. 
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 Reliabilitu ovlivňují tři základní faktory a sice: 

 Chyby záznamové metody – s digitalizací záznamových metod 

se efektivita a kvalita analýzy výrazně zlepšila, díky možnosti vracet 

se k jednotlivým situacím a přehodnocovat jejich klasifikaci. 

 

 Chyby osob pracujících s metodou ADI – tyto chyby se výrazně 

eliminují, projdou-li analytici kvalitní přípravou a zácvikem v metodě 

ADI. 

 

 Chyby zkoumaného prostředí – bylo prokázáno, že při první 

zaznamenávané hodině je záznamová aparatura jak pro učitele, 

tak i pro žáky stresujícím prvkem a výrazně ovlivňuje jejich projev 

v hodině. Při záznamu 2. – 3. hodiny se tento vliv výrazně snižuje, 

až jeho vliv mizí skoro úplně. Ideální je umístit záznamové zařízení tak, 

aby ho ani žáci, ani učitel vůbec nevnímali. 

 

Citlivost je dána přiměřeným množstvím dat, která analýzou získáváme. 

Dále je podmíněna definicí druhu chování učitele a přiměřeně rozsáhlým kategoriálním 

systémem. 

 

Vzhledem k velkému množství analyzovaných dat hospodárnost metody ADI 

výrazně roste s použitím moderních digitálních analytických prostředků a s použitím 

většího množství pracovníků. Jinak se její časová náročnost výrazně zvětšuje. 

 

 2.7.5 Historie a současnost výzkumu didaktické interakce 

Ve druhé polovině minulého století se didaktika zařadila mezi vědní obory 

a jako taková si musela vytvořit své empiricky vědní metody výzkumu a získávání dat. 

Tyto metody se označují jako deskriptivně analytické systémy. Právě v tomto období 

bylo podle Dobrého a kol. (1997) tempo vytváření těchto systémů největší. Prvním, 

kdo se pokusil sestavit systém analýzy didaktické interakce, byl v 60. letech H. H. 

Anderson, který popsal první principy interakce mezi učitelem a žákem. Následovala 
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celá plejáda dalších autorů a mezi nimi i Flanders, který je autorem metody FIAS 

(Flanders Interaction Analysis System). Přesto, že tato metoda v 10 kategoriích popisuje 

pouze některé aspekty didaktické interakce, byl jeho vliv na celý další výzkum 

didaktické interakce obrovský. V roce 1971 to byl Galloway, který modifikoval 

tuto metodu a použil ji v tělesné výchově. Dále následoval v roce 1977 Lewis 

a jeho SBAS (Student Behavior Analysis System) a mnoho dalších, kteří tyto metody 

různě modifikovali a upravovali pro další použití ve specifických podmínkách.  

V České republice to byl Svoboda a Kocourek, kteří v roce 1987 uvedli techniku 

SPIN (systematické pozorování interakce) založenou na pozorování a přímém 

pozorování vyučovací jednotky a popisujícím 13 kategorií činnosti učitele a 7 kategorií 

činnosti žáků. V roce 1987 se také objevil systém KPSV (kategoriální posuzovací 

systém videozáznamu), jehož autorem je Jansa a jehož základem je analýza pěti 

nejčastějších vyučovacích činností učitele tělesné výchovy: 

 instrukce 

 ukázka 

 předcvičování 

 sledování 

 korekce 

 

Českou variantu metody pozorování vytvořili Plíva, Janouch a Tilinger (1991) 

a jednalo se o tzv. chronometráž. Tato metoda se využívala k chronologickému 

záznamu daných kategorií chování učitelů a žáků ve vyučovacím procesu a umožňovala 

kvantitativní vyjádření poměru čistého cvičebního času a ztrátového neproduktivního 

času ve vyučování (Vilímová, 2002). 

Další komplexní systém, který analyzoval výukový proces z hlediska formy 

výuky, jejího obsahu a rozvíjených dovedností, jak uvádí Janík, Knecht, Najvar a kol. 

(2010) byl od Spady a Frölinga (1995) COLT (Communicative Orientation of Language 

Teachings).  

V 90. letech 20 století se objevila finální podoba Analýzy didaktické interakce, 

jejíž vývoj probíhal již od 70. let a autorem byl Dobrý a kol. (1997). Tato metoda 

se zaměřuje pomocí „širokého popisu“ na poskytnutí co největšího množství 

empirických údajů jak o obsahu, tak o struktuře výukové jednotky. 
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V současné době se jak u nás, tak i ve světě využívá analýza didaktická interakce 

především k praktické výuce budoucích pedagogů. V Čechách se tímto zabývá Centrum 

pedagogického výzkumu Masarykovy univerzity v Brně, kde rozpracovávají, jak uvádí 

Janík a kol. (2009), výukový systém CPV videoweb. Tato metoda je založena na 

analýze videozáznamu vyučování, která dále slouží jako prostředek pro rozvíjení 

didaktických znalostí obsahu výuky učitelů. Takto zanalyzovaný videozáznam spolu se 

souborem doprovodných materiálů (transkripty výuky, komentáře aktérů i expertů, 

ukázky příprav apod.) věrně ilustrují „správnou didaktickou praxi“ a zároveň také 

nešvary a chyby začínajících učitelů. Tento výukový systém je založen na konceptu 

reflektivní výukové praxe a má dvě hlavní funkce: 

 Slouží jako prostředek pro rozvíjení didaktické kompetence. 

 Používá se jako výzkumný nástroj, umožňující kvantitativní, škálové 

vyjádření a statistickou analýzu zjištěných dat. 

 Janík a kol. (2009) dále uvádí příklady podobných výukových programů, které 

již fungují jinde ve světě. Mezi nimi vyzdvihuje především americký Visibility 

Platform
TM

  – Lesson Lab, a dále německé LUV – Lernen aus Unterrichtsvideos a 

Ansichten – Videoanalysen zu Lehrer (CD-ROM). 

 2.7.6 Modifikace analýzy didaktické interakce 

 Analýzu didaktické interakce můžeme podle Dobrého a kol. (1997) použít 

pro pozorování individuálních kontaktů mezi učitelem a žáky. Žáci jsou označeni 

a snadno se tak dají pozorovat preference učitele při korekcích nebo zpětných 

informacích. Dalším použitím je záznam činnosti trenéra v utkání či tréninkové 

jednotce. V kolektivních sportech se tak dá pozorovat činnost i několika trenérů zároveň 

a jejich spolupráce při vedení družstva. 

Největší rozdíl mezi ADI a její modifikovanou formou (MADI) spočívá podle 

Süsse a Marvanové (2010) v tom, že se jiným způsobem pořizuje záznam didaktické 

interakce a dále se zjednodušil systém pozorování. Systém kategoriálního členění, i jeho 

struktura, však zůstaly zachovány.  

„Zachovali jsme kategorie, které jsou zaměřeny na formy učitelova chování 

a jeho projevu, nesledujeme formy chování žáků ani skupiny“ (Süss a Marvanová, 2009, 

str. 147). Pro přehlednost však zůstalo, jak uvádí Süss a Marvanová (2009), zachováno 

číslování. První kategorie ADI obsahující formy chování učitele zůstala také beze 
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změny. S druhou kategorií ADI, popisující činnosti žáků ve funkci, a také s třetí 

kategorií, popisující stejnou činnost skupiny žáků, se v MADI nepracuje.  

U čtvrté kategorie byly vybrány jen ty formy projevu učitele, u kterých je velká 

šance, že se objeví ve výstupech studentů FTVS. Jedná se tedy o tyto kategorie: 

 řečový projev 

 řečový a pohybový projev 

 pohybový projev spojený s mlčením 

 nonverbální akustický projev 

 mlčení 

 jiné 

 

Pátá kategorie popisující postojové aktivity učitele a míru vyjádření věcného 

obsahu byla celá zjednodušena na odpovědi ANO a NE u věcného obsahu. U postojové 

aktivity učitele se jedná o subkategorie:   

 integrační 

 dominantní  

 neutrální 

 

Šestá kategorie byla zjednodušena pouze na tři činnosti učitele, a sice na:  

 Učební činnost 

 Organizační činnost 

 Jiná 

 

Sedmá, osmá a devátá kategorie se vztahují k činnosti žáka, skupiny a třídy, 

které současně dále determinují vztah učitele v didaktické interakci. Jedná se zde o 

subkategorie: 

 Přímá recepce 

 Nepřímá recepce 

 Výkon kontroly pod přímou kontrolou 

 Projev vlastní iniciativy žáka / skupiny 

 Výkon činnosti bez přímé kontroly 

 Odpověď 
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 3  Cíle a úkoly práce 

 

Cíl práce  

 Cílem práce bylo analyzovat didaktickou interakci mezi učitelem a žákem, 

skupinou žáků, popřípadě celou třídou, při výuce sjezdového lyžování na druhém stupni 

základní školy (popř. na nižším stupni gymnázia) a na gymnáziu a komparace těchto 

dvou skupin.  

 

Úkoly práce 

 Rešerše odborné literatury týkající se témat teoretických východisek 

 Výběr vhodné základní a střední školy 

 Kontaktování rodičů a domluvení se na možnosti a podmínkách 

provedení výzkumu k diplomové práci 

 Navržení ankety pro žáky 

 Zaškolení se v metodě ADI 

 Pořízení záznamů vyučovacích jednotek 

 Analýza a vyhodnocení výsledných dat 

 Vyvození praktických závěrů 

 

 3.1  Výzkumné otázky a hypotézy 

 Na základě charakteru výuky lyžování, specificity tohoto didaktického procesu, 

vzhledem k věkovým zvláštnostem žáků a s ohledem na obsah kategoriálního systému 

ADI jsme si pro diplomovou práci stanovili dvě výzkumné otázky.  

 

1. Je struktura didaktické interakce závislá na věku žáků? 

 

2. Lze předpokládat vývoj didaktické interakce v průběhu kurzu u každé věkové 

skupiny žáků? 
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Na jejich základě definujeme následující pracovní hypotézy: 

H1 Převládající formou projevu učitele bude řečový projev a s přibývajícím 

věkem žáků bude podíl tohoto projevu učitele růst. 

H2 Nejčastějším obsahem didaktické interakce bude učební činnost, změny 

závislé na věku žáků nebudou u tohoto druhu činnosti významné. 

H3 Nejčastějším obsahem didaktické interakce pro jednotlivce bude přímá 

recepce, změny závislé na věku žáků nebudou významné. 

H4 Zatímco četnost výskytu instrukce, korekce a zpětné informace bude klesat, 

četnost výskytu spoluúčasti a nejasné situace bude růst. 

H5 Míra věcného významu bude v průběhu kurzu klesat. 

H6 Zatímco četnost výskytu výkonu jedince pod přímou kontrolou bude klesat, 

četnost výskytu výkonu bez přímé kontroly bude růst. 
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 4  Metodika práce 

 4.1 Charakter výzkumu 

 Jedná se o studii popisného charakteru, na základě popisu didaktické interakce 

mezi učitelem a žáky ve vyučovací jednotce sjezdového lyžování v rámci školní tělesné 

výchovy. Hovoříme o observační metodě získávání dat, což v praxi znamená, že pomocí 

záznamového zařízení budeme pozorovat v terénu přímo průběh hodiny, který pak 

budeme duplicitně analyzovat. Podle Dobrého a kol. (1997) nám získaná empirická data 

popisují činnosti všech účastníků didaktického procesu ve vyučovací jednotce. 

Předmětem analytického výzkumu tedy budou: 

 formy chování učitele 

 formy chování třídy, skupiny žáků i individuální projevy žáků 

 formy projevu učitele 

 formy postojové aktivity učitele a míra vyjádření věcného obsahu 

 druhy činnosti, které jsou předmětem didaktické interakce 

 činnosti třídy, skupiny i jednotlivých žáků, které determinují současně 

vztah učitele k ostatním účastníkům didaktického procesu 

Veškeré tyto kategorie nám po vyhodnocení dají přesnou informaci o chování 

všech účastníků didaktické interakce a zároveň nám umožní vytvořit si velmi přesnou 

představu o tom, co se přesně během výuky odehrává mezi učitelem a žáky. 

 

 4.2 Charakteristika souboru 

 Pro účely výzkumu bylo potřeba zorganizovat dva lyžařské kurzy. Z každého 

kurzu byla vybrána pro pozorování jedna skupinu žáků, tedy jedna skupina ze sekundy 

a druhá skupina z kvinty (a 1. ročníku gymnázia). Všechny děti byly vybrány 

z Křesťanského gymnázia v Praze. 

 Co se týče lyžařského kurzu s druhým ročníkem nižšího gymnázia, zde byli žáci, 

vybíráni z jedné třídy. Z 30 dětí se zúčastnilo 25 dětí, ze kterých pak bylo vybráno 

10 dětí pro záznam vyučovací jednotky ADI. Jednalo se o začátečníky ve věku 12-13 let 

(viz. Tabulka 2). 

 Skupina složená z prvního ročníku gymnázia a kvinty byla složena dohromady 

ze dvou tříd, tedy z 63 dětí, ze kterých se jich zúčastnilo lyžařského kurzu 30. Z těch 
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pak byla vybrána opět skupina 10 začátečníků, jejichž věk se pohyboval v rozmezí 

od 16 do 17 let (viz. Tabulka 1).  

Je důležité říci, že účast na lyžařském kurzu byla dobrovolná, takže na kurz 

se hlásili žáci, kteří měli k lyžování nějaký vztah. Bylo tedy nutné počítat s tím, 

že se nejednalo o 100 % vzorek této věkové skupiny populace, ale o předem, podle 

tohoto kritéria, omezený vzorek žáků. 

 Sportovní charakteristiku souboru jsem určil anketou, ve které byla vybrána 

desetičlenná skupina z kurzu kvinty a prvního ročníku gymnázia uvedla: 

Tabulka 1 Sportovní charakteristika prvního ročníku a kvinty 

 

Příklady uvedených závodních aktivit žáků: twirling, kickbox, tancování, vodní 

pólo, historický šerm a tenis.   

Skupina vybraná z druhého ročníku nižšího gymnázia, čítající také deset členů 

v této anketě uvedla: 

Tabulka 2 Sportovní charakteristika druhého ročníku nižšího gymnázia 

   

Příklady uvedených závodních aktivit žáků: karate, horské kolo, fotbal, tenis, 

gymnastika, házená, tanec, jóga.  

Otázka 

č. Otázka Odpověď  Poměr Odpověď  Poměr Průměrně 

1. Věk 16 let  80 % 17 let  20 %  

2. Pohlaví M  30 % Ž  70 %  

3. Aktivita v hodinách TV Ano  90 % Ne  10 %  

4. 

Četnost (týdně) sportovní 

aktivity mimo hodiny TV Ano  100 % Ne  0 % 3,2 x 

5. Lyžařská praxe - délka Ano  90 % Ne  10 % 4,8 let 

6. 

Četnost lyžařské praxe / za 

sezonu Vůbec  70 % Občas  30 %  

7. 

Autoevaluace vlastních 

lyžařských dovedností Začátečník  80 % 

Středně 

pokročilý  20 %  

8. Aktivní / Závodní sport Ne  40 % Ano  60 %  

Otázka 

č. Otázka Odpověď  Poměr Odpověď  poměr Průměrně 

1. Věk 12 let  30 % 13 let  70 %  

2. Pohlaví M  50 % Ž  50 %  

3. Aktivita v hodinách TV Ano  90 % Ne  10 %  

4. 

Četnost (týdně) sportovní 

aktivity mimo hodiny TV Ano  90 % Ne  10 % 2,9 x 

5. Lyžařská praxe - délka Ano  70 % Ne  30 % 3,6 let 

6. 

Četnost lyžařské praxe / za 

sezonu Vůbec  30 % Občas  70 %  

7. 

Autoevaluace vlastních 

lyžařských dovedností Začátečník  70 % 

Středně 

pokročilý  30 %  

8. Aktivní / Závodní sport Ne  20 % Ano  80 %  
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 4.3 Použité metody 

Při tomto výzkumu byla použita modifikovaná varianta analýzy didaktické 

interakce a dále metoda ankety. 

Anketa je podle Kohoutka (2010) druh řízeného rozhovoru, který je veden 

v psané podobě, a vyžaduje psanou formu odpovědi. Velikou výhodou ankety 

je její časová ekonomičnost při sbírání většího množství dat. Na druhou stranu se anketa 

řadí mezi metody subjektivní. To je dáno tím, že vyšetřovaný má možnost ovlivňovat 

své odpovědi a snažit se jevit nějakým způsobem jiný nebo lepší. Obsahem zkoumání 

ankety byly jak informace tvrdé (věk, pohlaví…), tak informace měkké (zkušenosti, 

zájmy…). A do ankety byly zařazeny otázky uzavřené (s odpovědí ANO/NE), otázky 

otevřené (otázky typu: Pokud děláte nějaký jiný sport, uveďte jaký…) a konečně 

i otázky škálové. 

Základem této ankety bylo zjištění věku a pohlaví zúčastněných žáků a dále byly 

do ankety zařazeny otázky zkoumající subjektivní hodnocení kvality jejich lyžařských 

schopností a dovedností. A nakonec se v anketě objevily také otázky kvantitativního 

charakteru zkoumající četnost a rozsah žákovy sportovně pohybové aktivity. 

Tato anketa byla anonymní. Anketa je k dispozici v příloze 4 a její výsledky nalezneme 

v tabulce 3 a 4. 

Pro tento výzkum byla použita metoda pozorování s využitím kategoriálního 

systému podle standardizované techniky MADI. Jak uvádí Gavora (2010), pod pojmem 

pozorování chápeme „sledování činnosti lidí, záznam této činnosti, její analýzu 

a vyhodnocení.“ (Gavora, 2010, str. 93). Tento způsob pozorování označujeme jako 

pozorování strukturované. Kategoriální systém znamená, že pozorovatel identifikuje 

jevy stejných vlastností neboli kategorie pozorovaných jevů.  

Spektrum pozorovaných jevů ve výchově je podle Gavory (2010) velmi široké 

a můžeme ho obecně rozdělit do těchto kategorií: 

 Kognitivního charakteru (spojených s předáváním informace týkající 

se obsahu výuky) 

 Afektivního charakteru (spojeno s chováním učitele nebo žáka) 

 Psychomotorického charakteru (spojeno s pohybovou činností) 
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Velikou výhodou strukturovaného pozorování je, že přináší velké množství 

přesných kvantitativních údajů, a tím nám umožňuje se velmi přesně zorientovat 

i v oblastech tak subjektivních jako je pedagogika.   

 4.4 Postup práce 

 4.4.1 Výběr školy a zkoumané skupiny dětí 

Vzhledem ke specifickému tématu této práce bylo třeba řešit celou řadu 

specifických problémů. Na Křesťanském gymnáziu v Hostivaři, kde působím jako učitel 

tělesné výchovy, bylo však možné tento výzkum provést a všechny organizační 

problémy vyřešit. Lyžařské kurzy jsou zde umístěny do sekundy a do kvinty 

(paralelního 1. ročníku gymnázia), jak je patrné z ŠVP Žďárské (2007). Oba lyžařské 

kurzy proběhly v zimě 2010. Lyžařský kurz se sekundou se konal 16.1. – 22.1.2011 

v Peci pod Sněžkou a lyžařský kurz s kvintou a prvním ročníkem se konal             

27.2. – 5.3.2011 ve středisku Goldeck v Rakousku. 

 

Pro výzkum byla zvolena v každé třídě jedna skupina začátečníků, která byla 

sestavena na základě reálného, praktického posouzení kvality dovedností jednotlivých 

žáků, kterým pak následně byla předložena písemná anonymní anketa (Příloha 4), 

jejíž výsledky nalezneme v tabulce 3 a 4. 

Vedení gymnázia mi povolilo provést tento výzkum po předchozí konzultaci 

a přesném popisu jeho průběhu. Stejně tak jsem si získal i písemný souhlas všech rodičů 

(Příloha 3), že výuka lyžování na obou lyžařských kurzech může být zaznamenávána 

a tento záznam následně požit pro potřeby mé diplomové práce.  
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 4.4.2 Obsah vyučovací jednotky 

 Vzhledem k tomu, že se jednalo o začátečníky, muselo se tedy v metodice 

lyžování postupovat od úplného začátku a také podle individuálních potřeb žáků 

a schopností celé skupiny. V těchto částech lyžařského výcviku je metodika a struktura 

výuky velmi podobná u všech věkových skupin lyžařů. Co se však lišit může, je způsob 

komunikace učitele s žáky, druh použitých cvičení a zpětná vazba skupiny.  

 Výběr cvičení, metodický postup a teoretický základ pro výuku byl zpracován 

z publikací Reichert a Musil (2007), Štancl a Strobl (2004), Kemmler (2001), 

Štumbauer a Vobr (2005), Příbramského (1999), Psotové, Příbramského a kol. (2006) 

a Gautier a Milot (1992). 

  

Tabulka 3 Program lyžařského kurzu sekundy v Peci pod Sněžkou 

Pec pod Sněžkou – Česká republika – sekunda Natáčení 

Den Dopoledne – program Odpoledne – program Dopol. Odpol. 

Neděle Příjezd 

sjezdové lyže – základní 

pohyb na sjezdové trati, 

mimo vlek 

– X 

Pondělí 

sjezdové lyže – všeobecná 

lyžařská průprava + jízda 

v pluhu 

Běžecké lyžování 2 – 

Úterý 
sjezdové lyže – jízda v 

pluhu (hry) 

sjezdové lyže – oblouk v 

pluhu + oblouk z přívratu 

vyšší lyží 
X 4 

Středa Volno Běžecké lyžování – – 

Čtvrtek běžecké lyžování 

sjezdové lyže – základy 

oblouků s paralelním 

vedením lyží 

– 5 

Pátek 

sjezdové lyže – "volné 

lyžování" – individuální 

korekce chyb 

Odjezd X – 

 

Vysvětlivky: “ – “ … půlden s jiným programem než sjezdové lyžování 

  “ X “ … půlden s výukou sjezdového lyžování 

  “číslo“ … kolikátý půlden s výukou sjezdového lyžování byl  

     zaznamenáván 
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Tabulka 4 Program lyžařského kurzu kvinty a prvního ročníku gymnázia 

ve středisku Goldeck – Rakousko 

Goldeck – Rakousko – kvinta, 1. ročník Natáčení 

Den Dopoledne – program Odpoledne – program Dopol. Odpol. 

Neděle Cesta Příjezd – – 

Pondělí 
sjezdové lyžování – 

všeobecná lyžařská průprava 

sjezdové lyžování – jízda v 

pluhu, hry a základy 

oblouku z přívratu vyšší 

lyží 

X 2 

Úterý 

sjezdové lyžování – oblouk z 

přívratu vyšší lyží, hry, 

rozšíření pohybových 

dovedností na lyžích 

Sjezdové lyžování – 

základy oblouků 

s paralelním vedením lyží 

(střední oblouk) 

X 4 

Středa 

sjezdové lyžování – "volné 

lyžování" – individuální 

korekce chyb 

Bazén + volno X – 

Čtvrtek 

sjezdové lyžování – oblouky 

s paralelním vedením lyží 

(střední a krátký oblouk, hry) 

Sjezdové lyžování – 

oblouky s paralelním 

vedením lyží, základy 

řezaných oblouků  

X 7 

Pátek 

sjezdové lyžování - "volné 

lyžování" – individuální 

korekce chyb 

Odjezd X – 

 

Vysvětlivky: “ – “ … půlden s jiným programem než sjezdové lyžování 

  “ X “ … půlden s výukou sjezdového lyžování 

  “číslo“ … kolikátý půlden s výukou sjezdového lyžování byl  

     zaznamenáván 

 4.4.3 Pořízení záznamu 

 Záznamy byly tedy pořízeny na dvou lyžařských kurzech. První se konal v Peci 

pod Sněžkou a druhý se konal ve středisku Goldeck v Rakousku.  

U obou tříd byly pořízeny záznamy hlavních částí výukové jednotky. Délka 

záznamu u každé třídy se pohybovala kolem 3 – 4 h. Aby byla zachována možnost 

objektivní komparace, bylo nutné zvolit žáky na stejné úrovni dovedností, zvolit stejný 

profil sjezdové tratě, stejný počet žáků ve skupině, vyučování vedl tentýž učitel a byla 

snaha zvolit i stejné meteorologické okolnosti zaznamenávané výuky. 

  

 Během lyžařského kurzu v Peci pod Sněžkou panovaly ideální klimatické 

podmínky pro sjezdové lyžování. Bylo jasno, bezvětří, teplota se pohybovala kolem        
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-5 ºC až -10 ºC, bylo hodně sněhu a povrch sjezdových tratí byl tvrdý a dobře upravený. 

Skupina byla po dobu celého kurzu složena z 10 lyžařů začátečníků. 

 

V Peci pod Sněžkou byl pořízen záznam 3 výukových jednotek: 

  Záznam první výukové jednotky byl pořízen na sjezdové trati Klondike 

(délka sjezdové tratě – 400 m, vlek, celková délka záznamu – 1:09:35).  

Program:   

 otáčení, výstupy a sestupy bokem, “stromeček“, chůze na lyžích 

 jízda šikmo svahem – 3 cvičení (dřepy, zvedání vyšší lyže, poskoky) 

 vysvětlení techniky 

 jízda v pluhu (navazování oblouků, různá průpravná cvičení) 

 Druhá výuková jednotka se odehrávala na sjezdové trati Eso (délka sjezdové 

tratě 650 m, vlek, celková délka záznamu – 1:05:15).  

Program: 

 opakování jízdy v pluhu 

 výuka oblouků z přívratu vyšší lyží (2 jízdy) 

 praktická průprava oblouků z přívratu vyšší lyží 

 Záznam třetí výukové jednotky byl pořízen na sjezdové trati Zahrádky II (délka 

sjezdové tratě – 550 m, kotva, celková délka záznamu – 1:01:40).  

Program: 

 výuka jízdy v paralelním postavení lyží (2 jízdy) 

 praktická průprava oblouků s paralelním vedením lyží (5 jízd) 

 

 V Goldecku se sněhová pokrývka skládala spíše z měkčího prachového sněhu, 

i když dobře upraveného. Velmi často se tam vytvářel inverzní charakter počasí. 

Teplotní a povětrnostní podmínky zde byly srovnatelné s lyžařským kurzem v Peci pod 

Sněžkou. Měl jsem tedy snahu vybrat sjezdové tratě, které by se co nejvíce podobaly 

těm z prvního kurzu. Aby měly podobný charakter, nacházely se co nejvíce nad inverzí 

a byly co nejméně rozježděné od ostatních lyžařů. V Goldecku se skupina skládala také 

z 10 začátečníků a byly zde natočeny 3 výukové jednotky. Všechny 3 výukové jednotky 

byly zaznamenány na sjezdové trati Bärnbissabfart (modrá, 1.425 m dlouhá, kotva). 

 Program první zaznamenané výukové jednoty (celková délka záznamu 

vyučovací jednotky 1:15:35) byl:  
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 1. jízda – výuka oblouku v pluhu 

 2. jízda – výuka oblouku z přívratu vyšší lyží 

  3. jízda – volná (bez přímé kontroly) 

 Program druhé vyučovací jednotky (celková délka záznamu vyučovací jednotky 

1:05:55) byl: 

 1. a 2. jízda – výuka v paralelním postavení lyží 

 3. a 4. jízda – praktický nácvik (individuální přístup)  

 Program třetí výukové jednotky (celková délka záznamu vyučovací jednotky 

1:21:30) byl: 

 1. jízda – volná jízda (průprava s paralelním vedením lyží) 

 2. jízda – nácvik řezaných oblouků 

 3. – 5. jízda – praktický nácvik (jízdy s paralelním vedením lyží a řezané 

oblouky, individuální volba) 

 

 K pořízení záznamu bylo použito ruční digitální kamery Sony Handycam DCR-

HC96, se kterou se kameraman průběžně pohyboval s celou skupinou a pořizoval 

obrazový a zároveň zvukový záznam. Záznam byl pořizován tak, aby byl nepřerušený 

a byl z něj co možná nejpřesněji patrný průběh celé hodiny. Vzhledem k velmi 

specifickým podmínkám, ve kterých byl záznam pořizován, nebylo možné zaznamenat 

každý pohyb všech žáků. Byla však zaznamenána každá situace, která byla z hlediska 

ADI didakticky významná. Na záznamu by měl být srozumitelný výklad učitele a jeho 

postavení vůči žákům a dále by tam také měl být patrný pohyb a zpětná reakce žáků.  

 Jediné, co bylo záměrně vypuštěno ze záznamu ADI, byla fáze přesunu třídy na 

vleku, během kterého pro nás nebyla probíhající didaktická interakce nijak stěžejní. Čas 

této fáze je přesně dán a jeho záznam by byl tedy pouze redundantní analytickou 

informací. Dalším problémem bylo odhadnout funkční dobu baterie v mrazivém 

prostředí, aby její výměna vyšla do pauzy během jízdy na vleku a záznam vyučovací 

jednotky tím nebyl přerušen.  
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 4.4.4 Popis analýzy didaktické interakce z videozáznamu  

Analýza didaktické informace z videozáznamu spočívá v zadávání informací 

o chování učitele a žáků podle pořízeného obrazového a zvukového záznamu v pěti 

sekundových sekvencích do programu speciálně vytvořeném pro ADI, což nám umožní 

vytvořit časově i obsahově přesný obraz hodiny, která by pak podle tohoto záznamu 

byla teoreticky přesně zrekonstruovatelná. Data se do počítače zadávají v závislosti 

na kategoriálním systému a podle předem daného klíče.   

 

 4.4.5 Metodologie výpočtu výsledků ADI a způsob hodnocení 

hypotéz 

 Výsledkem zpracování dat ADI bylo podle Dobrého a kol. (1997): 

 popis vstupních dat 

 výčet kvantitativních údajů o činnostech učitele ve vyučovací jednotce 

 charakteristika činnosti učitele v didaktické interakci 

 popis chování a postojové aktivity učitele ve vyučovací jednotce 

 četnost znaků v jednotlivých kategoriích 

 

 Interpretace výsledků ADI 

 Výsledky měření všech parametrů didaktické interakce budou vyjádřeny 

procentuálně v celých číslech a z výsledků komparace těchto údajů stanovíme věcnou 

významnost výskytu určitého jevu, vývoje tohoto výskytu, nebo jeho rozdílu 

v závislosti na věku žáků. 

 Na základě expertního odhadu byla stanovena věcná významnost na 10 %. 

Rozdíly do 10 % v pozorovaných hodnotách jsou tedy věcně nevýznamné.  

 Vzhledem k malému počtu vstupních dat nebylo možné žádný z těchto výsledků 

zobecnit, proto všechny tyto výsledky byly platné pouze pro interpretaci této 

konkrétního didaktické situace. 
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 Index – dominance / integrace 

  

   X1 – X2  X1 – četnost dominance  

Index D/I = –––––––––––  X2 – četnost integrace 

   X1 + X2 

  

 Četnost je definována jako počet jednotek za určitý čas. Hodnoty indexu 

se pohybují mezi +1.00 a -1.00, ze kterých vychází normy intenzity četnosti jevů, 

jak je uvádí Dobrý a kol.(2007): 

 Hodnota 0.00 – vyrovnaný podíl četnosti obou jevů 

 0.01 až 0.20 – zóna mírné intenzity výskytu daného jevu 

 0.21 až 0.50 – zóna střední intenzity 

 0.51 až 0.80 – zóna silné intenzity 

 0.81 až 1.00 – zóna krajní intenzity 
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 5 Výsledky 

 5.1 Popis výsledků ADI z obou pozorování 

 Graf 1 Formy chování učitele – sekunda – Pec pod Sněžkou 

 

 V tomto případě četnost použití instrukce postupně klesala z 29 % na 23 %. Míra 

zpětné informace také postupně klesla z 9 % až na 4 %. Pozorování bylo v první i druhé 

výukové jednotce nejčastější formou chování učitele a jeho výskyt postupně klesl 

z 37 % na 17 %. Spoluúčast naproti tomu rostla ze 7 % až na 12 % a nejasná situace 

z 12 % na 33 %. Korekce, oznámení, dotaz a recepce se pohybovaly v rozmezí 1 až 4 % 

a posuzování nebylo v těchto výukových jednotkách použito vůbec.  

 

 

 Graf 2 Formy chování učitele – kvinta a 1. ročník – Goldeck 

 

 Při posuzování forem chování učitele byla vždy nejčastěji pozorována nejasná 

situace, jejíž zastoupení ještě postupně rostlo z 32 % na 38 %. Druhou nejčastější 

formou bylo vždy pozorování, které postupně kleslo z 27 % na 23 %. Instrukce klesala 

ze 17 % až na 6 %, stejně jako zpětná informace, která klesala z 9 % na 5 %. Naproti 
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tomu spoluúčast rostla z 12 % na 21 % a nejasná situace z 32 % na 38 %. Korekce, 

oznámení, dotaz a recepce se pohybovaly v rozmezí od 0 do 3 % a posuzování se 

v tomto pozorování nevyskytlo vůbec. 

 

Graf 3 Forma projevu učitele – sekunda – Pec pod Sněžkou 

 

 V tomto případě byl pozorován postupně klesající výskyt řečového projevu 

z 33 % na 26 %, stejně jako u řečového a pohybového projevu, který klesal z 10 % na 6 

%. Pohybový proces spojený s mlčením naopak rostl z 12 % na 19 %, stejně jako jiný 

projev, který rostl z 11 % až na 35 %. Stoupavá tendence výskytu byla pozorována také 

u pohybového projevu spojeného s mlčením, který rostl z 12 % na 19 %. Nonverbální 

akustický projev se v tomto pozorování neobjevil vůbec. 

 

 Graf 4 Forma projevu učitele – kvinta a 1. ročník – Goldeck 

 

 Míra výskytu řečového projevu učitele v tomto případě postupně klesla z 24 % 

na 10 %. Sestupná tendence výskytu byla zaznamenána také u řečového a pohybového 

projevu učitele, který klesl ze 4 % na 3 %, a dále pak u výskytu mlčení, který klesl z 25 

% na 22 %. Opačná tendence se prokázala u pohybového projevu spojeného s mlčením, 
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který rostl z 15 % na 27 % a u jiného projevu učitele, jehož výskyt rostl z 32  % na 38 

%. Nonverbální akustický projev se v tomto pozorování neobjevil vůbec. 

 

 Graf 5 Míra věcného vyjádření 

obsahu – sekunda – Pec pod Sněžkou 

 

 Graf 6 Míra věcného vyjádření 

obsahu – kvinta a 1. ročník – Goldeck 

 Z grafů 5 a 6 vyplývá, že míra vyjádření věcného obsahu u žáků klesá z 48 % 

na 27 % u mladších dětí a z 28 % na 10 % u starších dětí. Dále z těchto grafů vyplývá, 

že míra vyjádření věcného obsahu je vždy meší, než míra nevyjádřaní věcného obsahu. 

  

 

 Graf 7 Druhy postojové aktivity – sekunda – Pec pod Sněžkou 

 

  

Integrační postojová aktivita byla v tomto případě pozorována s klesající 

tendencí výskytu z 35 % na 23 %, stejně jako dominantní postojová aktivita, která 

klesala z 15 % na 7 %. Opačná tendence výskytu byla naproti tomu pozorována u 

neutrální postojové aktivity, která rostla z 50 % na 70 %. 
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 Graf 8 Druhy postojové aktivity – kvinta a 1. ročník – Goldeck 

 

 Při tomto pozorování se projevila klesající míra vyjádření integrační postojové 

aktivity, a to z 20 % až na 8 %. Dominantní postojová aktivita se pohybovala od 7 % 

do 3 % a nejvíce zde byla zastoupená neutrální postojová aktivita, jejíž míra vyjádření 

rostla z 73 % na 89 %.  

 

  

 

Graf 9 Druhy činností, které jsou předmětem didaktické interakce – sekunda – Pec 

pod Sněžkou 

 

 Z grafu 9 vyplývá, že při pozorování byla v největší míře zastoupena učební 

činnost, a to s klesající tendencí z 70 % na 49 %. Organizační činnost měla také 

klesající tendenci a sice z 16 % na 10 %. Jiný druh činnsoti měl jako jediný rostoucí 

tendenci a to ze 14 % na 41 %. 
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 Graf 10 Druhy činností, které jsou předmětem didaktické interakce – 

kvinta a 1. ročník – Goldeck 

 

 Učební činnost měla, jak vyplývá z grafu 10, klesající tendenci. Během kurzu 

klesla z 64% na 57%. Organizační činnost měla rostoucí tendenci z 3% rostla na 5% 

zastoupení ve vyučovací jednotce a konečně jiný druh činnosti měl také rostoucí 

tendenci a pohyboval se v rozmezí od 33% do 38% zastoupení ve vyučovací jednotce. 

  

 Graf 11 Druhy činnosti žáka determinující současně vztah učitele 

v didaktické interakci k žákovi – sekunda – Pec pod Sněžkou 

 

 Z tohoto grafu je jasně patrné, že přímá recepce a výkon činnosti pod přímou 

kontrolou měly klesající tendenci, a sice přímá recepce klesla z 31 % na 13 % a výkon 

činnosti pod přímou kontrolou klesl z 34 % na 18 %. Nepřímá recepce klesala z 6 % 

na 3 %. Dále situace, kdy probíhal jiný druh didaktické interakce, než interakce učitel – 

žák, byla v průběhu kurzu stále častější a výskyt této situace rostl z 26 % na 62 %. 

Odpověď a vlastní iniciativa se pohybovaly v číslech od 0 % do 3 % a výkon činnosti 

bez přímé kontroly se zde nevyskytl vůbec. 
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 Graf 12 Druhy činnosti žáka determinující současně vztah učitele 

v didaktické interakci k žákovi – kvinta a 1. ročník – Goldeck 

 

 Z tohoto pozorování vyplývá, že přímá recepce žáka se v průběhu kurzu 

pohybovala mezi 5 % a 11 %. Výkon činnosti pod přímou kontrolou se pohyboval 

v rozmezí od 21 % do 32 %. Situace, kdy probíhal jiný druh didaktické interakce, 

než interakce učitel – žák, se v průběhu kurzu pohybovala v rozmezí od 55 % do 72 %. 

Odpověď a vlastní iniciativa žáka nepřesáhly rozmezí od 0 % do 2 % a nepřímá recepce 

a výkon činnosti bez přímé kontroly se zde nevyskytly vůbec. 

 

 Graf 13 Druhy činnosti skupiny žáků determinující současně vztah učitele 

v didaktické interakci ke skupině – sekunda – Pec pod Sněžkou 

 

 Z této části pozorování je zřejmé, že nepřímá recepce skupiny v průběhu kurzu 

postupně klesala z 58 % na 21 %. Oproti tomu situace, kdy probíhá jiný druh didaktické 

interakce, než interakce učitel – skupina, se v průběhu kurzu pohybovala v rozmezí 

od 39 % do 75 % a měla rostoucí tendenci. Přímá recepce, odpověď a výkon činnosti 
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pod přímou kontrolou se pohybovaly od 1 % do 3 %. Vlastní iniciativa a výkon činnosti 

bez přímé kontroly se zde nevyskytly vůbec. 

  

 Graf 14 Druhy činnosti skupiny žáků determinující současně vztah učitele 

v didaktické interakci ke skupině – kvinta a 1. ročník – Goldeck 

 

 Pro činnost skupiny zde byla charakteristická především nepřímá recepce, 

která měla klesající tendenci z 29 % na 25 % a vzhledem k tomu, že přímá recepce, 

výkon činnosti pod přímou kontrolou a odpověď se pohybovaly v hodnotách kolem 1 % 

až 2 % a výkon činnosti bez přímé kontroly a vlastní iniciativa se zde nevyskytly vůbec, 

situace, kdy probíhá jiný druh didaktické interakce, než interakce učitel – skupina, 

se v průběhu kurzu pohybovala v rozmezí od 67 % do 69 %. 

  

 Graf 15 Druhy činnosti celé třídy nebo zbývající části třídy, determinující 

vztah učitele v didaktické interakci ke třídě – sekunda – Pec pod Sněžkou 

 

 Pro činnost celé nebo zbývající části třídy byla charakteristická velká četnost 

výskytu nepřímé recepce s klesající tendencí od 68 % až na 27 % a výkonu činnosti 
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bez přímé kontroly se rostoucí tendencí z 12 % na 55 %. Přímá recepce měla poměrně 

stabilní četnost výskytu od 16 % do 18 % a výkon činnosti pod přímou kontrolou 

a odpověď se vyskytovaly v rozmezí od 0 % do 4 %. 

 

 Graf 16 Druhy činnosti celé třídy nebo zbývající části třídy, determinující 

vztah učitele v didaktické interakci ke třídě – kvinta a 1. ročník – Goldeck 

 

 Při tomto pozorování bylo zjištěno, že přímá recepce měla klesající tendenci 

výskytu, a to ze 17 % na 4 %, stejně jako nepřímá recepce, jejíž výskyt klesl z 37 % 

na 28 %. Opačná, tedy stoupavá tendence výskytu, byla pozorována u výkonu činnosti 

bez přímé kontroly, kde se pozorované hodnoty pohybovaly v rozmezí od 45 % od 67 

%. Výkon činnosti pod přímou kontrolou byl pozorován pouze výjimečně, a to 

v rozmezí od 0 % do 2 %. Odpověď v tomto pozorování nebyla zaznamenána vůbec. 
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 5.2 Komparace výsledků ADI u obou věkových skupin 

  

 První vyučovací jednotka 

Tabulka 5 Formy učitelova chování 

Z hlediska forem chování učitele, jak vyplývá 

z tabulky 5, byla u obou věkových skupin 

patrná markantní dominance 5 typů chování 

učitele, a sice: instrukce, zpětná informace, 

pozorování, spoluúčast a nejasná situace. 

Přičemž instrukce byla četnější u mladších 

žáků o 12 %, zpětná informace byla u obou 

skupin zastoupena stejně, pozorování bylo 

výraznější u mladších žáků, a to o 10 %, 

spoluúčast byla naopak častější u starších 

žáků o 5 % a nejasná situace byla výrazně 

častější u starších žáků, a to o 20 %. Zbylé 

formy chování učitele se pohybovaly 

kolem 0 % až 2 %. 

 

Tabulka 6 Formy projevu učitele 

 Formy projevu učitele, jak vidíme v tabulce 

6, byly všechny zastoupeny v první hodině. 

Kromě nonverbálního akustického projevu, 

který se v tomto pozorování nevyskytuje 

vůbec. Řečový projev je častější u mladších 

žáků o 9 %, řečový a pohybový projev o 6 % 

a mlčení o 9 %. Naopak u starších žáků 

je během první zaznamenané hodiny 

výraznější pohybový projev spojený s mlčením 

o 3 % a jiný projev o 21 %. 

  

 

 

 Pec Goldeck 

Instrukce 29 % 17 % 

Korekce 2 % 1 % 

Zpětná informace 9 % 9 % 

Pozorování 37 % 27 % 

Oznámení 1 % 0 % 

Dotaz 1 % 1 % 

Recepce 2 % 1 % 

Posuzování 0 % 0 % 

Spoluúčast 7 % 12 % 

Nejasná situace 12 % 32 % 

 Pec Goldeck 

Řečový projev 33 % 24 % 

Řečový a pohybový 

projev 
10 % 4 % 

Pohybový projev 

spojený s mlčením 
12 % 15 % 

Nonverbální 

akustický projev 
0 % 0 % 

Mlčení  34 % 25 % 

Jiné 11 % 32 % 
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Tabulka 7 Míra vyjádření věcného obsahu 

Míra věcného vyjádření obsahu, jak vyplývá 

z tabulky 7, byla první den u starších žáků 

48 % a byla o 20 % výraznější než u mladších 

žáků. 

  

Tabulka 8 Druhy postojové aktivity  

Integrační i dominantní druh postojové 

aktivity byl, podle tabulky 8, během první 

hodiny častější u mladších žáků (integrační 

o 15 % a dominantní o 8 %). Naopak 

neutrální postojová aktivita byla o 23 % 

výraznější u starších žáků. 

  

Tabulka 9 Druhy činnosti, které jsou předmětem didaktické interakce 

V tabulce 9 vidíme převahu učební činnosti 

o 6 % a dále 13 % převahu v organizační 

činnosti ve výuce mladších žáků. A nakonec 

byla pozorována také 19 % převaha jiné 

činnosti ve výuce starších žáků. 

 

Tabulka 10 Druhy činnosti žáka determinující současně vztah učitele v didaktické 

interakci k žákovi 

Z tabulky 10 vyplývá, že zde máme pouze dvě 

významné činnosti žáka. Přímá recepce byla 

častější u mladších žáků o 18 % a výkon 

činnosti pod přímou kontrolou o 1 % méně 

častý než u starších žáků. U mladších žáků 

byla nepřímá recepce o 2 % častější. Odpověď 

a vlastní iniciativa se pohybovaly kolem 1 % 

až 2 %. Výkon činnosti bez přímé kontroly 

se zde nevyskytoval vůbec. U starších žáků 

byla individuální činnost o 32 % méně častá. 

 Pec Goldeck 

Ano  48 % 28 % 

Ne 52 % 72 % 

 Pec Goldeck 

Integrační 35 % 20 % 

Dominantní 15 % 7 % 

Neutrální 50 % 73 % 

 Pec Goldeck 

Učební činnost 70 % 64 % 

Organizační činnost 16 % 3 % 

Jiná 14 % 33 % 

 Pec Goldeck 

Přímá recepce 31 % 13 % 

Nepřímá recepce 6 % 4 % 

Výkon činnosti pod 

přímou kontrolou 
34 % 35 % 

Výkon činnosti bez 

přímé kontroly 
0 % 0 % 

Odpověď 2 % 1 % 

Vlastní iniciativa 1 % 1 % 

Interakce neprobíhá 26 % 46 % 
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Tabulka 11 Druhy činnosti skupiny žáků determinující současně vztah učitele 

v didaktické interakci ke skupině 

Pro činnost skupiny byla typická, jak vidíme 

v tabulce 11, pouze nepřímá recepce 

a to u mladších žáků z 29 % a u starších žáků 

z 58 %. Zbylé druhy činností se pohybovaly 

kolem 1 % až 2 % s tím, že výkon činnosti 

bez přímé kontroly a vlastní iniciativa 

se nevyskytly vůbec. 

  

 

Tabulka 12 Druhy činnosti celé třídy nebo zbývající části třídy, determinující 

vztah učitele v didaktické interakci ke třídě  

Jak vidíme v tabulce 12, mezi činnostmi celé 

třídy jasně dominuje u mladších žáků nepřímá 

recepce s  68 % výskytu, který je o 31 % 

výraznější než u starších žáků. U starších žáků 

naopak dominuje výkon činnosti bez přímé 

kontroly se 45 % výskytu, který je o 33 % 

výraznější než u mladších žáků. Přímá 

recepce je u obou skupin zhruba stejná, 

pohybuje se mezi 16 % a 17 %. Výkon 

činnosti pod přímou kontrolou a odpověď 

se u mladších žáků pohyboval mezi 3 % 

a 4 %, naopak u starších žáků se nevyskytoval 

vůbec. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Pec Goldeck 

Přímá recepce 1 % 2 % 

Nepřímá recepce 58 % 29 % 

Výkon činnosti pod 

přímou kontrolou 
1 % 1 % 

Výkon činnosti bez 

přímé kontroly 
0 % 0 % 

Odpověď 1 % 1 % 

Vlastní iniciativa 0 % 0 % 

Interakce neprobíhá 39 % 67 % 

 Pec Goldeck 

Přímá recepce 16 % 17 % 

Nepřímá recepce 68 % 37 % 

Výkon činnosti pod 

přímou kontrolou 
4 % 0 % 

Výkon činnosti bez 

přímé kontroly 
12 % 45 % 

Odpověď 3 % 0 % 
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 Druhá vyučovací jednotka  

Tabulka 13 Formy učitelova chování 

Z Tabulky 13 je jasně patrné, že míra 

instrukce byla u starších žáků o 10 % nižší 

a pozorování bylo o 5 % nižší 

než u mladších žáků. Naproti tomu 

spoluúčast byla u starších žáků o 9 % vyšší 

a také nejasná situace byla o 11 % vyšší 

než u mladších žáků. Recepce byla v druhé 

hodině u mladších žáků o 3 % více 

zastoupena a zpětná informace byla o 1 % 

vyšší u starších žáků. Korekce, oznámení 

a dotaz se pohybovaly u obou věkových 

skupin kolem 0 % až 2 % a posuzování 

se během druhé hodiny nevyskytlo vůbec. 

  

Tabulka 14 Formy projevu učitele 

Pro formy chování učitele bylo v druhé 

vyučovací hodině typické, jak vidíme 

z tabulky číslo 14, že řečový projev byl 

o 16 % vyšší u mladších dětí a podíl mlčení 

o 2 % vyšší. Řečový a pohybový projev byl 

o 3 % vyšší také u mladších žáků. Naproti 

tomu pohybový projev spojený s mlčením 

byl o 10 % vyšší u starších žáků a jiný 

projev učitele byl o 11 % vyšší u starších 

žáků. 

  

Tabulka 15 Míra vyjádření věcného obsahu 

Během druhé zaznamenané hodiny byla 

míra vyjádření věcného obsahu u mladších 

žáků o 12 % vyšší, jak je patrné 

z tabulky 15. 

 Pec Goldeck 

Instrukce 26% 16 % 

Korekce 2 % 0 % 

Zpětná informace 6 % 7 % 

Pozorování 29 % 24 % 

Oznámení 2 % 1 % 

Dotaz 2 % 2 % 

Recepce 4 % 1 % 

Posuzování 0 % 0 % 

Spoluúčast 8 % 17 % 

Nejasná situace 21 % 32 % 

 Pec Goldeck 

Řečový projev 32 % 16 % 

Řečový a pohybový 

projev 
6 % 3 % 

Pohybový projev 

spojený s mlčením 
15 % 25 % 

Nonverbální akustický 

projev 
0 % 0 % 

Mlčení  24 % 22 % 

Jiné 23 % 34 % 

  Pec Goldeck 

Ano  39 % 27 % 

Ne 61 % 73 % 
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Tabulka 16 Druhy postojové aktivity 

V tabulce 16 vidíme druhy postojové 

aktivity. Integrační byla zaznamenána 

o 12 % častěji u mladších žáků, stejně 

jako dominantní, která byla o 4 % vyšší. 

Naproti tomu neutrální postojová aktivita 

byla pozorována o 16 % častěji u starších 

žáků. 

 

Tabulka 17 Druhy činnosti, které jsou předmětem didaktické interakce 

Jak vyplývá z tabulky 17, učební činnost 

byla u starších žáků během první hodiny 

o 7 % častější, stejně jako jiná činnost. 

Naproti tomu organizační činnost byla 

o 11 % častější u mladších žáků. 

  

Tabulka 18 Druhy činnosti žáka determinující současně vztah učitele v didaktické 

interakci k žákovi 

Z tabulky 18 je patrné, že přímá recepce 

během druhé zaznamenané hodiny byla 

o 14 % častěji zastoupena u mladších žáků, 

stejně jako nepřímá recepce o 1 %, odpověď 

o 3 % a vlastní iniciativa o 2 % 

než u starších žáků. Naproti tomu výkon 

činnosti pod  přímou kontrolou byl 

pozorován o 5 % častěji u starších žáků 

a specificky interakce učitel – žák 

neprobíhala častěji (o 15 %) u starších žáků. 

 

 

 

 

  Pec Goldeck 

Integrační 29 % 17 % 

Dominantní 10 % 6 % 

Neutrální 61 % 77 % 

  Pec Goldeck 

Učební činnost 54 % 61 % 

Organizační činnost 14 % 3 % 

Jiná 32 % 36 % 

 Pec Goldeck 

Přímá recepce 25 % 11 % 

Nepřímá recepce 4 % 3 % 

Výkon činnosti pod 

přímou kontrolou 
27 % 32 % 

Výkon činnosti bez 

přímé kontroly 
0 % 0 % 

Odpověď 4 % 1 % 

Vlastní iniciativa 3 % 1 % 

Interakce neprobíhá 37 % 52 % 
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Tabulka 19 Druhy činnosti skupiny žáků determinující současně vztah učitele 

v didaktické interakci ke skupině 

Z tabulky 19 je patrné, že nepřímá recepce 

skupiny byla u obou věkových kategorií 

jedinou dominantní činností. U mladších 

žáků se výskyt této činnosti projevil o 14 % 

výrazněji než u mladších žáků. Přímá 

recepce, výkon činnosti pod přímou 

kontrolou i odpověď se vyskytly v obou 

pozorováních v podobných hodnotách kolem 

1 % až 2 %. Výkon činnosti bez přímé 

kontroly a vlastní iniciativa se nevyskytly 

v tomto pozorování ve druhé zaznamenané 

hodině vůbec. Jinak specificky interakce 

učitel skupina neprobíhala u obou skupin 

z více jak 50 %, přičemž u starších žáků 

se objevila o 15 % častěji  

 

Tabulka 20 Druhy činnosti celé třídy nebo zbývající části třídy, determinující 

vztah učitele v didaktické interakci ke třídě 

Mladší žáci přímo recipovali o 5 % častěji 

než starší žáci, jak vidíme v tabulce 20. 

O 17 % byla také častější nepřímá recepce 

u mladších žáků. Výkon činnosti pod přímou 

kontrolou byl u obou skupin kolem 2 %. 

Výkon činnosti bez přímé kontroly byl 

pozorován o 22 % častěji u starších žáků. 

Odpověď se u celé třídy nevyskytla vůbec. 

  

 

 

 

 Pec Goldeck 

Přímá recepce 3 % 2 % 

Nepřímá recepce 41 % 27 % 

Výkon činnosti pod 

přímou kontrolou 
2 % 1 % 

Výkon činnosti bez 

přímé kontroly 
0 % 0 % 

Odpověď 1 % 1 % 

Vlastní iniciativa 0 % 0 % 

Interakce neprobíhá 54 % 69 % 

 Pec Goldeck 

Přímá recepce 16 % 11 % 

Nepřímá recepce 47 % 30 % 

Výkon činnosti pod 

přímou kontrolou 
2 % 2 % 

Výkon činnosti bez 

přímé kontroly 
35 % 57 % 

Odpověď 0 % 0 % 
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 Třetí vyučovací jednotka 

Tabulka 21 Formy učitelova chování 

Jak vidíme v tabulce 21, instrukce se objevila 

u mladších žáků o 17 % častěji. Korekce 

se objevila jen o 2 % častěji u mladších žáků. 

Zpětná informace byla pozorována s rozdílem 

pouhého 1 %, takže se dá říci, že její výskyt 

je zhruba stejný, stejně jako výskyt dotazu 

a recepce.  Pozorování bylo častější u starších 

žáků o 6 %, stejně jako spoluúčast, která byla 

častější o 9 %. Posuzování se na záznamu 

třetí hodiny nevyskytlo vůbec. Nejasná 

situace se vyskytovala v obou skupinách 

zhruba z 1/3, přičemž u starších žáků byla 

častější o 5 %.  

 

Tabulka 22 Formy projevu učitele 

Řečový projev se vyskytl o 16 % častěji 

u mladších žáků, jak vidíme v tabulce 22. 

Řečový a pohybový projev se vyskytl o 3 % 

častěji také u mladších žáků, naproti tomu 

pohybový projev spojený s mlčením byl o 8 % 

častější u starších žáků, stejně jako mlčení, 

které bylo častější o 8 %. Jiná forma projevu 

učitele byla pozorována v obou případech 

ve více než 33 % s tím, že u starších žáků 

byla použita o 3 % častěji. 

  

Tabulka 23 Míra vyjádření věcného obsahu 

Jak můžeme vidět v tabulce 23, míra 

vyjádření věcného obsahu byla relativně 

nízká. U starších žáků byla pouze 10 % 

a u mladších žáků o 17 % vyšší. 

 Pec  Goldeck 

Instrukce 23 % 6 % 

Korekce 3 % 1 % 

Zpětná informace 4 % 5 % 

Pozorování 17 % 23 % 

Oznámení 4 % 2 % 

Dotaz 1 % 1 % 

Recepce 3 % 3 % 

Posuzování 0 % 0 % 

Spoluúčast 12 % 21 % 

Nejasná situace 33 % 38 % 

 Pec  Goldeck 

Řečový projev 26 % 10 % 

Řečový a pohybový 

projev 
6 % 3 % 

Pohybový projev 

spojený s mlčením 
19 % 27 % 

Nonverbální 

akustický projev 
0 % 0 % 

Mlčení  14 % 22 % 

Jiné 35 % 38 % 

 Pec  Goldeck 

Ano  27 % 10 % 

Ne 73 % 90 % 
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Tabulka 24 Druhy postojové aktivity 

Integrační postojová aktivita byla, 

podle tabulky 24, o 15 % častější u mladších 

žáků, stejně jako dominantní postojová 

aktivita, která byla o 4 % častější. Neutrální 

postojová aktivita byla u obou věkových 

skupin nejčastější. Vyskytovala se u obou 

skupin z více jak 70 % s tím, že u starších 

žáků byla pozorována o 19 % častěji. 

 

Tabulka 25 Druhy činnosti, které jsou předmětem didaktické interakce 

Tabulka 25 nám říká, že učební činnost byla 

v obou věkových skupinách nejčastější 

formou činnosti a byla pozorována o 8 % 

častěji u starších žáků. Organizační činnost 

byla o 5 % častější u mladších žáků. Jiná 

činnost byla druhá nejčastější a u mladších 

žáků byla jen o 3 % častější.   

 

Tabulka 26 Druhy činnosti žáka determinující současně vztah učitele v didaktické 

interakci k žákovi 

Jak vyplývá z tabulky 26, přímá recepce byla 

u mladších žáků o 8 % častější než u žáků 

starších. Výkon činnosti pod přímou 

kontrolou byl naopak častější o 3 % 

u starších žáků. Ostatní druhy činnosti žáka 

se pohybovaly od 1 % do 3 % a měly velmi 

podobné zastoupení u obou věkových 

skupin. Výkon činnosti bez přímé kontroly 

se v tomto pozorování nevyskytl vůbec 

a interakce učitel – žák neprobíhala ve více 

než 60 %, přičemž u starších žáků interakce 

probíhala o 6 % méně, než u mladších žáků.  

  

 Pec  Goldeck 

Integrační 23 % 8 % 

Dominantní 7 % 3 % 

Neutrální 70 % 89 % 

  Pec  Goldeck 

Učební činnost 49 % 57 % 

Organizační činnost 10 % 5 % 

Jiná 41 % 38 % 

 Pec  Goldeck 

Přímá recepce 13 % 5 % 

Nepřímá recepce 3 % 2 % 

Výkon činnosti pod 

přímou kontrolou 18 % 21 % 

Výkon činnosti bez 

přímé kontroly 0% 0% 

Odpověď 1% 2% 

Vlastní iniciativa 3% 2% 

Interakce neprobíhá 62% 68% 
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Tabulka 27 Druhy činnosti skupiny žáků determinující současně vztah učitele 

v didaktické interakci ke skupině 

Skupina žáků, jak vyplývá z tabulky 27, 

přímo recipovala v obou případech z 2 %. 

Nepřímá recepce byla o 4 % častější 

u starších žáků a byla jedinou výraznou 

činností skupiny žáků. Ostatní činnosti 

se pohybovaly v rozmezí 1 % až 2 % a měly 

podobné zastoupení u obou věkových 

skupin. Výkon činnosti bez přímé kontroly 

a vlastní iniciativa se nevyskytly vůbec. 

Specificky interakce učitel – skupina 

neprobíhala z 69 % u starších žáků a ze 75 % 

u žáků mladších.   

 

Tabulka 28 Druhy činnosti celé třídy nebo zbývající části třídy, determinující 

vztah učitele v didaktické interakci ke třídě 

V tabulce 28 je patrné, že přímá recepce 

byla častější u mladších žáků o 14 %. 

Nepřímá recepce byla pozorována pouze s 1 

% rozdílem ve prospěch starších žáků. Výkon 

činnosti bez přímé kontroly byl vždy 

nejvýraznější činností třídy a to u mladších 

žáků s 55 % a u starších žáků s 67 %. Výkon 

činnosti pod přímou kontrolou se pohyboval 

kolem 1 %, u mladších žáků na něj 

ani nedosáhl. Odpověď se v tomto 

pozorování nevyskytla vůbec.  

 

 

 

 

 

 

 

  Pec  Goldeck 

Přímá recepce 2 % 2 % 

Nepřímá recepce 21 % 25 % 

Výkon činnosti pod 

přímou kontrolou 
1 % 2 % 

Výkon činnosti bez 

přímé kontroly 
0 % 0 % 

Odpověď 1 % 1 % 

Vlastní iniciativa 0 % 0 % 

Interakce neprobíhá 75 % 69 % 

 Pec  Goldeck 

Přímá recepce 18 % 4 % 

Nepřímá recepce 27 % 28 % 

Výkon činnosti pod 

přímou kontrolou 
0% 1% 

Výkon činnosti bez 

přímé kontroly 
55% 67% 

Odpověď 0% 0% 
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6 Diskuze   

  

 Cílem této práce bylo analyzovat didaktickou interakci mezi učitelem a žákem, 

skupinou žáků a celou třídou, při výuce sjezdového lyžování. K tomu byly zvoleny dvě 

výzkumné otázky a šest hypotéz. 

 První výzkumná otázka byla:  Je struktura didaktické interakce závislá na věku 

žáků? 

  Druhá výzkumná otázka byla: Lze předpokládat vývoj didaktické interakce 

v průběhu kurzu u každé věkové skupiny žáků? 

 

 Nejčastější formou chování učitele bylo u mladších dětí zpočátku pozorování 

(37 %), což bylo dáno velkým podílem individuální výuky. U Jedličkové (2011), byla 

nejčastější formou chování učitele ve skupinové výuce naopak instrukce, pozorování 

bylo zjištěno až jako třetí nejčastější forma chování. U starších dětí byla míra 

pozorování celkově nižší, z počátku dokonce o celých 10 %. Starší žáci se dokázali lépe 

soustředit, a tak následně trénovat klíčové momenty techniky samostatně pod nepřímou 

kontrolou. To se projevilo celkově větším prostorem pro praktický nácvik lyžařských 

dovedností. A toto pozorování jasně naznačilo větší potřebu individuální výuky 

u mladších dětí. Důsledkem toho můžeme konstatovat nižší míru praktického nácviku 

lyžování u mladších dětí.  

 Míra instrukce se u mladších žáků pohybovala kolem průměrné hodnoty 26 % a 

u starších žáků byla celkově nižší o 12 % až o 17 %, jelikož mladším žákům bylo nutno 

vše neustále opakovat a přesně je instruovat, co a jak mají dělat. Starší žáci dokázali 

fungovat více intuitivně a ke zvládnutí dané techniky potřebovali celkově méně 

informací.  

 Využití korekce bylo, vzhledem ke specifickému prostředí a typu činnosti, 

problematické. Žák má totiž při jízdě omezené možnosti sluchového vnímání a jeho 

pozornost je navíc plně zaměřena na samotný výkon činnosti. Tudíž v praxi bylo velmi 

obtížné korigovat chyby během žákovy jízdy. Toto ve své diplomové práci potvrzuje 

i Lehovec (2011), u kterého se i při individuální výuce hodnoty korekce pohybovaly 

v průměru kolem 4 %. Dále, jak uvádí Jedličková (2011), lyžařský kurz probíhá 

jen velmi krátce, v porovnání se školní výukou tělesné výchovy, proto se učitelé snaží 

daleko více o zábavnou formu výuky a korekci používají pouze při hrubých chybách.  
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 Zpětná informace se v první hodině vyskytovala shodně 9 % u obou věkových 

skupin a postupně klesala až na hodnoty mezi 4 % a 5 %. Podle Sýkory a Kostkové 

(1985) jsou právě korekce a zpětná informace nejdůležitějšími formami chování učitele 

ve vztahu k efektivitě vyučovacího procesu Spoluúčast a nejasná situace byla častěji 

pozorována u starších žáků, což ukazuje na vyšší míru praktické výuky u této věkové 

skupiny. A nakonec oznámení, dotaz a recepce se pohybovaly v průběhu obou kurzů, 

u obou věkových skupin stabilně kolem 1 % až 4 %.  

 Dobiášová (2003) ve své diplomové práci pozorovala u učitelů plavání hodnoty 

pozorování kolem 51 % a míru instrukce 25 %. Takovýto velký rozdíl je dán 

charakterem a specifikou lyžařského výcviku, což se projeví například ve zvýšené míře 

výskytu nejasné situace spojené s přepravou družstva na vleku a tím i určitého narušení 

plynulosti výuky. 

   U obou věkových skupin však platí, že pozorování a podávání zpětné informace 

v průběhu kurzu postupně ustupovalo praxi, tedy spoluúčasti a nejasné situaci (jízdě 

na vleku a části stání ve frontě). Potřeba podávání instrukce v průběhu kurzu klesala, 

jelikož žáci potřebovali ke správnému provedení dané činnosti stále méně nových 

informací. Rozdíly ve vývoji ostatních forem chování učitele nebyly u obou skupin 

nijak výrazné. Z uvedených výsledků vyplývá, že hypotéza H4, zatím co četnost výskytu 

instrukce, korekce a zpětné informace bude klesat, četnost výskytu spoluúčasti a nejasné 

situace bude růst, se potvrdila u obou věkových skupin. 

 

 U mladších žáků patřil mezi nejčastější formy projevu učitele řečový projev (33 

%) a mlčení (34 %), což ukazuje na velký podíl individuální výuky, jelikož mlčení bylo 

skoro vždy spojené s pozorováním a řečový projev s podáváním zpětné informace 

a s instrukcí. Treml (2004) uvádí, že slovní instrukce je nejčastější formou výuky. 

Stejně jako Skálová (2007), která zdůrazňuje význam mluveného slova v procesu školní 

výuky. U starších žáků byl výskyt obou těchto forem projevu učitele řádově o 10 % 

nižší. Jak řečový projev, tak mlčení měly klesavou tendenci vývoje u obou věkových 

skupin. Na rozdíl od individuální výuky, jak uvádí Lehovec (2011), kde stačí úkol 

jednou vysvětlit a pak již následuje pouze ukázka a korekce, ve skupinové výuce bylo 

nutné každého žáka pozorovat a podávat mu zpětnou informaci zvlášť, což výuku celé 

skupiny dost zpomalovalo.  

 Jiná forma projevu učitele, do které byla v tomto pozorování zařazena i jízda 

na vleku, a pohybový projev spojený s mlčením zase ukazují na míru praktické činnosti 
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ve vyučovací jednotce. Pohybový projev spojený s mlčením se vyskytoval u obou 

věkových skupin v podobných hodnotách, u mladších žáků od 12 % do 19 % a u 

starších žáků od 15 % do 27 %. Jiná forma projevu učitele byla v první hodině častější 

o 21 % u starších žáků. U obou věkových skupin měla rostoucí tendenci a v poslední 

hodině již byl rozdíl pouze 3 %. Z čehož vyplývá, vzhledem k vždy podobným 

hodnotám pohybového projevu spojeného s mlčením, že starší žáci byli schopni 

zvládnout více jízd ve vyučovací jednotce, a že mladší žáci je v tomto postupně 

doháněli.  

 Nonverbální akustický projev nebyl použit nikdy, vzhledem k jeho nízké 

efektivitě i obtížnosti provedení v těchto specifických podmínkách. Z výsledků 

pozorování tedy vyplývá, že hypotéza H1, převládající formou projevu učitele bude 

řečový projev a s přibývajícím věkem žáků bude podíl tohoto projevu učitele růst, se 

nepotvrdila, jelikož podíl řečového projevu s věkem žáků klesal. 

 

 Míra věcného vyjádření obsahu se u mladších žáků pohybovala od 48 % do 27 

% a u starších žáků dokonce jen od 28 % do 10 %. Z toho je patrné, jakou část výuky 

žáci strávili na sjezdovce a jakou část ve frontách a na vleku. Lehovec (2011) zjistil 

hodnoty vyjádření věcného obsahu kolem 70 % až 80 % v individuální výuce 

a Jedličková (2011) zjistila hodnoty kolem 40 % až 60 %. U obou věkových skupin 

měla míra vyjádření věcného obsahu klesající tendenci. Z toho vyplývá, že starší žáci 

potřebovali celkově méně informací ke zvládnutí lyžařské techniky lyžování, a že podíl 

praktického nácviku byl u nich vyšší než u mladších žáků. Z uvedených výsledků 

vyplývá, že hypotéza H5, míra věcného významu bude v průběhu kurzu klesat, 

se potvrdila. 

 

 Mezi druhy postojové aktivity jasně dominovala neutrální postojová aktivita, 

jejíž výskyt u obou věkových skupin rostl u mladších žáků z 50 % na 70 % a u starších 

žáků ze 73 % dokonce až na 89 %. Což značí celkově jasnou převahu pozorování a jiné 

formy chování učitele (převážně jízdy na vleku). Integrační a dominantní činnost mají 

obě klesající tendenci u obou věkových skupin a obě tyto postojové aktivity jsou 

zároveň častěji přítomné u mladších žáků. Integrační postojová aktivita byla nejvyšší 

u mladších žáků během první hodiny (3 %) a dále už jen klesala a dominantní postojová 

aktivita se pohybovala kolem 15 % až 7 %. Tyto hodnoty jsou však velmi individuálně 

závislé na potřebách žáka a stylu výuky učitele. Lehovec (2011) uvádí příklad učitele, 
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který si během individuální hodiny s žákem hodně povídal a naslouchal mu a tak se 

míra integrační postojové aktivity pohybovala kolem 70 %. 

 

 U obou věkových skupin mezi druhy činností, které jsou předmětem 

didaktické interakce, jasně dominovala učební činnost. U mladších žáků byla 

v průměru 58 % a u starších žáků 61 %. U obou věkových skupin měla učební činnost 

klesavou tendenci vývoje. Podobné hodnoty pozoroval i Lehovec (2011) v individuální 

výuce, kde byla učební činnost v průměru 57 %. Jedličková (2011) pozorovala 

ve skupinové výuce učební činnost dokonce 71 %. V našem pozorování žáci v obou 

věkových skupinách potřebovali k správnému zvládnutí stále méně učební činnosti a 

ta postupně ustupovala praktické průpravě, tedy jiné činnosti, která měla u obou skupin 

rostoucí tendenci. Organizační činnost byla o 5 % až 13 % častější u mladších žáků, 

na tom vidíme větší nutnost přesně vést skupinu mladších žáků a organizovat každou 

jejich činnost. Z tohoto pozorování teda vyplývá, že hypotéza H2, nejčastějším 

obsahem didaktické interakce bude učební činnost, změny závislé na věku žáků nebudou 

u tohoto druhu činnosti významné, se potvrdila. Učební činnost byla vždy nejčastějším 

druhem činnosti a rozdíl závislý na věku nepřesáhl 8 %. 

 

 Mezi druhy činnosti žáka determinující současně vztah učitele v didaktické 

interakci k žákovi dominovaly dva druhy činností přímá recepce a výkon činnosti 

pod přímou kontrolou. Treml (2004) uvádí, že tento způsob výuky je nejefektivnější. 

U Lehovce (2011) se výkon činnosti pod přímou kontrolou pohyboval až kolem 83 % 

a u Jedličkové kolem 75 % ve skupinové výuce. Obě tyto činnosti byly častěji 

zastoupeny u mladších žáků a měly klesavou tendenci vývoje. To znamená, 

že individuální činnosti žáka byly nahrazeny činností celé třídy nebo skupiny žáků, 

tedy praktickým nácvikem lyžařských dovedností. Nepřímá recepce, odpověď a vlastní 

iniciativa byly celkově zastoupeny v rozmezí od 0 % do 4 %. Z tohoto pozorování 

vyplývá, že hypotéza H3, nejčastějším obsahem didaktické interakce pro jednotlivce 

bude přímá recepce, změny závislé na věku žáků nebudou u tohoto druhu didaktické 

interakce významné, se nepotvrdila, jelikož nejčastější formou činnosti žáka byl výkon 

činnosti pod přímou kontrolou. Navíc rozdíl ve výskytu přímé recepce byl v první a 

druhé zaznamenané výukové jednotce o více než 10 % vyšší. 

Dále hypotéza H6, zatím co četnost výskytu výkonu jedince pod přímou 

kontrolou bude klesat, četnost výskytu výkonu bez přímé kontroly bude růst, 
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se také nepotvrdila, jelikož výkon činnosti bez přímé kontroly se v tomto typu didaktické 

interakce nevyskytl vůbec. 

 

Pro druhy činnosti skupiny žáků determinující současně vztah učitele 

v didaktické interakci ke skupině je typická a dominantní pouze nepřímá recepce. Ta 

měla u obou věkových skupin klesavou tendenci a byla v prvních dvou hodinách více 

zastoupena u mladších žáků o 29 % a o 14 %. V poslední hodině již byl její výskyt 

mírně vyšší naopak u starších žáků o 4 %. To znamená, že pokud byla skupina žáků 

oddělena od zbytku třídy, jediná její činnost byla čekání na povel a pozorování. Přímá 

recepce, výkon činnosti pod přímou kontrolou a odpověď nepřesáhli 3 % a vlastní 

iniciativa a výkon činnosti bez přímé kontroly se nevyskytly vůbec. Interakce učitel – 

skupina neprobíhala z méně než 39 % u mladších žáků a z  67 % dokonce u starších 

žáků. Z druhů činností celé třídy nebo zbývající části třídy, determinující vztah 

učitele v didaktické interakci ke třídě, byly dominantní tři. Pro obě věkové skupiny 

bylo typické ustoupení výskytu nepřímé recepce ve prospěch výkonu činnosti bez přímé 

kontroly, což znamená, že třída přestávala postupně pasivně přijímat informace 

a přestoupilo se k praktickému nácviku oproti první hodině u mladších žáků o 43 % 

a u starších o 22 %. Rychtecký a Fialová (1997) uvádí, že při verbálním projevu 

je důležitá adresnost. Mluví-li učitel k celé skupině, všichni žáci by měli mít dojem, 

že se obrací ke každému z nich. Předání vyučovaného obsahu je tak působivější. Přímá 

recepce se pohybovala u obou skupin kolem 11 % u mladších žáků a kolem 17 % 

u starších žáků. 
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7 Závěr 

 

Z analyzovaných hodin vyplývá, že struktura vývoje didaktické interakce 

se v průběhu kurzu u jednotlivých věkových skupin výrazně neliší. Byly sice 

pozorovány kvantitativní rozdíly v poměru některých parametrů didaktické interakce, 

ale až na výjimky mají všechny zásadní parametry vždy stejnou tendenci vývoje. 

  

Z analýzy vyplývá celkově vyšší poměr individuální výuky u mladších žáků. 

Dále můžeme říci, že tím, jak postupně klesá řečový projev učitele a podávání zpětné 

informace, tím je větší prostor pro skupinový nácvik dané činnosti, tedy stoupá 

spoluúčast a nejasná situace. Dále z porovnání těchto dvou věkových skupin vyplývá, 

že mladší žáci mají méně praktického nácviku, ale naopak je u nich větší míra vyjádření 

věcného obsahu.  

Velmi zajímavé jsou také zjištěné hodnoty postojových aktivit. Zahrneme-li 

do neutrální postojové aktivity také jízdu na vleku a případné prostoje ve frontě, 

kdy neprobíhá žádná významná didaktická interakce, dostaneme se u neutrální 

postojové aktivity na průměrné hodnoty kolem 60 % až 80 % u starších žáků, což je 

opravdu vysoké číslo a na hodnoty 50 % až 70% u mladších žáků. 

Interakce učitel - skupina neprobíhala nijak často. Omezovala se pouze 

na situace, kdy skupina žáků čekala na povel, aby jeden z nich mohl předvést 

požadovanou techniku. Jinak situace, kdy by se skupina žáků oddělila od výuky a měla 

vlastní program, nenastala během našeho pozorování nikdy.  

Co se týče celkových výsledků, tak ze stanovených hypotéz se potvrdila 

hypotéza H2, kde byl pozorován předpokládaný nejčastější výskyt učební činnosti, bez 

závislosti na věku žáků. Dále se potvrdila hypotéza H4, kde byl u obou věkových 

skupin pozorován předpokládaný vývoj forem chování učitele a H5, kde byl pozorován 

předpokládaný klesavý vývoj zastoupení míry věcného obsahu. 

Hypotéza H1 se nepotvrdila, jelikož podíl řečového projevu s věkem žáků 

klesal. Hypotéza  H3 a H6 se také nepotvrdily, jelikož se pozorovaný jev buď nevyskytl 

ve výsledcích vůbec, nebo byl jeho vývoj opačný. 

  

 Kdybychom měli celkově zhodnotit celé pozorování, tak z pozice učitele je 

možné říci, že skupiny byly vybrány opravdu dobře. Ve skupinách byli žáci na podobné 
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úrovni lyžařských dovedností, i když během kurzu starší skupina udělala větší pokrok 

a dostala se v metodické řadě o něco dál. Obě skupiny byly pozitivně namotivovány 

a práce s nimi byla více než příjemná. Role účastníků výzkumu jim dodávala určitý 

pocit důležitosti a tak během celého pozorování spolupracovali a vycházeli vstříc všem 

specifickým požadavkům natáčení. 

 

 Pro efektivní možnost využití takto zpracované MADI při analýze sjezdového 

lyžování bych doporučil zahrnout do této analýzy kategorii Formy chování žáka 

ve funkci, jelikož tato situace se vyskytovala během tohoto výzkumu velmi často.  

 

 Vzhledem k obtížnému zobecnění výsledků pozorování didaktické interakce 

a jen obtížnou interpretaci výsledků, bych pro další výzkum v této oblasti doporučil 

zaměřit se spíše na praktické využití celého výzkumu v oblasti vzdělávání budoucích 

učitelů. To, jak se začínající učitel chová před třídou, jaké chyby dělá, na co by měl 

klást důraz a čeho by se měl naopak vyvarovat, to jsou všechno pro budoucí učitele 

neocenitelné informace. V tomto mě opravdu mě nadchla myšlenka, kterou rozvíjejí 

na Masarykově univerzitě v Brně, a kterou popisuje ve své publikaci Janík (2009). 

Vytipovat si ve výuce klíčové nebo nějakým způsobem zajímavé situace, ty 

zanalyzovat, uvést je do souvislostí, poskytnout k nim komentáře jak účastníků, tak i 

odborníků, doplnit je o zvukový a obrazový záznam atd., a tohle celé pak zpravovat do 

výukového programu, který by podával reálný obraz o výuce a byl by snadno 

použitelný pro vytvoření zpětné vazby při zpracování nových záznamů. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 

 

 Seznam použité literatura 

 

1. CRUM, B. Physical education teacher education: A conceptual re-orientation 

and clues for improvement. In. Proceedings of 9th biennial konference 

of ISCPES. Praha : FTVS UK, 1995, s. 55-66. 

2. ČÁP, J., MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. 2. vyd. Praha : Portál, 2007. ISBN 

978-80-7367-273-7. 

3. ERICKSON, E. H. Osm věků člověka. Praha : Krajský pedagogický ústav, 1968. 

4. DOBRÝ, L., SVATOŇ, V., ŠAFAŘÍKOVÁ, J., MARVANOVÁ, Z. Analýza 

didaktické interakce. Praha : Karolinum, 1997. ISBN 80-7194-334-2. 

5. DOBIÁŠOVÁ, Š. Analýza didaktické interakce učitelů plavání. Praha : UK 

FTVS, 2003. 93 s. Diplomová práce. Vedoucí práce: D. Jurák. 

6. DYTRTOVÁ, R., KRHUTOVÁ, M. Učitel – příprava na profesi. 1. vyd. Praha : 

Grada, 2009. ISBN 978-802472863-6.  

7. GAUTIER, G., MILLOT, T. 1500 exercices et jeux de ski alpin: ski, monoski, 

surf. Paris : Vigot, 1992. ISBN 2-7114-1096-X. 

8. GNAD, T. a kol. Kapitoly z lyžování. 1. vyd., Praha : Karolinum, 2002. ISBN 

80-246-0241-5. 

9. GNAD, T. a kol. Základy teorie lyžování a snowboardingu. 1. vyd. Praha : 

Karolinum, 2008. ISBN 978-80-246-1587-5. 

10. GAVORA, P. Úvod do pedagogického výzkumu. 2. vyd. Brno : Paido, 2010.  

261 s. ISBN 80-7315-185-0. 

11. CHOVANEC, F., a kol. Didaktika školního lyžování. 2. vyd. Praha : FTVS UK, 

1980.  

12. JANÍK, T., KNECHT, P., NAJVAR, P. a kol. Nástroje pro monitoring 

a evaluaci kvality výuky a kurikula. 1. vyd. Brno : Paido, 2010, 213 s. ISBN 80-

7315-209-3. 

13. JANÍK, T. a kol. Možnosti rozvíjení didaktických znalostí obsahu u budoucích 

učitelů. Brno : Paido, 2009. ISBN 978-80-7315-176-8. 

14. JEDLIČKOVÁ, E. Interakce učitele a žáka ve skupinové formě při výuce 

lyžování. Praha : UK FTVS, 2011. 67 s. Diplomová práce. Vedoucí práce: P. 

Matošková. 



88 

 

15. JEŘÁBEK, J., KRČKOVÁ, S., HUČÍNOVÁ, L. a kol. Rámcový vzdělávací 

program pro gymnázia. 1. vyd. Praha : VÚP, 2007. ISBN 978-80-87000-11-3. 

16. KALHOUS, Z., OBST, O. a kol. Školní didaktika. Praha : Portál, 2002. ISBN 

80-7178-253-X. 

17. KEMMLER, J. Carving. 1. vyd. České Budějovice : KOOP, 2001. ISBN 80-

7232-153-6. 

18. KOHOUTEK, R. Dotazník jako průzkumná metoda. [online]. c2010, [cit. 2011-

05-03]. Dostupné z: http://rudolfkohoutek.blog.cz/1002/dotaznik-jako-

pruzkumna-metoda. 

19. KOVÁŘ, R., MĚKOTA, K. a kol. Manuál pro hodnocení úrovně základní 

motorické výkonnosti a vybraných charakteristik tělesné stavby školních dětí 

a mládeže ve věku od 6 do 20 roků. Těl. Vých. Mlád., 1993,  č. 5, s. 3 – 63. 

20. KUTÁČ, P., NAVRÁTÍKOVÁ, T. Lyžařský kurz od A do Z – Učební text 

pro lyžařské instruktory. 3. vyd. Olomouc : Hanex, 2005. ISBN 80-85783-60-6. 

21. KYRIACOU, CH. Klíčové dovednosti učitele. Praha : Portál, 1996. 

22. LEHOVEC P. Porovnání interakce učitele a žáka při individuální výuce 

sjezdového lyžování. Praha : UK FTVS, 2011. 93s Diplomová práce. Vedoucí 

práce: P. Matošková 

23. MAŇÁK, J. Nárys didaktiky. 3. vyd. Brno : MU, 2003. ISBN 80-210-3123-9. 

24. MAZAL, F. Pohybové hry a hraní. Olomouc : Hanex, 2000. ISBN 80-85783-29-

0. 

25. MORAVEC, R. a kol. Telesný, funkční rozvoj a pohybová výkonnosť 7-18 

ročnej mládeže v ČSFR. Bratislava : MŠMT, 1990. 

26. MOSSTON, M., ASHWORTH, S. Teaching physical education. 3. vyd. New 

York : Macmillan publishing Company, 1986. ISBN 0675204593. 

27. POPPELTON, P. The Significance of Being Alike; The Implications 

of Similarities and Differences in the Work-Perception of Teacher 

in an International Five-Country Study. Comparative Education. Abingdon : 

Taylor & Francis, 1992, s. 215-223. 

28. PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. 4. vyd. Praha : Portál, 2009. ISBN 978-80-

7367-503-5. 

29. PRŮCHA, J. (ed.) Pedagogická encyklopedie. 1. vyd. Praha : Portál, 2009. ISBN 

978-80-7367-546-2. 

http://rudolfkohoutek.blog.cz/1002/dotaznik-jako-pruzkumna-metoda
http://rudolfkohoutek.blog.cz/1002/dotaznik-jako-pruzkumna-metoda


89 

 

30. PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. Pedagogický pracovník. 4. vyd. 

Praha : Portál, 2003. ISBN 80-7187-772-8. 

31. PŘÍBRAMSKÝ, M., JELEN, K., VODIČKOVÁ, S. Česká škola lyžování - 

Carving. Praha : FTVS UK, 2002. ISBN 80-86317-24-2. 

32. PŘÍBRAMSKÝ, M. Lyžování. Praha : Grada, 1999. ISBN 80-7169-786-9. 

33. PSOTOVÁ, D., PŘÍBRAMSKÝ, M. a kol. Sjíždění a zatáčení na lyžích : Česká 

škola lyžování. 1.vyd. Praha : Karolinum, 2006. ISBN 80-246-1292-5. 

34. REICHERT, J., MUSIL, D. Lyžování od začátků k dokonalosti. 1. vyd. Praha : 

Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1724-1. 

35. RYCHTECKÝ, A., FIALOVÁ, L. Didaktika školní tělesné výchovy. 1. vyd. 

Praha : Karolinum, 1998. ISBN 80-7184-659-7. 

36. SELIGER, V., VINAŘICKÝ, R., TREFNÝ, Z. Fysiologie tělesných cvičení. 

Praha : Avicenum, 1980. 

37. SKÁLOVÁ, J. Obecná didaktika. Praha : Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1821-

7. 

38. SÜSS, V., MARVANOVÁ, Z. Zvyšování didaktické kompetence studentů TV 

přivýuce sportovních her pomocí modifikované analýzy didaktické interakce. 

In MATOŠKOVÁ, P., JONÁŠOVÁ, D. (ed.) Intervenční pohybové programy. 

Sborník prací ze semináře „SVATOŇOVA STRÁŽ ´09“ pořádaného ve dnech 

24. - 26. 9. 2009.. Praha : FTVS UK, 2009, s. 146-165.  

39. SÜSS, V., MARVANOVÁ, Z. Modelová analýza didaktické interakce. [online]. 

c2010, [cit. 2011-05-03]. Dostupné z: 

http://www.ftvs.cuni.cz/katedry/ksh/doc/modifikovana_ADI.pdf. 

40. SÝKORA, F., KOSTKOVÁ, J. Didaktika tělesné výchovy. 1. vyd. Brno : SPN, 

1985. 

41. ŠMARDA, J. a kol. Biologie pro psychology a pedagogy. 2. vyd Praha : Portál, 

2007. ISBN 978-80-7367-343-7. 

42. ŠTANCL, P., STROBL, K. Lyžování s úsměvem. 1. vyd. Olomouc : Olomouc, 

2004. ISBN 80-7182-183-7. 

43. ŠTUMBAUER, J., VOBR, R. Moderní lyžování. 1. vyd. České Budějovice : 

KOPP, 2005. ISBN 80-7232-266-4. 

44. ŠVEC, V. a kol. Cesty k učitelské profesy, utváření a rozvíjení pedagogických 

dovedností. 1. vyd. Brno : Paido, 2002. ISBN 80-7315-035-2. 



90 

 

45. ŠVARCOVÁ, I. Základy pedagogiky. 1. vyd. Praha : VŠCHT, 2005. ISBN 80-

7080-537-0. 

46. VÁLKOVÁ, H. Vývoj osobnostních charakteristik učitelů tělesné výchovy III. 

Subjektivní adaptace učitelství tělesné výchovy. AUPO, Gymnica XX, 1990, s. 

193-210. 

47. TREML, J. Lyžování dětí. Praha : Grada Publishing, 2004, 1. vyd., 108 s. ISBN 

80-247-0682-2.   

48. VIGNEROVÁ, J., BLÁHA, P. a kol. 6. Celostátní antropologický výzkum dětí 

a mládeže 2001 Česká republika. Praha : PřF UK a SZÚ, 2006. ISBN 80-86561-

30-5. 

49. VIGNEROVÁ, J. 6. Celostátní atropologický výzkum. [online]. c2008, [cit. 

2011-24-04]. Dostupné z: http://www.szu.cz/publikace/data/6-celostatni-

antropologicky-vyzkum. 

50. VILÍMOVÁ, V. Didaktika tělesné výchovy. Brno : Paido, 2002, 103 s. ISBN 

80- 7315-033-6.  

51. WINDHAM, D.M. Effectivness Indicators in the Economic Analysis of 

Education Activities. International Journal of Educational Research, 12, 1988, 

č. 6 (special issue). 

52. ŽĎÁRSKÁ, M. Školní vzdělávací program – Nižší gymnázium. [online]. c2007, 

[cit. 2011-13-05]. Dostupné z: 

http://www.krestanskegymnazium.cz/data/files/svp1/osnovy/tv.htm 

53. ŽĎÁRSKÁ, M. Školní vzdělávací program – Vyšší gymnázium. [online]. c2007, 

[cit. 2011-13-05]. Dostupné z: 

http://www.krestanskegymnazium.cz/data/files/svp2/osnovy/tvtabulka.pdf 

 

 

 

 

 

 

http://www.szu.cz/publikace/data/6-celostatni-antropologicky-vyzkum
http://www.szu.cz/publikace/data/6-celostatni-antropologicky-vyzkum
http://www.krestanskegymnazium.cz/data/files/svp1/osnovy/tv.htm
http://www.krestanskegymnazium.cz/data/files/svp2/osnovy/tvtabulka.pdf


91 

 

 Přílohy 

 

Příloha 1  Detailní seznam kategorií a subkategorií ADI 

Příloha 2  Kompletní dělení výukových metod podle Maňáka (2003) 

Příloha 3  Souhlas rodičů 

Příloha 4  Anketa 

Příloha 5  Grafy výkonnosti 

Graf 17 Pohybová výkonnost – v běhu na 50 m – ČR – RYCHLOST 

Graf 18 Pohybová výkonnost – 12 min běh – ČR – VYTRVALOST 

Graf 19 Pohybová výkonnost – skok daleký z místa – ČR – VÝBUŠNOST 

Graf 20 Pohybová výkonnost – leh-sed (60 s) – ČR – SÍLA 

Graf 21 Pohybová výkonnost – výdrž ve shybu – ČR – SILOVÁ  

VYTRVALOST 

Příloha 6  Grafy tělesné výšky a hmotnosti 

Graf 22 Tělesná výška chlapci (2008) 

Graf 23 Tělesná výška dívky (2008) 

Graf 24 Tělesná hmotnost chlapci (2008) 

Graf 25 Tělesná hmotnost dívky (2008) 

Příloha 7  Tabulky výsledných hodnot analýzy didaktické interakce 

 Lyžařský kurz v Peci pod Sněžkou – sekunda 

  Tabulka 29 První analyzovaná výuková jednotka 

  Tabulka 30 Druhá analyzovaná výuková jednotka 

  Tabulka 31 Třetí analyzovaná výuková jednotka 

 Lyžařský kurz Goldeck, Rakousko – kvinta, první ročník 

  Tabulka 32 První analyzovaná výuková jednotka 

  Tabulka 33 Druhá analyzovaná výuková jednotka 

  Tabulka 34 Třetí analyzovaná výuková jednotka 

 

 

 

 

 



92 

 

Příloha 1 Detailní seznam kategorií a subkategorií ADI 

 

1. Formy učitelova chování 

A.  Instrukce 

B. Korekce 

C. Zpětná informace 

D. Oznámení 

E. Dotaz 

F. Recepce 

G. Pozorování 

H. Posuzování 

I. Spoluúčast 

J. Nejasná situace 

 

2. Formy chování žáka ve funkci 

A. Instrukce 

B. Korekce 

C. Zpětná informace 

D. Oznámení 

E. Dotaz 

F. Recepce 

G. Pozorování 

H. Posuzování 

I. Záchrana 

J. Necvičební úkol 

K. Demonstrace 
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3. Formy chování skupiny žáků ve funkci 

A. Instrukce 

B. Korekce 

C. Zpětná informace 

D. Oznámení 

E. Dotaz 

F. Recepce 

G. Pozorování 

H. Posuzování 

I. Záchrana 

J. Necvičební úkol 

K. Demonstrace 

 

4. Formy projevu učitele 

A. Řečový projev 

B. Řečový a pohybový projev 

C. Pohybový projev (spojený s mlčením) 

D. Nonverbální akustický projev 

E. Mlčení (bez výrazného pohybu – obyčejné lokomoce – jako náhodné 

přemísťování, změny postoje atd.) 

F. Taktilní projev 

G. Písemný projev (spojený případně s řečovým projevem) 

H. Obrazový (ikonografický) projev (spojený případně s řečovým projevem) 

I. Nonverbální akustický projev 

J. Taktilní a řečový projev 

 

5. Druhy postojové aktivity a míry vyjádření věcného obsahu 

A. Interakce s vyjádřeným věcným obsahem 

B. Interakce se zamlčeným věcným obsahem 

C. Dominance s vyjádřeným věcným obsahem 

D. Dominance se zamlčeným věcným obsahem 

E. Neutrálnost s vyjádřeným věcným obsahem 

F. Neutrálnost se zamlčeným věcným obsahem 
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6. Druhy činnosti, které jsou předmětem didaktické interakce 

A. Učební činnost 

B. Organizační činnost, přípravná činnost 

C. Sociálně mravní chování 

D. Pozdrav 

E. Nefunkční činnost bez didaktického významu 

 

7. Druhy činnosti žáka determinující současně vztah učitele v didaktické interakci 

k žákovi 

A. Přímá recepce 

B. Nepřímá recepce, čekání 

C. Výkon činnosti pod přímou kontrolou 

D. Výkon činnosti bez přímé kontroly 

E. Studium písemných a obrazových informací pod přímou kontrolou 

F. Studium písemných a obrazových informací bez přímé kontroly 

G. Projev vlastní iniciativy 

H. Odpověď 

 

8. Druhy činnosti skupiny žáků determinující současně vztah učitele v didaktické 

interakci ke skupině 

A. Přímá recepce 

B. Nepřímá recepce, čekání 

C. Výkon činnosti pod přímou kontrolou 

D. Výkon činnosti bez přímé kontroly 

E. Studium písemných a obrazových informací pod přímou kontrolou 

F. Studium písemných a obrazových informací bez přímé kontroly 

G. Projev vlastní iniciativy 

H. Odpověď 
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9. Druhy činnosti celé třídy nebo zbývající části třídy, determinující vztah učitele 

v didaktické interakci ke třídě  

A. Přímá percepce 

B. Nepřímá percepce 

C. Výkon činnosti pod přímou kontrolou 

D. Výkon činnosti bez přímé kontroly 

E. Studium písemných a obrazových informací pod přímou kontrolou 

F. Studium písemných a obrazových informací bez přímé kontroly 

G. Projev pasivní iniciativy 

H. Odpověď 
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Příloha 2 Kompletní dělení výukových metod podle Maňáka (2003) 

 

1. Metody z hlediska pramene poznání a typu poznatků  

I. Metody slovní 

a. Monologické metody 

b. Dialogické metody 

c. Metody písemných prací 

d. Metody práce s učebnicí, knihou, textovým materiálem 

 

II. Metody názorně demonstrační 

a. Pozorování předmětů a jevů 

b. Předvádění 

c. Demonstrace statických obrazů a jevů 

d. Projekce statická a dynamická 

 

III. Metody praktické 

a. Nácvik pohybových a pracovních dovedností 

b. Laboratorní činnosti žáků 

c. Pracovní činnost 

d. Grafické a výtvarné činnosti 

 

2. Metody z hlediska aktivity a samostatnosti žáků  

I. Metody sdělovací 

II. Metody samostatné práce žáků 

III. Metody badatelské, výzkumné a problémové 

3. Charakter metod z hlediska myšlenkových operací  

I. Postup srovnávací 

II. Postup induktivní 

III. Postup deduktivní 

IV. Postup analyticko – syntetický 
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4. Varianty metod z hlediska fází výchovně vzdělávacího procesu 

I. Metody motivační 

II. Metody expoziční 

III. Metody fixační 

IV. Metody diagnostické 

V. Metody aplikační 

5. Varianty metod z hlediska výukových forem a prostředků 

I. Kombinace metod s vyučovacími formami 

II. Kombinace metod s vyučovacími pomůckami 

6. Aktivizující metody  

I. Diskuzní metody 

II. Situační metody 

III. Inscenační metody 

IV. Didaktické hry 

V. Specifické metody 
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Příloha 3 Souhlas rodičů 

Vážení rodiče, 

 

 jmenuji se Jan Šafránek, jsem učitelem francouzského jazyka a TV 

na Křesťanském gymnáziu. Na lyžařském kurzu KG budu působit jako instruktor 

lyžování. V současné době obhajuji diplomovou práci na Fakultě tělesné výchovy 

a sportu UK v Praze, na téma didaktické interakce při výuce lyžování.  

 

 Na lyžařském kurzu v termínu 27.2. – 5.3.2011 bych chtěl s Vaším souhlasem 

a se souhlasem vedení školy provézt výzkum týkající se didaktické interakce při výuce 

lyžování. Výzkum se bude skládat z anonymního dotazníku týkajícího se sportovních 

dovedností a videozáznamu výuky lyžování provedeného na lyžařském kurzu.   

 

Souhlasím, že synovi / dceři může být předložen dotazník a že tyto hodiny 

mohou být zaznamenány. 

 

V Praze dne 27.2.2011    podpis rodičů:  ……………………………….  

 

Děkuji za spolupráci a těším se lyžařský kurz KG  Jan Šafránek 
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Příloha 4 Anketa 

Anketa k diplomové práci: Analýza didaktické interakce 

Jan Šafránek, UK FTVS, 2011 

 

1. Věk   -   …………        2. Pohlaví   -   M  /  Ž 

 

3. Jste aktivní v hodinách TV?  Ano / Ne 

 

4. Sportujete mimo hodiny TV? Ano – kolikrát týdně ………… / Ne 

 

5. Jak dlouho lyžujete? ……… let / Je to poprvé co stojím na sjezdových 

lyžích. 

 

6. Jak často se věnujete sjezdovému lyžování? Vůbec / Občas – párkrát za sezonu /  

Často 

 

7. Jak byste charakterizovali vaše lyžařské dovednosti? 

Amatér - nikdy mě nikdo neučil techniku, nejsem 

si na lyžích úplně jistý, tak raději jezdím pomalu 

a opatrně. 

Středně pokročilý - myslím, že techniku sjezdového lyžování 

docela zvládám, poradím si s prudším svahem, 

ale pořád je co zlepšovat. 

Pokročilý / profesionál  - hodně lyžuji odmalička / trénoval jsem 

v lyžařském oddíle, mám perfektní techniku 

a umím při jízdě řešit i nepředvídatelné kolizní 

situace. 

 

8. Děláte aktivně / závodně nějaký jiný sport? Ne / Ano – jaký 

………………………. 

Děkuji za Váš čas 

Takto získané informace zůstanou anonymní a budou použity pouze pro potřeby této 

diplomové práce. 



100 

 

Příloha 5 Grafy výkonnosti 

Graf 17 Pohybová výkonnost – v běhu na 50 m – ČR – RYCHLOST 

Zdroj: Moravec a kol. (1990), vlastní úprava 

 

Graf 18 Pohybová výkonnost – 12 min běh – ČR – VYTRVALOST 

Zdroj: Kovář, Měkota, Chytráčková a Kohoutek (1993), vlastní úprava 

 

Graf 19 Pohybová výkonnost – skok daleký z místa – ČR – DYNAMICKÁ 

EXPLOZIVNÍ SÍLA 

Zdroj: Kovář, Měkota, Chytráčková a Kohoutek (1993), vlastní úprava 
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Graf 20 Pohybová výkonnost – leh-sed (60 s) – ČR – SÍLA 

Zdroj: Kovář, Měkota a kol. (1993), vlastní úprava 

 

Graf 21 Pohybová výkonnost – výdrž ve shybu – ČR – SILOVÁ VYTRVALOST 

 

Zdroj: Moravec a kol. (1990), vlastní úprava 
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Příloha 6 Grafy tělesné výšky a hmotnosti 

Graf 22 Tělesná výška chlapci (2008) 

 

 

 

Zdroj: Vignerová (2008) 
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Graf 23 Tělesná výška dívky (2008) 

 

 

 

Zdroj: Vignerová (2008) 
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Graf 24 Tělesná hmotnost chlapci (2008) 

 

 

Zdroj: Vignerová (2008) 
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Graf 25 Tělesná hmotnost dívky (2008) 

 

 

Zdroj: Vignerová (2008) 
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Příloha 7 Tabulky výsledných hodnot analýzy didaktické interakce 

 

Lyžařský kurz v Peci pod Sněžkou – sekunda 

  

 Tabulka 29 První analyzovaná výuková jednotka 

 celkový čas záznamu – 1:09:35 

 

1. kategorie n %  4. kategorie n %  

Instrukce 245 29 29,34131737 Řečový projev 279 33 33,41317365 

Korekce 20 2 2,395209581 Řečový a pohyb. projev 80 10 9,580838323 

Zpětná informace 79 9 9,461077844 Pohybový projev + mlčení 103 12 12,33532934 

Pozorování 305 37 36,52694611 Nonverbální akustický p. 0 0  

Oznámení 6 1 0,718562874 Mlčení  280 34 33,53293413 

Dotaz 8 1 0,958083832 Jiné 93 11 11,13772455 

Recepce 14 2 1,676646707     

Posuzování 0 0  5. kategorie n %  

Spoluúčast 56 7 6,706586826 
Obsahuje projev věcný 

význam?      

Nejasná situace 102 12 12,21556886 ano  404 48 48,38323353 

    ne 431 52 51,61676647 

6. kategorie n %  
Jedná se o int. nebo dom. 

projev?      

Učební činnost 588 70 70,41916168 Integrační 292 35 34,97005988 

Organizační činnost 130 16 15,56886228 Dominantní 122 15 14,61077844 

Jiná 117 14 14,01197605 Neutrální 421 50 50,41916168 

        

7. kategorie n %  8. kategorie n %  

Přímá recepce 263 31 31,49700599 Přímá recepce 6 1 0,718562874 

Nepřímá recepce 49 6 5,868263473 Nepřímá recepce 482 58 57,7245509 

Výkon činnosti pod PK 285 34 34,13173653 Výkon činnosti pod PK 12 1 1,437125749 

Výkon činnosti bez PK 0 0  Výkon činnosti bez PK 0 0  

Odpověď 13 2 1,556886228 Odpověď 8 1 0,958083832 

Vlastní iniciativa 11 1 1,317365269 Vlastní iniciativa 0 0  

Interakce neprobíhá 214 26 25,62874251 Interakce neprobíhá 327 39 39,16167665 

        

9. kategorie n %      

Přímá recepce 133 16 15,92814371     

Nepřímá recepce 570 68 68,26347305     

Výkon činnosti pod PK 30 4 3,592814371     

Výkon činnosti bez PK 99 12 11,85628743     

Odpověď 3 0 0,359281437     
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Tabulka 30 Druhá analyzovaná výuková jednotka  

celkový čas záznamu – 1:05:15 

 

1. kategorie n %  4. kategorie n %  

Instrukce 208 26 26,56449553 Řečový projev 254 32 32,43933589 

Korekce 15 2 1,915708812 Řečový a pohyb. projev 49 6 6,25798212 

Zpětná informace 46 6 5,874840358 Pohybový projev + mlčení 115 15 14,68710089 

Pozorování 228 29 29,11877395 Nonverbální akustický p. 0 0  

Oznámení 15 2 1,915708812 Mlčení  186 24 23,75478927 

Dotaz 13 2 1,660280971 Jiné 179 23 22,86079183 

Recepce 29 4 3,703703704     

Posuzování 0 0 0 5. kategorie n %  

Spoluúčast 64 8 8,173690932 
Obsahuje projev věcný 

význam?      

Nejasná situace 165 21 21,07279693 ano  308 39 39,33588761 

    ne 475 61 60,66411239 

6. kategorie n %  
Jedná se o integ. nebo 

domin. projev?      

Učební činnost 424 54 54,15070243 Integrační 224 29 28,60791826 

Organizační činnost 109 14 13,92081737 Dominantní 82 10 10,47254151 

Jiná 250 32 31,9284802 Neutrální 477 61 60,91954023 

        

7. kategorie n %  8. kategorie n %  

Přímá recepce 198 25 25,28735632 Přímá recepce 21 3 2,681992337 

Nepřímá recepce 35 4 4,469987229 Nepřímá recepce 321 41 40,99616858 

Výkon činnosti pod PK 210 27 26,81992337 Výkon činnosti pod PK 15 2 1,915708812 

Výkon činnosti bez PK 0 0  Výkon činnosti bez PK 0 0  

Odpověď 29 4 3,703703704 Odpověď 5 1 0,638569604 

Vlastní iniciativa 20 3 2,554278416 Vlastní iniciativa 0 0  

Interakce neprobíhá 291 37 37,16475096 Interakce neprobíhá 421 54 53,76756066 

        

9. kategorie n %      

Přímá recepce 129 16 16,47509579     

Nepřímá recepce 370 47 47,2541507     

Výkon činnosti pod PK 12 2 1,53256705     

Výkon činnosti bez PK 271 35 34,61047254     

Odpověď 1 0 0,127713921     
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Tabulka 31 Třetí analyzovaná výuková jednotka  

celkový čas záznamu – 1:01:40 

 

1. kategorie n %  4. kategorie n %  

Instrukce 168 23 22,7027027 Řečový projev 193 26 26,08108108 

Korekce 20 3 2,702702703 Řečový a pohyb. projev 43 6 5,810810811 

Zpětná informace 32 4 4,324324324 Pohybový projev + mlčení 141 19 19,05405405 

Pozorování 126 17 17,02702703 Nonverbální akustický p. 0 0  

Oznámení 26 4 3,513513514 Mlčení  106 14 14,32432432 

Dotaz 10 1 1,351351351 Jiné 257 35 34,72972973 

Recepce 25 3 3,378378378     

Posuzování 0 0  5. kategorie n %  

Spoluúčast 86 12 11,62162162 
Obsahuje projev věcný 

význam?      

Nejasná situace 247 33 33,37837838 ano  203 27 27,43243243 

    ne 537 73 72,56756757 

6. kategorie n %  
Jedná se o integ. nebo 

domin. projev?      

Učební činnost 361 49 48,78378378 Integrační 168 23 22,7027027 

Organizační činnost 73 10 9,864864865 Dominantní 55 7 7,432432432 

Jiná 306 41 41,35135135 Neutrální 517 70 69,86486486 

        

7. kategorie n %  8. kategorie n %  

Přímá recepce 95 13 12,83783784 Přímá recepce 17 2 2,297297297 

Nepřímá recepce 20 3 2,702702703 Nepřímá recepce 156 21 21,08108108 

Výkon činnosti pod PK 133 18 17,97297297 Výkon činnosti pod PK 9 1 1,216216216 

Výkon činnosti bez PK 0 0  Výkon činnosti bez PK 0  0  

Odpověď 8 1 1,081081081 Odpověď 4 1 0,540540541 

Vlastní iniciativa 25 3 3,378378378 Vlastní iniciativa 0  0  

Interakce neprobíhá 459 62 62,02702703 Interakce neprobíhá 554 75 74,86486486 

        

9. kategorie n %      

Přímá recepce 134 18 18,10810811     

Nepřímá recepce 200 27 27,02702703     

Výkon činnosti pod PK 2 0 0,27027027     

Výkon činnosti bez PK 404 55 54,59459459     

Odpověď 0 0      
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Lyžařský kurz Goldeck, Rakousko – kvinta, první ročník 

 

Tabulka 32 První analyzovaná výuková jednotka  

celkový čas – 1:15:35 

1. kategorie n %  4. kategorie n %  

Instrukce 151 17 16,64829107 Řečový projev 214 24 23,5942668 

Korekce 9 1 0,992282249 Řečový a pohyb. projev 37 4 4,07938258 

Zpětná informace 78 9 8,599779493 Pohybový projev + mlčení 136 15 14,9944873 

Pozorování 246 27 27,12238148 Nonverbální akustický p. 0 0  

Oznámení 2 0 0,220507166 Mlčení  229 25 25,2480706 

Dotaz 8 1 0,882028666 Jiné 291 32 32,0837927 

Recepce 12 1 1,323042999     

Posuzování 0 0  5. kategorie n %  

Spoluúčast 110 12 12,12789416 
Obsahuje projev věcný 

význam?      

Nejasná situace 291 32 32,08379272 ano  253 28 27,8941566 

    ne 654 72 72,1058434 

6. kategorie n %  
Jedná se o int. nebo dom. 

projev?      

Učební činnost 582 64 64,16758545 Integrační 180 20 19,845645 

Organizační činnost 27 3 2,976846748 Dominantní 61 7 6,72546858 

Jiná 298 33 32,85556781 Neutrální 666 73 73,4288864 

        

7. kategorie n %  8. kategorie n %  

Přímá recepce 115 13 12,67916207 Přímá recepce 15 2 1,65380375 

Nepřímá recepce 38 4 4,189636163 Nepřímá recepce 267 29 29,4377067 

Výkon činnosti pod PK 315 35 34,72987872 Výkon činnosti pod PK 12 1 1,323043 

Výkon činnosti bez PK 0 0  Výkon činnosti bez PK 0 0  

Odpověď 7 1 0,771775083 Odpověď 8 1 0,88202867 

Vlastní iniciativa 11 1 1,212789416 Vlastní iniciativa 0 0  

Interakce neprobíhá 421 46 46,41675854 Interakce neprobíhá 605 67 66,7034179 

        

9. kategorie n %      

Přímá recepce 156 17 17,19955899     

Nepřímá recepce 336 37 37,04520397     

Výkon činnosti pod PK 3 0 0,33076075     

Výkon činnosti bez PK 411 45 45,31422271     

Odpověď 1 0 0,110253583     
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Tabulka 33 Druhá analyzovaná výuková jednotka 

 celkový čas – 1:05:55 

 

1. kategorie n %  4. kategorie n %  

Instrukce 124 16 15,67635904 Řečový projev 129 16 16,30847029 

Korekce 3 0 0,379266751 Řečový a pohyb. projev 24 3 3,034134008 

Zpětná informace 57 7 7,206068268 Pohybový projev +  mlčení 194 25 24,52591656 

Pozorování 192 24 24,27307206 Nonverbální akustický p. 0 0  

Oznámení 5 1 0,632111252 Mlčení  175 22 22,12389381 

Dotaz 12 2 1,517067004 Jiné 269 34 34,00758534 

Recepce 11 1 1,390644753     

Posuzování 0 0  5. kategorie n %  

Spoluúčast 137 17 17,31984829 
Obsahuje projev věcný 

význam?      

Nejasná situace 250 32 31,60556258 ano  215 27 27,18078382 

    ne 576 73 72,81921618 

6. kategorie n %  
Jedná se o integ. nebo 

domin. projev?      

Učební činnost 481 61 60,8091024 Integrační 136 17 17,19342604 

Organizační činnost 27 3 3,413400759 Dominantní 48 6 6,068268015 

Jiná 283 36 35,77749684 Neutrální 607 77 76,73830594 

        

7. kategorie n %  8. kategorie n %  

Přímá recepce 89 11 11,25158028 Přímá recepce 16 2 2,022756005 

Nepřímá recepce 25 3 3,160556258 Nepřímá recepce 215 27 27,18078382 

Výkon činnosti pod PK 251 32 31,73198483 Výkon činnosti pod PK 11 1 1,390644753 

Výkon činnosti bez PK 0 0  Výkon činnosti bez PK 0 0  

Odpověď 4 1 0,505689001 Odpověď 7 1 0,884955752 

Vlastní iniciativa 11 1 1,390644753 Vlastní iniciativa 0 0  

Interakce neprobíhá 411 52 51,95954488 Interakce neprobíhá 542 69 68,52085967 

        

9. kategorie n %      

Přímá recepce 89 11 11,25158028     

Nepřímá recepce 236 30 29,83565107     

Výkon činnosti pod PK 15 2 1,896333755     

Výkon činnosti bez PK 451 57 57,01643489     

Odpověď 0 0      
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Tabulka 34 Třetí analyzovaná výuková jednotka 
 celkový čas záznamu – 1:21:30 
 

1. kategorie n %  4. kategorie n %  

Instrukce 59 6 6,032719836 Řečový projev 97 10 9,918200409 

Korekce 14 1 1,431492843 Řečový a pohyb. projev 29 3 2,965235174 

Zpětná informace 50 5 5,112474438 Pohybový projev + mlčení 268 27 27,40286299 

Pozorování 222 23 22,6993865 Nonverbální akustický p. 0 0  

Oznámení 20 2 2,044989775 Mlčení  211 22 21,57464213 

Dotaz 6 1 0,613496933 Jiné 373 38 38,1390593 

Recepce 30 3 3,067484663     

Posuzování 0 0  5. kategorie n %  

Spoluúčast 204 21 20,85889571 
Obsahuje projev věcný 

význam?      

Nejasná situace 373 38 38,1390593 ano  94 10 9,611451943 

    ne 884 90 90,38854806 

6. kategorie n %  
Jedná se o integ. nebo 

domin. projev?      

Učební činnost 558 57 57,05521472 Integrační 74 8 7,566462168 

Organizační činnost 47 5 4,805725971 Dominantní 34 3 3,476482618 

Jiná 373 38 38,1390593 Neutrální 870 89 88,95705521 

        

7. kategorie n %  8. kategorie n %  

Přímá recepce 50 5 5,112474438 Přímá recepce 21 2 2,147239264 

Nepřímá recepce 20 2 2,044989775 Nepřímá recepce 246 25 25,15337423 

Výkon činnosti pod PK 205 21 20,96114519 Výkon činnosti pod PK 21 2 2,147239264 

Výkon činnosti bez PK 0 0  Výkon činnosti bez PK 0 0  

Odpověď 18 2 1,840490798 Odpověď 12 1 1,226993865 

Vlastní iniciativa 20 2 2,044989775 Vlastní iniciativa 0 0  

Interakce neprobíhá 665 68 67,99591002 Interakce neprobíhá 678 69 69,32515337 

        

9. kategorie n %      

Přímá recepce 38 4 3,885480573     

Nepřímá recepce 278 28 28,42535787     

Výkon činnosti pod PK 6 1 0,613496933     

Výkon činnosti bez PK 656 67 67,07566462     

Odpověď 0 0      

 


