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Podle Rychteckého a Fialové (1998) v didaktickém procesu  se odlišuje 5 způsobů 

motorického učení.  

Imitační učení 

      Patří k nejrozšířenějším druhům, které se při nácviku pohybových dovedností 

využívají. Nejčastěji se využívá u začátečníků, u nejmladších žáků i ve cvičeních 

vyžadujících přesnost  (rozcvičení, aerobik, atd.). Využívá se i tam, kde jsou složitější 

druhy učení náročné na abstraktní a myšlenkové zpracování učebního obsahu, vyžadují 

od učícího se specifické vědomosti, které nemá.  

      Nácvik probíhá většinou komplexním způsobem, pohybová dovednost se nacvičuje 

jako jeden celek. Fixace dovednosti se uskutečňuje jejím mnohonásobným opakováním 

a oživuje se znovu předvedením – demonstrací.  

      Imitační učení se používá pouze na začátku nácviku při osvojování pohybu. 

 

Instrukční učení 

      Je náročnější, protože představa nacvičované dovednosti se utváří dle slovních 

pokynů – instrukcí.  

      Kromě popisu může instrukce obsahovat i návod, jak při učení postupovat. Žák 

proto musí ještě před prvními praktickými pokusy sdělený obsah instrukce analyzovat   

a myšlenkově zpracovat. Pro takovou činnost však musí ovládat nezbytné poznatky       

o nacvičované dovednosti, znát názvosloví, odborné termíny a za nimi si představit 

konkrétní cvik. Učitel se proto musí přesně vyjadřovat, aby podstatu nacvičovaného 

pohybu co nejlépe vystihl a žáci ji mohli pochopit.  

      Instrukční učení se aplikuje zpravidla při nácviku obtížnějších pohybových struktur, 

které se většinou nacvičují analyticko – syntetickým vyučovacím postupem.  

      Dané učení se užívá u zkušenějších žáků, přibližně od 10 – 11 let, u kterých je 

abstraktní myšlení již částečně utvořeno a verbální popis cvičení i návod k němu může 

být adekvátním podnětem.  

 

Zpětnovazební učení 

      Vychází z principu pokusu a omylu v učebním procesu i vhledu do nacvičované 

dovednosti. O správnosti provedení pohybu se dozvíme až po jeho provedení. 

Nositelem zpětné informace je nejčastěji učitel. Někdy lze získat zpětnou informaci       

i bez učitele (shozená laťka, seskok z nářadí s pádem, dosažený čas).  
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v poskytování zpětných informací, aplikace a způsoby hodnocení průběžných i finálních 

výsledků vyučování. S výběrem jednotlivého didaktického stylu u umů vzrůstá podíl 

subjektivní odpovědnosti, zvyšují se nároky na optimalizaci jejich motivace, aktivity, 

iniciativy a samostatnosti v rozhodování (Rychtecký a Fialová, 2004).   

      Didaktický styl podle Skopové a Zítka (2005) je vymezený model chování učitele, 

ve kterém je podstatné, kolik rozhodnutí provede sám učitel a kolik přenese na žáka, 

skupinu, třídu. V tělesné výchově převládá styl příkazový a přímé řízení učebních 

činností (na každý příkaz, povel či úkol se očekává bezprostřední odpověď). 

      Didaktické styly jsou relativně vymezené způsoby charakteristické pro realizační 

činnosti trenéra i učitele. Uplatňují se převážně v tréninkové jednotce. Jsou jistým 

druhem sociálního chování, které určují různé vnitřní podmínky (struktura a dynamika 

osobnosti, motivace, znalosti, zkušenosti, citová a sociální adaptabilita, způsob vnímání 

prostředí atd.) a které se týká rozhodování, sdělování informací, různých pokynů, 

ovlivňování, přesvědčování, patří sem i diagnostická a hodnotící činnost. Cílem je nejen 

dosahování sportovních cílů, ale i cílů výchovných a rozvoj daného jedince (Dovalil      

a kol., 2008).  

 

Dovalil a kol. (2008) rozlišuje následující didaktické styly:  

Didaktický styl příkazový 

      Veškerá rozhodnutí a instrukce provádí učitel. Navenek se projevuje v dobré 

formální kázni, učitel má stále všechno pod kontrolou. Na jeho příkazy a pokyny reagují 

buď jednotlivci nebo skupina. Obvykle je používán pro dodržení bezpečnosti, nácvik 

pevného modelu činnosti, zvláště v počátečních fázích. 

 

Didaktický styl praktický 

      Vychází z učitelovy nabídky úkolů žákům, přizpůsobení organizace a poskytování 

individuálních zpětných vazeb. Cílem je snaha o povzbuzení a dialog se svěřenci. 

Kvalita činnosti není posuzována podle jednoho standardu. Na žáka je přesouvána část 

rozhodnutí, jejichž kvalitu provedení si mohou ověřovat otázkami a také aktivitami 

ostatních. Učitel musí dávat jasně najevo, že svěřencům věří a bere v úvahu různé 

schopnosti projevující se rozdílným výkonem a projevem.  

 

 

 



 25 

Vilímová (2002) dělí vyučovací postupy následovně: 

a) komplexní metoda 

      Používá se při nácviku dovedností, které se vyznačují jednoduchostí, mají přirozený 

charakter a bylo by nadbytečné je dále rozkládat. 

      Komplexní metoda je vhodná pro děti, začátečníky a pro získávání dovedností 

v hrubé formě.  

 

b) dílčí (analyticko – syntetická) metoda 

      Využívá se u vyspělejších žáků, kteří jsou připraveni analytickou formu učiva 

přijímat. Aplikuje se v nácviku složitých a obtížných pohybových struktur, které si žáci 

nemohou osvojit naráz, ale postupným zvyšováním obtížnosti. Jedná se například           

o pohybové činnosti ve sportovní gymnastice, atletice atd.  

      Metoda postupuje od nácviku dílčích pohybů k pohybu cílovému. V této metodě se 

nerozvíjí rytmus a při  nesprávném pochopení dílčích cvičení vede k setrvání 

v polohách, zdůrazňuje se forma na úkor funkce. 

 

c) synteticko – analytická metoda 

      Vychází z rovnocennosti obou předchozích struktur. Jak komplexních pohybových 

činností, tak i jejich analytických struktur, přičemž nácvik obou probíhá nejčastěji 

souběžně.  

 

      O výběru a použití metody rozhoduje charakter činnosti a její specifičnost, 

počáteční způsobilost žáka a cíl pohybové činnosti (Rychtecký a Fialová, 1998). 

 

 

2.7  Organizace lyžařské výuky 
      Před samotnou výukou lyžování by si měl instruktor nebo učitel uvědomit, s jakým 

druhem skupiny bude pracovat, jak jsou jedinci schopní lyžaři a podle toho přizpůsobit 

danou hodinu. 

      Volba místa cvičení se odvíjí podle zvoleného cíle vyučovací hodiny, dovednostní 

úrovně žáků a především podle bezpečnosti určeného místa. 

      Sklon svahu volíme u začátečníků mírný až skoro rovný s postupným zvyšováním 

lyžařské úrovně svěřenců přecházíme k náročnějšímu svahu. 


