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Abstrakt 

 

Název:     Individuální výuka lyžování předškolních dětí  

 

 Cíle: Cílem diplomové práce je na základě pozorování interakce instruktor či rodič a 

žák ukázat, jaký druh lyžařské výuky je pro předškolní věk vhodnější.  

 

 Metody: V této práci jsem použila zúčastněné pozorování a řízený rozhovor. Při 

zúčastněném pozorování jsem si zaznamenávala průběh lyžařské výuky do předem 

připravené tabulky se zadanými kritérii (věk dítěte, typ vyučujícího, délka vyučovací 

hodiny, délka svahu, druh terénu, použitá metodika výuky, způsob nácviku pluhu, 

opravování chyb, komunikace během výuky). Řízený rozhovor jsem použila po 

skončené výuce a probíhal s rodičem dítěte a instruktorem. Strukturovaný rozhovor se 

skládal z otevřených otázek. Při rozhovoru jsem použila otázky vztahující se ke 

zkušenostem nebo chování a vztahující se ke znalostem a vnímání. 

      

 Výsledky: Navázání prvního kontaktu probíhalo pouze při lyžařské výuce vedené 

instruktorem. Instruktor si musel dítě získat. Mezi rodičem a dítětem první kontakt 

neprobíhal. Během výuky probíhala komunikace mezi vyučujícím a dítětem. Instruktor 

se po celou dobu výuky snažil udržovat komunikaci s dítětem. Zároveň používal 

takovou terminologii, které dítě rozumí a nedochází k následnému nedorozumění. 

Rodiče často během své výuky používali takovou terminologii, které dítě nerozumělo a 

následně docházelo k oboustrannému nedorozumění a rodiče zvyšovali hlas. Nácvik 

pluhu a metodika výuky probíhala u všech instruktorů obdobně, protože všichni 

instruktoři prošli stejným školením. Instruktoři během výuky používali pro regulaci 

rychlosti například tyč, obruče. U rodičů se nácvik a metodika výuky lišily. Rodiče 

používali během výuky pomůcky (například lano, obruč atd.) k regulaci rychlosti jízdy. 

Oprava chyb probíhala jak u instruktorů, tak u rodičů bezprostředně.  

                 

Klíčová slova: instruktor lyžování, lyžařská škola, individuální výuka lyžování, 

lyžování, předškolní věk 

 



 

Abstract 

 

Title: Individual ski lesson of preschool children 

 

Targets: The target of diploma work is on base of observation the interaction of ski 

instructor or parent and pupil to show, which kind of ski lesson is more appropriate for 

preschool age. 

 

Method of diploma work: In this work I used attended observation and controlled 

conversation. During attended observation I have taken notices progress of ski lesson to 

my beforehand prepared table with fixed criterions (age of child, sort of teacher, 

duration of teaching lesson, length of slope, kind of terrain, teaching methods, way of 

snowplough practice, correction of mistakes, communication during teaching lesson). I 

used controlled conversation after the end of lesson and the conversation was led with 

parent of child and instructor. Controlled conversation was composed from open 

questions. During conversation I used questions regarding experience or behaviour, 

knowledge and perception.  

 

Result: Establishing of the first contact of a teacher and a child was performed only 

during instructor lesson. The instructor had to get child to his side. Between parent and 

child hasn´t been first contact. During the lesson there was communication only 

between the teacher and the child. Instructor tried to communicate with child during 

whole lesson. The instructor used also such terminology which child easily understood 

and didn´t lead to the any misunderstanding. Parents often used terminology, which 

child didn‘t understand and then started misunderstanding and parents raised the voice. 

The practice of snowplough and lesson method were lead nearly in the same way by 

each instructor, because they passed the same training. The parents practice and method 

of lesson were different. Parents used during lesson tools (rope, rings) in order to 

regulate a speed. The correctness of mistakes was made immediately during the lesson 

of instructors as well during the lesson of parents. 

 

Key words: ski instructor, ski school, individual lesson of ski, ski, preschool age               
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1  Úvod  

     Samotná výuka  lyžování se v poslední době stala velice populární a společenskou 

činností. Stále více lidí se začíná učit lyžovat v jakémkoliv věku, rodiče své děti od 

útlého věku vedou ve svých stopách a již od dětství se je snaží naučit lyžovat.         

      Všichni rodiče se navzájem liší při výuce lyžování v použité metodice výuky           

a přístupem k této činnosti. Někteří rodiče jsou iniciativní a snaží se své děti sami naučit 

lyžovat, jiní využívají veřejné služby lyžařských škol, které mají vyškolené instruktory 

a děti jsou po celou dobu výuky pod  dohledem specialisty.  

      Jak se postupem času lyžování neustále vyvíjí, současně se mění i výuka lyžování. 

Neustále vznikají poutavější a líbivější metody výuky, které mají za úkol všechny 

začínající lyžaře zaujmout a přilákat tímto způsobem co nejvíce ,,nelyžařů‘‘ k učení této 

dovednosti. Mezi prvky vývoje lyžování je možné zařadit metodiku výuky, organizaci 

výuky, postupné kroky během učení, užité pomůcky, stavění dětských hřišť a kurzy 

instruktorů, jak instruktorů v lyžařských školách, tak i pedagogických učitelů, kteří 

vedou výuku ve školách v průběhu lyžařského výcviku. 

       V poslední době se lyžařské školy převážně zaměřily na způsob výuky budoucích 

dětských lyžařů. Na to, aby děti hodina s lyžařským instruktorem zaujala, aby se rády 

vracely do hodin a aby se jim lyžování zalíbilo a opět se k němu vracely. Z tohoto 

důvodu musí být instruktoři po celou výuku kreativní, vytvářet  neustále nové hry, 

příběhy, které by dítěti danou činnost přiblížilo a dítě bez vědomí pocitu učení nové 

dovednosti plnilo zadaný úkol.            

      Jak výuka s instruktorem, tak i výuka s rodičem má své přednosti, pozitivní        i 

negativní stránku. Mezi přednosti výuky s rodiči patří vzájemná znalost žáka a 

vyučujícího, rodič zná o dítěti velké množství informací a dobře ví, jak dítě zaujmout a 

přesvědčit    ke spolupráci při výuce. Předností instruktora je znalost metodiky výuky 

lyžování, lyžařská škola vlastnící dětské hřiště pro začátečníky a také instruktoři mající 

velké množství pomůcek pro výuku.     

      Diplomová práce by měla poskytnout obecný náhled na jednotlivé výuky předem 

vybraných vyučujících a vytvořit představu o používané metodice rodiče a instruktora, 

jaké výhody a nevýhody přináší jednotlivé typy výuky. 
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2  Teoretická východiska 
 

2.1  Ontogeneze motoriky 

      Vývoj člověka neprobíhá rovnoměrně. V určitém časovém úseku několika let 

dochází vždy ke změnám, kdy se určitá nová etapa člověka vyvíjí, zdokonaluje a na 

konci období se její vývoj relativně ukončuje. 

      Nejintenzivnější vývoj probíhá v batolecím období (1 – 3 roky), kdy se u člověka 

vyvíjí pohybové ústrojí (dítě začíná chodit, běhat, samo poznává své okolí, 

osamostatňuje se) a smyslové ústrojí (začíná komunikovat s okolím, učí se první slova, 

věty). Naopak nejméně životních změn probíhá v dospělosti a ve stáří, kdy má jedinec 

zcela vyvinuté základní schopnosti a dovednosti a dochází u něj pouze k učení nových 

dovedností, které patří k druhotným činnostem. Neustálým učením dochází u člověka 

k novým postřehům, zvládnutím nových činností, nacházení nového smyslu života a 

zejména k nezakrnění smyslových vjemů (Vágnerová, 2008). 

      Vývoj osobnosti se člení na stádia, která se jedno od druhého liší určitými znaky a 

následují po sobě v určitém zákonitém sledu. Průběh předchozích stadií dále ovlivňuje, 

jak budou probíhat stadia následující. 

      Každé období je něčím výjimečné. Změny morfologického, fyziologického, 

psychického a sociálního charakteru, k nimž během vývoje dochází, spolu úzce souvisí, 

neprobíhají však stejnoměrně.  

      Všichni učitelé by měli při své práci s dětmi vycházet ze znalostí specifických 

věkových charakteristik. Respektování stadia vývoje umožňuje učitelům základní 

orientaci v jejich výchovně – vzdělávací strategii. 

 

Z pohledu ontogeneze motoriky se období dělí na následující  (Jansa a Dovalil, 2007): 

1) integrační (období mládí 0 – 20 let)  

a) dětství (0 – 11 let) 

- předškolní období (0 – 6 let) 

- mladší školní věk (6 – 11 let) 

b) dorostové (11 – 20 let) 

- puberta (11 – 15 let) 

- adolescence (15 – 20 let) 
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2) kulminační (období dospělosti 20 – 60 let) 

a) 1. období 20 – 30 let 

b) 2. období 30 – 45 let 

c) 3. období 45 – 60 let 

 

3) involuční (stáří 60 a více let) 

 

Podle   Vágnerové (2000) se období dělí na: 

- prenatální období (od oplození vajíčka do narození dítěte) 

- novorozenecké období (trvá přibližně 1 měsíc) 

- kojenecké období (1 měsíc až 1 rok) 

- batolecí věk (od 1 do 3 let) 

- předškolní věk (3 až 6 – 7 let) 

- školní věk - raný školní věk (od 6 – 7 do 8 – 9 let) 

-                   - střední školní věk (od 8 – 9 do 11 – 12 let) 

-                   - starší školní věk (12 -  15 let) 

- období dospívání - pubescence (11 – 15 let) 

-                              - adolescence (15 – 20 let) 

- dospělost - období mladé dospělosti (20 – 35 let) 

-                 -  období střední dospělosti (35 – 45 let) 

-                 -  období starší dospělosti (45 – 60 let)   

- období raného stáří (60 – 75 let) 

- pravé stáří (po 75 letech) 

 

      Langmeier a Krejčířová (2006) uvádějí následující dělení:   

- prenatální období  

- novorozenecké období (1 měsíc) 

- kojenecké období (1 měsíc až 1 rok) 

- batolecí období (1 – 3 roky) 

- předškolní období (3 – 6 let) 

- mladší školní období (od 6 – 7 do 11 – 12 let)  

- období dospívání    - období pubescence (11 – 15 let) 

                                  - období adolescence (15 – 22 let) 

- časná dospělost (20 až 25 – 30 let) 
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- střední dospělost (do 45 let) 

- pozdní dospělost (od 45 do 60 – 65 let) 

- stáří (nad 65 let) 

 

      Jelikož se tato práce týká předškolního věku (3 – 6 let), budu charakterizovat 

podrobněji tuto věkovou skupinu.   

 

2.2  Předškolní věk 

      Na vymezení předškolního věku se shoduje většina autorů, například Vágnerová 

(2000),  Langmeier a  Krejčířová (2006) a další. Jedná se o období 3 – 6 let.   

      Myšlení předškoláka se neopírá o pojmy, ale o ,,pseudopojmy‘‘. Zatím co pojmy 

jsou založeny na vytřídění určité skupiny jevů podle podstatných, všem jejím položkám 

společných znaků, „pseudopojmy“ dítě třídí podle znaků, které mu jevově imponují, 

jsou mu nějak nápadné. 

      Neopírá se důsledně o trvalost předmětu v prostoru a čase. Přesypeme – li např. před 

očima dítěte korálky z širší nádoby do užší, je přesvědčeno, že je jich nyní více – vždyť 

přece dosahují výše. Souvisí to s neschopností explorace (nahlížení na určitou věc 

z různých úhlů, posuzování z různých stanovisek) (Helus, 2009). 

      Dítě předškolního věku je egocentrické, respektive antropomorfické. Jak je určitá 

věc zaujme nebo jak si přeje, aby něco bylo, tak to také je. Zvířata, jež má rádo, žijí 

samozřejmě v rodinách jako ono samo.  

       S dosaženou úrovní psychického a psychosociálního rozvoje osobnosti souvisí,      

že dítě začíná zaujímat elementární mravní postoje, vyjadřuje počáteční mravní pocity   

a názory. Ví co je správně, na co by mělo být hrdé, co je špatné a za co by se mělo 

stydět. Dítě si díky vlivu sociálního okolí a úrovni svého rozvoje postupně uvědomuje 

,,pravidla hry‘‘, smysl určitého řádu, platnost norem  a zásad, hodnoty pořádku a režimu 

(Vágnerová, 2008).        

      Sociální strana života je zcela ovlivněna rodinou, nicméně se na ní také podílí jeho 

kamarádství s vrstevníky. Pro předškolní dítě je kamarád ten, kdo chce to, co chci já.   

Na druhé straně děti v této době přijímají i postiženého vrstevníka – ještě si dostatečně 

nezafixovaly běžné sociální předsudky. Když ovšem okolí (rodina) dá předsudky 

najevo, dokáže je dítě vyjádřit zle. Na druhé straně při vhodném výchovném působení 
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dokáže být nejen předsudků prosté, ale zajímá se o ,,jinakost‘‘ druhého dítěte a touží   

mu pomáhat (Vágnerová, 2008). 

      Období od ukončení 3. roku do ukončení 6. roku je označováno jako období dětské 

hry. Předškolní věk je charakteristický stabilizací vlastní pozice ve světě, diferenciací 

vztahu ke světu. Toto období je také označováno jako období iniciativy, dítě má potřebu 

něco zvládnout, vytvořit a potvrdit tak svoje kvality, aktivity a iniciativy (Vágnerová, 

2008). Také Kouba (1995) toto období nazývá obdobím dětské hry, která je hlavním 

zaměstnáním dítěte. 

      Typické pro postavu předškoláka jsou odstávající lopatky a vyklenutá břišní stěna 

dopředu vlivem dosud málo vyvinutého zádového a břišního svalstva. Podíl aktivní 

tělesné hmoty na celkové hmotnosti se zvyšuje vlivem velké pohybové potřeby 

(spontánní pohybová aktivita se odhaduje dle Kučery a kol. (1997) asi na šest hodin 

denně), jejímž výsledkem je postupné zlepšování motoriky a posturální funkce.  

      Úroveň motoriky a pohybové výkonnosti kladně ovlivňují ještě i změny funkční, 

především charakteristické snižování klidových hodnot tepové a dechové frekvence      

a postupné dozrávání centrální nervové soustavy (CNS). Myelinizace nervových drah   

a diferenciace vrstev mozkové kůry (stratifikace) vrcholí kolem pátého roku                

(je v podstatě dokončen růst a vývoj nervové soustavy).  

      S rozvojem motoriky dochází k rozšiřování zkušeností dítěte a tím i k rozvoji 

myšlení, paměti, řeči a fantazie (v tomto období rozvoj fantazie vrcholí). Vnímání je 

dosud nepřesné (převažuje vnímání např. pohybu jako celku), zlepšuje se                     

ale i pozornost, soustředěnost a začíná se formovat závěrečná paměť (Vágnerová, 

2008).  

      Vývoj poznávacích procesů je velmi intenzivní a umožňuje dítěti stále důkladněji 

poznávat svět kolem něho. Přesto ve všech poznávacích procesech není ještě na úrovni 

dospělého člověka, charakteristické odlišnosti odpovídají vývoji nervové soustavy         

i zkušenosti dítěte. Vývojové zvláštnosti jsou ve vnímání prostoru i času, paměti, 

obrazotvornosti i myšlení. 

      Poznávací procesy se v předškolním věku kvalitativně mění. Týká se to především 

vnímání, které bylo u batolat ještě značně ovlivňováno city a nyní se od nich odděluje. 

Vnímání nabývá na analytičnosti, dítě už nevnímá věci jako celek, ale všímá si více 

detailů. V předškolním věku si dítě více všímá barvy a učí se ji přesněji rozlišovat         

a pojmenovat. 
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      Vývojové zvláštnosti jsou i ve vnímání prostoru. Dítě má tendenci přeceňovat určitý 

prostor co do velikosti (zahrada se mu jeví větší než dospělému), nevnímá ještě 

hloubku. Proto i obrázky nakreslené perspektivně vnímá jako plošné, dvourozměrné. 

Postupně dospívá k rozlišování pojmů blízkost – vzdálenost, vně – uvnitř, uzavřený – 

otevřený, ale myslet v geometrických a prostorových rozměrech je schopno až později.  

      I vnímání času působí dítěti v tomto věku potíže. Dítě nevnímá časové úseky reálně, 

má sklon je přeceňovat, zdají se mu delší než dospělému člověku. Špatně se orientuje 

v minulosti i budoucnosti (Trpišovská, 1998).  

      Vnímání je globální, dítě vnímá celek jako souhrn jednotlivostí, kde zatím není 

schopno rozlišovat ani základní vztahy. Nechá se snadno upoutat výrazným detailem, 

zvláště má-li nějaký vztah k jeho aktuálnímu zájmu nebo potřebě. 

      Vnímání prostoru je dosud nepřesné, i když se dítě orientuje v nejbližším okolí 

domova. Nepřesně vnímá časové úseky. Čas umí posoudit jen ve vztahu ke konkrétní 

činnosti – ještě se 3 x vyspím a pojedu k babičce. Postupně přechází od smyslů 

vázaných na hmat k distálním, vázaným na zrak a sluch.  

      Paměť je v předškolním období převážně bezděčná. Záměrná paměť se začíná 

vyvíjet až kolem pátého roku. Převažuje paměť mechanická. Kapacita mechanické 

paměti spolu s aktivitou a zvídavostí tohoto věku tvoří dobrý základ pro snadné 

přijímání informací. Dítě si například obrázkem na stránce knížky vybaví rozsáhlé 

texty. Je to vhodné období pro započetí výuky cizích jazyků, ale s využitím metod 

přiměřených věku. 

      Paměť je spíše konkrétní. Lépe si dítě zapamatuje konkrétní události než slovní 

popis. Převažuje paměť krátkodobá, i když mezi pátým až šestým rokem už nastupuje      

i paměť dlouhodobá (Šulová, 2005). 

      Všechny děti předškolního věku mají vysokou pohybovou potřebu. Pohyb 

jednoznačně výrazně ovlivňuje organismus jako celek i jeho jednotlivé části. Bez této 

adekvátní stimulace nemůže být vývoj fyziologický. Pohybová činnost je dominantní 

nejen pro samotný tělesný a funkční vývoj dítěte, ale současně se promítá i do funkcí 

smyslových orgánů, poznávacích, rozhodovacích procesů myšlení, ovlivňuje rozvoj řeči 

a napomáhá vytvářet základní životní návyky (Vágnerová, 2008). 

      Kromě záměrné, systematické a cílevědomé pohybové aktivity musí obsahovat 

volnou spontánní pohybovou aktivitu. V ní dítě rozvíjí a formuje vlastní myšlenkové 

pochody, učí se propojovat konkrétní myšlení do konkrétního výsledku, tj. pohybu, 

hodnotí efektivnost svých myšlenek. Jako optimální množství spontánní pohybové 
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aktivity se uvádí 60 % volného času, jako životní minimum 50 % doby bdění (Kučera, 

1988). 

      Základním prostředkem pohybové aktivity je hra (psychomotorická), ve které se již 

začínají uplatňovat jistá jednoduchá pravidla a soutěživost mezi dětmi. Pohybové 

dovednosti si předškolák osvojuje především globálně, u jednotlivých pohybů začíná 

být již schopen elementárního chápání. 

      Bezpečně na konci období ovládá běh i jeho jednotlivé složky, jako je skok a jeho 

kombinace s během (skok do dálky z rozběhu, nižší úroveň zůstává u skoku do výšky). 

Kvalita spojení běhu a hodů zvláště u děvčat stále není dobrá. Uspokojivá je ale další 

kombinace házení a chytání. Je samozřejmé, že kvalita i kvantita osvojovaných 

pohybových kombinací se odvíjí od množství a kvality vlastní pohybové aktivity. 

Především na konci tohoto období již existují mezi jednotlivými dětmi velké 

meziosobní výkonnostní rozdíly (Einonová, 2007). 

      Udržování rovnováhy není snadné ani v klidu, natož při pohybu za ztížených 

okolností. Čtyřleté dítě dokáže stát na jedné noze jen několik sekund (4 – 8 s). Pětileté 

dítě již chodí po kládě s dostatečnou bezpečností a šestileté i po prkně umístěném půl 

metru nad zemí. V pěti letech vydrží stát dítě 10 s na špičkách prstů obou nohou, o rok 

později střídavě na levé a na pravé noze (Kučera, 1988). 

      V tomto období se rozvíjí  především hrubá motorika (ke konci se zlepšuje               

i motorika jemná), je možné začít s uvědomělým výcvikem plavání, bruslení a lyžování 

(Bursová a Rubáš, 2001). 

 

Kučera a kol. (1997) uvádí následující zásady pohybové aktivity předškolních dětí: 

-  pestrost pohybových aktivit (rychlé střídání jednotlivých forem) 

- preference dynamických činností nad statickými 

- rozvoj pohybových schopností hravou formou (honičky atd.), rychlé střídání silových, 

rychlostních, vytrvalostních i obratnostních her, využití psychomotorických her 

(psychický a sociální rozvoj pohybem) 

- vysoká motivace 

- perfektní ukázka pohybové dovednosti  

 

  V gymnastických hodinách (ale i v ostatních) zařazujeme především všestranně 

rozvíjející činnosti (na ně lze později navázat specializovanou průpravou), zpevňovací 

cvičení, prolézání a přelézání nejrůznějších překážkových drah, které pestře napomáhají 
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ovlivňovat dítě po stránce kondiční i koordinační. Hlavním náčiním by měl být míč   

pro svou dynamičnost a v současné době nejrůznější psychomotorické pomůcky. 

Nedoporučuje se předčasný specializovaný trénink. 

      Úroveň kondičních schopností zůstává na nízké úrovni, k jejich nárůstu dochází 

především díky růstu organismu a jeho funkční kvalitě. Záměrný rozvoj je brzděn 

nízkou úrovní především volních předpokladů. Lze však dosahovat poměrně vysoké 

úrovně koordinačních schopností, kromě reakčně rychlostní schopnosti. Pro tento věk  

je typický velký rozsah kloubní pohyblivosti, což nesprávně využívají v některých 

sportech s ranou specializací (např. moderní gymnastika), jelikož opakovaná stimulace 

může vést až k chronickému poškození (hypermobilitě) pohybového aparátu (Bursová  

a Rubáš, 2001). 

      Rychlostní schopnosti mají velký význam v předškolním věku, proto bychom         

je měli rozvíjet už od dětství, kdy jsou k tomu optimální předpoklady. Doba zatížení 

nesmí být příliš dlouhá, stačí 5 – 10 s s dostatečnou dobou odpočinku. V období 3 – 6 

let rozvíjíme rychlost například různými skokovými cvičeními, běžeckými cvičeními, 

krátkými sprinty, starty z různých poloh, štafetovými hrami, rychlostními hrami atd. 

      K dalším pohybovým schopnostem patří silové a vytrvalostní. Ty ovšem v tomto 

věku nerozvíjíme samostatně, ale využíváme například metodu přirozeného posilování  

a pro trénink vytrvalosti využíváme různé herní formy (Brůna, Bursová, Votík a kol., 

2007).   

      V předškolním období vývoj řeči prudce pokračuje. Od tří let vytváří dítě postupně 

složitější věty. Rychle se rozšiřuje slovní zásoba. Významnou úlohu v rozvoji řeči má 

nápodoba řeči, která je výběrová. Dítě hovoří na konci tohoto období zpravidla                

bez výrazných gramatických chyb. Gramatická pravidla si osvojuje na základě 

nápodoby řeči a na základě jazykových citů. 

      Sluchové vnímání řeči bezprostředně souvisí s vlastním rozvojem řeči. Mateřskému 

jazyku se dítě učí prostřednictvím sluchu. Sluchové vnímání řeči předchází schopnosti 

artikulovat slova (již kolem třetího měsíce dítě rozlišuje některé elementy řeči a reaguje 

na ně). 

      Mezi čtvrtým a pátým rokem začíná dítě rozlišovat a analyzovat jednotlivá slova        

ve větě. K rozvoji této schopnosti mu napomáhají říkadla, která řeč nejen rytmizují,          

ale celek věty dělí do menších částí. Tím se dítě učí sledovat i jednotlivé slabiky slov. 

      Kolem pátého roku začínají děti vnímat jednotlivé hlásky ve slovech. Nejprve 

rozlišují, kterou hláskou slovo začíná, později dovedou určit poslední hlásku slova. 
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Nejobtížnější úkol sluchové diferenciace a analýzy je určit hlásku uprostřed slova. 

Vnímání délky samohlásek a rozlišování mezi měkkými a tvrdými souhláskami dítě 

běžně zvládá v šestém až sedmém roce života (Švingalová, 2003). 

      Období mezi třetím až šestým rokem je obdobím zkvalitňování řečových 

dovedností. Je dobou rozšiřování slovní kapacity s velkými individuálními rozdíly. 

Dochází k osvojování gramatických pravidel – jednoduché stupňování, časování                

a skloňování, které se často projevuje na principech jednoduchých analogií. 

      V předškolním období převládá komunikativní složka řečí – řeč je především 

dorozumívacím prostředkem a sehrává významnou roli v procesu sociální integrace 

jedince do skupiny i v rozšiřování akčního prostoru v procesu interakce s personálním         

i předmětným prostředím. Rozvíjí se též kognitivní složka řeči, neboť s rozvojem řeči 

souvisí růst poznatků a zkušeností, které nemusí být vázány na bezprostřední vlastní 

zkušenost, ale na čtený text, verbální popis obrázků, rozvoj představivosti takto 

stimulované. Dítě si umí představit slova, která nikdy reálně nevidělo, ale o nichž má 

základní znalosti. 

      Další složkou řeči je složka expresivní – dítě již dokáže jednoduchým způsobem 

vyjadřovat své pocity, prožitky, potřeby. Též regulační funkce řeči se rozvíjí. Řeč je 

užívána k regulaci chování. Čtyřleté až pětileté dítě se řídí často instrukcemi 

převedenými do tzv. vnitřní řeči. 

      Zvětšuje se rozsah i složitost vět, užívají se souvětí souřadná i podřadná, roste zájem 

dítěte o řeč – delší dobu je schopno poslouchat čtený text (Šulová, 2005). 

      Pro jemnější diferenciaci ve sluchovém vnímání svědčí hlavně pokroky v řeči, dítě 

rozlišuje i hlásky zvukově si velmi blízké a samo je správně vyslovuje ke konci období 

předškolního věku. Mění se i rozsah a intenzita sluchového vnímání, dítě rozliší             

i polohu a výšku tónů, některé děti jsou schopné i správně intonovat (Trpišovská, 1998). 

 

 

2.3  Teorie učení 

      Učení umožňuje získání zkušeností a formování žáka v průběhu jeho života. Plní 

funkci přizpůsobování se organismu k prostředí a změnám v tomto prostředí (Průcha, 

Walterová a Mareš, 2001). Tento proces se uskutečňuje pomocí zpracování informací, 

jejich paměťovým uchováním na základě zpětné vazby a vytváření nových složek 

chování (Linhart, 1987). 
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      Psychické procesy a funkce, které jsou v průběhu učení aktivovány a které 

se podílejí na kvalitě a trvalosti učení, jsou především motivace, poznávací procesy        

a paměť (Vágnerová, 2008).  

      Abraham H. Maslow vytvořil teorii motivace, která rozděluje potřeby člověka       

do pěti skupin – fyziologické potřeby, potřeby bezpečí, sociální potřeby, potřeby uznání 

a potřeby sebeaktualizace. Komplex motivů činností člověka, spojený především 

s potřebami, zájmy, postoji a vlohami, jsou současně doprovázeny  určitými emocemi, 

které se objevují při zahájení, průběhu nebo výsledku učení (Vágnerová, 2008).  

      Motivace je tak složitá, protože v ní působí větší počet rozmanitých potřeb, citů, 

hodnotových orientací i dílčích motivačních momentů. Motivace chování člověka má 

vnitřní a vnější zdroje. Vnitřními zdroji jsou potřeby, vnějšími popudy – incentivy.  

      Potřeby tvoří dispoziční motivační základ a jsou hierarchicky uspořádány. 

Vývojový základ tvoří potřeby fyziologické – primární. Během života se utváří potřeby 

sekundární – psychické. U jednotlivých žáků probíhá v rámci obecných zákonitostí 

individuální vývoj – utváří se neindividuální struktura potřeb, která je základem 

motivačního zaměření osobnosti, jež se projevuje mimo jiné fixací a citlivostí na určitý 

typ incentiv (podnětů). Incentivy jsou vnější podněty (jevy, události, názory, atd.), které 

mají schopnost vzbudit a většinou i uspokojit potřeby člověka (Bendl, 2008).   

      Vnitřní motivací se rozumí dílčí motivy spjaté přímo s příslušným předmětem nebo 

činností, které se žák učí (Fialová, 2010). Za vnitřní motivaci považujeme takovou, 

která plyne převážně z poznávacích potřeb. Žák, který je vnitřně motivován, se učí 

proto, že učení pro něj představuje zdroj poznání (to, co se učí ho zajímá). To, co 

děláme, plně vychází z vlastní vůle. Žáci, které učební činnost zajímá, se v ní více 

angažují, častěji z ní pociťují vnitřní uspokojení, vykazují vyšší kvalitu porozumění       

a pochopení souvislostí. Vnitřní motivace, je – li navozena, bývá velice stálá                  

a napomáhá dlouhodobému motivačnímu nasazení, a to i po skončení povinné školní 

docházky. 

      Vnější motivace může mít řadu podob (dárek, pochvala, získání prestižního 

zaměstnání, atd.). Různé druhy vnější motivace se většinou posuzují podle míry, jak se 

přibližují vnitřní motivaci (Bendl, 2008). 

      Vnější motivace zahrnuje takové momenty, které jsou spjaty s příslušnou učební 

činností a jejím předmětem jen zprostředkovaně – jedná se o odměnu, pochvalu, prestiž, 

trest (Fialová,  2010).  
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      Motivační část je nutnou fází každé činnosti jedince – nenajdeme u člověka činnost, 

která by nebyla ničím motivovaná. V procesu učení slouží k probuzení zvědavosti,         

k upoutání pozornosti, navození zájmu o činnost nebo informace.  

      Motivace silně ovlivňuje úspěšnost žáků, jejich výkony, ale i rozvoj žákovské 

osobnosti. Je jednou z podmínek efektivního učení, ovlivňuje koncentraci, paměťové 

pochody, výdrž v učení, rychlost a hloubku učení. Na motivaci záleží, zda bude žák 

využívat nebo nevyužívat svého schopnostního potenciálu, a tím i bude – li své 

schopnosti dále rozvíjet. Práce s motivací je jedním z nejnáročnějších úkolů učitele. 

Nedostatek motivace či problémy s motivací musí učitelé řešit velmi často (Bendl, 

2008). 

      Úspěšnost učitelovy práce do značné míry závisí na tom, jak umí pracovat 

s žákovou motivací. Učitel může ovlivňovat motivaci především výběrem učiva, 

způsobem jeho prezentace, výběrem vyučovacích metod či organizačních forem, 

způsobem komunikace a interpretace se žáky a hodnocením. 

      Na motivaci žáků je potřeba se dívat z krátkodobého i dlouhodobého hlediska.        

U krátkodobých postupů má práce s motivací většinou podobu snahy vzbudit zájem 

žáka o probírané učivo. O této vstupní motivaci je pak mnohdy předpokládáno,            

že působí automaticky i později v průběhu vlastního učení, což jak vyplývá z analýz 

hodin i výpovědi žáků, velmi často neplatí. Motivaci spojené přímo s prováděnou 

učební činností bývá ve škole věnována daleko menší pozornost. U krátkodobých 

postupů motivování žáků se učitel zaměřuje na již existující potřeby. Nejsnadnější je 

zaměřit se na univerzální lidské potřeby jako je zvědavost, potřeba být kompetentní, 

potřeba autonomie a podobně, které lze aktualizovat téměř u všech žáků. 

      Učitelova práce s dlouhodobou motivací z dlouhodobého hlediska představuje 

především snahu o rozvoj osobnosti sféry potřeb u žáků a rozvoj autoregulačních 

zdatností aktivního vztahu k budoucnosti (Bendl, 2008 ). 

      Poznávací procesy se na procesu učení podílejí nejdříve na úrovni vnímání, kdy jde 

o rozpoznání obsahu učení, dále o zpracování na mentální úrovni (identifikuje význam 

poznávaného, ,,kategorizuje‘‘ řešení problému). Na kvalitě výsledku se také podílí 

pozornost (Příhoda, 1977). 

      Pozorovací proces je soubor procesů, jimiž člověk poznává sebe sama a okolní svět. 

Poznávací procesy zkoumá kognitivní psychologie i obecnější, interdisciplinární 

kognitivní věda, řadí se k nim zejména vnímání, zapamatování, vybavování, 

představivost, myšlení, zpracování verbální a neverbální informace. Z pedagogického 
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hlediska jsou důležité, protože tvoří podstatu učení, jsou součástí intelektuálního vývoje 

(Průcha, Walterová a Mareš, 2001). 

      Orientační reflex je u dětí mezi třetím až šestým rokem velmi živý, jak je zřejmé 

z jejich rychlého pozorování změn v prostředí a z otázek. Doba, po kterou jsou schopny 

soustředit pozornost, pozoruhodně roste. Podle výzkumů lze však děti tohoto věku 

nesnadno přimět k sledování téhož předmětu, tedy k úmyslné pozornosti. Poněvadž jsou 

mozkové buňky i vodivé dráhy dosud nedozrálé, jeví se u dětí značná oscilace 

pozornosti. Orientace se mění v dominantu teprve se vzrůstem zájmů. Ty  jsou u dětí 

tohoto věku ještě málo diferencovány a neustáleny (Příhoda, 1977).   

      Jestliže má však proces učení přinést trvalejší změny u jedince, musí být obsah 

učení osvojen, zapamatován – uložen, uchován a posléze znovu vyvolán z paměti.       

Až pokud jedinec reaguje na situaci pomocí nově nabyté odpovědi, vědomosti               

či dovednosti, můžeme říci, že se daný obsah skutečně naučil (Vágnerová, 2008). 

      Pro paměť dítěte je typická obrazotvornost, živelnost a citlivost. Nejprve si 

pamatuje materiál, který působí citově. Podněty vyvolávající radost, obdiv, nadšení, 

včetně podnětů vyvolávajících negativní citové zážitky. Na počátku tohoto období je 

paměť mimovolná, úmyslné zapamatování pozorujeme až ve druhé polovině 

předškolního věku. Paměťové procesy se uskutečňují převážně mechanicky, jedinec má 

sklon si pamatovat dle barvy, tvaru, polohy, zvuku apod. Je třeba rozvíjet logickou 

paměť. Můžeme dítěti předkládat k zapamatování jen srozumitelný, jasný a jeho 

chápání přiměřený materiál. Rozsah paměti roste a rozvíjí se i její trvalost, což jsou 

základní předpoklady pro systematické učení (Šikulova, Čepičková a Wedlichová, 

2005).  

 

 

2.4  Senzomotorické učení 

      Senzomotorické učení je učení manuálním zručnostem, návykům, motorickým 

operacím. Při tomto druhu učení jde o odpovědi motorické povahy, které se utvářejí 

v souvislosti se senzorickými jevy. Vždy se uplatňuje i vliv minulých zkušeností           

a činností (Prunner a kol., 2003).  

      Senzomotorické učení je učení se pohybovým návykům. Uskutečňuje se jako 

cvičení (výcvik, trénink). U člověka je to například jízda na kole, jízda na lyžích, hra    

na hudební nástroj a různé druhy sportovních, manipulačních a pracovních činností. 
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Podle Rycheckého 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 dnešní době přinesla velký přínos do zpestření zpětnovazebních informací v učení 

videotechnika. Žák zde může podle zhlédnutého záznamu provést průběžnou analýzu 

svých pohybů i chyb v nácviku. Videozáznam může také dobře zachytit vývoj nácviku  

i nepatrné změny v technice cvičení.  

 

Problémové učení 

      Řadí se k náročnějším druhům učení. Vyžaduje od žáků samostatnost a tvořivost. 

Může být uplatněno ve vyšších fázích motorického učení, kdy již žák má více 

zkušeností a dokonale chápe cíl, kterého je třeba v učení dosáhnout.  

      Hledání vhodného řešení, a tím i dosažení učebního cíle, není uskutečněno cestou 

pokusu a omylu. Každému praktickému pokusu předchází myšlenková analýza vzniklé 

problémové situace, završená formulováním hypotézy – předpokladu jejího možného 

řešení. Ta je následně v praktické činnosti ověřována a podle povahy průběžného 

výsledku je buď přijata nebo zamítnuta. 

      Řešením problémových situací lze nalézt dostupné rezervy v technice cvičení, 

vhodnou sestavu volných cvičení v gymnastice nebo odpovídající taktiku pro řešení 

herních situací.  

      Při řešení nastolených problémů postupuje žák buď zcela samostatně, nebo             

za pomoci rad učitele. Tvůrčímu řešení problému v tělesné výchově žákům pomáhají     

i vědomosti z jiných předmětů - fyziky, biologie, atd. 

 

Ideomotorické učení 

      Znamená učit se pohybu i ve svých představách. Jeho teoretická podstata spočívá 

v efektu, že kinestetické buňky v centrálním nervovém systému mohou být drážděny 

nejen periferně (aktivním pohybem), ale i centrálně (představou pohybu). Centrální 

podráždění může být evokováno slovem, pojmem, nebo si je může vybavit sám žák tím, 

že si promýšlí a představuje nacvičovaný pohyb.  

 

 

2.5  Didaktické styly 

      Didaktický styl vyjadřuje postoje učitele a žáků k vybranému učebnímu modelu, 

interakce učitele se žáky, dominance v rozhodování a řízení výchovně vzdělávacího 

procesu (organizace, zahájení a ukončení činnosti), způsob, druh, frekvence, zdroj 
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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 (Rychecký 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.  
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Didaktický styl reciproční 

      Přenáší na žáky rozhodnutí, která vyúsťují do zpětných informací a korekcí 

poskytovaných kolegům. Čím dříve se žák dozví, jak úkol provedl, tím větší má 

možnost ho případně korigovat. Může to vypadat například tak, že skupina se rozdělí   

do párů a každému jednotlivci v páru je přidělena specifická role. Jeden žák cvičí, druhý 

pozoruje, hodnotí, opravuje a pomáhá. Učitel se na sportovišti pohybuje a všímá           

si především pozorovatele, cvičícího žáka obvykle neopravuje. Neustálá komunikace 

s pozorovateli přispívá k rozvoji nezávislosti na učiteli a zdůrazňuje novou formu 

interakce mezi žáky. 

 

Didaktický způsob sebehodnocení 

      Má naučit svěřence samostatně vykonávat zadané úkoly. Učí se používat kritéria 

z předchozího stylu – poskytovat kolegům zpětné informace a korekce. Styl využívá 

všech těchto dovedností pro sebehodnocení. Žák začne cvičit, občas se zastaví a vrátí se 

k popisu. Koriguje výkon nebo jej stabilizuje. Přerušuje činnosti, aby o svém výkonu 

přemýšlel. Žák si po skončení úkolu musí uvědomit, co se mu podařilo nebo nepodařilo 

zvládnout. Učitel se snaží omezit vliv vnějších informací o průběhu a výsledku výkonu, 

žáci by naopak tyto informace měli hledat sami v sobě.  

 

Didaktický styl s nabídkou 

      Zavádí u jedné pohybové úlohy více výkonnostních úrovní formou alternativní 

nabídky. Žák si sám vybere počáteční hladinu výkonu. Při úspěšném překonání 

přistupuje žák k vyšším výkonům, případný neúspěch vede ke snížení výkonu. Cílem je 

přesunout rozhodnutí o volbě počáteční výkonové úrovně přímo na žáka a lepší 

vzájemné poznání jednotlivých členů skupiny.  

Didaktický styl vedoucí k řízenému objevování 

      Podmiňuje výběr sekvencí, dílčích řešení, skládajících se z otázek, které žáka 

postupně vedou k vytyčenému cíli. Každé dílčí řešení je podmíněno pozitivním řešením 

předchozího, proto musí učitel při přípravě anticipovat reakce žáků. Zvláštní postavení 

zde má hodnocení, vlastně je automaticky obsaženo v každém úspěšně zvládnutém 

dílčím řešení. 
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Didaktický styl se samostatným objevováním 

      Je vhodný především pro technickou a taktickou přípravu. Řízené objevování je 

závislé na reakcích na učitelovy podněty, samostatné objevování od žáků naopak 

očekává, že najdou správné pohybové alternativy samostatně. Je přirozené, že často 

neexistuje pouze jediná odpověď, naskýtá se tedy možnost hledat v pohybové činnosti 

různé alternativy a vybírat z nich ty nevhodné. Také v případě, kdy do řešení 

společného problému je zapojena celá skupina a výsledek představuje kompromis mezi 

různými alternativami řešení, zůstává vlastní řešení problémů vnitřní individuální 

záležitostí konkrétního žáka. 

 

Didaktický styl s autonomním rozhodováním žáka 

      Cílem je poskytnout žákovi příležitost, aby si sestavil individuální program, 

založený na poznaných tělesných a kognitivních kapacitách v příslušné oblasti. 

 

Didaktický styl s autonomním rozhodováním žáka o volbě stylu  

      Využívá se u velmi zkušených žáků, kteří jsou schopni komunikovat s učitelem       

a sdělit mu, že se chtějí připravovat za využití tohoto přístupu. Žáci musí být připraveni 

formulovat problémy a hledat řešení, takové postoje odráží připravenost žáka angažovat 

se v tomto stylu. Žák pak rozhoduje o průběhu celé přípravy, včetně konzultací hlavních 

záměrů s učitelem. Při výkonu sám sebe hodnotí. Učitelova role je podpůrná, svěřence 

obvykle hodnotí jen v omezené míře.  

 

 

2.6  Vyučovací postupy 

      Při osvojování poznatků a pohybových činností v tělovýchovném procesu se 

uplatňuje ve spojení s vyučovacími metodami rozvíjení logicko myšlenkových operací, 

aby se dosáhlo efektivnějšího, rychlejšího a trvalejšího osvojení vědomostí, pohybových 

dovedností a zručností i rozvoje vlastností osobnosti žáků. Jde o proces analýzy, 

syntézy, indukce, dedukce, porovnávání a zevšeobecňování (Kostková a kol., 1981).  

      Dle Vilímové (2002) patří vyučovací postupy k základním strategiím                      

ve vzdělávacím procesu. Jsou jedním z určujících hledisek v úvahách o dalším užití 

jednotlivých vyučovacích metod nebo jejich kombinací.   
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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 (Rychecký 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. 



 26

      Terénní tvary na sjezdovce využíváme s lyžaři, kteří dobře zvládají lyžařské 

dovednosti. V hodině lyžování je zařadíme jako zážitkový prvek. Mezi terénní tvary 

patří mulda, boule, hřbety, vlny, pravidelný sklon svahu a členěný svah. 

      Stejně tak u sněhových podmínek se volí náročnost podle lyžařské úrovně jedince. 

Při tvrdém nebo umělém sněhu volíme svah menšího sklonu u začínajících jedinců. 

      Během výuky musí učitel dbát, aby po celou dobu měl dostatečný přehled o svých 

svěřencích, svěřenci ho viděli a navzájem se obě skupiny slyšely. Učitel při proslovu 

vždy mluví tváří v tvář svěřencům. Pokud při učitelovu projevu fouká vítr nebo svítí 

slunce, učitel vždy stojí proti větru či slunci. S výkladem nové látky, nebo dodatcích 

ke cvičením, učitel vždy počká, až celá skupina skončí cvičení, aby všichni byli 

přítomni a učitele slyšeli (Strobl a Štancl, 2004). 

      Dle Tremla (2004) je potřeba vybrat vhodný terén pro výuku lyžování, který 

odpovídá cíli a schopnostem dané skupiny. Děti musí být rozděleny do skupin podle 

věkové kategorie a zvládnutého stupně dovedností. Skupiny by měly být pokud možno 

v tomto věku koedukované.  

      Během výuky lyžování stojí vyučující vždy na přehledném místě čelem ke družstvu 

před prostředním členem družstva. Při sněžení či větru stojí děti vždy zády k těmto 

vlivům.   

 

Organizační formy výuky 

      Termín organizační forma výuky bývá v didaktice uváděn v souvislosti 

s problematikou prostředků výuky a patří k základním otázkám teorie vyučování. 

Většinou tímto termínem označujeme způsob uspořádání výuky v konkrétních 

podmínkách určité výchovně vzdělávací situace a instituce (Šikulová a Mullerová, 

2001). 

      Organizační forma výuky je uspořádání celého vyučovacího procesu, jeho složek     

a vzájemných vazeb v čase a prostoru (Šikulová a Mullerová, 2001).     

     

      Klasifikace organizačních forem dle Šikulové a Mullerové (2001): 

- z hlediska časového 

- z hlediska místa, kde výuka probíhá 

- z hlediska počtu žáků, se kterými učitel pracuje 

 

 



 27

Přehled organizačních forem výuky podle množství zúčastněných žáků 

- Individuální forma výuky 

      Tato forma patří k nejstarším formám výuky. Učitel pracuje se žáky individuálně, 

není přesně vymezen školní rok, délka školní docházky. Efektivita této formy je velmi 

nízká, neboť v danou chvíli učitel pracuje vždy jen s jedním žákem. 

 

- Hromadná forma výuky 

      Tato organizační forma výuky patří k nejpoužívanějším.  

      Řídící systém je představován jedním učitelem, který vyučuje celou skupinu 

najednou. Žáci představují třídu nebo skupinu stejného věku a přibližně stejné mentální 

úrovně. Během této výuky žáci plní učební úlohy ve stejnou dobu, používají stejné 

výukové prostředky. Prostorové uspořádání výuky probíhá pro všechny žáky na stejném 

prostoru.  

 

- Skupinová forma výuky 

      Je organizační forma, při níž jsou žáci třídy rozděleny na pracovní skupiny,       

které společnou prací všech členů skupiny řeší zadané úkoly. Skupiny jsou sociálním 

útvarem. Vztahy, které se vytvářejí mezi žáky ve skupině navzájem a mezi učitelem       

a žákem, ovlivňují utváření dovedností kooperativního chování.  

      Mezi pozitivní momenty výuky patří vzájemná pomoc žáků, uplatnění i pasivních    

a méně výkonných žáků, rozvoj osobních vlastností, rozvoj dovednosti spolupracovat, 

organizovat společnou práci.  

      Úloha učitele při skupinové výuce je dána výukovými cíli, náročností řešených 

úkolů, vyspělostí žáků pracovat týmově, počtem žáků ve skupině, počtem pracovních 

skupin i časem vymezeným pro skupinovou výuku (Šikulová a Mullerová, 2001). 

 

 

2.8  Didaktické zásady 

      Didaktické zásady jsou obecné požadavky (zásady, pravidla), vycházející               

ze základních zákonitostí vyučovacího procesu, ověřených zkušenostmi pedagogů          

i řadou pedagogických experimentů. Dodržování těchto pokynů a pravidel zvyšuje 

pravděpodobnost úspěchu pedagogické práce (Dvořáček, 2004). 
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      Podle Vilímové (2002) jsou didaktické zásady definované jako obecné požadavky, 

které v souladu s cíli výchovy a zákonitostmi vyučovacího procesu určují charakter 

vyučování a ovlivňují přímo i nepřímo jeho efektivitu.  

      Vyučovací zásady jsou zobecněním staletých zkušeností výchovy a vyučování.  

 

Podle Rychteckého a Fialové (2004) patří mezi základní didaktické zásady: 

- zásada uvědomělosti a aktivity 

- zásada názornosti 

- zásada soustavnosti 

- zásada přiměřenosti 

- zásada trvalosti 

 

Zásada uvědomělosti a aktivity 

      Je definována jako pochopení smyslu a podstaty prováděné činnosti i identifikace 

vytýčenými výchovně vzdělávacími cíli.  

      Uvědomělost je výsledkem poznání a vědění. Násobí síly člověka při překonávání 

překážek a obtíží. Rozvíjí jeho schopnosti, posiluje vůli.  

      Vyučování by mělo být vedeno tak, aby se žáci aktivně účastnili na jeho průběhu      

a výsledcích. Přiměřený výklad, názorná ukázka, vytyčení postupných a konečných 

cílů, volba vhodné metody, úměrný čas k zvládnutí cvičení. 

      Zásada uvědomělosti vyžaduje, aby pedagog rozvíjel u žáků schopnost poznat 

chyby, aby je vychovával k přesnému pozorování a přemýšlení. Uvědomělost               

se uplatňuje při používání metod samostatné práce žáků, při cvičení ve družstvech,      

při poskytování záchrany a dopomoci, při dodržování pravidel hry.  

Mezi prostředky zvyšování aktivity patří: 

- povzbuzení 

- rozhovor 

- zpětnovazební hodnocení 

- různé druhy intraindividuálních soutěží 

 

Zásada názornosti 

      Zásada názornosti znamená vytvořit u žáků představy a pojmy na základě 

bezprostředního vnímání předmětů a jevů objektivní skutečnosti nebo jejich zobrazení. 

Podstata názornosti spočívá ve vzájemném působení první a druhé signální soustavy. 
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      Prostředek názorného vyučování může být přímá ukázka (cvičenec, učitel)         

nebo nepřímá ukázka (obrazy, náčrty, video, fotografie). 

      Prostředkem pro vytvoření správné představy o pohybu se používá také metoda 

pasivního pohybu. Žák je daným pohybem proveden učitelem.  

 

Zásada soustavnosti  

      Zásada soustavnosti je vědecky a empiricky ověřené učivo v logickém uspořádání 

tak, aby osvojené vědomosti a dovednosti žáka tvořily ucelený systém. 

      Soustavnost také znamená pravidelnost, systematickou práci podle promyšleného 

celoročního plánu ve vyučovacích jednotkách a ostatních organizačních formách tělesné 

výchovy.   

      Součástí soustavnosti je také přechod od známého učení k neznámému,                  

od jednoduchého ke složitějšímu, od konkrétního k abstraktnímu. 

  

Zásada přiměřenosti 

      Zásada přiměřenosti má za úkol, aby obsah i rozsah, jeho obtížnost a způsob 

vyučování odpovídaly stupni psychického rozvoje, tělesným schopnostem žáků,      

jejich věkovým zákonitostem a individuálním zvláštnostem.  

      Při přípravě na vyučování i v jeho průběhu je nutné respektovat pohlaví, věk, průběh 

vývoje žáků, jejich zdravotní stav. 

 

Zásada trvalosti 

      Zásada trvalosti vyžaduje, aby si žáci vědomosti a dovednosti efektivně 

zapamatovali tak, že si je dokáží kdykoliv vybavit a prakticky použít. 

 

 

2.9  Pomůcky pro vyučování 

      Výukové pomůcky dělíme na stálé a přenosné. Stálé pomůcky můžeme vytvořit 

s využitím strojů na úpravu v průběhu zimní sezóny ze sněhu nebo v dostatečném 

předstihu v letním a podzimním období úpravou terénu. Mezi stálé pomůcky patří 

například terénní nerovnosti, posuvný pás. Přenosné pomůcky jsou takové pomůcky, 

které se dají snadno přemístit a není potřeba dlouhodobá příprava. Tyto pomůcky 
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obohacují a zpestřují výuku učiteli i dítěti. Mezi přenosné pomůcky například patří 

slalomové tyče, obruče, obrázky, figurky, hříbky apod. (Treml, 2004). 

 

Slalomové branky 

- jsou umístěné na svahu dětského hřiště. Jsou zapíchnuté do sněhu s určitou vzdáleností 

od sebe, rozmístěné pod sebou střídavě – jedna vlevo, druhá vpravo tak, aby děti byly 

schopné brankami projet slalom. Slalomové branky tvoří oblouk, kterým děti projíždí. 

Slouží ke zdokonalování zatáčení, naučení se oblouků nebo k vymezení určité dráhy 

(Obrázek 1) 

 

 Obrázek 1 Slalomové branky 

 

Kloboučky 

- skládají se z krátké tyče (cca 30 cm) zabodnuté do země a nad zemí vyčnívá barevný 

klobouček o průměru kolem 18 cm. Využití má obdobné jako slalomové tyče. Slouží   

ke zdokonalení zatáčení, vyznačuje se jimi slalomová trať (Obrázek 2). 
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Obrázek 2 Klobouček 

 

Figurky 

- jsou vyrobené z molitanu a potažené nepromokavým materiálem. Tyto figurky 

znázorňují různá zvířátka, pohádkové postavičky blízké všem dětem. Figurky mají      

za úkol přiblížit atmosféru dětského hřiště blíž dětem, vytváří dítěti dojem známého, 

blízkého prostředí. Těmito postavičkami se např. vymezuje prostor pro dětský slalom, 

určuje vzdálenost zadaného úkolu, používají se také jako pomůcky pro instruktora,    

aby získal důvěru dítěte (Obrázek 3). 

            

Obrázek 3 Figurky 

 

Měkké kostky, kvádry 

- jsou vyrobené z molitanu a potažené nepromokavým materiálem. Tyto pomůcky       

se používají k ohraničení potřebného prostoru nebo k posazení a odpočinutí dětí 

(Obrázek 4). 
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Obrázek 4 Měkké kostky 

 

Brány 

- vyrobené z měkkého nepromokavého materiálu, slouží jako doplněk na přibližovacím 

páse nebo slalomové tratě, označují začátek a konec slalomové tratě. Mohou se také 

použít ke slalomovému závodu (Obrázek 5).  

 

Obrázek 5 Brány 



 33

Obruče, umělohmotné kroužky 

- jsou různé velikosti. Používají se ke zpestření výuky, aby si dítě hrálo, ale současně 

provádělo prvek, který po něm vyžadujeme. Např. se používají k nácviku přenosu 

hmotnosti těla z jedné lyže na druhou, změně těžiště, zatáčení (Obrázek 6 a 7). 

   

Obrázek 6 Obruč                                        Obrázek 7 Umělohmotný kroužek 

 

Přibližovací pás 

- slouží k přemístění dětí z dolní části dětského hříště do střední části nebo do vrchní 

části hřiště. Děti si na něm odpočinou a naberou sílu k lyžování. Také se připravují 

k nástupu na velkou lanovku, která ve většině středisek se v první části také skládá 

z posuvného pásu (Obrázek 8). Výhodou tohoto druhu vleku je snadný nástup na vlek, 

dítě si odpočine a nehrozí nebezpečí pádu.  

      Mezi další typy dětského vleku patří například lanový vlek, kde se dítě chytne lana, 

které jej vyveze nahoru. Tento druh vleku je snadno postavitelný a finančně nenáročný. 

Jiný typ vleku představuje stejně jako u velké lanovky poma. Dětská poma             

oproti velkému vleku se pohybuje pomalu a neustále dokola bez zastavení. 
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Obrázek 8 Přibližovací pás  

 

Nafukovací brána 

- zdobí vchod do dětského hřiště a navozuje přátelskou atmosféru pro děti, které jsou 

poprvé na dětském hřišti (Obrázek 9).  
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Obrázek 9 Nafukovací brána (www.ceskehory.cz) 

 

Můstky 

- jsou vyrobené z kovového materiálu a horní vrstva je chráněná hladkým plastovým 

materiálem, aby se lyže neničily při přejetí. Můstky slouží ke zpestření výuky, 

odreagování od učení. Děti až 2 můstky přejíždí s určitým rozestupem. Zdokonaluje    

se na nich také dětská obratnost, koordinace, projeví se zde zvládnutí jízdy                     

i v nerovném a členitém terénu (Obrázek 10). 

 

Obrázek 10 Můstek 
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Tyč 

- vyrobená z plastového materiálu. Délka tyče je 180 – 190 cm. Používá se při výuce 

začátečníků, kteří mají potíže s udržením se na lyžích, neumí sami zabrzdit.               

Žák s instruktorem stojí vedle sebe a drží se tyče. Dítě tímto způsobem okusí jízdu        

a získá jistotu při jízdě (Obrázek 11). 

     

Obrázek 11 Tyč 

 

Lyžařský kolotoč 

- umístěný na rovné ploše. Skládá se z pohonného motorku umístěného uprostřed 

kolotoče a 4 ramen, kterých se děti chytí a jezdí dokola. Je využíván u nejmenších 

lyžařů pro nácvik skluzu nebo jako zábava (Obrázek 12). 

 

Obrázek 12 Lyžařský kolotoč 
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3  Cíl a úkoly práce 

 

3. 1  Cíl práce 

      Cílem diplomové práce je na základě pozorování interakce instruktor či rodič a žák 

ukázat, jaký druh lyžařské výuky je pro předškolní věk vhodnější. 

 
 
3. 2  Úkoly práce 

- Rešerše literatury vztahující se k danému tématu 

- Vytvoření osnovy pro záměrné pozorování interakce instruktor (rodič) a žák 

- Výběr vhodné věkové kategorie pro pozorování 

- Výběr vhodného sledovaného souboru a lyžařské školy 

- Vytvoření otázek pro řízený rozhovor 

- Sběr dat a analýza výsledků 
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4  Metodika práce 

 

4.1  Charakter výzkumu 

      Jedná se o případovou studii zabývající se zkoumáním událostí, rolí a vztahů 

v podobě kvalitativního výzkumu (Hendl, 2005).  

 

     

4.2  Sledovaný soubor 

      Sledovaný soubor se skládal ze čtyř instruktorů (2 ženy a 2 muži), čtyř rodičů         

(3 ženy a 1 muž) a osmi dětí. Čtyři děti (3 dívky a 1 chlapec) učili instruktoři a čtyři děti 

(2 dívky a 2 chlapci) učili rodiče. Vždy se jednalo o individuální výuku. Děti patřily     

do kategorie začátečníků. Věk dětí byl v rozmezí 3 – 4 roky, věk rodičů byl v rozmezí 

30 – 35 let a jeden 60 let. Věk instruktorů byl v rozmezí 20 – 24 let, všichni byli 

studenti. 

      Všichni instruktoři byli proškoleni zkušenými školiteli podle metodiky České školy 

lyžování. Rodiče nebyli žádným způsobem proškoleni ani neměli téměř žádné 

zkušenosti s výukou lyžování dětí. Pouze jeden rodič měl už předchozí zkušenost 

s výukou lyžování malého dítěte.  

 

 

4.3  Metody práce 

Kvalitativní výzkum 

      Kvalitativní výzkum zahrnuje popis a interpretaci sociálních nebo individuálních 

lidských problémů a jeho podstatou je vytvoření komplexního, holistického obrazu       

o zkoumaném problému. Důraz se klade na způsob, jakým lidé interpretují jevy 

sociálního světa a svojí zkušenost. Vychází se z empirických dat, majících podobu 

textů, získaných hloubkovým rozhovorem, nestrukturovaným pozorováním a studiem 

dokumentů.  

      Předmětem kvalitativního výzkumu jsou úseky sociální reality, definované          

jako souhrn objektů a jevů uvnitř sociálního a kulturního světa tak, jak je prožíván 

v každodenním myšlení lidí žijících svůj každodenní život spolu s ostatními lidmi,       

kteří jsou spojeni mezi sebou a s ním v pestrých vztazích interakce. 
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      Kvalitativní výzkum se snaží o porozumění jevům, které zkoumá. Nezříká se však 

ani vysvětlení (Hendl, 1997). 

      Mezi zásady kvalitativního výzkumu patří otevřenost, zahrnutí subjektivity, 

procesuálnost, reflexivita, zaměření na případ, historicita a kontextuálnost, 

problematizace determinovanosti a interaktivní heuristika (Hendl, 1997). 

 

Případová studie 

      Je definovaná jako úsilí porozumět určitému sociálnímu objektu v jeho úplné 

jedinečnosti a komplexitě. Sociální objekt je ohraničeným systémem, tzn. že 

představuje systém s určitými sociálními hranicemi. Ohraničený systém může být učitel 

nebo žák, třída nebo instituce nebo celá komunita. 

      V případové studii jde o zachycení složitosti případu, popis vztahů v jejich 

celistvosti. Na konci studie se zkoumaný případ vřazuje do širších souvislostí. Může      

se srovnat s jinými případy, provádí se odhad platnosti výsledků. 

      Případové studie jsou zaměřené na hledání relevantních ovlivňujících faktorů           

a na interpretaci vztahů. Jde o to pro daný případ dojít k přesným a hloubkovým 

závěrům. Případové studie můžeme použít pro ilustraci jevu, porozumění, exploraci, 

popis nebo jako meta-studii, kdy hodnotíme určitou prováděnou studii. 

       

           Podle přístupu se rozlišují případové studie na:  

      - exploratorní – prozkoumat neznámou strukturu případu a působící vztahy  

      - deskriptivní – dodává kompletní popis fenoménu  

      - explanatorní – podává vysvětlení případu tím, že rozvádí jednotlivé příčinné 

řetězce, které lze u případu identifikovat 

- testovací – má za cíl pomocí navržené teorie zdůvodnit mechanismy, které lze             

u případu identifikovat (Hendl, 1997). 

        

Zúčastněné pozorování (participantní) 

      Zúčastněné pozorování patří mezi nejdůležitější metody kvalitativního výzkumu. 

Zúčastněným pozorováním je možné popsat, co se děje, kdo nebo co se účastní dění,   

jak se objevují a proč. Tato strategie se používá v etnografickém výzkumu               

nebo v případových studiích, které se soustřeďují na hloubkový popis a analýzu 

nějakého jevu. Zúčastněné pozorování je zvláště vhodné, jestliže: 

     - jev, který se bude zkoumat, je málo prozkoumaný 
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     - existují velké rozdíly mezi pohledy členů a nečlenů sledované skupiny 

    - jev není přístupný pohledu osob mimo skupinu 

      Pozorovatel nefunguje jako pasivní registrátor dat, který stojí mimo předmětovou 

oblast, nýbrž se sám účastní dění v sociální situaci, v níž se předmět výzkumu 

projevuje. Je v osobním vztahu s pozorovanými, sbírá data, zatímco se účastní přirozeně 

se vyvíjejících životních situací. To vede k těsnějšímu přiblížení k předmětu                  

a k možnosti odhalit vnitřní perspektivy účastníků. Mnoho otázek se ozřejmí pouze 

tímto přístupem. Výzkumník přistupuje k pozorování s vědomím toho, že sociální svět 

je spoluvytvářen subjektivními významy a zkušeností konstruovanou účastníky sociální 

situace. V průběhu zúčastněného pozorování používáme podle potřeby a možností 

všechny dostupné prostředky pro získání dat: různé typy rozhovorů, audio                      

a videonahrávky atd. (Hendl, 2008). 

 

Plán pozorování obsahuje:  

      - předmět pozorování - co má být pozorováno 

      - způsob pozorování - jakým způsobem budou jevy pozorovány 

      - kódování pozorovaných jevů - do jakých kategorií budou pozorované jevy 

zařazovány 

      - záznam pozorování - jak bude prováděn 

 

Během stanovení předmětu pozorování pozorovatel by měl postupovat podle těchto 

kroků: 

- stanovíme elementární jevy pozorování - tj. dílčí úseky činnosti či výskyt 

pozorovatelných faktů 

- stanovíme indikátory pozorovaných jevů - tj. skutečnosti, fakta, která vypovídají         

o sledovaném jevu, zda nastal či nenastal - musí to být definováno jasně, aby to každý 

pozorovatel poznal stejně 

- určíme jednotky, které budeme pozorovat, máme-li více pozorovatelů, je třeba určit, 

kterou část jednotek kdo sleduje (např. řadu 1 - 3) 

- stanovíme čas, ve kterém se výzkumná akce bude konat - období a časové úseky      

pro záznam jevu (např. každých 5 minut) 

- musíme zaznamenávat každou zkreslující či nečekanou událost 
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Zásady zaznamenání participiálního pozorování: 

      - zachytit informace jednoznačně a úplně 

      - záznam provádět přímo na místě pozorování 

      - zaznamenávat data do předem připraveného archu 

 

Výhody zúčastněného pozorování: 

- koná se v přirozených podmínkách 

- je možné sledovat emocionální reakce sledovaných subjektů 

- je možné zaznamenat kontext, který dává význam respondentovu vyjádření názorů      

a hodnot 

- pozorovatel může navázat užší kontakty se zkoumaným prostředím a může klást 

důvěrné otázky, které by u tazatele zvnějšku nepřipadaly v úvahu 

  

Nevýhody zúčastněného pozorování: 

- není pravděpodobné, že by dva výzkumníci zaznamenali stejné výsledky, protože se 

projevuje “výběrové vnímání“ 

- pozorovatel může ovlivňovat sledovaný subjekt svou přítomností, dochází ke změně 

chování 

- role omezuje pozorovatele - přijal-li roli úředníka, nepronikne k řediteli 

- pozorovatel ztrácí objektivitu 

 

      Před zahájením samotného pozorování jsem si stanovila jednotlivá kritéria, kterých 

si budu všímat během pozorování. Mezi tato kritéria patřila verbální komunikace, 

metodika lyžování, nácvik pluhu, atd. Tato kritéria byla v průběhu vyučovací hodiny 

zaznamenána do tabulky (Příloha 1). 

 

Řízený rozhovor 

      Strukturovaný rozhovor s otevřenými otázkami sestává z řady pečlivě 

formulovaných otázek, na něž mají jednotliví respondenti odpovědět. Pružnost 

sondování v kontextu situace je více omezená než v jiných typech rozhovorů. Tento typ 

rozhovoru se používá, když je nutné minimalizovat variaci otázek kladených 

dotazovanému. Redukuje se tak pravděpodobnost, že rozsah získaných dat se bude   

mezi jednotlivými rozhovory značně lišit. 
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      Základním účelem tohoto interview je co nejvíce minimalizovat efekt tazatele        

na kvalitu rozhovoru. Data takového interview se snadněji analyzují, protože jednotlivá 

témata se lehce lokalizují. Struktura informací je dána sekvencí otázek. Tím je také 

umožněna replikace celého průzkumu v jiném časovém okamžiku a jinou skupinou 

vědců. 

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

času se respondentovi věnovat. Také se použije, když se uvažuje vstupní a závěrečný 

rozhovor v rámci nějakého programu a odpovědi se mají srovnávat. 

      Relativní nedostatek strukturovaného interview s volnými otázkami spočívá 

v restrikci na předem daná témata. Omezení také spočívá v tom, že různým 

informantům klademe stejně formulované otázky a tím přehlížíme osobní situovanost 

rozhovoru. Proto tento typ rozhovoru omezuje možnost vzít v úvahu individuální 

rozdílnosti a okolnosti. Zároveň také omezuje i variantu poskytovaných informací 

(Hendl, 2008). 

      Při rozhovoru je nutné obvykle provést řadu rozhodnutí, která se týkají obsahu 

otázek, jejich formy a pořadí. Dále je potřeba uvážit možnou délku rozhovoru.         

Tyto problémy se vyjasňují buďto před interview, nebo až v jeho průběhu v závislosti 

na typu rozhovoru (Hendl, 1997). 

      Existuje v zásadě šest typů otázek, které je možné lidem klást a které lze navíc 

lokalizovat v časovém momentu v životě člověka: 

      - otázky, vztahující se ke zkušenostem nebo chování 

      - otázky, vztahující se k názorům 

      - otázky, vztahující se k pocitům 

      - otázky, vztahující se ke znalostem 

      - otázky, vztahující se ke vnímání 

      - otázky demografické a kontextové 

 

      Při rozhovoru jsem použila otázky vztahující se ke zkušenostem nebo chování, 

vztahující se ke znalostem a vnímání. V otázkách jsem zjišťovala, jakou mají zkušenost 

rodiče s výukou lyžování, z jakého důvodu si zvolili daný typ výuky. 
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4.4  Postup práce 

 

      Pozorování a řízený rozhovor se uskutečnil v lyžařském areálu Lipno na přelomu 

ledna a února roku 2011. Před samotným začátkem pozorování jsem nejdříve požádala 

vedení areálu o povolení provést tento výzkum.  

      Prvním kritériem pro pozorování výuky lyžování předškolních dětí bylo první 

setkání dětí s lyžemi. Každé dítě v danou lekci stálo poprvé na lyžích. Délka pozorování 

byla 50 minut. Před zahájením pozorování jsem si stanovila přesná kritéria, která jsem 

měla předem předepsaná na záznamovém archu, do kterého jsem si zaznamenávala 

průběh výuky. Po uplynutí jednotlivé hodiny jsem vedla řízený rozhovor s rodičem 

dítěte podle předem připravených otázek. 

      Celou dobu výuky lyžování jsem se pohybovala v blízkém okolí lyžařské výuky      

a pozorovala a zaznamenávala jsem si zvolená kritéria pro tuto diplomovou práci.    

Mezi ně patřila metodika výuky, způsob nácviku pluhu, používaná terminologie, 

verbální komunikace, zvládnutá dovednost za hodinu (Příloha 1). 

      Výuka instruktorů se uskutečnila na dětském lyžařském hřišti vybudovaném 

lyžařským areálem. Dětské hřiště obsahovalo dva posuvné pásy v řadě s výstupem 

v polovině svahu, jedním posuvným pásem vedeným až na vrchol dětského hřiště.      

Po celém prostoru dětského hřiště byly rozmístěné různé figurky zvířat, slalomové 

branky nebo můstky. Během výuky měli instruktoři také možnost využít různých 

pomůcek. 

      Výuka rodičů se uskutečnila na různých místech. Někteří rodiče zvolili výuku 

v prostoru dětského hřiště, kde měli možnost si půjčit pomůcky od lyžařské školy          

a u jiných rodičů probíhala výuka na svahu s využitím vlastních pomůcek, například 

silného lana, hůlek, atd.  
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5 Výsledky  
 
      Pro pozorování lyžařské výuky předškolních dětí vedené instruktorem či rodičem, 

které bylo cílem práce, byla zvolena kritéria, pomocí kterých byla lyžařská výuka 

hodnocena. Mezi tato kritéria patřila metodika nácviku, kde se zaměřuji na řazení 

jednotlivých cvičení za sebou. Dalším kritériem hodnocení byla verbální komunikace. 

V ní jsem se zaměřila na jednání instruktora a rodiče s dítětem, použitou terminologii 

během výuky. Mezi další hodnotící kritéria patřila pestrost vyučovací hodiny, způsob 

nácviku pluhu, oprava chyb během výuky  a nakonec zvládnutá dovednost po vyučovací 

lekci.  

 

Verbální komunikace 

- navázání prvního kontaktu 

      První kontakt s dítětem u instruktorů probíhal v momentě, kdy se rodič dostavil 

s dítětem na smluvené místo s lyžařskou školou. U všech sledovaných lyžařských 

instruktorů probíhalo první seznamování téměř totožně. Instruktor se snažil od prvního 

okamžiku navodit přátelskou atmosféru s dítětem, představil se dítěti, následně se zeptal  

dítěte  na jméno, kolik mu je let, jestli už někdy dříve lyžovalo apod. Instruktor se snažil 

mluvit takovým tónem a zabarvením hlasu, aby dítě ztratilo ostych a instruktorovi 

důvěřovalo. 

      U prvního kontaktu a navázání vztahu dítěte s instruktorem byli součástí i rodiče, 

kteří dítěti vysvětlili, co dítě během následující hodiny bude čekat a na co se může těšit. 

      U všech čtyřech pozorovaných instruktorů během prvního kontaktu s dítětem 

nevznikl žádný strach ze strany dítěte, ostych nebo odmítání nástupu do výuky 

lyžování. Pouze u jedné dívky se projevily zpočátku nedůvěřivé pocity a nechtělo         

se jí do výuky. To se ale změnilo po krátkém přesvědčování instruktorem i rodiči. 

      Samotní rodiče, kteří se postavili do role vyučujícího, měli usnadněný vstup          

do lyžařské výuky. Děti své rodiče dobře znaly. U žádného dítěte se neobjevil ostych, 

strach, měly ke svým rodičům plnou důvěru. Před výukou neprobíhalo seznamování      

s  vyučujícím a rodiče s dětmi vstoupili přímo do vyučovacího procesu (Tabulka 1). 

 

 

 

 



 45

Tabulka 1 Navazování prvního kontaktu: 

Pozorovaný  Průběh  

Instruktor 1 Dochází při přebírání dítěte, za přítomnosti 

rodičů. V komunikaci se instruktor zaměřuje na 

představení se dítěti, zeptání se na jméno, zda 

někdy lyžovalo, kolik mu je let 

Instruktor 2 Dochází při přebírání dítěte, za přítomnosti 

rodičů. V komunikaci se instruktor zaměřuje na 

představení se dítěti, zeptání se na jméno, zda 

někdy lyžovalo, kolik mu je let 

Instruktor 3 Dochází při přebírání dítěte, za přítomnosti 

rodičů. V komunikaci se instruktor zaměřuje na 

představení se dítěti, zeptání se na jméno, zda 

někdy lyžovalo, kolik mu je let 

Instruktor 4 Dochází při přebírání dítěte, za přítomnosti 

rodičů. V komunikaci se instruktor zaměřuje na 

představení se dítěti, zeptání se na jméno, zda 

někdy lyžovalo, kolik mu je let 

Rodič 1 Nedochází  

Rodič 2 Nedochází 

Rodič 3 Nedochází 

Rodič 4 Nedochází 

 

 

- terminologie 

      Během výuky se instruktor snažil přizpůsobit svůj verbální projev a terminologii 

tak, aby mu dítě snadno porozumělo. Například pluh instruktor pojmenoval ,,šipka‘‘ 

nebo ,,střecha‘‘, při zatáčení využíval zvířecích postaviček rozmístěných po dětském 

hřišti místo zatočit vlevo, vpravo. Pokud instruktor předváděl novou dovednost, 

nejdříve dítě seznámil s novým prvkem, aby vědělo, co se po něm bude přesně 

vyžadovat. Každý prvek byl dítěti představen pod názvem blízkým jeho znalostem. 

Jelikož dítě tyto pojmy znalo, rychle se při zadávání úkolu zorientovalo a provedlo daný 

úkol.  

      Instruktoři, protože byli školení stejným institutem a vedením, používali stejné 

pojmenování pro dané činnosti a dovednosti.  
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      Rodiče naopak využívali po celou dobu svého učení terminologii pro starší děti 

nebo dospělé, např. pluh, vpravo, vlevo. Zpočátku bylo pro dítě obtížné uvědomit si,   

co přesně po něm rodič vyžaduje. Se slovem pluh děti měli potíže pouze z počátku,    

než si na termín zvykly a zapamatovaly si jej. Největší potíže jsem zaznamenala 

s určováním směru jízdy. Všechny děti ve svém věku nedokázaly určit,  která je jaká 

strana a následně vznikala nedorozumění mezi rodiči a dětmi (Tabulka 2). 

    

Tabulka 2 Vysvětlení termínu pluh: 

Pozorovaný  Terminologie  

Instruktoři Šipka, stříška, domeček 

Rodiče  Pluh  

 

 

- komunikace s dítětem během výuky 

      Po celou vyučovací hodinu, kterou instruktoři strávili se svým klientem (dítětem),   

se snažili neustále udržovat s ním kontakt. Pokud sjížděli ze svahu, konverzace byla 

zaměřená k danému úkolu. Jaké cvičení bude dítě provádět, co musí udělat,                

aby se zlepšilo, pochvala při správném provedení prvku. Při jízdě na pásu se dva 

instruktoři snažili udržovat komunikaci povídáním si s dětmi o pohádkách, zvířátkách, 

jak se jim líbí ve školce, atd. Po celou výuku se instruktor snažil dítě zaujmout natolik,              

aby ho hodina více bavila a líbila se mu. Další dva instruktoři komunikovali pouze      

při sjíždění svahu. Cestu na pásu převážně vyplňovali konverzací s ostatními instruktory 

nebo se zajímali o jiné věci z okolí. Tento čas dětem utíkal pomaleji a měli více času 

na přemýšlení, zjišťování, zda je něco bolí nebo ne. Děti, kterým se  instruktoři na vleku 

nevěnovali, si častěji stěžovaly na bolest nohou než děti, kterým se instruktoři věnovali 

po celou dobu (Příloha 4, obr. 18).  

      Rodiče se při výuce zaměřovali pouze na přesné znění úkolu, jaký prvek má dítě 

provést, co se po dítěti vyžaduje, kam má jet, co má udělat. Rodiče se pouze ptali,      

zda děti nebolí nohy nebo nemají hlad. Jinak děti po celou dobu pouze plnily zadané 

úkoly rodičem (Tabulka 3).  

 

 

 

 



 47

Tabulka 3 Komunikace během výuky 

Pozorovaný Komunikace na svahu Komunikace na 

páse či vleku 

Instruktor 1 Ano  Ano  

Instruktor 2 Ano  Ne 

Instruktor 3 Ano  Ne 

Instruktor 4 Ano Ano 

Rodič 1 Ano Ano 

Rodič 2 Téměř ne Ne 

Rodič 3  Téměř ne Ne 

Rodič 4  Ano Ano 

 

 

- intonace hlasu 

      Instruktoři po celou dobu komunikovali s dítětem klidným trpělivým hlasem. 

Zvyšovali hlas pouze pokud v okolí vznikl šum, který by mohl narušit přenos zprávy 

mezi instruktorem a dítětem. Takové zvýšení hlasu dítě nepociťovalo negativně, 

nepříznivě, za které by se muselo obávat. Zvýšení hlasu bylo pouze známkou zvýšení 

hluku v blízkosti výuky. U žádného instruktora nedošlo k náznaku rozčílení, 

netrpělivosti či zvýšení nepřiměřeného hlasu. Všichni čtyři instruktoři byli patřičně 

vyškoleni a obeznámeni, jakým způsobem mají vyučovat a chovat se ke klientovi 

(dítěti). 

      Při výuce vedené rodiči bylo patrné, že děti k nim neměli příliš velký respekt. Děti 

své rodiče dobře znaly a věděly, jakým způsobem rodiče přesvědčit k ustoupení od 

jejich zásad a vytvořených pravidel. Rodič se také nechal snadno přesvědčit o únavě 

dítěte.  

      Občas se během výuky rodiči stalo, že dítěti zadaná činnost nevyhovovala a mělo 

potíže s nácvikem. Rodič s nezdarem dítěte postupně ztrácel trpělivost a vnitřní klid      

a zvyšoval na něj hlas. To následně reagovalo strachem z nezdaru, nejistotou při jízdě 

nebo strachem z pokárání. Této situaci se vyvarovali dva rodiče, kteří byli po celou 

dobu výuky klidní a trpěliví. U zbylých dvou rodičů se změna hlasu objevila na krátký 

okamžik. Po chvíli si rodič uvědomil, že tímto způsobem ničeho nedosáhne, uklidnil    

se a dítě se opět začalo koncentrovat na jízdu (Tabulka 4). 
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Tabulka 4 Intonace hlasu 

Pozorovaný  Zvýšení hlasu, 

netrpělivost 

Instruktor 1 Ne 

Instruktor 2 Ne 

Instruktor 3 Ne 

Instruktor 4 Ne 

Rodič 1 Ano 

Rodič 2 Ne 

Rodič 3 Ano 

Rodič 4 Ne 

 

 

Nácvik pluhu  

      Nácvik pluhu probíhal u obou pozorovaných skupin odlišně, ale při porovnávání 

jednotlivců v jedné skupině se příliš nelišili (Příloha 4, obr. 17). 

 

- zařazení nácviku pluhu ve výuce    

      Nácvik pluhu byl zařazen na začátek lyžařské výuky jak instruktory,                       

tak i samotnými rodiči. 

 

- způsob nácviku pluhu 

      Nácvik pluhu u instruktorů probíhal téměř totožně. Všichni instruktoři začali nácvik 

vlastní ukázkou pluhu, následně nastavili dětem lyže do pluhu (Příloha 4, obr. 17, 19, 

20). 

      Dalším krokem v nácviku bylo přenesení nacvičeného postavení lyží v pluhu          

na místě do jízdy. První cvičení většina instruktorů (vyjma jednoho) jela zády do směru 

pohybu (čelem k dítěti). Po celou tuto jízdu drželi dítěti špičky lyží u sebe.              

Podle zvládnutí tohoto prvku pak instruktoři volili další cvičení. Toto cvičení opakovali 

dvě děti 2 x a jedno dítě jednou. Čtvrtý instruktor zvolil toto cvičení až jako druhé. 

První dvě jízdy sjížděl dětské hřiště s dítětem mezi lyžemi (Příloha 4).  

      V následujících cvičeních se všichni instruktoři lišili. Podle zvládnutí úrovně 

prvního cvičení - jízdy v pluhu - následovalo další cvičení. Dva instruktoři  následující 

jízdu sjížděli s dítětem bez dopomoci. Instruktor jel celou jízdu zády do směru pohybu 
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(čelem k dítěti) a dítě jelo bez dopomoci, pokud nepotřebovalo regulovat rychlost jízdy.       

Toto cvičení oba opakovali 2 x. Zbylí dva instruktoři se lišili zvládnutou lyžařskou 

úrovní svého dítěte. Jejich cvičení obsahovala jízdu dítěte mezi lyžemi, jízdu s tyčí   

nebo jízdu s obručí.  

      Nácvik pluhu rodičů se mezi sebou příliš nelišil. Po vlastní ukázce, následovala 

demonstrace pluhu na samotném dítěti. Rodič dítěti postavil lyže do pluhu, aby přesně 

vědělo, jak pluh vypadá a v jaké poloze musí udržovat lyže během jízdy. 

      Výuka pluhu byla spojená rovnou s výukou jízdy na lyžích. Po ukázce pluhu, 

ve které se všichni rodiče shodovali, se začal lišit další nácvik (Příloha 4). 

      Rodič 1 při nácviku pluhu postavil dítě mezi své lyže a sjel s ním svah do poloviny. 

Během jízdy neustále opakoval, aby mělo lyže v pluhu.  

      Rodič 2 jako první cvičení zařadil 3 x jízdu s dítětem mezi svými lyžemi, 2 x jízdu 

v pluhu, při které jel zády do směru pohybu a po celou jízdu mu přidržoval špičky lyží  

u sebe a udržoval postavení lyží v pluhu. Posledním cvičením byla samotná jízda dítěte 

ze svahu, pouze v případě regulace rychlosti jízdy zasáhl. 

      Rodič 3 byl od ostatních rodičů odlišný. Využil k nácviku pomůcky z dětského 

hřiště, zejména obruč. Po zvládnutí postavení lyží do pluhu dal dítě do obruče, obruč 

mělo dítě v podpaží. Ta zajišťovala regulaci rychlosti jízdy dítěte. Tímto způsobem sjeli 

8 x dětské hřiště. Další tři jízdy na dětském hřišti jelo dítě mezi lyžemi rodiče. 

      Rodič 4 seznámil dítě s postavením lyží do pluhu a poté mu ovázal lano kolem těla  

a tímto způsobem sjížděli ze svahu. Dítě bylo jištěno zezadu lanem. Tímto způsobem 

sjeli jednou sjezdovku. 

 

Metodika výuky (Příloha 4)  

- Instruktor 1 

      Instruktor 1 vyučoval chlapce ve věku 3,5 roku. Výuka začala nejprve krátkým 

rozcvičením. Po 5 minutovém protažení instruktor zahájil výuku nejprve z poloviny 

dětského hřiště. Postavil se čelem k dítěti a zády do směru jízdy, nastavil dítěti lyže     

do pluhového postavení, chytil mu špičky, aby se dítěti lyže nerozjížděly. Dítě mělo    

po celou jízdu lyže v pluhu a pomalu sjížděli po spádnici k pásu. Po celou jízdu mělo 

dítě neustále ruce na kolenou. Tento způsob jízdy se 2 x opakoval (Tabulka 7). V další 

jízdě postavil dítě mezi své lyže a sjeli polovinu dětského hřiště společně. Příští jízdu 

z poloviny hřiště absolvovalo dítě samo bez dopomoci. Instruktor jel zády do směru 

pohybu (čelem k dítěti), kdyby se mu lyže rozjely, aby ho mohl přibrzdit. Tento způsob 
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jízdy opakovali 2 x. Při další jízdě instruktor použil velkou obruč. Stoupl si čelem proti 

dítěti a zády do směru pohybu, chytili se oba kruhu a jeli společně dolů. Při poslední 

jízdě z poloviny hřiště dítě  dostalo malý ,,volant‘‘ (kroužek) a jelo samo k pásu. Při této 

jízdě mělo za úkol točit volantem a projet mezi brankami. Poslední tři jízdy se konaly 

od shora dětského hřiště. V první jízdě mělo dítě za úkol jet dolů se vzpaženýma 

rukama s volantem a na signál instruktora měl přitlačit volant na kolena a zastavit        

na místě. Zastavování při této jízdě se opakovalo 5 x. Následující jízda probíhala         

ve dvojici. Instruktor s dítětem se chytili za ruce a projeli společně slalom. V poslední 

jízdě mělo dítě za úkol projet slalom mezi brankami samostatně (Tabulka 5). 

 

- Instruktor 2 

      Instruktor 2 vyučoval dívku ve věku 3,5 roku. Výuka probíhala na dětském hřišti. 

Na začátku hodiny se instruktor s dítětem nejprve rozcvičili a protáhli. První jízdu        

si instruktor postavil dítě mezi lyže a sjeli 2 x svah společně. Dítě mělo ruce na kolenou. 

Před další jízdou instruktor nastavil dítěti lyže do pluhu, postavil se zády do směru 

pohybu (čelem k dítěti), chytil mu špičky lyží a celou jízdu po spádnici se snažil udržet 

lyže v pluhu. Jízdu opakovali 2 x. Další dvě jízdy probíhaly pomocí dlouhé tyče. 

Instruktor s dítětem stáli vedle sebe, drželi se tyče a sjížděli svah vedle sebe dolů 

k pásu. V následné jízdě jel instruktor opět zády do směru jízdy (čelem k dítěti), držel 

mu špičky lyží a snažil se udržet po celou jízdu lyže v pluhu. U každého zvířátka, které 

minuli, se zastavili a dítě se zvířátka dotklo. Při další jízdě jelo dítě samo bez dopomoci 

instruktora.  Tato jízda se opakovala 2 x. Poslední dvě jízdy jelo dítě mezi lyžemi 

instruktora a přejížděli malé můstky postavené na dětském hřišti. Při najetí na můstek 

instruktor dítě  nadlehčil, aby vyskočilo nad sníh (Tabulka 9).   

   

- Instruktor 3  

Instruktor 3 vyučoval dívku ve věku 4,5 roku. Vyučovací hodina lyžování byla zahájena 

5 minutovým rozcvičením a protažením celého těla. Po rozcvičce instruktor ukázal,     

jak musí mít dítě správně postavené lyže do pluhu. Po ukázce následovaly dvě jízdy,   

při kterých jel instruktor zády do směru jízdy (čelem k dítěti) a po celou dobu mu 

přidržoval špičky, aby je udržel v pluhu. Po obě jízdy mělo dítě ruce na kolenou.      

Dále následovala jedna jízda bez dopomoci instruktora. Dítě jelo samo bez držení          

a při náhodném rozjetí lyží ho přibrzďoval instruktor jedoucí zády do směru jízdy 

(čelem k dítěti). Další svah sjížděli opět proti sobě. Během jízdy se oba drželi kruhu. 
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V následujících dvou jízdách mělo dítě za úkol jet v pluhu s rukama nad hlavou             

a na znamení instruktora přitlačit ruce na kolena a zastavit. V další jízdě využili tyč. 

Instruktor s dítětem se postavili vedle sebe a projížděli současně slalom postavený       

ze zvířat. Na závěrečné dvě jízdy dítě dostalo malý kroužek a mělo za úkol projet    

mezi slalomovými tyčemi jako řidič auta. 

 

- Instruktor 4  

      Instruktor 4 vyučoval chlapce ve věku 4,5 roku.. Po 5 minutovém rozcvičení 

následovala ukázka pluhu provedená instruktorem. První jízdu jelo dítě v pluhu 

s rukama na kolenou a instruktor mu  po celou jízdu přidržoval špičky lyží u sebe. Další 

jízdu už jelo dítě bez dopomoci, po celou jízdu mělo ruce na kolenou. Instruktor jel 

zády do směru jízdy (čelem k dítěti), aby ho při náhodném rozjetí lyží zbrzdil. 

Pro následující cvičení využili malý kroužek. Dítě jelo v pluhu s rukama nad hlavou      

a na signál instruktora mělo za úkol zastavit na místě. V dalších dvou jízdách mělo dítě 

za úkol co nejdál hodit kroužek před sebe, dojet k němu, zastavit u kroužku, sebrat ho   

a opět hodit před sebe. Házení se opakovalo až dolů k pásu. Při následujícím cvičení 

dítě jelo s malým kroužkem slalom mezi zvířátky. Příští jízdu jeli ve dvojici. Instruktor 

s dítětem se drželi za ruce a jeli slalom mezi zvířátky společně. Poslední jízda probíhala 

na malých můstcích. Dítě jelo mezi lyžemi instruktora a na každém můstku ho 

instruktor nadlehčil, aby vyskočilo. 

 

        Tabulka 5 Počet jízd a použité pomůcky během výuky instruktorů 

Instruktor Počet jízd (dětské 

hřiště) 

Užité pomůcky 

Instruktor 1 10 Obruč, slalomové tyče, kroužek 

Instruktor 2 11 Slalomové tyče, figurky, můstky 

Instruktor 3 9 Obruč, kroužek, figurky, slalomové 

tyče 

Instruktor 4 8 Kroužek , figurky, můstek 

 

 

- Rodič 1 

      Prvním pozorovaným byl rodič 1 se 4 letou dívkou. Hodina probíhala na modré 

sjezdovce. Před úplným zahájením výuky své dítě rodič poučil, jakým způsobem  bude 
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výuka probíhat, co všechno bude muset dítě splnit a stanovil základní pravidla,         

která budou během hodiny lyžování dodržovat. Před samotnou jízdou po sjezdovce 

rodič provedl vlastní ukázku a následně nastavil lyže dítěte do požadovaného postavení 

– pluhu(Tabulka 6), ( Příloha 4,obr. 14).  

      První polovinu svahu jelo dítě mezi lyžemi rodiče, po celou dobu udržovalo lyže 

v pluhu a mělo ruce na kolenou. Tuto část svahu sjížděli v obloucích. V polovině svahu 

rodič zastavil a postavil se čelem proti dítěti, dítě pak pokračovalo v pluhu po spádnici. 

Rodič několikrát reguloval rychlost jízdy dítěte. Tímto způsobem sjeli dolů k vleku. 

Druhý svah jelo dítě celý samo bez dopomoci, pouze se zajištěním bezpečnosti 

v případě zrychlení jízdy. Rodič jel vedle dítěte a korigoval směr, kdy má zatočit vpravo 

nebo vlevo. Se zatočením vpravo mělo dítě zpočátku obtíže. Od poloviny svahu se jízda 

na lyžích a zatáčení zlepšovalo (Příloha 4). 

 

- Rodič 2 

      Rodič 2 vyučoval chlapce ve věku 3 ¾ roku. Výuka probíhala na dětském hřišti,   

kde byl posuvný pás a v prostoru byly rozmístěné zvířecí postavičky. Rodič s dítětem 

vyjeli pásem až nahoru a odtud sjížděli hřiště opakovaně po celou hodinu. Před první 

jízdou postavil rodič dítěti lyže do pluhu. První tři jízdy jelo dítě mezi lyžemi rodiče 

(Příloha 4, obr. 15). Všechny tři jízdy dítě sjelo s lyžemi v paralelním postavení             

a rukama na kolenou. Následné dvě jízdy jel rodič zády do směru pohybu (čelem 

k dítěti ) a po celou dobu se snažil korigovat dítěti lyže, aby jelo v pluhu. Dítě jelo 

v mírném pluhu s rukama na kolenou. Další dvě jízdy nechal rodič dítě jet ze svahu 

samotné bez dopomoci, pouze korigoval rychlost jízdy chycením za rukáv bundy, aby 

se jízda nestala nezvladatelná. Obě tyto jízdy jel rodič po levém boku dítěte. Dítě jelo 

obě jízdy v mírném pluhu, zastavilo až dole u pásu na rovině. Následné dvě jízdy jel 

rodič opět s dítětem mezi svými lyžemi a zastavovali se  u zvířátek. Po těchto dvou 

jízdách se dítě na 5 minut točilo na dětském kolotoči s elektrickým poháněním,        

který slouží k počátečním krokům při výuce lyžování. Dítě si zde navyká na skluz lyží   

a ztrácí obavy z jízdy. Závěrečnou jízdu na dětském hřišti jelo opět dítě samo a bylo 

korigováno ze strany rodiče (Tabulka 9). 

 

- Rodič 3 

      Třetí pozorovanou osobou byl rodič 3 se 4 letým chlapcem. Výuka probíhala 

na dětském hřišti. Rodič s dítětem vyjeli nahoru posuvným pásem, tam postavil dítěti 
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lyže do pluhu. K vleku jelo dítě v umělohmotném kruhu, který mělo v podpaží a opíralo 

se o něj. Kruh byl vzadu přidržovaný  rodičem. Tímto způsobem sjeli dětské hřiště 8 x. 

Dítě po celou dobu mělo lyže v paralelním postavení, během jízdy bylo v záklonu          

a opíralo se o kruh. Další tři jízdy jelo dítě mezi lyžemi rodiče (Příloha 4, obr. 13).   

        

- Rodič 4 

      Rodič 4 učil 3 ¾ roční dívku. Výuka probíhala na modré sjezdovce. Rodič nejprve 

dítě poučil, jak bude výuka probíhat a co po něm bude požadovat. První jízdu dítě 

absolvovalo s lanem kolem pasu, pomocí něhož rodič korigoval rychlost jízdy zezadu    

a společně sjížděli sjezdovku po spádnici. Dítě mělo po celou dobu ruce na kolenou      

a lyže mělo v pluhu. Druhou jízdu v tomto postavení nacvičovali zastavení. Jely opět 

sjezdovku po spádnici a na znamení mělo dítě za úkol zastavit v pluhu na místě. Během 

této jízdy se zastavení opakovalo 20 x. Třetí jízdu jelo už dítě bez lana a učilo               

se zatáčet. Rodič jel vedle a korigoval jeho jízdu a zatáčení( Příloha 4, obr. 16). 

 

 Tabulka 6 Počet jízd a použité pomůcky během výuky rodičů 

Rodič Počet jízd Užité pomůcky 

Rodič 1 2 x 800m (svah) Lano 

Rodič 2 9 x (dětské hřiště) Dětský kolotoč, 

figurky 

Rodič 3 11 x (dětské hřiště) Obruč 

Rodič 4 2 x 800m (svah) Lano 

 

 

Výběr výuky 

- Výuka s instruktorem 

      Rodiče, jejichž dítě učil instruktor 1, jako hlavní důvod, proč si zvolili výuku 

s instruktorem, byla touha si zalyžovat. Dítě se bude učit lyžovat v lyžařské škole          

a rodiče mají možnost si sami zalyžovat. Zároveň nejsou na nikoho vázáni a omezováni. 

Program dne si volí sami. 

      Rodiče, jejichž dítě učil instruktor 2, odůvodnili své rozhodnutí neznalostí metodiky 

lyžování, nevěděli, jak přistupovat k dítěti a jak postupovat při výuce. Dále se obávali, 

aby si dítě nevytvořilo při jejich výuce negativní vztah k lyžování a v budoucnu           

se k lyžování nechtělo vrátit. 
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      Rodiče, jejichž dítě učil instruktor 3, dali dítě do lyžařské školy, aby si zalyžovali. 

Své rozhodnutí odůvodnili tím, že jsou na jediné zimní týdenní dovolené a chtějí          

si pořádně zalyžovat. S dítětem by byli omezeni, nemohli by lyžovat na všech 

sjezdovkách a ztratili by spoustu času učením. Do lyžařské školy dali dítě s cílem naučit 

ho lyžovat a aby v závěru dovolené mohli lyžovat všichni společně. 

      Rodiče, jejichž dítě učil instruktor 4, nebyli příliš zdatní lyžaři. Obávali se,            

aby se během výuky dítěti nic nestalo. Rodiče nejsou příliš jistí na lyžích a přesně ani 

nevěděli, jak své dítě učit lyžovat. 

 

- Výuka s rodičem 

      Rodič 1 byl cílevědomý a toužil si vyzkoušet roli lyžařského instruktora. Nikdy 

dříve nikoho na lyžích neučil, tak si chtěl zkusit, co všechno vyučování obnáší,          

zda výuku zvládne jak po fyzické stránce, tak i psychické. V tomto případě ve výběru 

nehrály žádnou roli peníze. Rodič se přiznal, že pokud by výuku nezvládal, dal by své 

dítě do lyžařské školy. 

      Rodič 2 zdůvodnil své rozhodnutí finanční stránkou. Nepředpokládal, že výuka 

lyžování bude tolik nákladná a z tohoto důvodu se rozhodl naučit své dítě lyžovat sám. 

      Rodič 3 své rozhodnutí odůvodnil tím, že je sám s dítětem na horách a kdyby dal 

dítě do lyžařské školy, měl by spoustu času a trávil by ho sám. Samotnému se              

mu lyžovat nechtělo, nebavilo by ho to. Dalším důvodem byla také zkušenost s výukou 

lyžování, neboť už několikrát sám učil někoho lyžovat a věděl, jakým způsobem musí 

postupovat, aby se dítěti lyžování líbilo a nezískalo negativní postoj.  

      Rodič 4 přijel do střediska s hlavním důvodem zkusit, zda dítě bude bavit lyžovat. 

Po zjištění finančních nákladů na vyučovací hodinu se rozhodl zkusit výuku lyžování 

sám a v případě zaujmutí lyžování ho následně dát do lyžařské školy. 
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Tabulka 7 Výběr výuky 

Vyučující  Důvod výběru výuky rodičů 

Instruktor 1 Touha samostatně si zalyžovat 

Instruktor 2 Neznalost metodiky lyžování 

Instruktor 3 Touha samostatně si zalyžovat 

Instruktor 4 Bezpečnost 

Rodič 1  Zkusit si roli instruktora 

Rodič 2 Finanční stránka 

Rodič 3 Příliš volného času bez dítěte 

Rodič 4 Finanční stránka 

 

Zvládnutá dovednost 

- Výuka s instruktorem 

      Dítě pod vedením instruktora 1 zvládlo po hodině výuky lyžování (50 min) samo 

zastavit a projet jednoduchý slalom na dětském hřišti.  

      Po hodině lyžařské výuky vedenou instruktorem 2 se dítě udrželo na lyžích, bylo 

schopné jet v úzkém pluhu, ale samostatně zastavit se nenaučilo. 

      Dítě vedené instruktorem 3 se naučilo jízdu v pluhu a zastavení na mírném svahu. 

Při jízdě na lyžích se nebálo.  

      Po lyžařské výuce vedené instruktorem 4 dítě zvládlo samostatně zastavit, sjet 

dětské hřiště pluhem. V závěru hodiny zvládlo projet lehký slalom na mírném svahu 

dětského hřiště (Tabulka 8). 

 

- Výuka s rodičem 

      Dítě pod vedením rodiče 1 zvládlo po hodině výuky lyžování (50 min) samostatnou 

jízdu na modré sjezdovce. Jízda dítěte byla pomalá, při brzdění a zatáčení bylo dítě 

nejisté. 

      Dítě po výuce lyžování vedené rodičem 2 ztratilo strach z jízdy na lyžích, bylo 

schopné lyže postavit do mírného pluhu, ale nedokázalo samostatně zastavit. 

      Po hodině lyžařské výuky pod vedením rodiče 3 se dítě téměř ničemu nenaučilo. 

Lyže při jízdě neudrželo v pluhu. Při jízdě v kruhu bylo v záklonu, sedělo a opíralo      

se o kruh. 

      Po hodině výuky vedené rodičem 4 dítě zvládlo jízdu v pluhu, samostatně zastavit 

na mírném svahu. Během zatáčení mělo dítě menší potíže (Tabulka8). 
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Tabulka 8 Zvládnutá dovednost  

Vyučující  Zvládnutá dovednost dítěte 

Instruktor 1  Samo zastavit, jednoduchý slalom 

Instruktor 2 Jízda v úzkém postavení pluhu, 

zastavit se Nenaučilo 

Instruktor 3 Jízda v pluhu a zastavení na mírném 

svahu 

Instruktor 4 Zastavení, jízda v pluhu, jednoduchý 

slalom 

Rodič 1 Samostatná jízda, nejistota při 

zatáčení a brzdění 

Rodič 2 Stoj na lyžích a jízda s dopomocí 

Rodič 3 Pocit jízdy na lyžích 

Rodič 4 Jízda v pluhu, samostatně zastavit 

 
        Tabulka 9 Počet opakování 
 

Pozorovaný  Délka svahu Počet opakování 

Instruktor 1 40 – 70 m 10 x 

Instruktor 2 40 – 70 m 11 x 

Instruktor 3 40 -70 m 9 x 

Instruktor 4 40 – 70 m 8 x 

Rodič 1 800 m 2 x 

Rodič 2 40 – 70 m 10 x 

Rodič 3 40 – 70 m 11 x 

Rodič 4 800 m 3 x 

 
 
Oprava chyb během výuky 

      Během výuky instruktorů i rodičů děti získávali zpětnou vazbu při učení nových 

dovedností.  

 

- Instruktoři 

      Instruktoři opravovali chyby buď verbálním způsobem nebo pomocí vedení pohybu. 

Zpočátku převládala oprava vedením pohybu, aby si děti správně zapamatovaly pohyb  

a nedocházelo ke špatnému návyku. Například při nácviku pluhu instruktor nastavoval 
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dítěti lyže do správné polohy, při pluhu lyže korigoval během jízdy. Slovní opravování 

probíhalo během jízdy a při nácviku nového prvku. 

 
 
 
- Rodiče 

      Rodiče většinou opravoval chyby pouze slovně, například lyže do pluhu, přitlač na 

koleno nebo vlastní ukázkou. Dítě přesně nevědělo, co po něm rodič žádá                       

a nebo nevědělo, jak daný prvek provést.  
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6  Interpretace výsledků 

      Cílem této diplomové práce bylo porovnat lyžařskou výuku předškolních dětí 

vedenou instruktorem a rodičem, jednotlivé použité metodiky výuky lyžování a zjistit, 

zda jsou totožné, nebo se liší, a jaké výhody nebo nevýhody to přináší. 

      Instruktoři vybrané lyžařské školy byli školeni podle metodiky České školy 

lyžování. Během školení instruktoři byli seznámeni s metodickou řadou (tj. přesným 

řazením jednotlivých cvičení za sebou) pro předškolní děti. 

      Po seznámení dítěte s instruktorem proběhlo rozcvičení, které mělo za úkol dítě 

rozpohybovat, protáhnout a navodit přátelskou atmosféru. Byly zde zařazeny cviky 

například tleskání rukama jako čáp, napodobování medvěda, plavání způsobů kraul, 

znak, zvedání lyžiček nad zem atd. Po rozcvičení následoval přesun k posuvnému pásu 

chůzí nebo jízdou na lyžích. Výběr záležel na dítěti.  

      Po vyjetí vlekem instruktor předvedl na svých lyžích ,,stříšku‘‘ (pluh) a ukázal      

ho následovně i na lyžích dítěte. Dále dítě sjelo svah dětského hřiště po spádnici 

s přidržováním se instruktora nebo instruktor držel dítěti špičky. Po zvládnuté jízdě 

v pluhu se dítě učilo samotnému zastavení s pomocí různých pomůcek, například 

kolečka, obruče, zastavení u hříbečku nebo branky. Tyto způsoby zastavení dítě nutily 

zastavit přesně u daného předmětu a na zastavení byly dostatečně dopředu připravení. 

Dalším způsobem zastavení bylo také zastavení u předem hozeného předmětu vpřed. 

Dítě si samo hodilo před sebe daný předmět a mělo za úkol u něj zastavit a zvednout jej. 

Mezi další cvičení pro nácvik zastavení patřila jízda se zvednutými pažemi nad hlavou  

a na povel položit ruce na kolena a zastavit. 

      Po nácviku zastavení následovala výuka zatáčení. Dítě mělo za úkol položit ruce   

na koleno spodní nohy a tímto způsobem zatočit do daného směru. Nejprve se dítě 

naučilo zatočit na jednu stranu a podle zvládnutí se snažilo zatočit stejným způsobem   

na druhou stranu. Mezi cvičení pro nácvik zatáčení patřila například jízda                 

mezi slalomovými tyčemi nebo zvířátky, letadlo, jízda s obručí nebo kroužkem, kdy dítě 

napodobovalo řízení auta. K tomuto cvičení se v průběhu výuky prováděné instruktory 

dostalo velmi málo dětí. Nebylo to způsobeno špatnou organizací výuky                   

nebo nevhodným navazováním daných cviků, ale tím, že 50 minut je krátký čas          

pro výuku. 

      Ze všech čtyřech pozorovaných dětí při výuce s instruktorem po skončení hodiny 

dvě děti zvládly samy zastavit a projet jednoduchý slalom na mírném svahu. Zbylé dvě 
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děti buď zvládly samy zastavit a získaly malé náznaky zatáčení, nebo se naučily zastavit 

pouze na  mírném svahu a získaly kladný vztah k lyžování pro následné další učení. 

      Lyžařská výuka instruktorů probíhala podle metodiky České školy lyžování. Výuka 

instruktorů pak byla pestrá a plná různých cvičení. 

      Pozorování výuky vybraných rodičů mi přineslo druhou stranu pohledu na 

vyučování lyžování. Výuka lyžování vedená rodiči se od sebe příliš nelišila. Rodiče 

vycházeli z převzaté metodiky, kterou oni byli vyučováni v mládí a nebo metodiku 

převzali např. z lyžařských škol z okolí.  

      Výuka rodičů začínala seznámením dítěte s pluhem a zastavením. Rodiče nejprve 

ukázali dětem, jak daný prvek vypadá a následně prvek demonstrovali na lyžích dítěte. 

Po seznámení s úkolem rodiče sjížděli s dítětem ze svahu. Každý rodič zvolil odlišné 

zabezpečení dítěte během jízdy. Jeden rodič ovázal dítěti lano kolem pasu, jiné dítě bylo 

postaveno mezi lyže rodiče a sjížděli svah buď po spádnici nebo oblouky.                

Podle zvládnuté jízdy opouštěli rodiče dopomoc dítěte. Po zvládnutí pluhu se děti 

začaly učit zatáčet. 

      Po jedné vyučovací hodině rodičů se dvě děti téměř nenaučily lyžovat a zbylé dvě 

děti se naučily základy, jízdu v pluhu, zastavení na mírném svahu. 

      Výuka rodičů působila velmi monotónně, rodiče nezařazovali různorodá cvičení     

do výuky, naopak  neustále opakovali stejná cvičení a nebo jen sjížděli s dítětem svah. 

      Podle Tremla (2004) by metodika lyžování měla postupovat od nejjednodušších 

dovedností a potřebných činností po složitější. Treml (2004) metodiku lyžování člení   

do 12 bodů v pořadí nošení lyží, obouvání a zouvání lyží, chůze na rovině, obraty        

na rovině, výstupy, přímý sjezd, zastavování, jízda na vleku, přejezd terénních 

nerovností, terénní skok, sjezd šikmo, bruslení a zatáčení.  

      Instruktoři postupovali velmi rychle a vyřadili ve své výuce často podstatné základní 

činnosti, které by samotnému instruktorovi a i dítěti mohly v některých částech výuky 

pomoc. Dítě by si postupně zvykalo na pohyb s lyžemi, na skluz a další kroky             

při zvládání nové dovednosti by bylo pro dítě snazší. 

      To, že instruktoři postupovali velmi rychle při výuce bylo dáno tím, že rodiče        

za výuku museli zaplatit a tudíž se instruktoři snažili co nejvíce a nejrychleji dítě naučit 

základy lyžování. Instruktoři se zaměřovali převážně na jízdu v pluhu, zastavení            

a základy zatáčení. Okrajově se pak zaměřili na vedlejší dovednosti, které souvisejí také 

s jízdou na lyžích, například výstupy, bruslení, obraty. 
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      Výuka rodičů se skládala pouze z jízdy na lyžích a zastavení. Jiné činnosti               

a dovednosti rodiče ve své výuce nezařadili. 

      Komunikace s dítětem během vyučování se řadí mezi základní předpoklady učení 

během výuky. Dle Vágnerové (2000) by se měla verbální komunikace s dítětem 

předškolního věku skládat z takové slovní zásoby, která je dítěti blízká a nedělá dítěti 

přílišné obtíže porozumět ji. Také by se při učení nové dovednosti nemělo příliš naléhat 

na dítě, ale dát mu tolik potřebného času, aby danou činnost vstřebalo a v klidu             

se ji naučilo. Z tohoto důvodu by se měl vyučující snažit být po celou dobu v klidu        

a nebýt netrpělivý. 

      Instruktoři během školeni byli seznámeni s tím, jak k dítěti přistupovat,                   

jaký verbální projev použít, aby dítě předškolního věku snadno rozumělo. Rodiče,          

i když provázeli dítě od jeho narození, používali taková slovní spojení, kterým dítě 

nerozumělo a tím docházelo k nedorozumění mezi dítětem a rodičem, někdy                   

i ke zvýšenému hlasu rodičů. Mezi nejčastější slovo, kterému dítěti s obtížemi 

rozuměly, patřilo určení směru vpravo, vlevo. Dospělí si často neuvědomovali, že děti 

jsou stále příliš malé a těmto slovům ještě nerozumí. Dalším termínem byl pluh. Sice to 

není obtížné slovo, ale dítě si pod ním nedokáže nic představit. Toto slovo nic 

nevyjadřuje. Proto je vhodné někdy používat taková slova, která dítěti jsou bližší           

a známější. Jako například stříška, stromeček apod. 

      Aby vyučovací hodina dítě zaujala a dítě se něco nového naučilo, je potřeba podle 

Kučery (1997) při výuce malých dětí neopomenout jejich potřeby. Aby dítě bylo 

schopné nějakou činnost vnímat, je důležité ho nejprve zaujmout. Vytvořit takový 

program výuky, kde by se dítě převážně bavilo, hrálo si a nevědomky se učilo nové 

dovednosti. Hodina by také měla být velmi různorodá. Měly by se v ní střídat prvky, 

aby se výuka nestala pro dítě nezáživnou a nudnou. Neměli bychom také zapomenout 

na motivaci, čeho dítě dosáhne, když se naučí lyžovat, například, že bude moci jezdit 

s rodiči na velké sjezdovce, pojede sedačkovou lanovkou apod. 

      Během lyžařské výuky instruktoři zařadili celou řadu cvičení, která měla za úkol 

přiblížit dítěti činnost, kterou potřebovalo zvládnout. Například při nácviku zastavení 

dítě mělo za úkol zastavit u daného zvířátka a „plácnout“ jej, hodit malým kroužkem    

co nejdál a dojet k němu a zastavit u něj, předváděly hříbky a topoly apod. 

      Výuka dětí s rodiči byla na cvičení méně pestrá. Rodiče se snažili dítě co nejrychleji 

naučit jízdu na lyžích, aby dítě mohlo jezdit s nimi. Rodič po celou dobu výuky 
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používal neustále stejná cvičení, která po chvíli dítě přestalo bavit a tím i samotné 

lyžování. 

 

Tabulka 10 Souhrnné výsledky 

   

       

 

 

 

Kri    Kritéria pozorování Výsledek pozorování IL Výsledek pozorování 

rodičů 

Verbální komunikace   

   - Navázání prvního kontaktu Ano Netřeba 

   - Intonace hlasu Klidná Střídavá 

   - Terminologie Odpovídá věku Neodpovídá věku 

   - Oprava chyb Správná Nedostatečná 

   - Komunikace během výuky Dostatečná Dostatečná 

Nácvik pluhu Správně Správně 

Metodika výuky Správně Nesprávně 

Zvládnutá dovednost Ze 4 žáků 3 úspěšní Ze 4 žáků 2 úspěšní 
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7  Závěr 

      Cílem diplomové práce bylo porovnat lyžařskou výuku předškolních dětí vedenou 

instruktorem a rodičem.  

      Mezi hlavní kritéria, která jsem si zvolila, patřila verbální komunikace, pod kterou 

jsem dále zařadila navázání prvního kontaktu s dítětem, používanou terminologii 

vyučujícího, opravu chyb během výuky, komunikaci vyučujícího s dítětem během 

výuky a intonaci hlasu. Dalším kritériem byl způsob nácviku pluhu, metodika lyžařské 

výuky (jakým způsobem byla jednotlivá cvičení seřazena) a v závěru hodiny jsem 

porovnávala zvládnutou dovednost. 

    Navazování prvního kontaktu s dítětem u rodičů vůbec neprobíhalo. Děti rodiče znaly 

a rodiče si nemuseli vytvářet žádný vztah k dítěti. Na rozdíl od rodičů, instruktoři tento 

první krok měli znesnadněný tím, že si dítě museli pro následující spolupráci ve výuce 

nejprve získat. Všichni instruktoři se nejprve představili a začali s dítětem komunikovat 

ještě v přítomnosti rodičů, aby se dítě ujistilo, že se nemá čeho obávat a spolupracovalo 

s instruktorem během výuky. Netrvalo dlouho a během pár minut instruktor dítě zaujal  

a hodina byla bez komplikací zahájena.  

      Při výuce malých dětí je velmi důležité používat terminologii, které by dítě 

rozumělo. Jelikož všichni lyžařští instruktoři museli projít lyžařským školením o délce  

3 – 4 dny pod vedením kvalifikovaných školitelů, kde byli také školeni o používané 

terminologii, jak se mají k dítěti chovat a mluvit, aby jim dítě snadno a bez velkých 

problémů rozumělo, neměli v komunikaci s dětmi žádné problémy. Instruktoři se         

po celou hodinu snažili používat taková slova, kterým děti rozuměly a nebo daná 

cvičení přirovnávali k pohádkovým nebo zvířecím postavičkám. Instruktoři například 

používali místo termínu pluh ,,šipka, stříška, domeček‘‘. Tímto slovním přirovnáním si 

dítě rychle dokázalo představit požadovaný úkol od instruktora a okamžitě reagovalo   

na dané zadání.   

      Verbální komunikace u rodičů se podobala komunikaci rodiče s dospělou osobou. 

Používali slovní výrazy, pojmenování, kterým děti obtížně rozuměly a nebo si 

nedokázaly přesně představit význam daného slova. Rodiče například používali termín 

pluh, vpravo, vlevo, atd. Tato slova jsou pro děti této věkové kategorie stále vzdálená     

a nerozumí jim. Tímto nedorozuměním docházelo k rozčilení rodičů a následného 

strachu dětí. 
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      Výška tónu zvoleného hlasu vyučujícího při komunikaci s dítětem patřila také mezi 

 důležité prvky při výuce. Je všeobecně známé, že kdo vyučuje v klidu a s trpělivostí, 

dosahuje lepších výsledků, než ten, kdo vyučuje za použití zvýšeného hlasu                   

a s netrpělivostí.  

      Po celou dobu výuky všichni instruktoři učili děti s klidným hlasem, na dítě 

nenaléhali, byli trpěliví. Při výuce rodičů se občas objevila slabá chvíle, kdy rodič 

ztrácel trpělivost a začínal zvyšovat hlas. Po chvíli si uvědomili svou chybu a snažili se 

uklidnit a přistupovat k dítěti s klidným hlasem. 

      Velké a podstatné rozdíly ve výuce instruktora a rodiče byly pozorovatelné              

v metodice výuky, tj. jakým způsobem byly zařazeny jednotlivé cviky za sebou,         

jak na sebe navazovaly. Instruktoři učili své svěřence nejdříve jízdu v pluhu,             

dále následovalo zastavení pomocí pluhu a ti šikovnější děti v průběhu hodiny stihly      

i základy zatáčení. Tento postup probíhal u všech instruktorů stejně. U rodičů metodika 

probíhala odlišně. Někteří rodiče využili různých pomůcek, např. lano kolem těla, obruč 

apod. pro regulaci rychlosti jízdy. Nebo postavili dítě mezi své lyže a sjížděli společně 

svah. Jednotlivá cvičení u výuky rodičů byla seřazena nelogicky za sebou, některá 

cvičení tím následně ztratila svůj význam ve výuce. Domníváme se, že to bylo 

v důsledku neznalostí metodiky nácviku. Některé cviky se rodiče snažili převzít          

od instruktorů, ale bohužel cvičení špatně dítěti vysvětlili a rodič často nezpozoroval 

chyby dítěte. 

      Mezi důležité momenty výuky lyžování také patřilo opravování chyb dětí. 

Instruktoři se snažili, aby si dítě zafixovalo správné postavení lyží i pocit skluzu. 

Využívali při výuce opravu chyb jak slovní, tak vedením pohybu, tj. nastavování lyží 

např. do pluhu. Ve výuce rodičů převládala oprava chyb slovního charakteru. Rodič 

v průběhu výuky více mluvil, než aby dítěti přesně ukázal, co má provést                   

nebo demonstroval ukázku na lyžích dítěte. 

      I když někteří rodiče dosáhli podobného zvládnutí dovedností jako instruktor, 

domníváme se, že to bylo pravděpodobně způsobené tím, že dítě bylo pohybově nadané 

a nemělo velké problémy s nácvikem nové pohybové dovednosti. 

      Jak bylo uvedeno, má lyžařská škola bezesporu celou řadu předností.                 

Přesto shledávám některá negativa. Mezi ně patří například to, že instruktoři dokonale 

nemohou znát dítě, které rodiče do lyžařské školy přivedou. Instruktor má za úkol učit 

lyžování a snažit se dítě něco nového naučit. Není seznámen s osobními problémy 
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daného dítěte a pokud dítě odmítá provést danou činnost, instruktor neustále pokračuje 

v přesvědčování a v danou chvíli si nedokáže představit příčiny daného chování dítěte. 

      Dalším záporem lyžařské výuky s instruktorem je cena za jednotlivé výuky.              

Pro mnoho rodičů to nemusí být nízká cena a po hodině nemá rodič zaručeno, že se dítě 

naučí lyžovat. Výuka lyžování je z tohoto pohledu velice individuální. Záleží               

na vyzrálosti dítěte a na pohybových zkušenostech.   

      Mezi negativa výuky s instruktorem také patří přesně dané časové rozmezí. Rodič 

s dítětem se musí v danou dobu dostavit na místo a pokud se zpozdí o několik minut, 

hodina se o dané zpoždění neprodlouží, ale končí ve stanovenou dobu. 

      Také pokud je dítě příliš závislé na svých rodičích, znesnadňuje to průběh výuky. 

Pokud dítě nemá v blízkosti rodiče, může nastat situace, kdy dítě odmítá spolupracovat 

s instruktorem a vyžaduje být u rodičů. 

      Výuka lyžování s rodiči má také své klady, především ve znalosti dítěte. Rodiče ví, 

kdy na dítě naléhat a kdy ne, znají jeho schopnosti a dovednosti i jeho obavy. 

      Výuka lyžování s rodičem také přináší časovou nezávislost, nemusí se dostavit 

v přesně stanovený čas na dané místo, ale mohou si začátek a konec výuky stanovit 

podle možností, počasí. Mohou kdykoliv zahájit a ukončit výuku. Navíc výuka je 

zdarma, rodič pouze platí vlek. 

 

      Po nashromáždění všech dat z jednotlivých pozorování a následným srovnáváním 

jsem došla k závěru, že výuka vedená instruktory je pro dítě zajímavější a přizpůsobená 

danému věku. Instruktor lyžování je zdatný lyžař, zná metodiku lyžování a prošel 

lyžařským školením, kde byl seznámen s metodikou lyžování a způsobem, jakým 

probíhá výuka. Dále také lyžařská škola vlastní mnoho zajímavých pomůcek, které lze 

využít během výuky lyžování, má také vytyčený speciální prostor, kde dochází k výuce 

malých dětí. Tento prostor obsahuje řadu zvířecích postaviček, branek, můstků atd., 

které danou výuku obohatí a také zajišťuje dětem větší bezpečnost než výuka na  svahu. 

      Toto pozorování pro mě bylo velmi zajímavé a to hned z několika důvodů. Doposud 

jsem znala pouze výuku lyžování s instruktorem, neboť sama vyučuji lyžování 

v lyžařské škole. Toto pozorování mi umožnilo se podívat na celou vyučovací hodinu    

ze strany nezávislého pozorovatele. Měla jsem možnost pozorovat jak různé instruktory, 

tak i rodiče. Získala jsem od rodičů zajímavé postřehy, například z jakého důvodu 

dávají dítě do lyžařské školy nebo sami vyučují, jaké metody používají apod.         
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Celou výuku jsem viděla před sebou a mohla jsem přemýšlet o jednotlivých krocích 

vyučujícího, zda zvolil správně a jaká jiná volba by byla také správná. 

 



 66

8  Použitá literatura 

1) BENDL, S. Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie – skripta pro 

studenty vykonávající  pedagogickou praxi. Praha: Pedagogická fakulta Praha, 

2008. ISBN 978–80–7290–366–5. 

2) BRŮNA,V., BURSOVÁ, M., VOTÍK,J., ZALABÁK, J. Fotbalová školička. 

Praha: Grada publishing. 2007. ISBN 978-80-247-1980-5. 

3) BURSOVÁ, M., RUBÁŠ, K. Základy teorie tělesných cvičení. Plzeň: 

Západočeská univerzita, 2001. ISBN 80-7082-822-6. 

4) DOVALIL, J. a kol. Lexikon sportovního tréninku. Praha: Karolinum, 2008. 
ISBN 978–80–246–1404–5. 

5) DVOŘÁČEK, J. Základy pedagogiky pro učitele a vychovatele. Praha: 2004. 

ISBN 80-7290-159-1. 

6) EINONOVÁ, D. Naše dítě. Praha: Fragment, 2007.   ISBN 978–80–253–

0534–8. 

7) FIALOVÁ, L. Aktuální témata didaktiky školní tělesná výchova. Praha: 

Karolinum. 2010. ISBN 978-80-246-1854-8. 

8) HELUS, Z. Dítě v osobnostním pojetí. Praha : Portál, 2009. ISBN 978–80–

7367–628–5.  

9) HENDL, J. Kvalitativní výzkum. Praha: Portál, 2008.    ISBN 978-80-7367-

485-5. 

10) HENDL, J. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál, 

2005. ISBN 80-7367-040-2. 

11) HENDL, J. Úvod do kvalitativního výzkumu. Praha: Karolinum, 1997. ISBN 

80-7184-549-3. 

12) JANSA, P., DOVALIL, J. Sportovní příprava. Praha: Q-art, 2007. ISBN 80–

903280–8-3. 

13) KOSTKOVÁ, J. a kol. Didaktika školní tělesné výchovy. Praha: Univerzita 

Karlova, 1981. 60–76–81.  

14) KOUBA, V. Motorika dítěte. České Budějovice: Jihočeská Univerzita 

v Českých Budějovicích, 1995. ISBN 80-7040-137-0.   

15) KUČERA, M. a kol. Pohybový systém a zátěž. Praha: Grada, 1997. ISBN 80-

7169-258-1. 

16) KUČERA, M. K některým otázkám zátěže dětí ve sportu. Praha: Ústřední 

výbor ČSTV. 1988. ISBN 000923954. 



 67

17) LANGMEIER, J., KREJČÍŘOVÁ, D. Vývojová psychologie. Praha: Grada 

Publishing. 2006. ISBN 80 – 247 – 1284 – 9. 

18) LINHART, J. Základy obecné psychologie. Praha: Státní pedagogické 

nakladatelství, 1987. ISBN 000919625. 

19) PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. Pedagogický slovník. Praha : 

Portál. 2001. ISBN 80-7178-579-2.  

20) PRUNNER, P. a kol. Vybrané kapitoly z pedagogické psychologie. Plzeň: 

Západočeská univerzita v Plzni, 2003. ISBN 80-7082-976-6. 

21) PŘÍHODA, V. Ontogeneze lidské psychiky I. Praha: Státní pedagogické 

nakladatelství,. 1977. ISBN 14-610-77. 

22) RYCHTECKÝ, A., FIALOVÁ, L. Didaktika školní tělesné výchovy. Praha: 

Karolinum, 1998. ISBN 80-7184-659-7. 

23) RYCHTECKÝ, A., FIALOVÁ, L. Didaktika školní tělesné výchovy. Praha : 

Karolinum, 2004. ISBN 80–7184–659–7. 

24) SKOPOVÁ, M., ZÍTKO, M. Základní gymnastika. Praha: Karolinum, 2005. 

ISBN 80-246-0973-8. 

25) STROBL, K., ŠTANCL, P. Lyžování s úsměvem. Olomouc: Olomouc s.r.o., 

2004.  ISBN 80–7182–183–7. 

26) ŠIKULOVÁ, R., MULLEROVÁ, L. Cvičebnice obecné didaktiky pro studenty 

učitelství. Ústí nad Labem:  Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad 

Labem. 2001. ISBN 80-7044-365-0. 

27) ŠIKULOVÁ, R.., ČEPIČKOVÁ, I., WEDLICHOVÁ, I. a kol. Kapitoly 

z předškolní pedagogiky. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně. 2005. 

ISBN 80-7044-685-4. 

28)  ŠULOVÁ, L. Raný psychický vývoj dítěte. Praha: Karolinum. 2005. ISBN 80-

246-0877-4. 

29) ŠVINGALOVÁ, D. Kapitoly z vývojové psychologie pro učitelství mateřských 

škol. Liberec : Technická Univerzita v Liberci. 2003. ISBN 80-7083-697-0. 

30) TREML, T. Lyžování dětí. Praha: Grada publishing, 2004. ISBN 80–247–

0682–2. 

31) TRPIŠOVSKÁ, D. Vývojová psychologie pro studenty učitelství. Ústí nad 

Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. 1998. ISBN 

80-7044-207-7. 



 68

32) VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie. Praha: Karolinum, 2008. ISBN 

978–80-246–0956-0.    

33) VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie. Praha: Portál. 2000. ISBN 80 – 

7178 – 308 – 0. 

34) VILÍMOVÁ, V. Didaktika tělesné výchovy. Brno: Paido. 2002. ISBN 80-7315-

033-6. 

35) http://www.ceskehory.cz/ski-areal/fotografie/lipno.html [25.4.2011] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 69

9  Přílohy 

1) Příloha 1 Kritéria pozorování 

2) Příloha 2 Řízený rozhovor 

3) Příloha 3 Výsledky pozorování 

4) Příloha 4 Obrázky výuky lyžování 



 

 Příloha 1  

Kritéria pozorování 

Kritéria pozorování Výsledek 

pozorování 

Verbální komunikace:  

                     - Navázání   

                   prvního kontaktu 

 

                     - Intonace hlasu  

                     - Terminologie  

                     - Oprava chyb  

                     - Komunikace 

během výuky 

 

Nácvik pluhu  

Metodika výuky  

Zvládnutá dovednost  

Výběr výuky  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha  2  

Řízený rozhovor 

1) Z jakého důvodu jste si zvolil tento typ výuky? 

2) Jakou metodiku lyžování jste využil? 

3) Měl jste předchozí zkušenost s výukou lyžování dětí? 

4) Jaké pomůcky jste využili během výuky? 

5) Jakým způsobem jste vysvětloval novou dovednost a v jaké části výuky? 

6) Přiblížil jste terminologii věku dítěte? 

7) Jakým způsobem jste opravoval chyby dítěte? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

          Příloha  3  

Výsledky pozorování 

Vyučující: Rodič 1 

Věk dítěte:  4,5 let dívka 

Délka vyučovací 

hodiny: 

50 min 

Druh terénu:  Modrá sjezdovka 

Délka svahu:  800 m 

Metodika výuky: - 0,5 sjezdovky jelo dítě mezi 

lyžemi rodiče, zbytek 

  sjezdovky jelo samo, rodič 

jel čelem k dítěti 

- druhý svah jelo dítě samo 

s menším 

  korigováním rychlosti jízdy 

rodičem 

Nácvik pluhu: Na místě, před jízdou 

stanovení pravidel jak budou 

 Postupovat 

Nácvik zastavení: Probíhal současně při jízdě 

s lanem, dítě si během jízdy  

Přibrzďovalo, rodič rychlost 

korigoval pomocí lana 

Oprava chyb: Oprava chyb následovala 

během i po provedení prvku, 

za jízdy, forma opravy chyb 

byla slovní, rodič pouze 

opakoval, co po dítěti 

požaduje 

Komunikace:  Rodič po celou dobu 

nevykazoval ztrátu trpělivosti, 

pouze 2x došlo ke zvýšení 

hlasu, komunikace pouze o 

provedených prvcích. 

Terminologie nebyla 

přizpůsobená věku dítěte. 

 

 

 



 

        Důvod výuky rodiče: Rodič si chtěl zkusit roli 

lyžařského učitele, peníze 

nehrály  

žádnou roli  

     Zvládnutá dovednost: Dítě po hodině zvládlo jet 

z velkého svahu, jízda pomalá, 

 nejistota v brzdění, zatočí 

Hodina: Hodina vytvořená jednoduše, 

bez zpestřujících cvičení 

 

Vyučující : Rodič 2 

Věk dítěte: 3 ¾ let chlapec 

Délka vyučovací 

hodiny: 

50 min 

Druh terénu: Dětské hřiště 

Délka svahu: 40 – 70 m 

Metodika výuky: - postavení dětských lyží do 

pluhu 

- dítě mezi lyžemi rodiče, lyže 

má rovné (3 x) 

- rodič jede čelem k dítěti, 

rodič koriguje lyže v pluhu  

  rukama, dítě ruce na kolenou 

(2 x) 

- dítě jede samo bez 

dopomoci, rodič mu koriguje 

rychlost 

   případným přidržením za 

bundu, ruce na kolenou (2 x) 

- dítě mezi lyžemi rodiče, 

zastavování u  postavených 

   figurek zvířat  (2 x) 

- dítě jede na dětském kolotoči 

(5 min) 

- dítě jede samo, rodič 

koriguje rychlost 

přidržováním 

ho za bundu  

 

 



 

Nácvik pluhu: Rodič na svahu dítěti ukázal, 

jak pluh vypadá, dítě postavil  

do pluhu 

Nácvik zastavení: Nácvik zastavení probíhal 

během nácviku pluhu a při  

jízdě bez dopomoci druhé 

osoby 

 

 

 

 

 

Oprava chyb: Rodič pouze slovně opakoval 

požadavek po dítěti, nepoužil 

žádné metody nebo dopomoci 

k správnému provedení 

daného prvku 

Komunikace:  Rodič dítěti neustále opakoval 

lyže do pluhu, dítě si pluh  

nedokázalo přesně představit, 

nedokázalo správně  

zareagovat na zatočení vpravo, 

vlevo, rodič chvílemi  

nervózní, 4 x za hodinu trochu 

zvýšil hlas. Terminologie  

nebyla přizpůsobená věku 

dítěte. 

Důvod výuky 

rodiče: 

Peníze, nepředpokládali, že 

výuka lyžování je tak náročná 

Zvládnutá 

dovednost: 

Dítě se nebojí jízdy na lyžích, 

lyže postaví do úzkého pluhu, 

nezastaví 

Hodina: Hodina nezpestřená, pouze 

jízda, cvičení poskládaná za  

sebou nelogicky 

 

Vyučující: Rodič 3 

Věk dítěte: 4  roky chlapec 

Délka vyučovací 

hodiny: 

50 min 



 

Druh terénu: Dětské hřiště 

Délka svahu: 40 – 70 m 

Metodika výuky: - dítě postavené do kruhu, 

rodič drží kruh, jede za 

dítětem,  

  tak  jistí dítě, aby se mu lyže 

příliš nerozjely (8 x) 

- dítě mezi lyžemi rodiče (3 x) 

Nácvik pluhu: Rodič před jízdou postavil 

dítěti lyže do pluhu, aby  

věděl jak má mít správně 

postavené lyže 

Nácvik zastavení: Neprobíhal 

Oprava chyb: Rodič pouze slovně opakoval 

požadavek po dítěti, nepoužil 

žádné metody nebo dopomoci 

k správnému provedení 

daného prvku 

Komunikace: Rodič po celou dobu 

komunikoval s dítětem 

klidným  

hlasem, bez zvyšování. 

Terminologie nebyla 

přizpůsobená  

věku dítěte.   

             Důvod výuky   

             rodiče: 

Finance, chtěli také pouze 

zjistit, zda se lyžování bude 

líbit  

dítěti  

            Zvládnutá    

           dovednost: 

Dítě se ničemu nenaučilo, lyže 

mělo v široké stopě, chyběl 

náznak pluhu, dítě během 

jízdy v kruhu sedělo,  

opíralo se o kruh  

 

            Hodina: Neustále se opakovaly cvičení, 

žádné zpestření výuky 

 

 

 



 

Vyučující: Rodič 4 

Věk dítěte:  3 ¾ roční dívka 

Délka vyučovací 

hodiny: 

50 min 

Druh terénu:  Modrá sjezdovka 

Délka svahu: 800m 

Metodika výuky: - dítě bylo předem poučeno, 

jak má jet, jak vypadá pluh, 

 jízda s ovázaným lanem 

kolem pasu, ruce na kolenou,  

kolena pokrčená (opakování 1 

x) 

- nácvik zabrzdění, dítě stále 

na laně (opakování 1 x ) 

- dítě jede bez lana, rodič jede 

vedle něj a koriguje dítě při  

   Zatáčení rukama  

Nácvik pluhu:  Před zahájením výuky ukázka, 

předvedení také na lyžích  

dítěte, aby vědělo jak přesně 

vypadá 

Nácvik zastavení: Probíhal za pomocí lana, dítě 

mělo na znamení zastavovat 

Oprava chyb: Oprava následovala po 

provedení prvku slovní 

formou   

 

Komunikace: Rodič vyučoval v klidu, měl 

už předchozí zkušenost s  

výukou lyžování, mluvil 

klidným hlasem. Terminologie  

nebyla přizpůsobená danému 

věku dítěte. 

Důvod výuky 

rodiče: 

Příliš volného času na 

dovolené, lyžování 

osamoceně,  

tímto způsobem byl 

nepřetržitý kontakt s dítětem 

 

 



 

Zvládnutá 

dovednost: 

Dítě se naučilo nebát se na 

lyžích, naučilo se pluh, 

zastavit  

na mírném svahu, zatáčení 

dítěti činilo drobné potíže 

Hodina:  Neustálé opakování cvičení, 

žádná obměna  

 

Vyučující: Instruktor 1 

Věk dítěte: 3,5 let chlapec 

Délka vyučovací 

hodiny: 

50 min 

Druh terénu: Dětské hřiště 

Délka svahu: 50 m 

Metodika výuky: - 5 min rozcvička 

Jízda z poloviny hříště: 

- Instruktor před dítětem, drží 

dítěti špičky u sebe –  

jízda rovně, ruce na kolena a 

pokrčené nohy (opakování 2 

x) 

- Dítě mezi lyžemi instruktora 

– ruce na kolena a pokrčené  

  nohy (1 x) 

- Dítě jede samo, instruktor 

jede pozadu čelem proti němu 

(1 x) 

- Dítě jede samo v pluhu, 

instruktor jede vedle dítěte a v  

  případě rozjetí lyží ho zbrzdí 

rukou (1 x)  

- Dítě drží v ruce velký kruh, 

instruktor stojí proti dítěti,  

  drží kruh a jedou proti sobě 

(1 x ) 

- Dítě drží v ruce malý kruh 

jako volant, jede samo dolů  

  mezi brankami (1 x) 

Jízda celého hřiště: 

- Jízda s volantem, ruce 



 

vzpažené a na znamení 

instruktora  

ruce s kruhem  přitlačit na 

kolena a zastavit (1 x)  

- Jízda slalomem ve dvojici (1 

x ) 

- Jízda brankami (1 x )  

Nácvik pluhu: Dítě se seznámilo s pluhem 

(šipkou), instruktor dítěti  

Ukázal, v jaké poloze musí 

mít lyže, z počátku nácviku 

instruktor dítěti přidržoval 

špičky, aby si dítě na 

postavení lyží zvyklo 

Nácvik zastavení: Zastavit s kruhem na znamení. 

Oprava chyb: Následovala po provedení 

prvku dítěte, instruktor opravu 

prováděl slovně nebo správné 

provedení demonstroval na 

dítěti 

Komunikace: Instruktor se snažil po celou 

dobu být s dítětem  

neustále v kontaktu, 

komunikoval s ním na 

sjezdovce i 

 posuvném pásu. Terminologie 

přizpůsobená věku dítěte. 

Důvod výuky 

instruktorem: 

Rodiče si chtěli zalyžovat 

Zvládnutá 

dovednost : 

Dítě samo zastavilo a zvládlo 

jednoduchý slalom 

Hodina: Instruktor se snažil obměňovat 

cvičení a zapojoval do  

výuky i pomůcky a celé hřiště 

 

Vyučující: Instruktor 2 

Věk dítěte: 3,5 roky dívka 

Délka vyučovací 

hodiny: 

50 min 

Druh terénu: Dětské hřiště 



 

Délka svahu: 50 m 

Metodika výuky: - rozcvičení 5 min 

- jízda mezi lyžemi instruktora 

(ruce na kolena a pokrčené 

   nohy), na konci svahu 

projetí brankou (2 x) 

- držení špiček – jízda po 

spádnici (dítě ruce na kolenou 

a pokrčené nohy ) (2 x) 

- dítě jede s instruktorem 

vedle sebe s tyčí , zastavují se 

u  

  každého zvířátka (2 x) 

- instruktor drží dítěti špičky 

lyží, u každého zvířátka  

 zastaví a dotknou se ho (1 x) 

- dítě jede samo, ruce na 

kolena, instruktor jede před  

  dítětem čelem k němu (2 x) 

- dítě jede mezi lyžemi 

instruktora, přejíždějí malé 

můstky (2 x)  

Nácvik pluhu: Dítěti byl ukázán pluh (šipka), 

instruktor postavil dítěti  

lyže do postavení šipky, při 

jízdě instruktor přidržoval 

špičky lyží 

Nácvik zastavení: Nácvik probíhal během výuky 

pluhu.  

Oprava chyb: Následovala po provedení 

prvku dítěte, instruktor opravu 

prováděl slovně nebo správné 

provedení demonstroval na 

dítěti 

Komunikace: Instruktor komunikoval po 

celou dobu s dítětem, na  

posuvném pásu 

nekomunikovali. 

Terminologie přizpůsobená 

věku dítěte. 



 

Důvod výuky 

instruktorem: 

Rodiče nevěděli, jak učit 

lyžovat, obávali se, aby si dítě  

nevytvořilo záporný vztah 

k lyžování 

Zvládnutá 

dovednost : 

Dítě se udrží na lyžích, jede 

v úzkém pluhu, nezastaví 

samo  

Hodina: Dítě mělo příliš slabé nohy na 

lyžování, instruktor se snažil, 

aby dítě neztratilo zájem o 

lyžování a aby ho hodina 

bavila 

 

Vyučující: Instruktor 3 

Věk dítěte: 4,5 let dívka 

Délka vyučovací 

hodiny: 

50 min 

Druh terénu: Dětské hřiště 

Délka svahu: 50 m 

Metodika výuky: - 5 min rozcvička 

- Instruktor jede čelem proti 

dítěti a drží mu špičky u sebe  

  (2 x) 

- Instruktor jede čelem proti 

dítěti, dítě jede samo bez  

  dopomoci instruktora (1 x) 

- Instruktor jede čelem proti 

dítěti, oba drží kruh (1 x) 

- Pluh, ruce nad hlavou, na 

signál ruce na kolena a 

zastavit  

  (2 x) 

- Jízda s tyčí mezi 

postavenými zvířaty (1 x) 

- Jízda s volantem mezi 

slalomovými tyčemi (1 x) 

- Jízda s malým kroužkem 

(volantem) mezi slalomovými  

   tyčemi (1 x) 

 



 

Nácvik pluhu: Ukázka pluhu (šipky), 

postavení lyží dítěte do pluhu,  

jízda s přidržením špiček 

Nácvik zastavení:  Ruce ve vzpažení – na signál 

zastavit.  

Oprava chyb: Následovala po provedení 

prvku dítěte, instruktor opravu 

prováděl slovně nebo správné 

provedení demonstroval na 

dítěti 

Komunikace: Komunikace probíhala 

nepřetržitě na svahu, na 

posuvném  

pásu byla snížená. 

Terminologie přizpůsobená 

věku dítěte. 

Důvod výuky 

instruktorem: 

Rodiče byli na dovolené, 

chtěli si zalyžovat a zároveň 

 aby se jejich dítě naučilo 

lyžovat 

Zvládnutá 

dovednost : 

Dítě sjede pluhem, nebojí se 

jízdy na lyžích, zastavení  

zvládne na mírném svahu 

Hodina: Do výuky byly zapojeny různé 

druhy pomůcek, dětské 

hřiště bylo využité plně 

 

Vyučující: Instruktor 4 

Věk dítěte: 4,5 let chlapec 

Délka vyučovací 

hodiny: 

50 min 

Druh terénu: Dětské hřiště 

Délka svahu: 50 m 

Metodika výuky: - 5 min rozcvička 

- Instruktor jede čelem proti 

dítěti a drží mu špičky,  

  dítě ruce na kolena, pokrčené 

nohy (1 x) 

- Instruktor jede čelem proti 

dítěti, dítě jede bez pomoci  



 

  pluhem (ruce na kolenou, 

pokrčené nohy), instruktor 

  pouze jistí dítě, kdyby se mu 

lyže rozjely (1 x) 

- Jízda pluhem s malým 

kruhem, ruce ve vzpažení, na  

  signál ruce položit na kolena 

a zastavit (1 x) 

- Hodit malý kruh před sebe, 

dojet k němu pluhem,  

  zvednout ho a hodit kruh 

vpřed, opakovat až k vleku (2 

x) 

- Jízda s malým kruhem mezi 

zvířaty (1 x)  

- Slalom mezi zvířaty ve 

dvojici  (1 x) 

- Jízda na malých můstcích, 

dítě mezi lyžemi instruktora  

  (1 x)    

Nácvik pluhu: Názorná ukázka instruktora, 

postavení lyží dítěte do  

 pluhu, držení špiček lyží  

Nácvik zastavení: Ruce ve vzpažení – na signál 

ruce na kolena a zastavit.  

Hodit kroužek před sebe – 

zastavit u kroužku  

zvednout ho a opakovat 

k pásu.  

Oprava chyb: Následovala po provedení 

prvku dítěte, instruktor opravu 

prováděl slovně nebo správné 

provedení demonstroval na 

dítěti  

 

 

 

 

 

 



 

Komunikace: Komunikace probíhala 

neustále po celou vyučovací  

dobu i na posuvném pásu. 

Terminologie přizpůsobená 

věku dítěte. 

 

Důvod výuky 

instruktorem: 

Rodiče nejsou příliš zdatní 

lyžaři 

Zvládnutá 

dovednost : 

Dítě zastavilo, sjelo svah 

pluhem a zvládlo projet lehký  

slalom na mírném svahu 

Hodina: Hodina obsahovala pestré 

prvky, cvičení se měnila,  

Využívaly se pomůcky i 

slalom dětského hříště 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha  4 

Obrázek 13 Dítě jede mezi lyžemi rodiče 

    

         Obrázek 14 Rodič koriguje rychlost dítěte pomocí lana 

 



 

Obrázek 15 Dítě jede mezi lyžemi rodiče a má v podpaží lyžařskou hůlku  

 

Obrázek 16 Dítě nacvičuje jízdu v pluhu 

 

 

 



 

Obrázek 17 Nácvik pluhu pomocí slalomové tyče 

 

Obrázek 18 Pomoc instruktora dítěti k posuvnému pásu 

 



 

         Obrázek 19 Dítě má za úkol zastavit u jednotlivé figurky 

 

Obrázek 20 Nácvik zatáčení (dítě točí obručí jako s volantem)  

 


