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1. OBSAHOVÁ NÁPLŇ PRÁCE 

 

Tuto bakalářskou práci koncipuji jako zamyšlení nad současným stavem výuky lyžování dětí 

v předškolním a mladším školním věku a rozbor metod lyžařského vzdělávání dětí, neboť 

jsem přesvědčena, že lyžování představuje dokonalý prostředek pro výchovu a osobnostní 

rozvoj dítěte. Proto jsem se rozhodla v rámci daného tématu předložit komplexní náhled na 

pedagogickou činnost při výuce lyžování od raného věku dětí a zakomponovat též vlastní 

poznatky z praxe, zároveň neopomínám ani právní problematiku daného tématu. 

 

Úvodem se v předloženém textu zabývám samotným historickým vznikem lyžařství 

ve světě  i v Čechách a dále historií lyžařské výuky. Zmiňuji též detailně úroveň a typy 

prvních dobových prostředků a vybavení určených k lyžování. Dále přecházím ke shrnutí 

vývoje techniky zatáčení a ke konkrétní charakteristice lyžování, včetně jeho posledního 

vývoje, který spočívá zejména v radikální změně lyžařských technologií. 

 

Ve své práci prosazuji názor, že výuka lyžování má těžiště především v praktické činnosti, 

proto v další části přecházím k pedagogickým a psychologickým aspektům výuky lyžování 

dětí, neboť naučení a zapamatování si základních poznatků z pedagogiky a psychologie je 

nezbytným předpokladem jejich úspěšného použití při výuce. Zároveň neopomíjím 

skutečnost, že výcvik dětí má specifický charakter vyplývající z fyzických, psychický a 

mentálních zvláštností dětí různého věku. Proto výslovně uvádím zvláštnosti lyžařské výuky 

dětí a představuji výcvik dětí jako ucelený systém, charakterizovaný především věkovým 

členěním, upraveným výcvikovým prostorem a didaktickými a metodickými specifiky. 

Součástí mého textu je též základní přehled lyžařského vybavení, a to ve spojení dle věku 

dítěte a úrovně jeho lyžařských schopností. 

 

V závěrečné části práce se krátce zabývám pravidly chování na sjezdových tratích, neboť 

právě bezpečnost je při výuce dětí ve volném terénu klíčová. S ohledem na tyto skutečnosti 

rozebírám právní aspekty odpovědnosti při lyžařské činnosti, a to jak ze stránky 

občanskoprávní i trestněprávní. 
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2. KLÍČOVÉ POJMY, CÍL PRÁCE 

 

2.1. Cíl práce 
 

Cílem této práce je rozbor pedagogické činnosti při výuce lyžování dětí 

v předškolním a mladším školním věku s určením nejvhodnějších metod lyžařského 

vzdělávání dětí s ohledem na jejich věk.  V rámci předloženého textu usiluji o představení 

lyžování nejen jako ideálního výchovného prostředku s maximálně positivními dopady 

na osobnostní rozvoj dítěte, ale též jako ideální nástroj pro uvedení pedagogických technik 

výchovy a vedení dětí do praxe.  

 

2.2. Klíčové pojmy 
 

Lyžování představuje zimní sport spočívající v pohybu člověka vlastní silou po sněhu pomocí 

lyží, páru dlouhých úzkých desek připojených k botám pomocí lyžařského vázání. 

Alternativou k lyžím je dnes také snowboard, jediná širší deska, k níž jsou připevněny obě 

nohy. Lyžování původně sloužilo k dopravě, v průběhu 20. Století se postupně stalo primárně 

sportovní a rekreační aktivitou. Lyžování je mnoha odvětvími zastoupeno na zimních 

olympijských hrách. 

 

Motivace představuje proces usměrňování, udržování a energetizace chování, které vychází 

z biologických zdrojů, pro účely dosažení určitého cíle. Motivace může vycházet z vnitřních 

nebo vnějších pohnutek a podnětů. Často bývá kombinací obou. 

(i) vnitřní motivace představuje výsledek potřeb a zájmů člověka (potřeba poznávací, 

seberealizace, kulturní potřeby) 

(ii) vnější motivace je naproti tomu určena působením vnějších podnětů (hrozba trestu, 

možnost odměny). 

 

Rozvoj dítěte představuje přirozenou součást zrání a zákonitého vývoje celého organismu. 

Rozvoj osobnosti dítěte souvisí s fyzickým vývojem, růstem manuálních dovedností, 

rozvojem tzv. kognitivních funkcí, tedy myšlení a percepčních dovedností, rozvoje smyslů 

http://cs.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADl
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a usuzování. Dětský věk je specifickým obdobím, kdy se formují základy osobnosti 

a vytvářejí se předpoklady schopností a dovedností. Individuální získávání zkušeností, učení, 

při němž se konstruuje vlastní poznání a vztah dítěte ke světu, je vždy učením sociálním, je 

tedy velmi významně ovlivněno sociálním prostředím. Individuální poznávání světa je 

neodmyslitelně procesem probíhajícím na základě komunikace mezi dítětem a dalšími 

osobami v jeho okolí, tedy i učitelem. Primární rodinné prostředí vytváří u dítěte základ 

pro pojetí reality a zařazení věcí a jevů do určitého systému. Nejenom vědomé výchovné 

strategie, ale veškeré bezprostřední chování nejbližších osob, zejména rodičů, a 

také pedagogů, ovlivňují zásadním způsobem to, jak bude probíhat vývoj a celkový rozvoj 

dítěte. 

 

Metody výuky (výukové metody) je systém vyučovacích činností učitele a učebních aktivit 

žáků směřujících k dosažení stanovených edukačních cílů. Prostřednictvím výukových metod 

probíhá komunikace a interakce mezi učitelem a žáky. Metody výuky tak zprostředkovávají 

žákům učivo či základy sportovní činnosti, jsou nápomocny jejich učení, jsou soustavou 

kroků, které vedou k danému cíli. Různé výukové metody kladou odlišné nároky na aktivitu 

žáků, na jejich samostatnost a tvořivost. Obecně všechny jsou založeny na učitelově regulaci 

žákova učení, což znamená, že učitel konkretizuje edukační cíle, rozpracovává učební plán, 

plánuje navozování učebních aktivit žáků, zprostředkovává žákům učební informace a úlohy, 

kontroluje průběžné výsledky jejich učení a plánuje další průběh výuky. 

 

Bezpečnost je v pojetí daného tématu definována prostřednictvím Bílého kodexu, který platí 

ve všech alpských zemích a stojí za ním i Mezinárodní lyžařská federace FIS. Obecně 

stanovuje platná pravidla pro pohyb osob na sjezdových a běžeckých tratích. 

 

Právní odpovědnost představuje uplatnění právních následků vůči subjektu, který porušil 

právní povinnost. Jedná se o sekundární povinnost nastupující v důsledku porušení primární 

právní normy. 

 


