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Abstrakt 

 

Název: Porovnání výuky lyžování na vybraných vysokých školách v České 

republice 

Cíl: Cílem práce je porovnat výuku lyžování na vybraných vysokých 

školách v České republice na základě zvolených kritérií.  

Metody: V práci byla využita metoda analýzy dokumentů, která nám sloužila 

k získání obecných informací a jako podklad pro porovnání dle 

zvolených kritérií. K analýze byly použity zejména relevantní právní 

předpisy České republiky, metodické materiály Ministerstva školství 

mládeže a tělovýchovy, metodické materiály Národního akreditačního 

úřadu pro vysoké školy, manuály kurzů zpracované vyučujícími 

vysokých škol a sylaby předmětů. Dále bylo využito participantní 

pozorování k získání dalších metodicko-organizačních informací 

z kurzovní výuky. 

Výsledky:     Zjistili jsme, že kurzy na vybraných vysokých školách se lišily 

zejména v délce trvání kurzu, mírně odlišná byla také cena kurzu. 

Rozdílný byl i způsob rozdělení studentů do družstev, kurzy se lišily 

v zápočtových požadavcích a v kvalifikaci vyučujících. Téměř shodné 

byly pak tyto kurzy v počtu vyučujících na družstvo, v rozsahu 

poskytnutých informací ke kurzu, v zajištění bezpečnosti kurzu. Také 

sylaby předmětu lyžování byly také velmi podobné. 

Klíčová slova: vysoká škola, metodika lyžování, kurzovní výuka, instruktor lyžování 
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Abstract 

 

Title: Skiing course quality comparison at selected Czech Universities 

Goal: Is to compare the skiing Course quality at selected Czech Universities 

according to agreed criteria 

Methods: The document analysis method has been used to access the general 

information on topic and as a way of selected criteria comparison. The 

main analysis area has been based on actual local legal framework, 

implementation of Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy 

guidelines, implementation of Národní akreditační úřad pro vysoké 

školy guidelines, skiing course guidelines developed by the university 

teachers and course textbooks. Additionally, we used the participant 

observation to record the organizational-systematic information about 

the skiing course educational strategy.   

Results:    We observed that the skiing courses at selected Czech Republic 

Universities differ mainly at skiing course duration as well as to certain 

extend in the course cost. We also noted the differences at the student 

allocation to the course teams, the course pass requirements and 

professional education of the course leads. In contrast to that there has 

been an alignment in number of teaching staff per the team, 

information shared on skiing course objectives and organization as 

well as on the course safety. Significant similarities were in skiing 

course text books content.  

Key words: university, skiing course methodology, skiing course, skiing instructor 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A NÁZVŮ 

 

 FTVS UK - Fakulta tělesné výchovy a sportu na Karlově Univerzitě  

 PedF UK - Pedagogická fakulta na Karlově Univerzitě  

 PedF UJEP - Pedagogická fakulta na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně 

v Ústí nad Labem 

 Zákon o zaměstnanosti - zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 

pozdějších předpisů 

 Vyhláška o akreditaci - vyhláška č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví 

náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání 

v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení  

 Zákon o podpoře sportu  - zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění 

pozdějších předpisů  

 Zákon o vysokých školách - zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o 

změně a doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění 

pozdějších předpisů 

 Komise - Komise pro akreditaci vzdělávacích programů v oblasti tělovýchovy 

a sportu 

 MŠMT - Ministerstvo školstství, mládeže a tělovýchovy  

 Akreditační úřad - Národní akreditační úřad pro vysoké školství 

 Novela zákona o vysokých školách - zákon č. 137/2006 Sb., kterým se mění 

zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 

zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé 

další zákony 

 Živnostenský zákon - zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve 

znění pozdějších předpisů 

  

aspi://module='ASPI'&link='111/1998%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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ÚVOD 

Výuka lyžování je náročná a velmi specifická činnost, neboť jejím cílem je naučit 

komplexní pohybovou dovednost, kterou je vždy nutno přizpůsobit vnějším 

proměnlivým podmínkám. Navíc státem není určen jednotný způsob výuky lyžování, 

takže existuje vedle sebe velké množství různých lyžařských metodik publikovaných 

a dodržovaných jednotlivými organizacemi a institucemi. Nejednotnost se projevuje 

například u způsobů vyučování, přístupu k žákům (studentům) a náročnosti 

zkouškových požadavků, nemluvě o uznávání získaných lyžařských kvalifikací mezi 

různými subjekty působícími v oblasti výuky zimních sportů.  

Dle zákona může funkci instruktora lyžování vykonávat osoba starší 18 let, která je 

zdravotně způsobilá pro práci v náročnějších podmínkách z hlediska podnebí. 

Osobnost instruktora je spojena s výukou žáků, proto jsou nedílnou součástí jeho 

dobré komunikační schopnosti, minimálně v rodném jazyce, nejlépe však ještě 

v alespoň jednom jazyce cizím. Od instruktora se očekává stabilita osobnosti, díky níž 

by měl být schopný zvládat časté složité situace spojené s výukou. Dále by instruktor 

měl být flexibilní, kreativní, výkonný, samostatný, aktivní a měl by při výuce dokázat 

uspokojit potřeby žáka spojené s výukou. Jako osoba pracující s dětmi v horských 

oblastech, nejčastěji pod komerční lyžařskou školou nebo při školním lyžařském 

výcviku, by měl každý instruktor mít alespoň základní právní povědomí ohledně 

pracovní činnosti a aspektů s ní spojených. Instruktor lyžování by tedy měl být 

člověk, jenž rád komunikuje s lidmi, je vzdělaný a jeho snahou bývá zábavně a hlavně 

efektivně naučit žáka lyžovat na základě teoretických znalostí a praktických 

dovedností. 

Současnému stavu příliš nepřispívá ani značná roztříštěnost, časté změny a různé 

výklady právních předpisů dopadajících na oblast výuky lyžování. V současné době 

existují vedle sebe odborné kvalifikace získané ukončením bakalářského nebo 

magisterského studijního programu, odbornosti udělované akreditovanými 

vzdělávacími zařízeními, různá osvědčení o studiu programu celoživotního 

vzdělávání a nepřeberné množství kvalifikací propůjčovaných lyžařskými 

organizacemi.  

V naší práci se tedy pokusíme zachytit a popsat alespoň základní právní úpravu 
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regulující výuku lyžování na vysokých školách. Odbornosti udělované jednotlivými 

zájmovými organizacemi na základě jejich vnitřních pravidel a politiky ponecháme 

stranou.  

Pro tuto práci byly vybrány tři vysoké školy, respektive tři fakulty na dvou vysokých 

školách. Jednalo se o FTVS UK, PedF UK a PedF UJEP, kde jsem se osobně 

zúčastnil výuky lyžování. Na UK FTVS se kurz uskutečnil v rámci bakalářského 

studijního programu Tělesná výchova a sport pro obory: Tělesná výchova a sport 

(jednooborové), Ochrana obyvatelstva se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové), 

Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové) a Vojenská 

tělovýchova (jednooborové). Na PedF UJEP se jednalo o bakalářský studijní program 

Tělesná výchova a sport pro následující obory: Tělesná výchova a sport 

(jednooborové) a Tělesná výchova a sport v kombinaci s anglickým jazykem a 

literaturou, českým jazykem a literaturou, německým jazykem a literaturou, hudební 

výchovou a společenskými vědami. Na PedF UK šlo o studijní program Specializace 

v pedagogice pro obory: Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání 

(dvouoborové). Na všech uvedených školách je v bakalářském studijním programu 

kurz lyžování vždy povinným předmětem. Zaměřili jsme se na rozdíly v praktické i 

teoretické výuce na výše uvedených vysokých školách.  

Vycházíme z předpokladu, že u všech třech vybraných vysokých škol, respektive 

studijních programů a oborů, by měly být porovnávané parametry velmi podobné, ne-

li zcela totožné, když je po jejich úspěšném absolvování dosaženo stejného stupně 

a odbornosti vzdělání.  
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

1.1 Právní rámec výuky lyžování na vysokých školách v ČR 

Výuku lyžování můžeme popsat jako soubor metodicky uspořádaných cvičení, 

kterými se vyučující snaží předat praktické dovednosti a teoretické znalosti spojené 

s lyžováním a pohybem na horách studentovi nebo skupině studentů. Tento proces je 

dlouhodobého charakteru. I ty nejkratší lyžařské výcviky trvají minimálně jeden 

týden, přičemž lyžařský projev studenta ,,absolutního začátečníka“ je i po této době 

obvykle nejistý a jen stěží by byl schopen se bezpečně pohybovat po lyžařské trati, 

aniž by ohrozil sebe nebo své okolí. Na rychlost a kvalitu výuky má bezesporu, vyjma 

psychických a fyzických predispozic studenta, zejména vliv osobnost i kvalifikace 

vyučujícího. 

Odbornou, právním řádem České republiky regulovanou, kvalifikaci vyučujícího 

lyžování na odpovídající úrovni lze získat úspěšným absolvováním: 

• příslušného vzdělávacího programu v zařízení disponujícím akreditací Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy udělenou buď podle Zákona o zaměstnanosti 

a podle Vyhlášky o akreditaci, nebo  podle §3 odst. 1 písm. f) Zákona o 

podpoře sportu (do 31.12.2016), 

• bakalářského nebo magisterského studijního programu ve studijním oboru tělesná 

výchova a sport na vysoké škole v souladu s §44 a následujícími ustanoveními 

Zákona o vysokých školách, resp. bakalářského nebo magisterského studijního 

programu tělesná výchova a sport, 

• příslušného vzdělávacího programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole v 

souladu s § 60 a následujícími ustanoveními Zákona o vysokých školách 

(Zákon o zaměstnanosti, Zákon o podpoře sportu) 

Nabýt  odbornou kvalifikaci vykonáním zkoušky vedoucí k získání dokladu o 

profesní kvalifikaci před tzv. autorizovanou osobou nelze, neboť odbornost instruktor 

lyžování ani trenér lyžování nejsou dosud schválenými profesními kvalifikacemi ve 

smyslu zákona č. 179/2006 Sb. o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění 

pozdějších předpisů, a neexistuje pro ně tedy definovaný kvalifikační ani hodnotící 

standard (www.narodnikvalifikace.cz).   

http://www.narodnikvalifikace.cz/caste-dotazy


 

 

 

13 

1.1.1 Vzdělávání v zařízení akreditovaném MŠMT 

Na základě ústního sdělení zaměstnance oddělení koncepce ve sportu ze dne 

14.3.2017 byly potvrzeny informace, že v souladu s ustanovením §3 odst. 1 písm. f) 

Zákona o podpoře sportu, byla na základě Příkazu ministra školství, mládeže a 

tělovýchovy č. 17/2001 ze dne 2. 11. 2001, je zřízena Komise. Do působnosti Komise 

náleží mimo jiné posuzování žádostí fyzických a právnických osob o udělení 

akreditace vzdělávacích programů v oblasti sportu. Pouze fyzická či právnická osoba 

disponující akreditací MŠMT podle §3 odst. 1 písm. f) Zákona o podpoře sportu (do 

31.12.2016) nebo podle Zákona o zaměstnanosti a Vyhlášky o akreditaci, smí vydávat 

doklad o odborné způsobilosti s celostátní platností, který je uznáván státními orgány 

České republiky (www.msmt.cz). 

Členové Komise jsou jmenováni a odvoláváni náměstkem ministra odpovědným za 

sport. Komise doporučuje MŠMT akreditaci udělit či neudělit (Statut akreditační 

komise pro akreditaci vzdělávacích zařízení v oblasti sportu –č. 1 k Příkazu ministra 

č. 37/2012). 

Podmínky a náležitosti při udělování akreditace pak obsahuje  Metodický manuál pro 

žadatele o akreditaci vzdělávacích zařízení působících v oblasti sportu vydaný MŠMT 

pod č.j. MŠMT-2628/2013-1(www.msmt.cz). 

Předmětný metodický materiál, jehož cílem je, jak je vyjádřeno v úvodních 

ustanoveních, cit.: "seznámit žadatele o akreditaci vzdělávacích zařízení působících v 

oblasti sportu se všemi podmínkami o akreditaci", pak stanoví náležitosti žádosti o 

akreditaci, požadavky na charakteristiku a obsah vzdělávacího programu, kritéria pro 

výběr účastníků vzdělávacího programu, parametry organizace vzdělávání, kvalifikaci 

lektorského sboru, nároky na vedení dokumentace, prostorové, materiální a technické 

zabezpečení vzdělávání, hodnotící zprávu a popisuje možné způsoby ukončení 

vzdělávání (Metodický manuál pro žadatele o akreditaci vzdělávacích zařízení 

působících v oblasti sportu vydaném MŠMT pod č.j. MŠMT-2628/2013-1). 

Dle dokumentu nazvaného "Přehled odborností pro žadatele o akreditaci vzdělávacích 

zařízení působících v oblasti sportu", který dne 5. prosince 2016 projednala na svém 

zasedání Komise, se názvy odborností nyní omezují jen na kategorie "Instruktor" a 

“Trenér", konkrétně tedy pro odvětví lyžování "Instruktor lyžování" a "Trenér 



 

 

 

14 

lyžování" (www.msmt.cz). 

Na základě ústního sdělení zaměstnance oddělení koncepce ve sportu ze dne 1.3.2017 

byla potvrzena informace, že zásady činnosti akreditovaných zařízení v oblasti 

lyžování vydané dne 30. listopadu 2004 odborem sportu a tělovýchovy MŠMT ČR 

pod č. j. 32 371/2004-50 pozbyly  platnosti. Rozhodnutí akreditační komise nejsou již 

vydávána na názvy kvalifikací Cvičitel lyžování a Učitel lyžování, neboť tyto 

vycházely z těchto Zásad činnosti akreditovaných zařízení v oblasti lyžování.  

Požadavky na vzdělání, znalosti a dovednosti instruktora a trenéra lyžování jsou v 

obecné rovině uvedeny v Metodickém manuálu pro žadatele o akreditaci vzdělávacích 

zařízení působících v oblasti sportu vydaném MŠMT pod č.j. MŠMT-2628/2013-1, a 

to v podobě učební osnovy obsahující následující tématické celky: anatomie, 

fyziologie, sportovní trénink, psychologie, pedagogika, první pomoc, dopingová 

problematika, hygiena sportu a výživa, právo a sport, metodika sportovního tréninku, 

organizace sportovního tréninku, praxe. Tento metodický manuál neobsahuje žádnou 

specifickou úpravu pro oblast lyžování, a to ani pro vykonání zkoušky (Metodický 

manuál pro žadatele o akreditaci vzdělávacích zařízení působících v oblasti sportu 

vydaném MŠMT pod č.j. MŠMT-2628/2013-1). 

Některé zájmové organizace jako např. Český svaz lyžařských škol o.s., organizace 

sdružující lyžařské školy, sportovní kluby a jiné podobné organizace, které mají ve 

své náplni výuku lyžování, snowboardingu, telemarku a případně dalších zimních 

sportů (https://www.csls.cz) - na konec, nebo Interski Česká republika,  sdružení pro 

výuku lyžování, stále ve svých lyžařských výukových programech vycházejí při 

výchově vyučujících lyžování ze Zásad činnosti akreditovaných zařízení v oblasti 

lyžování (www.interski.cz). 

Sdružení Interski Česká republika dokonce, jak uvádí na svých webových stránkách 

(www.interski.cz), v návaznosti na rozhodnutí Komise pro akreditaci vzdělávacích 

programů v oblasti sportu akreditovat pro oblast sportu jen odbornost "Trenér" a 

"Instruktor" s dotací 150 hodin výuky a právem získání živnostenského oprávnění, 

vydala vlastní tzv. "Zásady IS pro výuku lyžování", jejichž cílem má být cit.: 

"konkretizace doporučeného minimálního obsahu a rozsahu školení kvalifikace 

Instruktor lyžování jednotlivých akreditovaných zařízení sdružených v Interski Česká 
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republika, a dále upravit doporučené podmínky pro udělení nižších i vyšších interních 

kvalifikací akreditovaných zařízení" (www.interski.cz). 

1.1.2 Vzdělávání na základě akreditace univerzitní nebo akreditace 

bakalářského či magisterského studijního programu  

Lyžování, snowboarding, bruslení (podle podmínek školy) – běžecké lyžování, 

lyžařská turistika, sjezdové lyžování nebo jízda na snowboardu, bezpečnost pohybu 

v zimní horské krajině, jízda na vleku  (další zimní sporty podle podmínek školy) 

patří mezi učivo definované Rámcovým vzdělávacím programem pro základní 

vzdělávání pro 2. stupeň základního vzdělávání, a není-li určeno jinak i pro 

odpovídající ročníky šestiletých a osmiletých gymnázií (úplné znění Rámcového  

vzdělávacího programu pro základní vzdělávání uvedené v příloze 1 Opatření 

ministra školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: MŠMT-2647/2013-210 ze dne 29. ledna 

2013, kterým se mění Rámcový vzdělávací program). 

Výcvikové kurzy sjezdového a běžeckého lyžování či snowboardingu, ať již jako 

povinné nebo nepovinné, jsou proto zahrnuty i do školních vzdělávacích programů 

vydávaných řediteli základních, případně středních škol a školských zařízení 

(www.kotlarska.cz), přičemž jedním z nezbytných předpokladů řádného 

zorganizování výcvikového kurzu je zajištění odpovídajícího počtu kvalifikovaných 

odborníků pro výuku lyžování. Pomineme-li skutečnost, že ovládání různých 

lyžařských technik by mělo patřit mezi základní dovednosti každého absolventa 

bakalářského studijního programu zaměřeného na tělesnou výchovu a sport, 

primárním cílem zařazení povinného kurzu lyžování do studijních plánů 

vysokoškolských oborů v oblasti tělesné výchovy a sportu je, domnívám se, výchova 

dostatečného počtu kvalifikovaných vyučujících lyžování právě pro výcvikové kurzy 

pořádané základními nebo středními školami.  

Vysokoškolského vzdělání se dosahuje studiem studijního programu 

uskutečňovaného na základě udělené institucionální akreditace či akreditovaného 

studijního programu, a to podle studijního plánu stanovenou formou studia bez ohledu 

na typ vysoké školy (univerzitní, neuniverzitní) či její právní formu (právnická osoba 

- veřejné a soukromé školy, organizační složka státu - státní školy) (www.msmt.cz). 

O akreditacích bakalářských a magisterských studijních programů, případně 
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institucionálních akreditacích, pro všechny oblasti vzdělávání  rozhoduje Akreditační 

úřad, který byl jako nezávislý úřad  zřízen ke dni 1. září 2016 zákonem o vysokých 

školách (www.nauvs.cz). 

Doplnění systému akreditací studijních programů o tzv. institucionální akreditaci 

přinesla jako novinku Novela zákona o vysokých školách. Na základě udělené 

institucionální akreditace je vysoká škola oprávněna sama vytvářet a uskutečňovat 

určené typy studijních programů v určené oblasti vzdělávání.  Pokud institucionální 

akreditace neobsahuje oprávnění k uskutečňování určitého studijního programu 

daného typu, může vysoká škola požádat jen o akreditaci tohoto určitého studijního 

programu (Zákon o vysokých školách).  

Rada Akreditačního úřadu jako výkonný orgán Akreditačního úřadu v metodickém 

materiálu pro přípravu a hodnocení žádosti o akreditaci studijního materiálu č. 7/2017 

stanovila na základě Zákona o vysokých školách navržené postupy a metody pro 

přípravu a hodnocení žádosti o akreditaci studijního programu. Tato metodika 

definuje jednotlivé náležitosti a požadavky na žádost o akreditaci studijního 

programu, přičemž hned v úvodní části je konstatováno, že Akreditační úřad uděluje 

vysoké škole akreditaci pro daný typ, formu, standardní dobu studia, jazyk a profil 

studijního programu (www.nauvs.cz). 

Typy studijních programů jsou bakalářský, magisterský a doktorský. Forma studia 

vyjadřuje, zda jde o studium prezenční, distanční nebo o jejich kombinaci. Standardní 

dobou studia, vč. praxe, v bakalářském studijním programu jsou nejméně 3 a nejvýše 

4 roky. V magisterském studijním programu je standardní doba studia nejméně 4 a 

nejvýše 6 roků, v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský 

studijní program, nejméně 2 a nejvýše 3 roky (Zákon o vysokých školách). 

Neméně důležitým materiálem pro žadatele o akreditaci studijního programu 

vydaným Radou Akreditačního úřadu, ve kterém jsou rozvedeny či upřesněny 

ustanovení  Zákona o vysokých školách, jsou i Doporučené postupy pro přípravu 

studijních plánů označené číslem 8/2017, metodický materiál týkající se bakalářských 

a magisterských studijních programů, zejména problematiky specializací, sdruženého 

studia a studijních programů zaměřených na vzdělávání (www.nauvs.cz). 

Novela zákona o vysokých školách zrušila možnost dělení studijních programů na 
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studijní obory. Zcela zásadní tedy nyní bude pro tvorbu studijních programů určení 

tzv. oblasti vzdělávání nebo oblastí vzdělávání, neboť studijní programy je třeba vždy 

podřadit pod jednu z daných oblastí vzdělávání (www.nauvs.cz). 

Dle § 44 odst. 2 Zákona o vysokých školách se oblastí vzdělávání rozumí, cit.: "věcně 

vymezený úsek vysokoškolského vzdělávání, v jehož rámci jsou připravovány, 

schvalovány a uskutečňovány studijní programy blízkého nebo příbuzného 

obsahového zaměření, odrážející společný teoretický a metodologický základ dané 

oblasti vzdělávání".  

Jednotlivé oblasti vzdělávání uvedené v příloze č. 3 Zákona o vysokých školách jsou 

potom vymezeny v nařízení vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve 

vysokém školství, oblast vzdělávání tělesná výchova a sport, kinantropologie pak v 

části dvacáté osmé. (nařízení vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve 

vysokém školství).  

S ohledem na obsah a cíl bakalářské práce pak nelze nezmínit pojmy jako studijní 

plán a povinný studijní předmět. V §44 odst. 3 Zákon o vysokých školách uvádí, že 

cit.: Studijní plán stanoví časovou a obsahovou posloupnost studijních předmětů, 

formu jejich studia a způsob ověření studijních výsledků".  

Studijním plánem jsou mimo jiné určeny povinné předměty, povinně volitelné 

předměty, volitelné předměty, popř. i pravidla pro výběr volitelných předmětů. 

Povinný předmět je ten, jehož absolvování je podmínkou pro konání státní zkoušky, 

součásti státní zkoušky nebo pro zápis (postup) do dalšího ročníku (semestru či 

bloku).(Doporučené postupy pro přípravu studijních programů vydané Radou NAÚ). 

1.1.3 Celoživotní vzdělávání  

Vedle akreditovaných studijních programů bakalářských, magisterských či 

doktorských může vysoká škola v rámci své vzdělávací činnosti poskytovat v souladu 

s §60 a následujícími Zákony o vysokých školách i programy celoživotního 

vzdělávání., které mohou být zaměřené na výkon povolání nebo zájmově. Konkrétní 

podmínky poskytování celoživotního vzdělávání si určuje vysoká škola vnitřním 

předpisem, přičemž tento vnitřní předpis podléhá registraci MŠMT. Programy 

celoživotního vzdělávání mohou být uskutečňovány jako akreditované studijní 

programy i jako neakreditované, přičemž ani účastník akreditovaného studijního 

http://www.nauvs.cz/
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programu není, na rozdíl od studenta bakalářského či magisterského studijního 

programu, studentem podle Zákona o vysokých školách (Zákon o vysokých školách). 

Pro uskutečňování a koordinaci programů celoživotního vzdělávání vznikla na 

některých vysokých školách tzv. Centra celoživotního vzdělávání. Například na 

Univerzitě Karlově bylo Cetrum celoživotního vzdělávání zřízeno jako samostatný 

odbor rektorátu (https://www.cuni.cz/), na Univerzitě J. E. Purkyně nabízí studium v 

programech a kurzech celoživotního vzdělávání Oddělení vzdělávání UJEP a 

Centrum celoživotního vzdělávání je pak součástí Pedagogické fakulty 

(www.pf.ujep.cz). 

Výuka lyžování na vysokých školách může tedy probíhat v rámci: 

• vzdělávacího programu vysoké školy jako akreditovaného zařízení k provádění 

kvalifikace pro odbornou způsobilost Instruktor lyžování nebo Trenér 

lyžování, 

• akreditovaného bakalářského nebo magisterského studijního programu ve studijním 

oboru Tělesná výchova a sport, resp. akreditovaného bakalářského nebo 

magisterského studijního programu Tělesná výchova a sport (kurz lyžování je 

povinný předmět), 

• akreditovaného bakalářského nebo magisterského studijního programu v jiném 

studijním oboru než Tělesná výchova a sport, resp. akreditovaného 

bakalářského nebo magisterského studijního programu jiného než Tělesná 

výchova a sport (kurz lyžování není povinný předmět), 

• vzdělávacího programu celoživotního vzdělávání zaměřeného na výkon povolání 

nebo zájmově. 

Výše uvedené lze velmi přehledně ilustrovat i v grafické podobě (Příloha 1) na 

Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. 

1.1.4 Živnostenské oprávnění 

Na základě sdělení zaměstnankyně Úřadu městské části Prahy 19, odboru 

živnostenského, bylo potvrzeno, že způsob a úroveň dosažené kvalifikace vyučujícího 

lyžování má pak i zásadní dopady na možnost vyučovat lyžování na základě 

Živnostenského oprávnění. Zatímco provozovat např. lyžařskou školu jako vzdělávací 
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zařízení lze již na základě živnostenského oprávnění uděleného v souladu se 

Živnostenským zákonem k provozování živnosti volné s předmětem podnikání: 

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 Živnostenského zákona. Obor 

činnosti mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské 

činnosti, pro jejíž provozování se nevyžaduje doložení odborné ani jiné způsobilosti 

(pouze splnění všeobecných podmínek), v souladu se Živnostenským zákonem 

oprávněn vést vlastní výuku lyžování už tak jednoduché není. Předmět podnikání 

poskytování tělovýchovných a sportovních služeb patří už totiž mezi živnosti vázané, 

u nichž je požadováno prokázání odborné způsobilosti. Dle Živnostenského zákona je 

odborná způsobilost pro tento předmět podnikání stanovena jako:  

a) ,,vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném 

na tělesnou kulturu, tělovýchovu a sport, nebo 

b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na tělesnou kulturu, 

tělovýchovu a sport, nebo 

c) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro 

příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních 

právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, 

v němž je živnost provozována“ (business.center.cz). 

Vyučovat lyžování na základě živnostenského oprávnění k provozování živnosti 

vázané s předmětem podnikání poskytování tělovýchovných a sportovních potřeb je 

tedy možné pouze při prokázání odbornosti alespoň jedním ze způsobů uvedených v 

předchozím odstavci. Vysokoškolský diplom jako doklad o absolvování studijního 

programu a studijního oboru zaměřeného na tělesnou kulturu, tělovýchovu a sport, je, 

tedy, jak vyplývá z výše uvedeného, pro účely prokázání odborné způsobilosti pro 

předmět podnikání poskytování tělovýchovných a sportovních služeb postaven na 

naprosto shodnou úroveň jako doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní 

činnost vydaný zařízením akreditovaným MŠMT. Učit lyžování tak mohou na 

základě tohoto živnostenského oprávnění vedle sebe Instruktor lyžování, kterému se 

v rámci vzdělávání v akreditovaném zařízení muselo dostat minimálně 150 hodin 

výuky, a absolvent příslušného vysokoškolského studia, jehož příprava na výuku 
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lyžování nedosahovala ve většině případů ani poloviny časového rozsahu 

požadovaného pro získání odbornosti instruktor lyžování v akreditovaném zařízení.  
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1.2 Metodicko – organizační formy výuky  

1.2.1 Výuka lyžování  

,,Výuka jako institucionalizovaná́ forma výchovy odehrávající́ se ve škole je forma 

systematického, cílevědomého vzdělávání dětí, mládeže i dospělých. Výuka je chápána 

jako systém, který zahrnuje proces vyučování, cíle výuky, obsah výuky, podmínky, 

determinanty a prostředky výuky, typy výuky, výsledky výuky.“ (Průcha, Waltrová a 

Mareš, 2003, str. 22) 

Způsob výuky (pracovní postup) lze obecně chápat jako metodiku. Jedná se o způsob 

předávání informací z učitele na žáka v rámci pedagogického procesu. Jsou jí tedy 

určité postupy a praktiky, jak dané učivo vyučovat. Při problematice interpretace 

informací z učitele na žáka mohou být využity metody k usnadnění a zrychlení 

vyučovacího procesu (www.natur.cuni.cz). 

Výuku lyžování lze dle výše uvedených informací charakterizovat jako formu 

výchovy odehrávající se ve venkovním (horském) prostředí, která má za úkol 

systematicky připravit žáka na samostatný a bezpečný pohyb na lyžích. Tento úkol je 

plněn na základě stanovených cílů a lyžařské metodiky (is.muni.cz). 

Lyžařský výcvik lze považovat za výuku lyžování. Vyučovací proces by měl splňovat 

tyto tři cíle: cíl výchovný, vzdělávací a zdravotní. Pobyt v horách, jejich zdolávání ve 

skupině, kde je potřeba spolupráce a vzájemná komunikace je spojena s cílem 

výchovným, poznávání krajiny, v níž se lyžařský kurz koná a přijímaní informací 

z lyžařského odvětví je zase součástí cíle vzdělávacího. Zdravotní cíle lyžování je 

dosahováno hned několika podmínkami. Jde o pohyb konaný pomocí lidské síly 

venku v horských oblastech s čistším vzduchem, což může napomáhat jak zlepšení 

fyzické, tak i psychické kondice člověka (Benešová a Štumbauer, 2004). 

Pro každou část (cvičební jednotku) lyžařského výcviku je vhodné, aby bylo na jejím 

začátku provedeno rozcvičení. Celá výuka by měla být přizpůsobena schopnostem a 

dovednostem žáka, který je fyzicky nebo psychicky nejslabší, dále také počasí, do 

kterého můžeme zahrnout typ sněhu, viditelnost, teplotu a rychlost větru. Výuku je 

tedy možné vždy těmto podmínkám přizpůsobit (Ondráček a kol., 2011). 

Kromě výše zmíněných organizačních pokynů pro výcvik by se měl instruktor 
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lyžování zaměřit na následující pravidla ohledně přípravy na vyučované lekce a formy 

předávání informací neboli prezentaci. Vyučující by se měl připravit v dostatečném 

časovém předstihu před lekcí a dopředu počítat s možnými obtížemi či narušeními 

lekce, zajistit si veškeré potřebné pomůcky a zkontrolovat jejich stav a funkčnost, mít 

veškeré pomůcky a potřebné materiály předem připravené v dosahu. Čas ukázky by 

neměl přesahovat délku 5 minut, kvůli udržení pozornosti studentů směrem k učivu. 

Měl by také odstranit veškeré rušivé elementy, zkontrolovat viditelnost, rozdělení 

studentů do skupin a zajistit celkovou bezpečnost pohybu. U výuky po té plánovat 

použití dílčích dovedností, postupovat od jednodušších věcí ke složitějším. Při 

prezentaci probíraného učiva je vhodné se  ujistit, že všichni studenti prezentaci vidí a 

slyší. Pro větší začlenění žáků je dobré být nadšený, profesionální, efektivní, ale ne 

příliš dramatický. Pokud nastane možná nepříjemnost či humorná situace je lepší se 

uvolnit a využít situaci ve svůj prospěch. Vyučující musí být neustále na pozoru a 

sledovat bezpečnost, dodržovat oční kontakt a podporovat studenty v otázkách. Na 

tyto otázky by v odpovědi mělo vždy zaznít proč a jak tomu tak je. Nakonec udělat 

okamžité shrnutí pro umocnění výkladu (collections.infocollections.org). 

1.2.1.1 Didaktické styly 

Pod vhodným didaktickým stylem výuky si představujeme, jakým způsobem 

vyučující komunikuje s žáky, ale také jak komunikují žáci s vyučujícím. Jde tedy o 

jakousi interakci mezi nimi. Pokud budeme učit a využívat různé didaktické styly je 

žádoucí mít přehled o cíli (cílech) výuky, motivaci žáků, ale i množství a kvalitě 

vybavení využívaného při výuce. Všechny tyto aspekty ovlivňují výběr vhodného 

didaktického stylu. Didaktické styly se dělí na styly před kognitivním prahem, kde je 

možné jich nalézt pět (didaktický styl příkazový, praktický, reciproční, se 

sebehodnocením a s nabídkou) a za kognitivním prahem, kde jsou pouze čtyři (styl s 

řízeným objevováním, se samostatným objevováním, s autonomním rozhodováním 

žáka o učivu a s autonomním rozhodováním o stylu). Žák nachází odpovědi na své 

otázky ohledně výuky u stylů za kognitivním prahem, kdy je třeba se nad vyučovanou 

látkou více zamyslet, naproti tomu styly před kognitivním prahem jsou spíše přímým 

předáváním informací od učitele k žákovi (www.ftvs.cuni.cz). 

Charakteristika didaktických stylů podle Rychteckého a Fialové (1995):  
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 Příkazový – žák vykonává cvičení dle rozhodnutí vyučujícího  

 Praktický – některá rozhodnutí jsou přenesena z vyučujícího na žáka, 

kdy si žák volí místo, zahájení a ukončení a způsob provedení cvičení 

 Reciproční – vyučujícím je vybrán pozorovatel, který dává ostatním 

žákům zpětnou vazbu o cvičení, a s nímž vyučující komunikuje  

 Se sebehodnocením – dochází k sebehodnocení (autokorekci) žáka po 

provedení cvičení  

 S nabídkou – žákem je zvolena obtížnost a intenzita u cvičení, jež je 

vyučujícím vybráno 

  S řízeným objevováním – kladenými otázkami se vyučující snaží 

dosáhnout vyřešení daného úkolu na základě vlastních myšlenek žáka 

 Se samostatným objevováním – žák samostatně přichází na řešení 

pohybového úkolu nebo cvičení 

 S autonomním rozhodováním žáka o učivu – žák si sám volí probírané 

učivo nebo cvičení na základě subjektivního pocitu nedostatků 

  S autonomním rozhodováním žáka o stylu – žák si sám volí styl výuky 

nebo cvičení na základě subjektivního pocitu nedostatků 

Při výuce lyžování jsou nejčastěji využívány podle Matoškové (2016) tyto didaktické 

řídící styly: příkazový, praktický, reciproční, se sebehodnocením, s nabídkou a se 

samostatným objevováním. 

Didaktický styl příkazový  

Veškerá rozhodnutí (cíl, učivo, použité metody a formy výuky, rytmus cvičení i 

zatěžování) provádí učitel a předkládá je žákům na základě příkazů. Tento didaktický 

styl je velmi efektivní z hlediska využití učebního času. Je vhodný zejména při 

nácviku nových lyžařských dovedností a u nejmladších žáků. Je nejvíce využívaný při 

individuální i hromadné formě výuky lyžování. 

Didaktický styl praktický 

Dílčí část rozhodnutí je na žákovi, učitel volí učivo, vybírá metody a formy výuky a 

žák si volí místo pro zadané cvičení, rytmus a tempo cvičení sám nebo z navržených 

možností. Tento didaktický styl lze využít zejména při rozcvičení nebo pro nácvik 

prvků všeobecné lyžařské průpravy. 
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Didaktický styl reciproční 

Učitel i nadále určuje obsah učiva, informuje žáky o správném provedení pohybu a 

rozdělí role žáků na „pozorovatele“ a „žáky“. Studenti v rolích „pozorovatelů“ 

podávají zpětnovazebné informace a korekce v pohybu „žáků“. Studenti se tak učí 

vnímat kvalitu pohybového projevu. Tento didaktický styl je vhodný pro starší žáky, 

kteří již mají s nacvičovanou pohybovou dovedností určité zkušenosti. 

Didaktický styl se sebehodnocením 

Na žáka je přesunuta větší část rozhodnutí, vede je k samostatnosti, k autokorekci. Pro 

srovnání správného provedení může být využita např. videotechnika. Učitel zaujímá 

roli pozorovatele, který žáky sleduje a popřípadě podává zpětnovazební informace. 

Didaktický styl s nabídkou 

Učitel zde určuje učivo, žák si sám volí jeho obtížnost a náročnost podle svých 

pohybových dovedností a sebedůvěry. 

Didaktický styl se samostatným objevováním 

Učitel nevede žáka ke konkrétnímu řešení, ale nechá jej hledat a objevovat 

nejoptimálnější variantu řešení. 

1.2.1.2 Didaktické formy 

Didaktické formy jsou prostředky, jimiž je v procesu tréninku nebo výuky dosaženo 

vhodného uskutečnění procesu a jeho cílů (úkolů). Tyto formy lze dělit na formy 

organizační, sociálně-interakční a metodicko-organizační. Organizační formy 

rozdělují výuku na část úvodní, hlavní a závěrečnou. Každá z těchto částí má 

specifické cíle a obsah. Metodicko-organizační formy využíváme ve formě 

průpravných a herních cvičení, která zařazujeme do výuky. Formu hromadnou, 

skupinovou nebo individuální lze nalézt u sociálně-interakčních forem, které upravují 

vztah mezi žákem a vyučujícím a mezi žáky z hlediska organizace počtu cvičících, 

kteří dané cvičení provádějí (Nykodým, 2006). 

  

http://is.muni.cz/elportal/estud/fsps/ps07/teortren/pdf/3.5._Didakticke_formy.pdf
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Pro sociálně-interakční formy se v případě lyžování podle Matoškové (2015) hodí 

využít těchto možností vedení družstva na sjezdovce:  

 Učitel sjíždí jako první a žáci jej po jednom následují – vyučující předvádí 

dovednost na vymezeném úseku, po té zastaví a na znamení vyjíždí první žák, 

jehož jízda je vyučujícím opravena. Na další znamení vyjíždí druhý žák, atd.  

 Učitel stojí nahoře – vyučující vymezí prostor pro cvičení a první žák předvádí 

dané cvičení. Hodnocení jízdy provádí vyučující k ostatním žákům a snaží se 

vyzdvihnout správné i špatné části v provedení jízdy prvního žáka. Druhý žák, 

jenž provádí cvičení, předává informace od vyučujícího prvnímu. 

 Sjíždění ve formacích – vyučující na hrotu formace (například trojúhelníku) 

určuje rytmus dané činnosti, žáci se pokouší provést cvičení ve stejném rytmu. 

Nutnost určení směru prvního oblouku (vpravo/vlevo). 

 Jízda „v hadu“ - učitel jede jako první – vyučující předvádí cvičení a žáci se za 

ním v malých rozestupech pokouší o stejné provedení pohybu. 

 Jízda „v hadu“ - učitel jede jako poslední – vyučující zvolí žáka, který pojede 

jako první, přesně stanoví vzdálenost a průběh cvičení. Při provádění cvičení 

probíhá korekce od vyučujícího z konce „hada“. 

 Volné jízdy s korekcí – žáci ve volných jízdách trénují danou dovednost na 

lyžích a v předem vymezeném prostoru ji předvádějí vyučujícímu, u kterého 

na konci zastaví a dostanou zpětnou vazbu. 

 Jízdy ve dvojicích – žáci si ve dvojících u předem stanoveného cvičení 

vyučujícím mění roli učitele, jenž opravuje a žáka, který činnost předvádí.  

1.2.1.3 Metodika výuky lyžování  

Metodiku definuje Sebera (2012, str. 2) jako ,,teoreticko-praktické schéma určující 

postup provádění odborné činnosti, vychází z vědeckého poznání a empirie, přesně 

vymezuje jednotlivé postupy pro výkon dané činnosti”.  

Metodika, jakožto postup výuky lyžovaní vychází z lyžařské techniky, kterou se 

studenta, případně skupinu studentů, snažíme naučit (Příbramský, 1999). 

Výuka lyžování se v průběhu let měnila a to již od svého zrodu a prvních myšlenek o 

tom, jak lyžování vyučovat. Výuka, technika a metody jak vyučovat jsou úzce 



 

 

 

26 

spojeny s vývojem závodního lyžování, které v průběhu let přinášelo velké množství 

nových poznatků, jak se na lyžích efektivněji a rychleji pohybovat.  

Téměř za jedno století se lyžařská technika celkem ustálila, a proto mohly vzniknout 

metodiky. Tyto metodiky mají usnadnit a zrychlit výuku lyžování. Téměř každá 

lyžařská škola nebo studijní program má svoji metodiku nebo se přiklání k metodice 

využívané jiným zařízením.  

Sjezdové lyžování 

Pro sjíždění a zatáčení na lyžích v etapě základního lyžování se výuka na FTVS řídí 

podle struktury (Obrázek 1). Na jejím základě je možné si vytvořit představu o 

průběhu výuky, například na lyžařských kurzech. Struktura se dělí na dvě části a to na 

část základního nácviku a část specializovaného nácviku a dále na dvě větší linie, kdy 

jedna vytyčuje nácvik smýkaných oblouků a druhá oblouků řezaných. Tato struktura 

vytyčuje všeobecnou lyžařskou průpravu pro sjezd, specializovanou průpravu a 

způsoby zatáčení, avšak bez bližšího přiblížení průpravných cvičení, která se vyučují. 

 

Obrázek 1 Struktura výuky sjezdového lyžování  na UK FTVS (Matošková a kol., 

2016) 
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ETAPA ZÁKLADNÍHO LYŽOVÁNÍ – sjezd na lyžích 

Všeobecná lyžařská průprava Specializovaná lyžařská průprava 

Seznámení a manipulace s lyžařskou výzbrojí 

 nošení lyží a holí 

 připínání a odepínání lyží 

 držení holí 

Postoje a pohyby na lyžích na místě 

Pády a vstávání 

Obraty na rovině, na svahu 

 Opakovanými přívraty a odvraty 

 Přednožením 

 Výskokem 

Pohyby na lyžích vpřed (přesuny) 

Výstupy 

 jednostranným a oboustranným odvratem, 

 stranou 

Sjíždění 

 po spádnici 

 šikmo svahem 

 po jedné a obou lyžích 

Brzdění a zastavování 

 jednostranným a oboustanným přívratem  

 sesouváním  

Odšlapování a bruslení 

 ze sjezdu šikmo 

 ze sjezdu po spádnici 

 ze sjezdu přes spádnici 

Jízda na vleku a lanovce  

Přejíždění terénních nerovností a terénní skok 

Oblouky v pluhu 

1) Společný základ lyžování 

Sjezdové postoje 

Nácvik sjíždění 

Průprava pro zatáčení 

Základní oblouky 

 Z přívratu vyšší lyží 

 z rozšířené stopy 

 paralelní oblouk 

 

2) Příprava pro carvingové oblouky 

Girlandy 

 při jízdě šikmo svahem 

Oblouky ke svahu 

 z jízdy šikmo svahem 

 z jízdy po spádnici 

Vlnovka 

 při jízdě šikmo svahem 

 při jízdě po spádnici 

 

3) Příprava pro smýkané oblouky 

Smýkané girlandy 

Zahranění a odraz z hran lyží 

Opora o hůl s aktivním vertikálním zdvihem 

Oblouky z pluhu 

Oblouky z přívratu nížší lyží 

Tabulka 1 Metodika výuky lyžování dle FTVS UK (Matošková a kol., 2016)  

 

Ve výše uvedené tabulce (Tabulka 1) je znázorněn postupný nácvik jednotlivých 

prvků ve výuce lyžování dle metodiky využívané FTVS. 

Běžecké lyžování 

U běžeckého lyžování se všeobecná lyžařská průprava shoduje s všeobecnou 
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lyžařskou průpravou sjezdovou, což je naprosto pochopitelné, jelikož se student 

(začátečník) potřebuje naučit stejné základní dovednosti pro pohyb na lyžích. V 

dalších částech metodiky se pak sjezdové a běžecké lyžování odlišuje, neboť způsoby 

pohybu jsou odlišné.  V první části etapy základního lyžování (Tabulka 2) navazuje 

na již zmiňovanou všeobecnou lyžařskou průpravu specializovaná průprava. Dále pak 

v klasické technice běhu vyučujeme základní střídavý běh dvoudobý a základní 

soupažný běh jednodobý. Ve druhé části se po té zdokonalují nacvičené způsoby a 

dochází k jejich vzájemnému propojení při běhu. Nácvik bruslařské techniky se v 1. 

části etapy základního lyžování zaměřuje na základní jednostranné bruslení, základní 

oboustranné bruslení prosté, základní oboustranné bruslení jednodobé a základní 

oboustranné bruslení dvoudobé se symetrickým pohybem paží. Ve 2. části je 

vyučováno oboustranné bruslení dvoudobé s asymetrickým pohybem paží, 

oboustranné bruslení střídavé a nakonec se zdokonalují nacvičené způsoby a propojují 

se pro využití při jízdě různou rychlostí a na různém sklonu trati. 
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1. část etapy základního lyžování 

VŠEOBECNÁ LYŽAŘSKÁ PRŮPRAVA 

SPECIALIZOVANÁ PRŮPRAVA 

 Klasická technika     Ostatní běžecké dovednosti              Bruslení 

 

ZÁKLADNÍ STŘÍDAVÝ 

BĚH DVOUDOBÝ 

VÝSTUPY 

– stoupavým krokem 

ZÁKLADNÍ 

JEDNOSTRANNÉ 

BRUSLENÍ  

BRZDĚNÍ ZÁKLADNÍ 

OBOUSTRANNÉ 

BRUSLENÍ PROSTÉ 

 

ZÁKLADNÍ SOUPAŽNÝ 

BĚH JEDNODOBÝ 

SJÍŽDĚNÍ 

– v pohotovostním postoji 

– v odpočinkovém postoji 

ZÁKLADNÍ 

OBOUSTRANNÉ 

BRUSLENÍ JEDNODOBÉ 

ZMĚNY SMĚRU 

– oblouky v pluhu 

ZRYCHLOVÁNÍ 

– odpichem soupaž 

ZÁKLADNÍ 

OBOUSTRANNÉ 

BRUSLENÍ DVOUDOBÉ se 

symetrickým pohybem paží 

 

2. část etapy základního lyžování 

Zdokonalování jednotlivých 

způsobů běhu klasickou 

technikou 

VÝSTUPY 

– stoupavým během 

– prostým během 

OBOUSTRANNÉ 

BRUSLENÍ DVOUDOBÉ 

s asymetrickým pohybem paží 

SJÍŽDĚNÍ 

– ve sníženém postoji 

– v nízkém postoji 

ZMĚNY SMĚRU 

– přešlapováním 

– oblouky 

– telemarkem 

OBOUSTRANNÉ 

BRUSLENÍ STŘÍDAVÉ 

Napojování jednotlivých 

způsobů běhu klasickou 

technikou 

Zdokonalování techniky 

ostatních běžeckých 

dovedností 

Zdokonalování jednotlivých 

způsobů bruslení 

Napojování jednotlivých 

způsobů bruslení 

Napojování jednotlivých způsobů běžecké techniky 

Tabulka 2 Struktura výuky běžeckého lyžování na UK FTVS (Matošková a kol. 2016)  
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Struktury výuky a z nich vycházející metodiky nácviku sjezdového a běžeckého 

lyžování podle FTVS UK využívá také PedF UJEP. PedF UK neprezentuje svou 

vlastní strukturu a z ní vycházející metodiku, nepřiklání se ani k žádné jiné 

publikované metodice, ale vyučující využívají poznatky z různých metodik, které 

zařazují do výuky. 

Metodika je obsažena v hrubých rysech v sylabu předmětu, případně podrobněji 

rozpracována v publikovaných výukových materiálech jednotlivých škol.  

Sylabus předmětu, někdy také označovaný jako akreditační materiál, obsahuje přehled 

studijních povinností studenta k ukončení předmětu. Pro zdárné splnění předmětu 

může být např. vyžadována účast na přednáškách, seminářích, na kurzu, vyhotovení 

seminárních prací, osvojení si určitých praktických dovedností a doporučená literatura 

(pruvodce.slu.cz). 

1.2.1.4 Organizační aspekty kurzu  

Organizace lyžařského výcviku začíná už dlouhou dobu před kurzem, jelikož každý 

kurz je třeba schválit (na ZŠ a SŠ ředitelem školy), který také vybírá vedoucího kurzu 

a schvaluje personální zabezpečení vybrané vedoucím kurzu. Za ZŠ a SŠ jsou 

informace o výcviku sdělovány dlouhou dobu před kurzem zákonným zástupcům dětí, 

kde jsou rodičům předneseny údaje o finanční, materiální a organizační stránce kurzu. 

Na každý kurz by měli být vybráni vyučující s potřebnou kvalifikací v oblasti 

lyžování, ale také z oblasti bezpečnostní kvůli možnému zranění na kurzu. Vedoucím 

kurzu krom obsazení kurzu je také vybíráno ubytování a někdy i místo kurzu (pokud 

škola nejezdí stále na to stejné). Dále je vedoucím kurzu vypracován manuál pro kurz, 

podle kterého se celý kurz následně řídí. V tomto manuálu je zachycena metodika, 

přednášky a jejich témata. Pro výběr vhodného místa kurzu jsou velmi podstatné 

sněhové podmínky, sjezdové tratě ve středisku vhodné pro pokročilé lyžaře i 

začátečníky, místo pro výcvik běžeckého lyžování, vhodné ubytování se společenskou 

místností a způsob dopravy jak se na kurz a z kurzu dostat. Krom toho je žádoucí, aby 

byla zajištěna doprava alespoň zavazadel na ubytovací zařízení nebo o této možnosti 

studenty informovat (Kutáč, 2009). 
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V pokynech ke kurzu je vhodné, aby se objevilo místo a datum konání kurzu, doprava 

na ubytovací zařízení, čas zahájení kurzu, sportovní vybavení potřebné pro kurz, 

nutné pojištění (je-li třeba), atd. (Nádvorník a kol., 1983). 

Tyto možnosti nejsou v osnovách nikde zachyceny a tak je na každé škole, která 

pořádá kurz, do jaké míry a kdy studentům informace podá (zveřejní). Vzhledem ke 

studiu studijního směru Tělesná výchova a sport, by studenti měli být schopni 

posoudit, jaké lyžařské vybavení a to ať na lyže sjezdové, či běžecké, bude vhodné na 

lyžařský kurz, aby byli schopni plnit potřeby kurzu bez omezení nevhodného 

vybavení.  

Mezi vhodné vybavení lze řadit správně zvolenou délku běžeckých lyží a holí, a to jak 

pro klasickou (vhodná délka lyží o 20-30 cm delší než výška těla lyžaře), tak 

bruslařskou techniku (vhodná délka lyží je o 5-15 cm delší než výška těla lyžaře) 

(Bolek a Soumar, 2012). 

Délka lyží a jejich vlastnosti ovlivňují točivost lyží, nebo-li jejich rádius, díky němuž 

je možné vytyčit studentům hranici vhodných lyží pro výuku na lyžařském kurzu. 

1.2.1.5 Vybraná lyžařská střediska 

Barvy sjezdovek vyznačují jejich obtížnost a v Evropě se dělí na sjezdovky zelené (v 

ČR tato barva není obvyklá, proto se o ní dále nezmiňujeme), modré, jenž se 

vyznačují sklonem do 25 % a na sjíždění jsou lehké. Určeny jsou především pro děti, 

začátečníky a starší lyžaře. Červené sjezdovky mají sklon do 40 % a jsou 

charakterizovány jako středně obtížné. Černá barva je spojena s obtížnými tratěmi se 

sklonem nad 40 %. Na červených a černých sjezdovkách by své lyžařské dovednosti 

měli uplatňovat především pokročilí a zkušenější lyžaři, proto je možné říci, že 

začátečník pustící se do sjezdu, v nejhorším případě, černé sjezdovky hazarduje se 

zdravím svým i ostatních lyžařů vyskytujících se na stejné trati (www.outdooring.cz). 

Přepravní zařízení je možné dělit na systém lanových drah a na lyžařské vleky. 

Lanové dráhy jsou složitější z hlediska techniky, skýtají možnost přepravení velkého 

množství lyžařů. Dělí se dle typu soupravy přepravující lyžaře na dráhy sedačkové 

a kabinkové. Sedačkové dráhy se dále dělí na dráhy s odpojitelnými 

a neodpojitelnými sedačkami a mají oproti kabinkovým výhodu v tom, že před 

http://www.outdooring.cz/
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nástupem si lyžař nemusí sundávat lyže. Kabinkové dráhy se dělí stejným způsobem 

na dráhy s odpojitelnými a neodpojitelnými kabinkami, avšak navíc je možné najít 

v lyžařském středisku typ kombinovaný, kde jsou na stejném laně připnuty kabinky 

i sedačky, které je možné odpojit (www.doppelamayr.cz) . 

Lyžařské vleky jsou jednodušším typem přepravy lyžařů. Dělí se na jednomístné 

talířové unášeče (,,pomy“) a dvoumístné T-unášeče (,,kotvy) (www.doppelamayr.cz). 

Dle ČSN 01 8027 z roku 2009 Značení a zabezpečení v zimním středisku je běžecká 

trať definovaná jako: trať ve volném lyžařském terénu určená k běžeckému lyžování, 

která obvykle bývá za tímto účelem označená a upravená“ (www.mmr.cz). 

Lyžařské kurzy, které byly sledovány, probíhaly v lyžařském středisku Pec pod 

Sněžkou a Harrachov, a proto zde uvádíme přehledný výčet sjezdových a běžeckých 

tratí (Tabulka 3). Zaměřili jsme se zejména na obtížnost a délku sjezdových tratí a 

dále na délku tratí běžeckých a využívaná přepravní zařízení ve střediscích.  

 Pec pod Sněžkou Harrachov 

Lyžařské pásy 3 - 

Lyžařské vleky 9 1 

Lanové dráhy 2 (čtyřsedačkové) 2 (čtyřsedačkové) 

Modrá sjezdovka 8 (4500 m) 1 (2200 m) 

Červená sjezdovka 8 (6000 m) 2 (3500 m) 

Černá sjezdovka 1 (500 m) 1 (1260 m) 

Délka sjezdových tratí 12,5 km 7 km 

Délka běžeckých tratí 70 km 100 km 

Tabulka 3 Lyžařské tratě v Peci pod Sněžkou a Harrachově 

Schéma upravovaných běžeckých tratí v lyžařských střediscích Pec pod Sněžkou 

(Příloha 3) a standardní běžecké tratě a závodní běžecké okruhy v Harrachově 

uvádíme v příloze (Příloha 2). Běžecké tratě v Harrachově jsou upravované každý 

druhý den od 16:30 hod a pokud napadne více jak 10 cm nového sněhu. O čase úprav 

běžeckých tras v Peci pod Sněžkou je možné se dozvědět z webového portálu 

(www.bilestopy.cz), kde je barevně naznačeno, před kolika dny byly trasy upraveny. 

Rozlišení staří úpravy je do 1 dne, do 2 dnů, do 3 dnů a do 7 dnů, kdy každé časové 

rozmezí je označeno vlastní barvou (zelená, žlutá, červená, fialová v pořadí 

uvedených dnů úprav) (www.skiresort.cz). 
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1.2.1.6 Ubytování 

Ubytování na lyžařských kurzech pro ZŠ a SŠ musí splňovat kritéria stanovená  

vyhláškou č. 106/2001 Sb. o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, 

ve znění pozdějších předpisů̊, která pojednává o prostorových podmínkách 

ubytovacího zařízení, v nichž je například uvedeno, jaký počet sprch, umyvadel nebo 

záchodů je nutný k příslušnému počtu dětí. Dále je ve výše uvedené vyhlášce 

stanoveno, že v ubytovacím zařízení musí proběhnout úklid před zahájením kurzu 

(zotavovací akce) a také nutnost každodenního úklidu společných prostor.  

 § 5 pojednává o pitné vodě a jejím využití při hygieně nebo úklidu. Více o pitné vodě 

je stanoveno vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na 

pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších 

předpisů. V části stravování je například dáno, jak by se mělo na kurzu jídlo 

uchovávat nebo počet a forma jídel na kurzu. Na kurzu by dle vyhlášky mělo být 

během dne 5 jídel, kdy se některá z nich dají vzájemně kombinovat, jako například 

oběd se svačinou. Dále je uvedeno, že alespoň jedno z hlavních jídel (oběd, večeře) 

musí být teplé. Doba spánku dětí, zařazení třetího odpočinkového dne a doba 

praktické výuky nebo jiné zatěže, která by na lyžařském kurzu neměla přesáhnout 6 

hodin, je stanovena v části režim dne (www.zakonyprolidi.cz). 

1.2.1.7 Personální aspekty kurzu  

V metodickém pokynu k organizaci lyžařského výcviku žáků vydaném MŠMT 6. 

prosince 1993 je stanoveno, kde a za jakým účelem se kurz koná, které ročníky se 

kurzu účastní (7. ročník na ZŠ a 1. nebo 2. ročník na SŠ). Kromě těchto částí se 

v metodickém pokynu píše o vedení výcviku kvalifikovanými instruktory, za které 

zodpovídá ředitel školy nebo vedoucí instruktor. Dále je stanoveno, že vedoucí kurzu 

se účastní výuky na svahu jednoho družstva, pokud kurz nepřesáhne počet 60 žáků. 

S počtem je také spojen maximální počet žáků na jedno družstvo, které může tvořit 

nejvíce 15 žáků. Pokud je na kurzu více než 30 žáků do 15 let, je třeba účasti 

zdravotníka nebo vyučujícího k tomuto výkonu určeného. Pokud je počet žáků nižší, 

zastává tuto funkci jeden z instruktorů. Z hlediska bezpečnosti žáka na kurzu je 

povinná zdravotní prohlídka praktickým lékařem, který na jejím základě žáka 

ustanoví schopným účasti na kurzu. Dále je povinnost, aby žák měl doklad o 
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zdravotním pojištění (nebo jeho kopii) na lyžařském kurzu, ochrannou přilbu (v 

metodickém pokynu uvedeno, že se pouze doporučuje použití přileb) a potvrzení o 

seřízení vázání (www.msmt.cz). 

Personální obsazení vyučujících na kurzu vychází z údajů uvedených v žádosti o 

akreditaci v příloze personální zabezpečení příslušného studijního programu vysoké 

školy (www.nauvs.cz). 

1.2.1.8 Bezpečnost při lyžařském výcviku 

Pro bezpečný průběh kurzu, je třeba dbát vhodné organizace výuky jak sjezdového, 

tak běžeckého lyžování. U lyžování sjezdového je třeba na počátku kurzu rozdělit 

žáky do družstev například dle výkonnosti. Žáky lze rozdělit podle volné jízdy, kdy 

vyučující hodnotí a žáka zařadí nebo již ve škole dle subjektivního hodnocení žáků 

svých sjezdových dovedností. Dalším bezpečnostním faktorem je vhodná volba 

výukového místa a jeho obtížnost (obtížnost sjezdové tratě), která by měla být 

odpovídající dovednostem žáků ve družstvu. Kontrola vybavení je nedílnou součástí 

předcházení úrazům, proto by vyučující měl před prvním vstoupením na sjezdové 

tratě zkontrolovat výzbroj i výstroj žáků. Při každém výcviku je nutné dbát zásad pro 

výcvik ve družstvu, mezi které patří: zastavování na viditelném místě, zařazování na 

konec skupiny, rozhlédnutí se při vyjíždění z družstva a dodržování rozestupů při 

jízdě v družstvu. Pro začátečníky je možné zařadit před první jízdou na vleku 

průpravná cvičení, kdy se nacvičuje rozjezd a po té již samotná jízda. Pro výuku na 

běžeckých lyžích platí stejné zásady, jako pro lyže sjezdové. Žáci už však nemusejí 

být rozdělováni do družstev, jelikož je možné využít družstva z výuky na sjezdových 

lyžích (Kutáč, 2009). 

Do programu výuky na běžeckých lyžích bývá na kurzu zařazován výlet na 

běžeckých lyžích. Na výletě je třeba dodržovat některých zásad pro pohyb skupiny 

(družstva). První zásadou je pořadí osob při výletě, kdy by jako první měl jet 

vyučující a za ním družstvo, na konci s nejzdatnějším žákem. Při pohybu ve skupině 

na běžeckých lyžích je třeba udržovat dostatečné rozestupy, které se při špatné 

viditelnosti zkracují. Samozřejmostí při pohybu ve družstvu by také mělo být to, že na 

sebe skupina čeká na rozcestích nebo nepřehledných místech na trati (Gnad a kol., 

2008). 
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Pro to, abychom předcházeli úrazům, nezáleží, jestli jsme lyžaři, skialpinisté, 

snowboardisté nebo běžci na lyžích. Předcházet úrazům lze správnou fyzickou 

připraveností, vybavením v dobrém stavu, znalostí lyžařských pravidel a správným 

ochranným vybavením. Pokud budeme brát v potaz tyto zásady, pak nás při zimních 

sportech čekají převážně jen dobré zážitky a pocity. Pro další předcházení úrazům, 

zraněním a nehodám je důležité nosit helmu, mazat se opalovacím krémem a nosit 

brýle s UV filtrem (www.attitude-prevention.fr). 

Na začátku každého kurzu by měli být žáci seznámeni s bezpečností, což spočívá 

v informování žáků vyučujícím o pravidlech chování na lyžařské trati a vleku, v době 

osobního volna i mimo něj. O bezpečnosti pohybu na sjezdových tratích pojednává 10 

pravidel pro bezpečnost (tzv. „Bílý kodex“) vydaný mezinárodní lyžařskou organizací 

FIS. Tato pravidla však nejsou obecně závaznou normou v České republice.  

Mezi ně patří: 

 Ohleduplnost k jiným – chování na trati by mělo být přizpůsobené tak, 

aby nedošlo k ohrožení někoho jiného  

 Kontrola rychlosti a způsobu jízdy – rychlost a způsob jízdy by měl 

každý uživatel tratě přizpůsobit nejen svým schopnostem, ale i 

povětrnostním podmínkám 

 Volba stopy/směru jízdy – každý lyžař si sám volí směr jízdy tak, aby 

nedošlo ke srážce s jiným uživatelem trati pod  ním 

 Předjíždění – předjíždět zprava či zleva je vhodné s dostatečným 

odstupem tak, aby byl zachován dostatečný prostor pro potřebnou 

reakci při nečekané změně směru jízdy jiného uživatele trati 

 Vjezd na trať/rozjezd na trati – každý uživatel trati by se měl před 

zahájením jízdy rozhlédnout nad sebe a pod sebe a zjistit, zdali je 

vhodný čas pro zahájení jízdy (stejné pravidlo platí i při křížení tratě, 

rozdíl je pouze v tom, že jezdec je již v pohybu) 

 Zastavení a stání – zastavení a stání je vhodné pouze na viditelném a 

přehledném místě, nejlépe u kraje trati 

 Výstup a sestup – bezpečný výstup/sestup je možný jen na okraji trati 
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 Dodržování značek na trati – všichni účastníci trati musí dbát značení 

na sjezdových tratích a dát přednost lyžařům jedoucím na vleku a 

osobám, které jsou součástí silničního provozu (rolba, sněžný skútr) 

 Pomoc při nehodách – první pomoc jinému účastníku na trati je 

povinen poskytnout každý  

 Průkaz totožnosti – identifikovat se je povinen každý účastník/svědek 

nehody (www.fis-ski.com). 

  

S trestní sazbou až 2 roky je trestný čin neposkytnutí první pomoci. Tento čin je 

spáchán osobou, jež neposkytne osobě v smrtelném nebezpečí, osobě s vážným 

poranění nebo onemocněním, které by život ohrožovalo, nutnou pomoc. Neposkytnutí 

první pomoci je možné pouze v případě, kdy by pomoc mohla ohrozit jeho nebo 

někoho jiného (§150 trestního zákoníku). 
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2 CÍLE A ÚKOLY PRÁCE 

2.1 Cíl práce  

Cílem práce je porovnat výuku lyžování na vybraných vysokých školách v České 

republice na základě zvolených kritérií.  

2.2 Úkoly práce 

 Zmapovat právní předpisy týkající se výuky lyžování na vysokých školách 

 Vybrat vysoké školy a zúčastnit se lyžařského výcviku 

 Stanovit parametry (kritéria) pro porovnání lyžařského výcviku 

 Porovnat lyžařskou výuku na základě stanovených kritérií 
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3 METODIKA PRÁCE 

3.1 Charakter výzkumu  

Jedná se o kvalitativní výzkum, kde hlavní metodou je zúčastněné pozorování. 

3.2 Metody 

Kvalitativní výzkum patří mezi empirické vědecké postupy, mezi jejichž základní 

znak patří práce s konkrétními daty, dospívá ke konkrétním výsledkům a předmětem 

zkoumání jsou živé subjekty nebo neživé objekty. (Sebera, 2012) 

Základní metodou výzkumu je analýza dokumentů. Jedná se o metodu analýzy, jež se 

využívá při výzkumu ke sběru dat a informací. Skládá se z metodických postupů, díky 

kterým je možné získat informace z dokumentů pro daný problém, jež zkoumáme. 

Dokumenty (hlavně úřední) jsou dle předpokladu spolehlivé pro zjišťované jevy a na 

všechny by mělo být z analytického hlediska nahlíženo stejně kriticky (Surynek, 

Komárková a Kašparová, 2001). 

Kvalitativní analýza je obvykle spojena s dalšími možnostmi sběru dat (pozorování 

a rozhovor), jako v této práci. Obsahová analýza je používána v této kombinaci pro 

zjištění více informací od sledovaných subjektů (osob), například ve formě jejich 

názorů a postojů ke sledovanému tématu. Dokumenty využívané pro analýzu lze dělit 

do tří kategorií dle dostupnosti, původu a formy, a to dle dostupnosti na dokumenty 

veřejné, kam patří noviny, statistiky, atd., a osobní, jimiž jsou autobiografie nebo 

deníky a diáře. Původ dokumentů je buď primární, nebo sekundární. Primární 

dokumenty nejsou zpracované a lze o nich říci, že poskytují ,,surové informace“. 

Sekundárními dokumenty mohou být např. zpracované výsledky výzkumu. Formy 

dokumentů jsou psané (noviny), vizuální (předměty), zvukové (písně) a kombinované 

(webové stránky) (Linderová, Scholz a Munduch, 2016). 

Za věrohodné je možné považovat úřední dokumenty a dokumenty vydané oficiálně 

organizacemi nebo profesionály, v jejichž případě se jedná o publikace. Čerpat 

z internetových stránek a webů psaných pro osobní účely je nevhodné, jelikož 

informace použité v textu mohou být nerelevantní a nevěrohodné, proto je třeba na 

každý dokument nahlížet zvlášť a také jej tak hodnotit (Hendl, 1997). 
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V této práci byly využity dokumenty z hlediska formy psané, například zákon o VŠ, 

který je také dokumentem veřejným. Dále byly použity relevantní právní předpisy 

České republiky, metodické materiály Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, 

metodické materiály Národního akreditačního úřadu pro vysoké školy, manuály kurzů 

zpracované vyučujícími vysokých škol a sylaby předmětů.  

Další použitou metodou je participantní neboli zúčastněné pozorování. Lze je 

charakterizovat jako: ,,dlouhodobé, systematické a reflexivní sledování probíhajících 

aktivit přímo ve zkoumaném terénu s cílem objevit a reprezentovat sociální život a 

proces.“ (Švaříček, Šeďová a kol., 2007, str. 143) 

Záměrem není jen samotné pozorování, ale také objevené zpřístupnit široké 

veřejnosti. Zúčastněný pozorovatel vykonává v jednom okamžiku dvě role. Zaprvé je 

účastníkem, kdy se aktivně zúčastňuje v přiměřené míře probíhajících aktivit a 

zadruhé je pozorovatelem s odlišným účelem účasti než ostatní (Švaříček, Šeďová a 

kol., 2007). 

Pozorování lze rozlišit na standardizované a nestandardizované. Při standardizovaném 

pozorování je třeba si předem připravit záznamové archy, do kterých budeme 

pozorované prvky, či kategorie zaznamenávat. Základem je stanovit si přesné cíle 

pozorování, harmonogram, způsob registrace a interpretace výsledků (Kohoutek, 

2002). 

3.2.1 Sledovaná kritéria 

Bez předem stanovených kritérií by nebylo možné vybrané lyžařské kurzy vůbec 

objektivně porovnat. Vzhledem k tomu, že některá kritéria bylo nemožné pojmout 

dostatečně úzce, zvolili jsme v některých případech širší porovnávací záběr, jehož 

jednotlivosti budou u každého kritéria výslovně popsány. Pro zvolení porovnávacích 

kritérií jsme se inspirovali informacemi o lyžařských kurzech na ZŠ a SŠ z 

metodického pokynu MŠMT k organizaci lyžařského výcviku žáku a vyhlášky 

ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí ČR ze dne 8. května 1990 o zotavovacích 

a jiných podobných akcích pro děti a dorost a dále jsme využili vlastní zkušenosti. 
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Sledované parametry:  

 Sylaby předmětů kurzu lyžování  

 Metodika výuky lyžování  

 Organizační aspekty kurzu  

 Lyžařská střediska 

 Ubytování 

 Personální aspekty kurzu 

 Program kurzu  

 Způsob výuky 

 Nebezpečí a úrazy na lyžích 

 Zápočtové požadavky 

3.3 Sledovaný soubor 

Sledovaný soubor se skládal ze studentů účastnících se příslušného lyžařského kurzu 

a jejich vyučujících. Všichni frekventanti měli lyžařský kurz jako povinný předmět 

v rámci bakalářského studijního programu. 

Kurzu lyžování (PSPP284) v Peci pod Sněžkou se na UK FTVS účastnili studenti 

těchto oborů: Tělesná výchova a sport a Vojenská tělovýchova. Celkový počet 

studentů byl 35 (24 chlapců a 11 dívek), kdy 34 z nich studovalo 2. ročník 

bakalářského studia prezenční formou a 1 student byl ze 3. ročníku bakalářského 

prezenčního studia. Těchto 35 studentů se rozdělilo na 4 družstva (8, 9, 9, 9), která 

vedli čtyři učitelé (2 muži, 2 ženy). 

Na PedF UJEP se předmětu Kurz lyžování 1 v Harrachově zúčastnili studenti oboru 

Tělesná výchova a sport (jednooborové) a oboru Tělesná výchova a sport – učitelství 

pro základní a střední školy v kombinaci s anglickým jazykem a literaturou, českým 

jazykem a literaturou, německým jazykem a literaturou, hudební výchovou a 

společenskými vědami. Kurzu se zúčastnilo celkem 33 osob, z čehož 30 bylo studentů 

(22 chlapců a 8 dívek) a zbylí 3 instruktoři byli muži. Studenti byli rozděleni do 3 

družstev po 10 lidech. Většina studentů byla ve 2. ročníku prezenčního bakalářského 
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studia, až na 3 výjimky, kdy studenti byly již ve 3. ročníku prezenčního bakalářského 

studia. 

Kurz lyžování 1 na PedF UK, který se konal v Peci pod Sněžkou, je povinný pro 

obory dvouoborového studia v kombinaci s tělesnou výchovou a sportem. 

Dvouoborové studium zaměřené na vzdělávání je možné studovat s matematikou, 

informačními technologiemi, základy společenských věd, výchovou ke zdraví a 

biologií. Studenti těchto oborů se dohromady kurzu účastnili v počtu 30 osob. Počet 

chlapců převyšoval počet dívek o dva (16 chlapců, 14 dívek). Těchto 30 studentů bylo 

rozděleno na 4 družstva po sedmi nebo osmi lidech (7, 7, 8, 8). Ke každému družstvu 

byl na lyžařském kurzu instruktor (1 muž, 3 ženy). 26 studentů prezenčně studovalo 

bakalářské studium ve 2. ročníku a zbylí čtyři byli studenti kombinovaného studia ve 

3. ročníku, kteří již vyučují na ZŠ nebo SŠ (jedna z nich byla žena).  

3.4 Postup práce 

Na všechny kurzy, kterých jsem se zúčastnil, jsem měl předem připravená 

srovnávací kritéria. Každý den jsem si vybral jedno družstvo, se kterým jsem 

absolvoval celý den výuky. Jednotlivá cvičení jsem prováděl dle domluvy ihned po 

vyučujícím nebo až nakonec tak, abych do samotné výuky zasahoval co nejméně a 

rovněž měl dostatek času pro vlastní pozorování. Vždy po každé části výuky jsem 

zaznamenal, jak výuka probíhala, a po kurzu jsem informace obsažené v mých 

záznamech zanesl do připravené tabulky. V průběhu pozorování bylo třeba některá 

kritéria a náhled na jejich problematiku poupravit, což jsem činil průběžně. Současně 

jsem si chybějící či nejasné informace doplňoval dotazováním vedoucího kurzu, 

případně dalších účastníků.  

Kurzu na FTVS UK, který se konal v Peci pod Sněžkou na chatě Bouda Na Muldě, 

jsem se účastnil v termínu 19.-26.1.2016. První půlden probíhala všeobecná lyžařská 

průprava na běžeckých lyžích a skluzová rovnováha, další den po té klasická technika 

a pak další den bruslení. Od čtvrtého dne kurzu se dopoledne i odpoledne vždy 

zaměřovalo na lyžování sjezdové, a po té bylo možné se dobrovolně věnovat 

vybranému nácviku běžecké techniky. Výklad teorie na přednáškách nebo rozbory 

videí na seminářích byly vždy večer po večeři a trvaly přibližně 90 minut. (Příloha 4) 

Lyžařský kurz pořádaný PedF UJEP byl druhým kurzem, v týdnu 13.-20.1.2017, 



 

 

 

42 

který jsem navštívil v souvislosti s touto prací. Ubytovací zařízení zvolili penzion Bílá 

voda v Harrachově. Tento kurz byl prvním kurzem PedF a tedy i prerekvizitou pro 

lyžařský kurz v dalším ročníku. Všechny dny kurzu, vyjma středy, kdy byl výlet na 

běžeckých lyžích, se dopoledne nacvičovalo na sjezdových lyžích a odpoledne na 

běžeckých. Přednášky a semináře byly situovány do večerní části dne a jejich doba 

byla přibližně 60 minut. (Příloha 5) 

 

Kurz pořádaný PedF UK na chatě Mír v Peci pod Sněžkou v týdnu 28.1.- 4.2.2017, 

byl třetím navštíveným kurzem, kde byla probírána pouze bruslařská běžecká 

technika a carving ve sjezdovém lyžování. Tento kurz byl navazujícím kurzem, a tak 

se jej účastnili pouze studenti, kteří v předešlém roce splnili kurz lyžování 1. Čtyři 

družstva, do nichž byli studenti rozděleni, vytvořili dvě poloviny a v těchto skupinách 

se střídali v nácviku běžeckého a sjezdového lyžování. První část šla dopoledne na 

sjezdové lyže a druhá na běžecké a druhý den se pořadí otočilo. Pátý den kurzu 

proběhl výlet bruslařskou technikou. Přednášky a semináře, pořádané vyučujícími 

kurzu a někdy i externími vyučujícími, byly v časovém rozsahu 45 minut. (Příloha 6) 
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4 VÝSLEDKY A DISKUZE 

4.1 Porovnání lyžařských středisek a tratí 

Tabulka 4 Lyžařská střediska a dostupnost tratí 

 

Jak je možné vidět v tabulce 4, dva ze tří kurzů se konaly v Peci pod Sněžkou, z toho 

vyplývá, že údaje o vlecích a svazích jsou totožné, až na vzdálenost tratí od 

ubytovacího zařízení. Třetí kurz PedF UJEP v Harrachově je z pohledu vleků rozdílný 

v tom, že v Harrachově nejsou žádné pásy, které buď slouží k přibližování mezi vleky 

ve středisku, nebo v lyžařských školách k výuce nejmenších dětí soukromých škol. 

Vlek, jenž se nachází na straně jedné z červených sjezdovek, je v Harrachovském 

středisku pouze jeden, a to typu ,,poma“. Počet lanových drah je shodný, v obou 

střediscích jsou dvě čtyřsedačkové lanovky. Z tabulky 4 jasně vyplývá, že Harrachov 

je menší středisko, jelikož celková délka sjezdových tratí je 7 km, oproti 12,5 km 

v Peci pod Sněžkou. Je to dáno například i tím, že celé Harrachovské lyžařské 

středisko leží pouze na jedné straně svahu. I přes rozdíl více jak 5 km v celkové délce 

sjezdových tras, převyšuje Harrachov Pec pod Sněžkou v porovnání nejdelší 

sjezdovky, a to u všech typů sjezdovek (modrá, červená i černá). V Peci pod Sněžkou 

měří nejdelší modrá sjezdovka 900 m, červená 1 500 m a černá 500 m. V Harrachově 

 FTVS UK  

Pec pod Sněžkou 

PedF UK 

Pec pod Sněžkou 

PedF UJEP 

Harrachov 

Vleky 

Pásy 3 3 - 

Vleky 9 9 1 

Lanové dráhy 2 (čtyřsedačkové) 2 (čtyřsedačkové) 2 (čtyřsedačkové) 

Otevírací doba 8:30 (9:00) -16:00 8:30 (9:00) -16:00 8:00 – 16:00 

Svahy 

Modrá 8 (4500 m) 8 (4500 m) 1 (2200 m) 

Červená 8 (6000 m) 8 (6000 m) 2 (3500 m) 

Černá 1 (500 m) 1 (500 m) 1 (1260 m) 

Sjezdové tratě 

Od ubytování 0 m 600 m (450+150 m) 300 m 

K ubytování 0 m 0 m 0 m 

Běžecké tratě 

Od ubytování 260 m (0 m) 440 m (0 m) 500 m 

K ubytování 0 m 0 m 0 m 

Délky tratí 

Sjezdových  12 500 m 12 500 m 7 000 m 

Běžeckých 
70 000 m 70 000 m 100 000 m 
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nejdelší modrá sjezdovka měří 2 200 m, červená 1 850 m a černá 1 250 m. Je tedy 

možné říci, že Harrachov se více přibližuje zahraničním střediskům, co se délky 

sjezdovek týče. Vleky typu ,,kotva“ v Harrachově nejsou, proto je nebudeme dále 

nijak porovnávat. Typy ,,pom“, i přes jejich několikanásobné množství v Peci pod 

Sněžkou, je v obou střediscích obdobná.  Pro výuku lyžování je dle mého názoru lepší 

jeden delší svah, než více krátkých, jelikož je možné cvičení provádět na delším 

úseku nebo na jeho částech opakovaně. Možný je však i pohled, který poukazuje na 

to, že více sjezdovek umožňuje lepší výběr terénu, a s tím spojeného například sklonu 

svahu nebo kvality sněhu, jenž je ovlivněna dobou, kdy začne slunce na příslušnou 

sjezdovku svítit. 

Jelikož Bouda Na Muldě, která je ubytovacím zařízením pro FTVS, se nachází přímo 

na jedné ze sjezdovek, tak je možné na sjezdové lyže vyrazit přímo od chalupy. 

Studenti a vyučující PedF UK využívající jako ubytovací zařízení chatu Mír, musí pro 

dosažení sjezdovky urazit přibližně 600 m, kdy 450 m je potřeba jít s lyžemi pěšky 

nebo bruslit do mírného svahu, 150 m je možné jet ke sjezdovým trasám na lyžích. 

Účastníci kurzu PedF UJEP využívající penzion Bílá voda jsou nuceni k lanovce ujít 

přibližně 300 m pěšky. Všechny tři kurzy se zpět ke svému ubytování dostanou přímo 

na lyžích, avšak PedF UK je jedinou fakultou, kde studenti pro dosažení chaty musí 

nejprve vystoupat na lyžích asi 100 m, nebo jet 200 m po rovině. Přístup k chatě od 

horní stanice posledního vleku je tedy náročnější, jak fyzicky, tak časově. Vzhledem 

k těmto přesunům na sjezdové tratě, bylo zahájení výuky časově odlišné. Společná 

výuka studentů PedF UK byla zahájena místem srazu, kde se studenti individuálně 

scházeli. Ráno byl tedy sraz u „vysílače“ nacházejícím se na rozcestí Lučiny – ret. 

věž, v 9:00 hod, takže ,,první kotvu“ kurz nestíhal. Dobrovolně se však mohlo jít 

trénovat od 8:30 hod a dorazit na sraz k vysílači nebo na jiné smluvené místo, dle 

dohody s vedoucím družstva pro danou část výuky. Odpolední výuka začínala od 

14:00 hod na témže místě. Dopolední výuka končila v 11:30 hod, aby měli studenti 

půl hodiny na přesun na ubytovací zařízení na oběd a odpoledne se společná výuka 

ukončila v 16:00 hod. Vyučující PedF UJEP shromažďovali svá družstva na 

dopolední praktickou výuku v 8:00 hod, což je i čas spuštění lanovek, takže po 

nákupu permanentky, což bylo každodenní nutností, bylo teprve možné nasednout na 

vlek a zahájit výuku. Kvůli obědu, jenž byl opět v 12:00 hod, končila výuka v 11:30 
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hod. Odpoledne probíhal sraz podobným způsobem, nejdříve se družstva sešla, 

většinou v 13:30 hod, a po té se společně vyrazilo na běžecký stadion nebo přilehlé 

běžecké trasy. Tímto přesunem se ztratilo přibližně 10 min výuky. Konec odpolední 

výuky byl v 16:00 hod a po té studenti mohli ve svém osobním volnu ještě trénovat. 

Na FTVS se srazy družstev na ranní výuku v prvním bloku (běžecké lyžování) konaly 

v 9:00 hod a hned po té od chaty studenti společně s vedoucím družstva vyrazili na 

tratě, kde byli do 11:30 hod. Odpoledne probíhala praktická výuka od 14:00 hod do 

16:30 hod a po té se studenti až do večeře mohli věnovat individuálnímu 

zdokonalování. Sraz byl vždy před chatou a po asi 5-10 min se docílilo běžeckých 

tratí využitelných pro výuku běžeckého lyžování. V druhém bloku výuky (sjezdové 

lyžování) byl sraz v 8:30 hod před chalupou a některá družstva se domluvila na čase 

srazu už na 8:25, aby bylo možné stihnout ,,první lano“. Po společném srazu však 

studenti, dle časových možností vzhledem k probíranému učivu, měli přibližně do 

9:00 hod (9:15 hod) osobní volno, ve kterém se mohli rozjezdit nebo i trénovat. 

Dopolední výuka na sjezdových lyžích končila v 11:30 hod. Odpoledne se začínalo v 

rozmezí 13:30 hod - 14:00 hod buď srazem u chalupy, nebo již někde na sjezdovce a 

odpolední výuka sjezdového lyžování končila v 16:00 hod.  

Na všech třech sledovaných kurzech měli studenti možnost trénovat a zdokonalovat 

své dovedností na běžeckých nebo sjezdových lyžích po skončení praktické výuky ve 

svém osobním volnu. Na FTVS UK bylo volno pro samostatný nácvik v bloku 

běžeckého lyžování celkem 6,5 hod a po druhém bloku, ve kterém bylo vyučováno 

lyžování sjezdové 7,5 hod pro samostatný nácvik. PedF UJEP umožňovala 

samostatnou výuku studentů také po odpolední praktické výuce v časovém rozmezí 

od 16:00 hod do 18:00 hod, takže také asi 1,5 hod, jelikož je opět započítán pozdější 

konec výuky a přesun na ubytovací zařízení, navíc však bylo studentům uděleno 

volno po výletě na běžeckých lyžích asi 3 hod. Na PedF UK bylo odpolední i 

dopolední osobní volno studentů také asi 1 hod, studenti však měli osobní volno celý 

zbytek dne po výletě (3 hod před večeří a celý večer po večeři) a i následující den po 

večeři. Součtem dopoledního a odpoledního volna zjistíme, že studenti FTVS UK 

měli možnost samostatně trénovat asi 14 hod. Na PedF UJEP doba vlastního tréninku 

mohla činit až 10,5 hod a na PedF UK možný čas pro osobní zdokonalování tvořil za 

týden kurzu asi 15 hodin. 
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Perič a Dovalil (2010, str. 140) uvádí, že: ,,Jednotlivá opakování rozvíjejí kvalitu 

provedení dané dovednosti – stupeň osvojení se postupně mění, nerovnoměrně, ve 

skocích, ale přece jen časem pozorujeme pokrok“. 

Je možné se tedy domnívat, že čím více pokusů žák provede, tím více se v dané 

dovednosti (v našem případě v lyžování) zlepší. Samostatnému nácviku dovednosti je 

vhodné se věnovat, ale až po zvládnutí prvních čtyř kroků v osvojování dovednosti. 

Proto bych u začátečníků ze začátku vždy volil výuku pod vedením instruktora, aby 

nedocházelo k osvojování si chyb v technice, protože ty se pak hůře odstraňují. 

Naopak u pokročilých žáků je vhodné, aby se sami věnovali nácviku, jelikož je tak 

možné v jejich případě dosáhnout automatizace pohybu. Na všech kurzech však bylo 

vidět, že žáci, kteří ve své technice shledávali nedostatky, trénovali ve svém osobním 

volnu více, než žáci s jistým pohybem na lyžích.  

Běžecké trasy byly od ubytování pro kurz FTVS UK vzdáleny cca 260 m. Na tuto 

vzdálenost připadá ztráta času pro výuku asi 5 minut, takže za celý blok běžeckého 

lyžování v prvních dnech ztráta činí 25 minut (3 x odpoledne + 2 x dopoledne). Na 

440 m, které museli urazit studenti PedF UK pro dosažení běžeckých tratí, nepřipadají 

žádné časové ztráty pro společnou výuku, protože přesun byli studenti nuceni provést 

ve svém osobním volnu, které si tak každý den kurzu zkrátili, při docházení na sraz 

sjezdového i běžeckého lyžování, asi o 5 minut, což za týden činí 25 minut (5 x 

dopoledne/5 x odpoledne). Účastníci kurzu lyžování na PedF UJEP byli nuceni každý 

den k běžecké trati urazit vzdálenost 500 m. Tato cesta, i přes to, že byla o něco dále 

než na sjezdové lyže, obvykle zabrala stejný čas a to asi 10 min (5 x odpoledne), což 

celkem činí ztrátu 50 min společné kurzovní výuky. Zdatní studenti a vyučující FTVS 

UK a PedF UK byli schopni už od ubytovacího zařízení na běžecké trasy dojet na 

běžeckých lyžích. Zpět k ubytování mohli všichni studenti všech tří fakult dojet na 

lyžích, proto je v tabulce 4 zapsána vzdálenost 0 m. Jako nejvhodnější bych uvedl 

možnost ubytování co nejblíže tratí se směřováním začátku výuky tak, aby 

nedocházelo k žádným časovým ztrátám kurzovní výuky. Je lepší mírně zkrátit osobní 

volno studentů a provést společnou kurzovní výuku v plném časovém plánovaném 

rozsahu, zvláště pokud přihlédneme k tomu, že obvykle postup trvá pomaleji než 

plánujeme, někteří se vracejí pro zapomenuté věci, a nebo přijdou pozdě, a je třeba na 

ně čekat, čímž se čas výuky také zkracuje.  
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Pec pod Sněžkou nabízí přibližně 70 km upravených běžeckých tras, zatímco v okolí 

Harrachova je možné najít tras pro běžecké lyžování okolo 100 km. Pokud jde o 

kvalitu úpravy běžeckých tratí ve střediscích, tak v Harrachově trasy okolo běžeckého 

stadionu byly upraveny vždy výborně, avšak dále například na části trati procházející 

lesem se úprava zhoršovala nebo někdy vůbec nebyla. V Peci pod Sněžkou jsou 

některé běžecké trasy využívány také dopravními prostředky (rolby, skútry nebo 

čtyřkolky) kvůli zásobování chat a taxi službám, což znamená, že cesty, jež jsou takto 

využívány, jsou rozryty a nevhodné nebo ztěžující běžeckou výuku studentů. Toto je 

na kurzech pořádaných v Peci pod Sněžkou občas řešeno výukou směrem k Černé 

hoře, kde tratě bývají většinou upravené. Nevýhodou však je delší vzdálenost a také 

výstup většinou pěšky až k Pražské boudě. Je třeba vyzdvihnout využití běžeckého 

oválu při výuce v Harrachově, jelikož zabezpečuje stejné podmínky po celém okruhu 

a to, že je opravdu rovný. Studenti však více zkušeností získají jízdou na tratích 

s různým sklonem, které na kurzu PedF UJEP, vyjma výletu, nebyly navštěvovány. 

Ze svých zkušeností však soudím, že je lepší delší přesun na výukové místo, jelikož i 

během této jízdy se studenti zdokonalují na běžeckých lyžích a získávají pocity 

skluzu a sněhu. Souhlasím tedy s výroky vyučujících PedF UK: ,,Rovnováha se válí 

všude po lese okolo běžeckých tratí, jen je třeba ji posbírat“ a ,,Běžecké lyžování je 

jen o počtu naježděných kilometrů“. 

Pro co nejmenší ztráty času při praktické výuce bych doporučil vždy začínat tak, aby 

se na sjezdových lyžích stíhalo ,,první lano“ a na běžeckých lyžích srazy družstev 

domlouvat tak, aby při plánovaném začátku výuky byla družstva již na běžecké trati a 

ne teprve u chaty.  

4.2 Bezpečnost na kurzu 

 FTVS UK  

 

PedF UK 

 

PedF UJEP 

 

Poučení o bezpečnosti 

Forma poučení  Přednáška Ústní  Ústní 

Doba poučení – délka 30 min 5 min 10 min 

Doba poučení – kdy  Na kurzu Na kurzu Na kurzu 

Pojištění 

Doporučené školou - - - 

Vyžadované školou - - - 

Poskytnuté školou Úrazové, proti krádeži Úrazové Na způsobenou škodu 

Tabulka 5 Bezpečnost  
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Na každé fakultě byli studenti první den kurzu poučeni o bezpečnosti a chování na 

sjezdových a běžeckých tratích, v ubytovacím zařízení a obecně v horském prostředí. 

Dále se na všech kurzech pořádaných školami studenti podepisovali, že potvrzují 

poučení o bezpečnosti a seznámení s pravidly kurzovní výuky, čímž se zavázali 

k jejich plnění. Student, jenž by papír nepodepsal, by se nemohl účastnit výuky. Na 

obou pedagogických fakultách byla ústní forma předání informací o bezpečnosti bez 

prezentace či jiných pomůcek. Na PedF UK trvalo poučení asi 5 minut a na druhé 

pedagogické fakultě 10 minut. Na PedF UJEP bylo dodržování bezpečnosti 

připomínáno studentům stále i během výuky, je tedy možné říci, že vyučující dbali 

zvýšené opatrnosti v tomto ohledu. Na FTVS UK byli studenti o bezpečnosti na kurzu 

poučeni formou přednášky, která proběhla hned první večer kurzu. Sdělení bylo ústní 

formou a vyučující využil prezentace.  

Částka, Kolovská a Votík (2005, str.30) uvádí, že: ,,Sebemenší podnět narušující 

stabilitu jízdy může způsobit pád či nehodu, a tím ohrozit nás i ostatní lyžaře. Jak se 

chovat a pohybovat na sjezdovkách, abychom všichni mohli vnímat krásu zimní 

přírody a radovat se z pohybu na lyžích, nám určuje soubor pravidel pohybu na 

sjezdových tratích”.   

Právě o výše zmíněných pravidlech FIS a dalších bezpečnostních opatřeních byli 

studenti v rozdílné míře poučeni hned první den kurzu. Vzhledem k tomu, že na 

žádném z mnou navštívených kurzů nedošlo ke zranění či nehodě, je možné říci, že 

poučení na počátku i dodatečně v průběhu kurzu bylo dostačující, alespoň pro 

zvládnutí kurzovní výuky. 

Fakulty pořádající lyžařské kurzy vybraných vysokých škol nevyžadují po studentech 

vlastní pojištění na dobu kurzu a ani žádné pojištění nedoporučují. Každá fakulta však 

poskytuje pojištění, které je pro studenty sjednané po celou dobu studia, ale vztahuje 

se pouze na okolnosti, jež se stanou v době výuky nebo v prostorách školy. FTVS UK 

pojišťuje své studenty úrazovým pojištěním a pojištěním proti krádežím. Úrazové 

pojištění je také jediným pojištěním od PedF UK pro jejich studenty. PedF UJEP 

uzavřela studentům pojištění na způsobenou škodu, které je velmi obecné a lze do něj 

zařadit poničení materiálu, které nastalo nehodou, úraz způsobený sobě samému a 

nebo i úraz způsobený někomu jinému. 
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Poučení o bezpečnosti je podle mě jedním z nejdůležitějších prvků výuky lyžování, 

jelikož probíhá v prostředí, které je specifické a také v okruhu velkého množství lidí, 

které neznáme a můžeme pouze odhadovat jejich chování, proto je vhodné, aby 

poučení proběhlo v dostatečném rozsahu a zajímavě, aby si z toho studenti odnesli co 

nejvíce znalostí a pravidel, jež následně budou dodržovat. Neustálé připomínání je 

také třeba, jelikož opakováním se člověk učí a studenti vždy část toho, co vyučující 

říká, vypouští, což je pak také při výuce vidět. Jednoduchým příkladem by mohl být 

žák zařazující se i třetí den výuky na sjezdových lyžích nad družstvo.  

První pravidlo chování na sjezdových tratích dle mezinárodní lyžařské federace zní: 

,,Ohled na ostatní lyžaře - Každý lyžař̌ nebo snowboardista se musí neustále chovat 

tak, aby neohrožoval nebo nepoškozoval někoho jiného” (www.horskasluzba.cz). 

S výukou lyžování je spojeno provádění velkého množství cvičení, pro která je třeba 

zvolit vhodné místo na trati, aby nedocházelo k možnému nebezpečí jak pro 

vyučujícího a studenty, tak pro ostatní uživatele trati. Při výuce na sjezdových lyžích 

vyučující na PedF UJEP, nejspíše kvůli nedostatku sjezdovek v Harrachově, 

několikrát nevhodně zvolil místo (dojezd z prudkého svahu červené sjezdovky číslo 1 

pro nácvik rovnováhy při jízdě šikmo svahem, kdy byla využita celá šíře sjezdovky. 

Na kurzech konaných v Peci pod Sněžkou proběhla výuka v souladu s 1. pravidlem 

chování na sjezdových tratích. 

Pro zvýšení bezpečnosti na kurzech by bylo vhodné, aby fakulty studentům, kromě 

povinné lyžařské helmy, doporučovali i jiné možnosti ochrany na sjezdové lyžování, 

jako například chránič páteře. 

Jako prevenci by bylo vhodné žákům doporučit sjednat si soukromé úrazové 

připojištění, jelikož po dobu studia na škole, která je zaměřená na tělesnou výchovu, 

je to asi nejvhodnější preventivní opatření. 
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4.3 Porovnání sylabu předmětů 

 FTVS UK  

 

PedF UK 

 

PedF UJEP 

 

Části sylabu předmětu lyžařských kurzů 

Obsah kurzu ANO ANO ANO 

Popis praxe ANO ANO ANO 

Popis teorie ANO ANO ANO 

Semináře ANO NE ANO 

Zápočtové požadavky ANO ANO ANO 

Požadavky na studenta NE NE/ANO NE/ANO 

Literatura ANO NE ANO 
Vysvětlení:  

ANO – pro část, která se v sylabu nachází 

NE – pro část, jenž se v sylabu nenachází 

ANO/NE - pro část, která je v sylabu alespoň jednoho z kurzů pořádaných fakultami 

Tabulka 6 Sylaby předmětů 

V sylabech předmětu (Přílohy 7 - 11) je možné nalézt podstatné informace 

k vybraným kurzům, avšak ne vždy jsou školou zveřejněny všechny. Všechny tři 

vybrané fakulty mají v sylabu zaznamenán obsah kurzu, který může být částečně 

definován cílem pro kurz. Dále popis praktické výuky, jak na běžeckých, tak 

sjezdových lyžích je popsán v sylabu předmětu FTVS UK, PedF UK i PedF UJEP. 

Popis teoretické výuky (přednášek) ve formě jejich témat lze opět nalézt u všech tří 

škol, avšak PedF UK nemá části rozdělené přehledně zvlášť, ale napsané všechny 

dohromady. PedF UK je také jedinou školou, jež nemá v sylabu předmětu pro 

lyžařský výcvik vypsaná témata seminářů. Všechny tři školy mají vypsané zápočtové 

požadavky pro splnění předmětu, které jsou testovacími kritérii studentů na kurzu. 

Jelikož na obou pedagogických fakultách jsou lyžařské kurzy dva, tak vždy ve 

druhém kurzu jsou kladeny požadavky na studenty, které jsou definovány splněním 

prvního lyžařského kurzu v plném rozsahu. PedF UK je jedinou z vybraných škol, 

jenž nemá v sylabu předmětu zapsanou studijní literaturu, jakožto oporu studentům 

pro studium, například na zápočtový test ze znalostí z oblasti historie lyžování, 

techniky a metodiky, materiálu a vybavení nebo také z mazání a údržby lyží.  

Sylabus je: ,,Označení užívané v současné době pro program studia konkrétního 

předmětu, zpravidla na vysoké škole. Sylabus předmětu musí obsahovat cíle 

předmětu, obsah předmětu (témata) a studijní literaturu. Z formálního hlediska je 

v něm uvedena kreditní hodnota předmětu, hodinová dotace a forma výuky. Jinak  
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v původním významu se termín dříve užíval ve smyslu „přehled“, „výtah“ 

z obsáhlejšího díla (Podlahová a kol., 2012, str. 145). 

Sylaby dvou fakult vysokých škol (PedF UJEP a FTVS UK) se s výše citovanou 

definicí v plném rozsahu shodují, avšak v sylabu PedF UK chybí literatura, jež je 

povinnou součástí, což znamená, že sylabus PedF UK plně nevyhovuje požadavkům 

dle dané literatury. 

Doporučoval bych PedF UK dopsat literaturu do sylabu a pokusit se sylaby předmětů 

udělat pro studenty přehlednější. 

4.4 Porovnání informací ke kurzu 

 FTVS UK  

 

PedF UK 

 

PedF UJEP 

 

Předání informací o kurzu studentům 

Forma předání  E-mail Stránky katedry, (e-

mail) 

Přednáška 

Doba předání (kdy před 

kurzem) 

9.11.2015 + 13.1.2016 (17.1.2017) Listopad 2016  

Obsah informací  Místo, čas, doprava, 

seznam studentů, 

tematický plán, 

vybavení, cena 

Místo, čas, cena, 

vybavení (doprava, 

mapy) 

Vybavení, oblečení, 

místo, cena, čas 

Doporučené vybavení 

Forma sdělení Přednáška, e-mail Stránky katedry Přednáška 

Možnost zapůjčení Ano Ne Ano 

Tabulka 7 Informace ke kurzu 

Pro správný průběh kurzu již od počátku je nutné, aby studenti dostali od školy nebo 

vyučujících, včasné a dostatečné informace. Důležitým faktorem je i forma předání 

těchto informací, protože pokud by byly přeposlány pouze e-mailem, tak je třeba, aby 

byly dostatečné ve všech ohledech. Tak tomu bylo v informačním mailu FTVS UK, 

který byl studentům zaslán 9.11.2015, tedy téměř o dva měsíce dříve (19.1.2016 kurz 

začínal), než měl kurz proběhnout. 13.1.2016, asi týden před kurzem, byl studentům 

FTVS UK, kteří se zapsali na tento termín, zaslán doplňující e-mail s informacemi o 

poloze chaty Bouda Na Muldě ve formě mapy s označením ubytovacího zařízení. 

Krom tohoto e-mailu probíhali na fakultě přednášky k předmětu Kurz lyžování, kde 

byla probírána teorie z oblasti lyžování a také předány doplňující informace. Celkově 

z těchto tří zdrojů studenti FTVS získali informace o místu, čase zahájení, dopravě, 

ostatních studentech účastnících se kurzu, tematickém plánu, vybavení a ceně kurzu. 
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Vše tedy bylo studentům sděleno s předstihem, tak aby se mohli na kurz dobře 

připravit. Naproti tomu na PedF UK nebyla žádná informační přednáška, takže 

informace byly studentům vloženy na webové stránky katedry Tělesné výchovy a 

sportu, kde byly k nalezení informace o místě, času, vybavení a ceně kurzu. Dále byl 

studentům zaslán e-mail, a to necelé dva týdny před kurzem (11 dní), ve kterém byla 

informace o dopravě na kurz a byly přiloženy mapy potřebné k výletu na běžeckých 

lyžích. Informace a datum zaslání e-mailu, jenž byl zaslán 17.1.2017 je v tabulce 7 

v závorkách, aby bylo zjevné, jakou formou a které informace studenti obdrželi. PedF 

UJEP sdělila studentům informace o kurzu formou jedné přednášky, trvající asi 60 

minut, která se konala v listopadu 2016, což je asi měsíc před kurzem. Sdělené 

informace obsahovaly údaje o místě a ceně kurzu, vybavení a oblečení. Všechny tři 

školy doporučovali vybavení pro kurz, jako například dvoje běžecké lyže, jedny na 

klasický způsob běhu a druhé na bruslení, dále doporučovaný rádius sjezdových lyží 

(13-15 m) a další, avšak pouze dvě školy nabízejí zapůjčení vybavení. Jednou je PedF 

UJEP, která studentům sdělí kontakt na doporučenou půjčovnu v Děčíně. Studenti si 

však mohou vybavení zapůjčit i v Harrachově v jedné z půjčoven, stejně jako studenti 

dvou dalších fakult v Peci pod Sněžkou. Studenti FTVS UK mají však možnost 

zapůjčit si vybavení přímo od školy na jejich ubytovacím zařízení. Výhoda je v tom, 

že je za vybavení účtována cena za dny, které stráví studenti s vybavením na 

praktické výuce a také to, že není třeba si vybavení vozit a dopravovat ho na chatu. 

Nejvhodnější možností je kombinace, kdy žákům je včas před kurzem (alespoň 

měsíc) formou e-mailu, aby si žáci mohli obsah kdykoliv znovu přečíst, přesně 

doporučeno vybavení vhodné pro kurz a možnost zapůjčení tohoto vybavení na 

ubytovacím zařízení. Tuto kombinaci nejlépe naplnil kurz pořádaný FTVS UK. 

Informace ke kurzu by měli být studentům, dle mého názoru, sděleny alespoň měsíc 

před kurzem formou emailu i formou povinné přednášky s psanou absencí žáků. 
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4.5 Porovnání ubytovacích zařízení 

 FTVS UK  

Bouda Na Muldě 

PedF UK 

Mír 

PedF UJEP 

Bílá voda 

Lyžárna 

- Ano Ano Ano 

Sušárna na oblečení 

- Ano Ne Ano 

Sušáky na lyžařské boty 

- Ano Ano Ano 

Kuchyňka 

- Ne Ne Ano 

Doprava 

Na ubytování Vlastní Vlastní/autobus Vlastní 

Z ubytování Vlastní Vlastní/autobus Vlastní 

Parkoviště u ubytovacího zařízení 

- Ne Ne Ano 

Vzdálenost od fakulty 

- 163 km (2 h 17 min) + 

cesta pěšky (45 min) 

159 km (2 h 15 min) + 

cesta pěšky (60 min) 

139 km (2 h 18 min) 

Cena kurzu 

Celková 3 670,- Kč  (8 dní) 3 500,- Kč (7 dní)  3 640,- Kč (7dní)  

 

Za den 

460,- Kč 

(ubytování, strava) 

500,- Kč  

(ubytování, strava, 

rolba na chatu) 

520,- Kč 

(ubytování, strava) 

Tabulka 8 Ubytovací zařízení 

S ubytovacím zařízením jsou spojeny prostory, jež se využívají při kurzech škol 

každodenně. Některé z nich, jako společenská místnost, umývárny nebo pokoje musí 

splňovat požadavky dle vyhlášky vydané MŠMT. Jiné prostory jsou charakteristické a 

nutné přímo pro výcvik lyžování. Prvním z těchto prostor je lyžárna, která byla 

součástí ubytovacích zařízení na všech třech kurzech. Největší lyžárna byla na chatě 

Mír, kde studentům byla zapůjčena pouze žehlička. Jako prostřední se velikostí zdála 

lyžárna v chatě Bouda Na Muldě, kde bylo jako v jediném ubytovacím zařízení 

rozlišení stojanů pro běžecké a sjezdové lyže, jinak na zbylých dvou kurzech byly 

lyže na sjezd i běh opírány o zeď. Studenti FTVS UK měli k dispozici od fakulty 

žehličky, svěráky, kartáč, korek, škrabku a smývač, avšak vosky studenti museli mít 

své nebo je mohli zakoupit na chatě od vyučujících. Nejmenší lyžárnu měl penzion 

Bílá voda v Harrachově na kurzu PedF UJEP, v níž studenti měli od fakulty 

zapůjčený kufřík se žehličkou, kartáči, škrabkami, vosky, korek, čistič vosků a 

hadříky. Všechna ubytovací zařízení měla i sušáky na lyžařské boty. Kurz PedF UK 

v chatě Mír musel sušit mokré oblečení na pokojích, jelikož v chatě chybí sušárna na 
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oblečení. Na chatě Bouda Na Muldě sice sušárna je, avšak malá, takže studenti 

účastníci se kurzu FTVS UK byli nuceni také některé věci sušit na pokojích. 

V penzionu Bílá voda, kde konal kurz PedF UJEP, byla sušárna spojena se sušárnou 

na obuv a byla vybavena ráhny na mokré oblečení (bundy, kalhoty, atd.) a košíky na 

mokré doplňky (rukavice, čepice, atd.). Další místností, nacházející se pochopitelně 

v penzionu a ne v chatách, byla kuchyňka, jíž mohli studenti libovolně využívat. 

Kuchyňku bych hodnotil velmi pozitivně, jelikož studenti tělovýchovných oborů mají 

při výuce velký výdej a některým porce jídla nestačí. Pokud je možné připravit si jídlo 

navíc, je tato varianta vítána. Studenti se na ubytovací zařízení i z ubytovacího 

zařízení museli dostat po vlastní ose, jen PedF UK nabízela také společný autobus 

vyjíždějící od areálu školy na Náměstí Míru v Praze. Vyučující a studenti PedF UJEP 

byli jedinými, kteří mohli po příjezdu a tedy zdolání vzdálenosti 139 km od fakulty 

v Ústí nad Labem, před ubytovacím zařízením nechat svá auta na parkovišti. 

V Černém Dole, kde byl 1. sraz kurzu, bylo možné zaparkovat pouze na malém, 

počtem míst na stání omezeném parkovišti, které bylo ještě asi o 1 km níže než místo 

srazu. Studenti FTVS, jejichž cesta byla dlouhá z fakulty do Pece pod Sněžkou 163 

km, museli pro parkování využít jedno z placených parkovišť v Peci pod Sněžkou. Na 

tato parkoviště byly studentům vystaveny slevové ,,karty hosta“ pro ubytované v Peci 

pod Sněžkou, které je možné využít opakovaně. Pro účastníky kurzu PedF UK a 

FTVS UK však cesta příjezdem na parkoviště nekončila, jelikož bylo potřeba se 

dopravit s věcmi k chatě. Pro věci PedF UK přijela rolba, jejíž cena je zahrnuta v ceně 

kurzu. Na ubytovací zařízení Mír bylo po té třeba se dostat pěšky a to zabralo kurzu 

asi 60 min. Na rozdíl od toho studentům FTVS UK byl v informačním mailu zaslán 

kontakt na rolbu, kterou je možné se i s věcmi svézt a jejíž výjezd stojí 1 000,-Kč. 

Studenti, jež nevyužili rolbu, byly nuceni se na chatu Bouda Na Muldě dostat pěšky i 

s věcmi také a to jim zabralo asi 45 minut. Ceny kurzů PedF UJEP (3 640,- Kč) a 

FTVS UK (3 670,- Kč) se liší pouze o 30,- Kč, avšak jak je možné vidět ve výše 

uvedené tabulce 8, FTVS UK má kurz lyžování o jeden den delší, než dvě zbylé 

fakulty, což znamená, že při rozpočítání ceny kurzu na jednotlivé dny, je den na 

ubytovacím zařízení na kurzu FTVS UK levnější, navíc v Peci pod Sněžkou, kam 

jezdí na kurz FTVS UK i PedF UK, jsou nabízeny slevy za hromadné skipasy, čímž 

se cena najednou liší asi o 1 000,- Kč ve prospěch FTVS UK. PedF UK využívá 
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v Peci pod Sněžkou nově nabízenou možnost skipasů, které jsou zároveň pro dva lidi, 

čímž se také ušetří, a proto je možné vyučovat sjezdové lyžování jedno družstvo 

dopoledne a druhé odpoledne, takže dva lidí jezdí 6 dní na jeden skipas. Cena kurzu 

za den ubytování a stravy je na UK FTVS 460,- Kč, na PedF UJEP je v ceně kurzu 

(520,- Kč) za den také zahrnuto ubytování a jídlo. Na PedF UK v ceně 500,- Kč na 

den je navíc, kromě ubytování a jídla také zahrnuta cena rolby, která vyváží věci na 

ubytovací zařízení.  Pokud bychom cenu kurzů v bakalářském studiu počítali za 

veškerou výuku lyžování na daných fakultách, je třeba si uvědomit, že na obou 

pedagogických fakultách jsou v rámci bakalářského studia kurzy dva, proto náklady 

studentů budou také pravděpodobně 2x vyšší oproti studentům FTVS UK.  Co se 

počtu najetých kilometrů k ubytovacímu zařízení, celkového času potřebného k cestě 

a prostorů v ubytovacím zařízení vychází nejlépe penzion Bílá voda v Harrachově. 

Vzhledem ke stanovení požadavků na ubytovací zařízení pouze pro kurzy ZŠ a SŠ 

stanovené vyhláškou č. 106/2001 Sb. o hygienických požadavcích na zotavovací akce 

pro děti, ve znění pozdějších předpisů, je možné porovnat ubytovací zařízení využitá 

pro vybrané kurzy vysokých škol pouze s výše uvedenou vyhláškou, ve které je 

například definováno, že v ubytovacím zařízení musí proběhnout úklid před 

zahájením kurzu (zotavovací akce) a také nutnost každodenního úklidu společných 

prostor (www.zakonprolidi.cz). 

Ubytovací zařízení Na Muldě, kam jezdí FTVS UK na kurz lyžování, se shoduje 

v částech úklid před zahájením kurzu, každodenní úklid společných prostor s 

vyhláškou č. 106/2001 Sb. o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, 

ve znění pozdějších předpisů. Na zbylých dvou ubytovacích zařízeních (chata Mír a 

penzion Bílá voda) také proběhl úklid před příjezdem účastníků kurzu a každodenní 

úklid společenské místnosti, který byl proveden personálem na ubytovacích 

zařízeních, stejně jako na chatě Bouda Na Muldě. O mytí ostatních společných 

prostor Na penzionu Bílá voda byl částečně proveden úklid i v pokojích. Naproti 

tomu, i přes dostatek pitné vody bylo málo vody teplé pro každodenní hygienu 

spojenou s lyžařskou činností, takže účastníci kurzu PedF UJEP museli na sprchování 

čekat, dokud se voda znovu neohřála. Na kurzech pedagogických fakult byl zařazen 

třetí den odpočinkový program ve formě výletu na běžeckých lyžích s následným 

osobním volnem. Na FTVS UK byl zařazen na konci dopolední výuky závod, jinak 
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odpoledne i večer probíhaly podobně jako zbylé dny. Je tedy možné říci, že třetí den 

kurzu nebyl odpočinkový program zařazen, což může být například kvůli nedostatku 

času na výuku. Dále se na všech fakultách shoduje doba výuky s vyhláškou, jelikož 

na ani jedné ze škol neprobíhala organizovaná praktická výuka déle jak 6 hodin. 

Ubytovací zařízení FTVS UK se s výše uvedenou vyhláškou rozchází v počtu jídel, 

která byla studentům podávána, protože se jednalo pouze o 4 jídla (snídaně, oběd, 

svačina, večeře). Na kurzu PedF UJEP denní jídla byla: snídaně, oběd, večeře a druhá 

večeře, takže také jedno jídlo chybělo. Na PedF UK byla pouze snídaně, oběd a 

večeře, kdy k obědu nebo večeři byla přiložena buchta. Oběd nebo večeře byla vždy 

teplá, což je také uvedeno ve vyhlášce MŠMT. Pitný režim byl na všech kurzech 

dodržen, jelikož po celý kurz byla možnost nalít si čaj z várnice a na kurzu PedF 

UJEP a FTVS UK byla kromě čaje také pro studenty přichystaná šťáva. 

Dle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění 

pozdějších předpisů, se požaduje u ubytovacích zařízení, která mají tři hvězdičky a 

méně, následující: ,,Musí  být v pokoji alespoň umyvadlo s tekoucí vodou. V těchto 

případech  je  nutno  na  každém  podlaží,  nejméně  však na každých 10 pokojů, zřídit 

koupelnu s vanou nebo se sprchovým koutem a umyvadlem, a 

dále  záchod  uspořádaný  odděleně  pro  muže  a pro ženy, s předsíní a umyvadlem.” 

S výše uvedenou vyhláškou se shodují všechna ubytovací zařízení využitá pro kurzy s 

tím, že u všech se jednalo o zařízení nižší ubytovací kategorie (méně než tři 

hvězdičky) a jsou na ně předmětnou vyhláškou kladeny nejmenší hygienické 

požadavky. Na všech ubytovacích zařízeních byla na pokojích nainstalována 

umyvadla  s tekoucí vodou. 
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4.6 Porovnání personálních aspektů 

 FTVS UK  

 

PedF UK 

 

PedF UJEP 

 

Lyžařská družstva 

Počet družstev 4 4 3 

Počet studentů v 

družstvech 

9, 9, 9, 8 8, 8, 7, 7 10, 10, 10 

Způsob rozdělení Libovolný  Subjektivní výkonnost 

studentů 

Subjektivní výkonnost 

studentů 

Vyučující 

Počet vyučujících 4 4 (2+2) 3  

Tabulka 9 Personální aspekty  

Na všech kurzech se počet instruktorů rovnal počtu družstev, což znamená, že každý 

instruktor měl jedno družstvo. Na pedagogických fakultách si v průběhu kurzu 

vyučující družstva střídali, jak ve výuce na sjezdových, tak běžeckých lyžích. Na 

FTVS UK byla čtyři družstva, tři po devíti a jedno po osmi studentech, do nichž se 

studenti rozdělovali libovolně podle toho, kdo s kým chtěl v družstvu být. Na lyžařské 

dovednosti se tedy nepřihlíželo, a tedy nebylo třeba, aby se družstva na sjezdové a 

běžecké lyžování měnila. Na pedagogických fakultách byli studenti rozděleni na 

výuku běžeckého i sjezdového lyžování do stejných družstev, podle jejich 

subjektivního odhadu lyžařských dovedností, na PedF UK byly rozděleni do čtyř 

družstev, o počtu 7 a 8 studentů a na PedF UK byla všechna tři družstva po 10. Na 

PedF UJEP a FTVS UK měli všichni vyučující vyšší kvalifikaci, než kterou získávají 

studenti po absolvování kurzu. Pouze na PedF UK vyučovali dvě studentky třetího 

ročníku, které se zúčastnili svého kurzu na PedF UK v roce 2016. Pro výuku studentů, 

jakožto budoucích instruktorů je vhodnější, aby byla výuka řízena vzdělaným 

pedagogem v oblasti lyžování a ne studenty, kteří se účastnili kurzu v minulých 

letech. Tito studenti, kteří vyučovali, neměli ukončené pedagogické vzdělání, takže 

nejsou plnohodnotní učitelé a také  by mohl nastat problém, pokud by se někomu ze 

studentů něco stalo a bylo by třeba řešit, kdo by měl nést za tuto událost odpovědnost. 

Pokud bychom se podívali na počet studentů ve družstvu, tak je nejlepší řídit se 

pravidlem: ,,Čím méně, tím lépe“, což znamená, že výuka v menším počtu studentů je 

efektivnější a žáci v menší skupině bývají pozornější a rychleji se učí. Střídání se 

vyučujících u skupin je vhodné, jelikož  každý vyučující má jiný přístup k žákům, 

jinak vysvětluje, což může být motivačním prvkem pro výuku. 
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V metodickém pokynu k organizaci lyžařského výcviku žáků vydaném MŠMT 6. 

prosince 1993 je stanoveno, že: ,,Družstva jsou vytvářena podle lyžařské vyspělosti 

žáků. Při větším počtu účastníků zájezdu je snazší vytvářet výkonnostně vyrovnanější 

družstva. Počet členů družstva by však neměl překročit 15 členů“ (www.msmt.cz). 

Ve vyhlášce však není uvedeno, zda vyučující na kurzech ZŠ a SŠ rozdělují žáky do 

družstev nebo se žáci rozdělují sami. Předpokládejme, že je vždy rozdělují vyučující, 

jelikož se jedná o výuku dětí. Naproti tomu se na obou pedagogických fakultách 

rozdělovali studenti do družstev podle subjektivního hodnocení svých lyžařských 

dovedností, což nepřineslo mnoho úspěchu, pokud jde o vyrovnanost dovedností 

studentů v jednom družstvu. Rozdíly byly značné, avšak na PedF UJEP vedoucí kurzu 

to u svého družstva řešil tak, že rozdělil družstvo na tři části, kdy každá část 45 min 

nacvičovala s vyučujícím a 90 min jezdila samostatně. S každým družstvem byly po 

té nacvičovány jiné prvky. Na FTVS UK se na lyžařské dovednosti žádným 

způsobem nehledělo, takže se studenti rozdělili do družstev, jak jim to vyhovovalo.  

Myslím, že na způsobu rozdělení studentů do družstev nezáleží, jelikož na všechny 

jsou na daném kurzu kladeny stejné požadavky, které musí splnit, avšak družstva 

bývají často nevyrovnaná, protože i přes studium vysoké školy zaměřené na tělesnou 

výchovu, jsou někteří studenti na lyžích opravdu začátečníci. Takový začátečník 

může výuku velmi zdržovat, proto je možné, že zdatnější žák z družstva slabšímu 

pomůže a výuka se tím opět zrychlí. Počet žáků v družstvu na žádném kurzu zdaleka 

nepřesáhl doporučenou hranici 15 studentů na družstvo, jak uvádí metodický pokyn 

k organizaci lyžařského výcviku žáků. Nejvíce studentů v jednom družstvu, s počtem 

10, měli vyučující na PedF UJEP. Při výuce vysokoškolských studentů na kurzu 

dochází k předávání velkého množství informací, a proto je vhodnější nižší počet 

studentů ve družstvu.  

Nejvhodnější se jeví menší počet studentů ve družstvu (kolem 7 osob), která jsou 

vedena vzdělaným pedagogem. 
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4.7 Porovnání využitých pomůcek ve výuce 

 FTVS UK  

 

PedF UK 

 

PedF UJEP 

 

Sjezdové lyže 

Pomůcka/četnost 

využití 

Lyže snowblade/1 Lyže snowblade/1 Hůlky 

Pomůcka/četnost 

využití 

Hůlky Hůlky - 

Běžecké lyže 

Pomůcka/četnost 

využití 

Dresy Hůlky Provaz 

Pomůcka/četnost 

využití 

- Bedýnky Tenisové míčky 

Pomůcka/četnost 

využití 

- - Mety 

Tabulka 10 Pomůcky ve výuce 

Při výuce sjezdového lyžování byly na FTVS UK a PedF UK využity pro výuku 

carvingu lyže typu snowblade. Na Kurzu PedF UJEP nebyl carving probírán, proto 

nebylo třeba využití této pomůcky. V návaznosti na potvrzení od vedoucího kurzu na 

kurzu PedF UJEP se lyže snowblade využívají při průpravě pro carving v předmětu 

Didaktika lyžování, kde carving je vyučován, avšak o využití lyží snowblade není 

v programu kurzu zmínka. Na FTVS UK a PedF UK jsou lyže snowblade studentům 

zapůjčeny fakultou. Na všech kurzech byly jako výukové pomůcky využity sjezdové 

lyžařské hůlky a to pro vyznačení určitého prostoru, slalomu nebo jako pomocný 

prvek při nácviku techniky u sjezdového lyžování.  

Na PedF UK byly při běžecké výuce využity opět hůlky a to například pro vyznačení 

prostoru trestného kolečka při běžeckém závodě volnou technikou. Pro tento závod 

byly využity také bedýnky, které měli znázorňovat terče. Na FTVS UK byly pro 

štafetový závod koedukovaných týmů využity dresy s čísly a kloboučky pro 

vyznačení předávacích území. Na PedF UJEP se místo terčů při závodě volnou 

technikou trefovalo tenisáky do území vyznačeného provazem. Okruh a trestné 

kolečko byly vytyčeny barevnými metami (,,kloboučky“). Zařazení pomůcek do 

výuky je určitě výhodou, jelikož žáci jsou po té více motivováni. Závod formou 

biatlonu, kde se střílí míčky nebo sněhovými koulemi je také přínosný, jelikož 

nezáleží pouze na běžeckých dovednostech. 

Pro zvýšení zájmu žáků o sjezdové lyžování bych se pokusil na kurz zařadit i závod 

ve slalomu, který bývá součástí kurzů ZŠ a SŠ a studenti by tak poznali, jakým 
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způsobem se závod řídí. Pokud by bylo třeba, tak by na závod byly využity branky, 

avšak v některých střediscích, jako například v Peci pod Sněžkou, jsou již 

nainstalované i s měřícím zařízením. Z časového hlediska by to zabralo nejspíše celý 

půl den, což si na některých kurzech nemohou dovolit. 

4.8 Porovnání didaktických stylů 

 FTVS UK  

 

PedF UK 

 

PedF UJEP 

 

Sjezdové lyže 

Příkazový Ano – 70 % Ano – 59 % Ano – 62 % 

Praktický Ne Ne Ne 

Reciproční Ne Ano – 12 % Ano – 24 % 

Se sebehodnocením  Ano – 30 % Ano – 22 % Ano – 34 % 

S nabídkou Ne Ano – 7 % Ne 

Se samostatným 

objevováním 

Ne Ne Ne 

Běžecké lyže 

Příkazový Ano – 61 % Ano – 53 % Ano – 57 % 
Praktický Ano -17% Ne Ne 

Reciproční Ne Ano – 4 % Ne 

Se sebehodnocením  Ano – 22 % Ano – 8 % Ano – 25 % 
S nabídkou Ne Ano – 12 % Ne 

Se samostatným 

objevováním 

Ne Ano – 23 % Ano – 18 % 

Tabulka 11 Didaktické styly ve výuce 

 

Graf 1 Didaktické styly ve výuce sjezdového lyžování 

Výskyt příkazového didaktického stylu ve výuce sjezdového lyžování naprosto 

převažoval na všech kurzech. U vyučujících z FTVS UK tvořil asi 70 % využití při 

výuce, na PedF UK 59 % a na PedF UJEP 62 %. Takto vysoké hodnoty u tohoto 
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didaktického stylu můžeme vidět, protože příkazový styl je nejvhodnější pro nácvik 

velkého množství dovedností v krátkém čase. Didaktický styl se sebehodnocením se 

objevil na FTVS UK, PedF UK a PedF UJEP jako druhý nejčetnější, jelikož se téměř 

každý den objevil u rozborů videí sjezdového lyžování. Třetím stylem na PedF UJEP 

byl styl reciproční v zastoupení 24 %, který byl využit při sociálně-interakční formě, 

kdy učitel stojí nahoře. Didaktický styl s nabídkou, jenž se objevil pouze v 7 % výuky 

na PedF UK se neobjevil při výuce dalších porovnávaných fakult.  

 

Graf 2 Didaktické styly ve výuce běžeckého lyžování 

U běžeckého lyžování opět vidíme naprostou převahu příkazového stylu, avšak je 

vždy v nižších hodnotách, než u lyžování sjezdového, což může být zapříčiněno 

zvýšenou opatrností vyučujících při výuce na lyžích sjezdových, která se snadněji 

dodržuje při jasném pokynu k provedení cvičení. U běžeckých lyží zastoupení toho 

stylu bylo v 61 % na FTVS UK, 53 % na PedF UK a 57 % na PedF UJEP. Na PedF 

UK byly využity při výuce téměř všechny didaktické styly, až na praktický, který 

nebyl využit vůbec. Zbylé styly byly v zastoupení: reciproční – 4 %, se 

sebehodnocením – 8 %, s nabídkou – 12 %, se samostatným objevováním – 23 %. 

Jako druhý byl tedy využit nejvíce na PedF UK styl se samostatným objevováním, 

jelikož část výuky z týdne se, kromě výletu, jelo na vyjížďku, na které se následně 

trénovalo. Na FTVS UK se jako druhý nejčetnější styl při výuce běžeckého lyžování 

jevil didaktický styl se sebehodnocením, který se objevil hlavně při rozborech videí. 

Třetím stylem byl styl praktický s konečnou hodnotou 17 %. Na PedF UJEP se při 

výuce běžeckého lyžování, kromě výše zmíněného příkazového stylu, využil styl se 
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samostatným objevováním (18 %), jenž se objevil hlavně při výletu a se 

sebehodnocením (25 %), který jako na ostatních fakultách byl využit při rozborech 

videí. Vhodné je využití široké škály didaktických stylů, kvůli pestrosti výuky a 

motivaci studentů. Největší zastoupení didaktických stylů (4 ve sjezdovém lyžování a 

5 v běžeckém) se objevilo ve výuce na PedF UK, kde také příkazový styl měl 

nejmenší četnost oproti ostatním fakultám, což dohromady navodilo příjemnou 

atmosféru při výuce. Na FTVS UK kvůli nedostatku času bylo, jak poukazuje 

Tabulka 11, třeba využít převážně styl příkazový. 

Stejně jak popisuje Gnad a kol. (2008) nebo Matošková (2016), byl na všech mnou 

navštívených kurzech nejčastěji využíván při sjezdovém i běžeckém lyžování 

příkazový didaktický styl, nejspíše pravě proto, že studenti se na kurzu setkávali 

s novými dovednostmi a bylo třeba je velmi rychle naučit správné technice. Hlavním 

rozdílem oproti Gnadovi a kol. (2008) bylo využívání zrakově postřehnutelných 

signálů (mávnutí holí) místo signálů akustických, jelikož docházelo k nácviku na 

delším úseku a zvuk by nemusel být studenty vnímán. Příkazového stylu se využilo 

převážně na začátku kurzů při seznamování se s technikou běžeckých způsobů a 

sjezdových oblouků. 

Praktický styl byl využit při výuce běžeckého lyžování pouze na FTVS UK. Studenti 

si volili místo pro provádění nacvičované dovednosti a vybírali tempo nácviku, což se 

shoduje s tím, co uvádí Gnad a kol. (2008) i Matošková (2016).  Pouze na FTVS UK 

byl tento didaktický styl uplatněn při rozcvičení, což popisuje i Matošková (2016).  U 

zbylých dvou pedagogických fakult se tento styl neobjevil nejspíše proto, že při výuce 

byla často volena cvičení, při kterých jeli studenti jeden za druhým a tempo tak bylo 

určeno již prvním žákem.  

Styl reciproční byl zařazen na obou pedagogických fakultách při nácviku běžeckého 

lyžování a na PedF UK i při sjezdovém výcviku, avšak na FTVS UK se neobjevil 

vůbec, nejspíše proto, že studenti jsou tímto stylem vedeni ke korekci svých 

spolužáků, k níž dochází například i u metodického výstupu, který na FTVS UK není 

zařazen. Styl na obou pedagogických  fakultách nebyl praktikován dle Gnada a kol. 

(2008) systémem dvojic, proto se s ním v tomto rozcházíme, ale tak, že jeden žák jel 

vymezenou vzdálenost danou technikou a ostatní žáci i s vyučujícím si společně říkali 

jeho chyby v předváděné technice. Druhý žák po provedení stejného pohybového 
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úkolu předal zpětnou vazbu prvnímu a čekal na dalšího žáka, který nesl informace o 

jeho pohybovém projevu. S Gnadem a kol. (2008) souhlasíme se starším věkem žáků 

(studentů), pro jejichž výuku byl styl na kurzu využit. Tento modifikovaný způsob 

využití recipročního didaktického stylu částečně popisuje Matošková (2016), pouze 

s rozdílem, že student byl během cvičení ,,žákem“ i ,,pozorovatelem“ téměř hned. 

Didaktický styl se sebehodnocením byl nejvíce využit při hodnocení techniky 

z videozáznamů dovedností studentů, stejně jako uvádí Matošková (2016), kdy 

docházelo nejvíce k vlastnímu hodnocení žáků. 

Didaktický styl se samostatným objevováním se projevil převážně při výletě na 

běžeckých lyžích. Půldenní výlet (vyjížďka) FTVS UK se spíše podobal běžné výuce, 

proto bylo využito ostatních didaktických stylů. Studenti pedagogických fakult 

podstupující výlet byli nuceni sami přizpůsobit svoji techniku terénu, který výlet 

skýtal, v čemž lze souhlasit s Gnadem a kol. (2008) i Matoškovou (2016). Příkladem 

může být zařazení asymetrického pohybu paží při jízdě do stoupání, místo 

symetrického u zdatnějších jedinců na výletě PedF UK. Výletu se však zúčastnili i 

slabší jedinci, kteří byli nuceni nalézt řešení také, proto se v tomto s Gnadem (2008) 

neshodujeme.  

4.9 Porovnání programů kurzů 

Níže porovnávané programy kurzů je možné nalézt v přílohách. (Přílohy 4 - 6, 12 - 

13.  Jelikož jsou na pedagogických fakultách kurzy dva a na FTVS UK pouze jeden, 

zaměříme se na rozdíly v modelech výuky v programech kurzů a na hlavní rozdíly a 

shody v plánech dne. Na prvním kurzu PedF UJEP se výuka sjezdového a běžeckého 

lyžování střídá vždy tak, že dopoledne se vyučuje na lyžích sjezdových a odpoledne 

na lyžích běžeckých, vyjma 3. celého dne, kdy je zařazen výlet na běžeckých lyžích. 

Na druhém kurzu konaném také v Harrachově se až na první den, kdy jsou dopoledne 

i odpoledne sjezdové lyže, střídá výuka na sjezdových lyžích a snowboardu s tím, že 

dopoledne jsou vždy sjezdové lyže a odpoledne snowboard. Na prvním kurzu PedF 

UK probíhá vždy dopoledne výuka na sjezdových lyžích a odpoledne na lyžích 

běžeckých a na druhém kurzu se každý den družstva střídají tak, že jedno družstvo jde 

na sjezdové a druhé na běžecké lyže. Třetí den, jenž je pro celý kurz stejný, se 

zařazuje na obou pedagogických kurzech do programu výlet buď klasickou, nebo 
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volnou technikou. Na FTVS UK byla druhý den v odpoledním programu zařazena 

půldenní vyjížďka do terénu klasickou technikou (alespoň na Černou horu), při které 

se také procvičovala technika.  Hlavní rozdíly tedy v modelech výuky jsou z výše 

uvedeného textu zřejmé. Pokud bychom se blíže podívali na plány dne jednotlivých 

kurzů, zjistíme, že přibližně stejný obsah je probrán za dva týdny na kurzu PedF UK a 

PedF UJEP, zatímco na FTVS UK pouze za týden. Mezi plány dne je možné nalézt 

jisté prvky, které jsou zařazeny v některých kurzech navíc nebo naopak chybí. Hned 

je možné si například všimnout, že v denním plánu kurzu FTVS UK chybí metodický 

výstup, jenž je na druhém kurzu PedF UK v plánu šestého dne kurzu a na PedF UJEP 

v plánu pátého dne je zařazena první část metodických výstupů a šestý den kurzu část 

druhá. Dalším rozdílem v programech kurzu je výše zmíněný výlet, který na FTVS 

UK je pouze ve formě již zmíněné půldenní vyjížďky do terénu, která se časovému 

rozsahu celodenního výletu nemůže rovnat, avšak výlet může být půldenní nebo 

celodenní, proto je možné říci, že se o výlet jedná. Na FTVS UK a na obou prvních 

kurzech pedagogických fakult je hned odpoledne v den příjezdu vyučována 

všeobecná lyžařská průprava na běžeckých lyžích. Metodika výuky na PedF UJEP se 

v plánech dne velmi shoduje s metodikou vyučovanou na FTVS UK, jelikož PedF 

UJEP využívá stejnou metodiku, kam však zařazuje například méně výukových prvků 

v oblasti běžeckého lyžování. Velkým rozdílem mezi jednotlivými plány kurzu je také 

to, že na FTVS UK jsou zařazeny oba běžecké způsoby v jednom kurzu, na PedF 

UJEP jsou také oba způsoby v prvním kurzu, avšak na druhém kurzu běžecké 

lyžování úplně chybí a je vyměněno za výukou snowboardingu. Na PedF UK se 

běžeckému lyžování věnují nejdelší dobu, jelikož na prvním kurzu se žáci učí pouze 

klasickému způsobu běhu a na druhém kurzu pak bruslení, tím pádem je možné říci, 

že věnují každému způsobu 2 x více času než na ostatních fakultách. 

Určitě bych volil zařazení metodického výstupu do jednoho ze závěrečných dnů 

kurzu, jelikož je nedílnou součástí výuky, ke které jsou žáci na kurzu vychováváni. 
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4.10 Porovnání zápočtových požadavků  

 FTVS UK  

 

PedF UK 

 

PedF UJEP 

 

Praxe – sjezdové lyže 

Počet oblouků 4 1 2 

Typy oblouků Oblouk v pluhu, 

carvingový, paralelní, s 

přibrzděním 

Carvingový oblouk Oblouk v pluhu, 

paralelní  

Počet pokusů 2 1 2 

Kritéria hodnocení 1, 2, 3, 4 (neuspěl) 1, 2, 3, 4 (neuspěl) 1, 2, 3, 4 (neuspěl) 

Praxe – Běžecké lyže 

Počet prvků 4 2 2 

Typy prvků Střídavý běh 

dvoudobý, soupažný 

běh jednodobý, 

oboustranné bruslení 

jednodobé, oboustranné 

bruslení dvoudobé 

s asymetrickým 

pohybem paží 

Oboustranné bruslení 

jednodobé, oboustranné 

bruslení dvoudobé se 

symetrickým pohybem 

paží 

Střídavý běh 

dvoudobý, bruslení 

dvoudobé se 

symetrickým pohybem 

paží 

Počet pokusů 2 1 2 

Kritéria hodnocení 1, 2, 3, 4 (neuspěl) 1, 2, 3, 4 (neuspěl) 1, 2, 3, 4 (neuspěl) 

Didaktický výstup 

Počet témat – sjezd - (4) - /(11) 

Počet témat – běh - (4) - 

Test 

Počet otázek 20 – a, b, c, d odpovědi 12 – otevřené odpovědi 10 – otevřené odpovědi 

Kritéria hodnocení 1, 2, 3, 4 (neuspěl) 1, 2, 3, 4 (neuspěl) 1, 2, 3, 4 (neuspěl) 

Úspěšnost na daném kurzu 

Splnění všech 

požadavků 

6/35 (17 %) 14/30 (47 %) 17/30 (57 %) 

Tabulka 12 Zápočtové požadavky 

Mezi zápočtové požadavky fakult pro lyžařský kurz vždy patří praktické zápočty ze 

sjezdového lyžování. Každá fakulta má však na kurzu jiný počet zápočtových 

oblouků a pokusů k jejich správnému provedení (splnění). FTVS UK má 

v zápočtových požadavcích sjezdového lyžování 4 oblouky, kterými jsou oblouk v 

pluhu, carvingový oblouk, paralelní oblouk a oblouk s přibrzděním. Na každý z těchto 

oblouků má student dva pokusy. První pokus je řádný a druhý opravný pokus je 

možné jet ten samý den odpoledne, kdy se se studenty předtím ještě cvičí potřebná 

technika. Na PedF UK byl zápočtovým požadavkem pouze carvingový oblouk, na 

který studenti měli pouze jeden pokus. Na PedF UJEP studenti měli dva pokusy na 

splnění oblouku v pluhu a paralelního oblouku. Praktické zápočty ze sjezdového a 

běžeckého lyžování byly vždy hodnoceny známkami 1, 2, 3 a 4 (neprospěl). Pro 

úspěšné splnění jakéhokoliv praktického zápočtu bylo třeba, aby student byl 
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přesvědčivý v pohybovém projevu. Stejně jako u sjezdového lyžování museli pro 

splnění zápočtu zajet 4 prvky z běžeckého lyžování. Dva prvky byly z klasické 

techniky (střídavý běh dvoudobý, soupažný běh jednodobý) a dva z bruslení 

(oboustranné bruslení jednodobé, oboustranné bruslení dvoudobé s asymetrickým 

pohybem paží). Na kurzu PedF UK byly studenti testováni ze dvou prvků běžeckého 

lyžování bruslařskou technikou a to z oboustranného bruslení jednodobého a  

oboustranného bruslení dvoudobého se symetrickým pohybem paží. PedF UJEP  je 

jedinou fakultou, kde studenti plní zápočty pouze ze dvou prvků, jedním z nich je 

střídavý běh dvoudobý a druhým bruslení dvoudobé se symetrickým pohybem paží. 

Všechny zápočty byly hodnoceny na stejné stupnici jako zápočty ze sjezdového 

lyžování, tedy 1, 2, 3 a 4 (neprospěl). Na to, aby žáci prospěli při zápočtech na 

běžeckých lyžích, měli na FTVS UK dva pokusy, na PedF UK pokus jeden a na PedF 

UJEP, stejně jako na FTVS UK, dva pokusy. Na FTVS UK je však možné se po 

kurzu domluvit, a pokud studentům chybí pouze zápočty z běhu, tak si je lze dodělat 

ve Skiparku Velká Chuchle. Ve Velké Chuchli, pokud je dostatek sněhu, probíhají i 

doučovácí a zápočtové lekce. Pokud jde o zápočty ze sjezdového lyžování, které 

nebyly splněny na příslušném kurzu, tak je možné, aby studenti po domluvě 

s vyučujícími přijeli na jiný kurz a pokusili se o splnění zápočtů znovu. Na FTVS UK 

je také nabízen doučovací kurz běžeckého a sjezdového lyžování, kde studenti mohou 

zlepšovat své lyžařské dovednosti a na konci kurzu odzápočtovat. Studenti PedF 

UJEP opravují zápočty ze sjezdového lyžování na kurzu příští rok, kdy se domlouvají 

s vyučujícími, zdali pojedou na kurz celý nebo pouze na zápočty. Zápočty 

z běžeckého lyžování mají možnost studenti PedF UJEP opravit na domluveném 

výjezdu na Cínovec, který je asi 30 min autem od Ústí nad Labem. Studenti PedF UK 

jako opravy mohou do konce semestru zasílat na email vyučujících videa, kde 

předvádějí techniku, která jim z kurzu chybí. Na základě správného provedení na 

videu je jim zápočet uznán. Toto řešení je dle mého názoru nevhodné, avšak pro 

studenty velmi vstřícné. Na PedF UJEP Jako další zápočtový požadavek na 

pedagogických fakultách je studenty vedený didaktický výstup, na FTVS UK není do 

zápočtových požadavků zařazen. Didaktický výstup pouze ze sjezdového lyžování je 

na PedF UJEP zařazen v programu 1. kurzu. Studenti ve družstvech si sami volí z 11 

témat z oblasti sjezdového lyžování. Didaktické výstupy na PedF UK jsou 
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z běžeckého i sjezdového lyžování a studenti si volí ze 4 témat v každé oblasti (4+4). 

Didaktické výstupy jsou hodnoceny stejně jako oboje praktické zápočty i test. Test 

pro studenty FTVS UK se skládá z 20 otázek typu a, b, c, a d, kdy právě jedna 

odpověď je správná. Pro uspění testu je maximální počet chyb šest. Na PedF UK je 

test zařazen pouze v druhém kurzu a skládá se ze 12 otevřených odpovědí, ze kterých 

musí studenti mít alespoň 8 správně. Testové otázky jsou vymýšleny, stejně jako na 

PedF UJEP, až na místě. Na PedF UJEP je test na obou kurzech formou otevřených 

odpovědí, kterých je 10 a je potřeba mít 7 správně. Splnění všech zápočtových 

požadavků na vybraných termínech kurzů se značně liší, jelikož pouze na jednom ze 

tří kurzů byla více jak polovina studentů úspěšných při všech zápočtech. Přesně jich 

bylo 57 %, což je 17 studentů ze 30 zúčastněných. Na PedF UK splnilo 14 studentů ze 

30, což je těsně pod polovinou kurzu (47 %). Na FTVS UK splnilo všechny zápočty 

na daném kurzu pouze 6 studentů z 35, což je pouze 17 %.  

Zápočtové požadavky se na těchto kurzech v počtu značně liší, avšak PedF UK 

zařazuje do sjezdového lyžování na 1. kurzu další tři oblouky, kterými jsou oblouk 

v pluhu, paralelní oblouk a oblouk s přívratem vyšší lyže, který není zápočtovým 

požadavkem ani na jedné z ostatních fakult. FTVS je jedinou fakultou, kde jsou 

studenti testováni z oblouku s přibrzděním, jinak tři zbylé oblouky jsou totožné, jen u 

pedagogických fakult rozdělené do dvou kurzů. FTVS UK je také jedinou fakultou 

testující studenty z bruslení s asymetrickým pohybem paží. Na PedF UJEP jsou 

studenti na běžkách také pouze týden, stejně jako studenti FTVS, akorát mají o 

polovinu (2 ze 4) zápočtových požadavků z běžeckého lyžování méně. Při hodnocení 

zápočtových požadavků byly vyučující pedagogických fakult mírnější a proto se do 

jejich škály vešlo více studentů, kteří kurz splnili, což je vidět na výsledných 

procentech studentů, kteří byli schopni celý kurz splnit. 

Pro objektivní výstup po zakončení výcviku všech studentů v oblasti lyžování na 

vysokých školách bych se pokusil sjednotit zápočtové požadavky a dobu kurzů. 
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ZÁVĚRY 

V této práci jsme se zabývali výukou lyžování na vybraných vysokých školách, kde 

jsme pomocí participantního pozorování sledovali, jakým způsobem jsou studenti 

vyučováni na běžeckých a sjezdových lyžích v průběhu kurzů daných škol. 

Navštívené kurzy byly pořádané v Peci pod Sněžkou a Harrachově. Harrachov je 

menší lyžařské středisko než Pec pod Sněžkou, s celkově menší rozlohou, nižší 

délkou a počtem lanovek, vleků a sjezdovek. Nejdelší ze sjezdovek v Peci pod 

Sněžkou je však vždy kratší než sjezdová trať v Harrachově. V Harrachově, kde jsou 

běžecké trasy délky přibližně 100 kilometrů, bývají okruhy dobře upraveny, avšak 

v zalesněných částech je úprava tratí horší. 70 kilometrů tratí v Peci pod Sněžkou je 

většinou dobře upraveno, jen některé z nich jsou rozježděné od roleb a skútrů. 

Minimální rozdíly mezi jednotlivými fakultami byly nalezeny ve sledovaném kritériu 

bezpečnost na kurzu. Na všech uvedených školách vyučující první den seznámili 

studenty s bezpečností při lyžařském výcviku, podali informace o chování na 

ubytovacím zařízení a nechali studenty příslušné dokumenty podepsat. Lišila se jen 

délka předávání informací od 5 do 30 min a UK FTVS využilo přednášky formou 

prezentace. Dále sylaby předmětů byly na všech fakultách podobné, jen PedF UK 

neuváděla semináře a chyběla jim zde uvedená studijní literatura, která by v sylabu 

měla být. Dále minimální rozdíly byly nalezeny v obsahu informací, které byly 

předány studentům před kurzem. Mírně se lišila doba, kdy studenti informace obdrželi 

(nejméně 11 dní před kurzem, nejvíce 42 dní před kurzem) a také forma sdělení (e-

mail, stránky katedry, přednáška). 

Větší rozdíly byly shledány v ceně kurzu, kdy den na kurzu FTVS UK stál studenty 

460,- Kč (ubytování a strava), 520,- Kč na PedF UJEP (ubytování a strava) a 500,- Kč 

na PedF UK, kde cena zahrnovala kromě ubytování a stravy také cenu za odvoz věcí 

rolbou. Také vytvoření družstev bylo na jednotlivých fakultách odlišné, zatím co na 

UK FTVS se studenti zapisovali do družstev dle toho, s kým chtěli být, na 

pedagogických fakultách byla družstva tvořena na základě subjektivního odhadu 

lyžařských dovedností, které studenti uvedli. Počty studentů v jednotlivých 

družstvech se pohybovaly od sedmi do deseti. Každé družstvo vedl jeden vyučující, 

na UK FTVS i na PedF UJEP s kvalifikacemi vyššími než jsou udělovány studentům 
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po absolvování kurzu, na PedF UK byly dva učitelé ze čtyř, kteří v předchozím roce 

teprve absolvovali řádný kurz, a tudíž ještě neměli ukončené řádné studium. Rozdíly 

byly také ve využití didaktických pomůcek při výuce. PedF UJEP nevyužívá při 

sjezdové výuce snowblade. Při běžeckém výcviku na kurzu FTVS UK byly 

využívány dresy se startovními čísly, bedýnky a provaz na PedF UK a míčky na PedF 

UJEP. V programech kurzu se jednotlivé fakulty téměř shodli na metodice výuky, 

odlišné byly hlavně modely výuky a zařazení způsobů běhu na lyžích do různých 

kurzů. Rozdílné byly i zápočtové požadavky, kdy na FTVS UK ze sjíždění se jeli 

čtyři zápočtové požadavky (oblouk v pluhu, carvingový, paralelní oblouk a krátký 

oblouk s přibrzděním), na PedF UK zápočtovali pouze carving, jelikož zbylé tři 

oblouky (oblouk v pluhu, paralelní oblouk a oblouk s přívratem vyšší lyží) mají 

v programu prvního lyžařského kurzu. Na PedF UJEP byl ze sjíždění zařazen oblouk 

v pluhu a paralelní oblouk. Na PedF UK byl zápočtovým požadavkem také metodický 

výstup, který na FTVS UK není a na PedF UJEP je až na druhém kurzu. Lišilo se také 

využití didaktických stylů při výuce sjíždění, hlavně ve využití stylu recipročního 

pedagogickými fakultami a stylu s nabídkou na kurzu PedF UK. Při výuce běhu byl 

využit praktický styl při výuce na FTVS UK, reciproční a didaktický styl s nabídkou 

při výuce na PedF UK a naopak nebyl využit styl se samostatným objevováním na 

FTVS UK. 

Z uváděné právní regulace dále vyplynulo v celku překvapivé zjištění, že zatímco pro 

získání odborné kvalifikace ,,Instruktor lyžování“ ve vzdělávacím zařízení 

disponujícím akreditací MŠMT musí student absolvovat minimálně 150 hodin výuky, 

student akreditovaného bakalářského studijního programu, jehož úspěšným 

ukončením se získává rovněž odborná kvalifikace pro obdržení Živnostenského 

oprávnění k provozování živnosti vázané s předmětem podnikání poskytování 

tělovýchovných a sportovních potřeb, jenž je vydané na základě ukončeného vzdělání 

a výpisu z diplomu, neabsolvuje zpravidla ani polovinu tohoto časového rozsahu. 

Do praxe nebo při pořádání dalších kurzů bych doporučil pořádat kurzy tam, kde je 

blízko na sjezdové a běžecké tratě, začínat srazem na vybraném místě tak, aby se 

ušetřil čas, doporučit žákům další ochranné pomůcky a individuální úrazové pojištění, 

sjednotit dobu výuky na kurzech (v bakalářském studiu) a zápočtové požadavky a 

nechat vyučovat na kurzech pouze vzdělané pedagogy. 
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PŘÍLOHY  

Příloha 1: Výuka lyžování na UJEP 

DEMONSTRATIVNÍ VÝČET ZPŮSOBU VÝUKY LYŽOVÁNÍ NA UJEP 

akreditace 

MŠMT dle 

zákona č. 

zákona 

č. 115/2001 Sb., 

o podpoře 

sportu, ve znění 

pozdějších 

předpisů, nebo  

podle zákona č. 

435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti, 

ve znění 

pozdějších 

předpisů, 

 

akreditace 

Národního 

úřadu pro 

vysoké školství 

dle zákona č.  

111/1998 Sb., o 

vysokých 

školách a o 

změně a 

doplnění 

některých 

zákonů (zákon o 

vysokých 

školách 

(lyžařský kurz je 

povinným 

předmětem) 

 

 

akreditace 

Národního 

úřadu pro 

vysoké školství 

dle zákona č.  

111/1998 Sb., o 

vysokých 

školách a o 

změně a 

doplnění 

některých 

zákonů (zákon o 

vysokých 

školách 

(lyžařský kurz 

není povinným 

předmětem) 

program celoživotního  

vzdělávání dle zákona č.  

111/1998 Sb., o vysokých školách 

a o změně a doplnění některých 

zákonů (zákon o vysokých 

školách) schválený dle vnitřního 

předpisu PF UJEP děkanem PF 

UJEP 

(mimo rámec studijního 

programu) 

akreditované 

zařízení pro 

odbornosti 

instruktor 

lyžování, číslo 

odbornosti 

098/2014-50 

 

 

http:/www.msmt

.cz/sport-

1/aktualizovany-

seznam-

akreditovanych-

zarizeni-v-

oblasti 

akreditovaný 

bakalářský 

studijní program 

tělesná výchova a 

sport, obor 

tělesná výchova a 

sport  

 

 

 

https://aspvs.isacc

.msmt.cz/ 

akreditovaný 

bakalářský 

studijní program 

výchova,  obor 

pedagogika 

volného času  

 

 

 

https://aspvs.isacc

.msmt.cz/ 

kurz základního lyžování 

 

 

 

 

http://marnosek.wixsite.com/instru

ktorlyzovani/repairs 

Řád celoživotního vzdělávání PF 

UJEP 

 

  

https://aspvs.isacc.msmt.cz/
https://aspvs.isacc.msmt.cz/
https://aspvs.isacc.msmt.cz/
https://aspvs.isacc.msmt.cz/
http://marnosek.wixsite.com/instruktorlyzovani/repairs
http://marnosek.wixsite.com/instruktorlyzovani/repairs
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Příloha 2: Běžecké tratě v Harrachově (www.skiareal.com) 
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Příloha 3: Běžecké tratě v Peci pod Sněžkou (www.skiresort.cz) 
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Příloha 4: Program předmětu Kurz lyžování na FTVS 

1. den Sjezdové lyžování a běžecké lyžování - klasická technika i bruslení 

odpo  BĚH – všeobecná + specializovaná lyžařská průprava 

večer 

Bezpečnost při lyžařském výcviku 

T/M běh na lyžích – klasická technika + film  

Seminář – mazání lyží 

2. den 

     dopo BĚH – specializovaná průprava + klasická technika 

odpo  BĚH – klasická technika + videoVyjížďka do terénu 

večer 

T/M běh na lyžích – bruslení + film 

Seminář – rozbor videozáznamu 

  

     3. den 

     dopo BĚH – specializovaná průprava + bruslení 

odpo  

BĚH – bruslení + video 

Závod - štafety 

večer 

T/M sjíždění a zatáčení na lyžích + film 

Seminář – rozbor videozáznamu  

  

     4.den 

     dopo SJEZD – specializovaná průprava - společný základ + video 

odpo  SJEZD – specializovaná průprava pro carving + video 

večer Seminář – rozbor videozáznamu 

  

     5. den 

     dopo SJEZD – snowblade (carvingové oblouky) + video 

odpo  

SJEZD – carvingové oblouky 

Specializovaná průprava pro smýkané oblouky 

večer 

Seminář – technologie 

Seminář – rozbor videozáznamu 

  

     6.den 

     dopo SJEZD – smýkané oblouky 

odpo  SJEZD – smýkané oblouky + video 

večer Seminář – rozbor videozáznamu 

  

     7.den 

     

dopo 

SJEZD – procvičení zápočtových požadavků 

Zkoušky z praxe 

odpo  SJEZD – opravné zkoušky z praxe 

večer  Test z teorie 

  

     8. den 

     dopo BĚH – zkoušky z praxe + opravy 

odpo x 

večer x 
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Příloha 5: Program předmětu Lyžování 1 na PedF UJEP 

1. den Sjezdové lyžování i běžecké lyžování - klasická technika i bruslení 

odpo  BĚH - všeobecná lyžařská průprava  

večer 

přednáška: Lyžařská technologie, výstroj, výzbroj, mazání lyží, bezpečnost 

seminář: mazání lyží 

       

2. den      

dopo SJEZD – všeobecná  a  specializovaná lyžařská průprava, oblouk v pluhu 

odpo  BĚH - specializovaná lyžařská průprava, klasika 

večer 

přednáška:  Lyžařské školy, T/M sjíždění a zatáčení  na lyžích  seminář: rozbor 

videozáznamu 

       

3. den      

dopo SJEZD – základní a střední paralelní (snožný) oblouk  

odpo  BĚH – specializovaná průprava, bruslení 

večer přednáška: T/M běh na lyžích  seminář: rozbor videozáznamu, příprava výletu 

       

4.den      

dopo výlet  + zdokonalování techniky běhu na lyžích 

odpo  volno 

večer přednáška: Historie lyžování 

       

5. den      

dopo 

SJEZD – základní a střední paralelní (snožný) oblouk  a opakování 

zkouškových oblouků 

odpo  BĚH – bruslení, klasika opakování  

večer přednáška: Soutěžní disciplíny  seminář: příprava závodu 

       

6.den      

dopo 

SJEZD – opakování zkouškových oblouků, technika krátkého paralelního 

(snožného) oblouku 

odpo  BĚH – bruslení, klasika opakování, závod v běhu 

večer samostudium na test  

       

7.den      

dopo 

SJEZD – procvičení zápočtových požadavků 

Zkoušky z praxe 

odpo  BĚH -zkoušky z praxe , závod 

večer  Test z teorie 

       

8. den      

dopo x 

odpo x 

večer x 
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Příloha 6: Program předmětu Kurz lyžování 2 na PedF UK 

1. den Sjezdové lyžování, běžecké lyžování - pouze bruslení 

odpo  x 

večer Poučení o bezpečnosti 

       

2. den      

dopo SJEZD – seznámení se skiareálem / BĚH – Všeobecná lyžařská průprava, 

projížďka 

 odpo  

večer přednáška: Bezpečnosti na tratích, první pomoc 

       

3. den      

dopo 

SJEZD – carving / BĚH – projížďka + jednodobé a dvoudobé bruslení + video odpo  

večer přednáška: Historie lyžování 

       

4.den      

dopo SJEZD) - snowblade (carvingové oblouky) / BĚH - jednodobé a dvoudobé 

bruslení odpo  

večer přednáška: Mazání lyží  seminář: přípravy didaktických výstupů a výletu 

       

5. den      

dopo 

výlet + zdokonalování techniky běhu odpo  

večer osobní volno  

       

6.den      

dopo SJEZD - rozježdění, metodické výstupy, osobní volno/ BĚH - rozježdění, 

metodické výstupy, nácvik na zápočtové jízdy odpo  

večer osobní volno 

       

7.den      

dopo SJEZD – Zkoušky z praxe 

odpo  BĚH – Zkoušky z praxe, závod 

večer  Test z teorie 

       

8. den      

dopo x 

odpo x 

večer x 
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Příloha 7: Sylabus předmětu Didaktika lyžování a základů snowboardingu na PedF 

UJEP 

Cíl předmětu (anotace) 

Kurz je zaměřen na osvojení didaktických postupů při výuce lyžování, na problematiku 

lyžování ve školní tělesné výchově a na organizování lyžařských zimních kurzů školní 

mládeže. Současně dojde k prohloubení znalostí v oblasti techniky, metodiky a didaktiky 

lyžování s důrazem na carvingové a smýkané oblouky II. etapy základního lyžování. 

Současně je výuka zaměřena na získání specifických dovedností z oblasti základní metodiky a 

didaktiky snowboardingu. Součástí kurzu jsou i metodické výstupy studentů na předem 

zadané téma ze všeobecné a specializované průpravy sjíždění a zatáčení na lyžích a oblouků 

I. etapy základního lyžování. Úspěšným absolvováním teorie a zkoušek z praxe má student 

možnost získat kvalifikaci "Instruktor lyžování". 

Požadavky na studenta 

Podmínkou účasti na Kurzu didaktiky lyžování a základů snowboardingu jsou splněné 

zápočtové požadavky z Kurzu lyžování (2. ročník/ZS).  

Absolvování kurzu v plném rozsahu (100%).  

Praktická ukázka sjíždění a zatáčení na lyžích krátký smýkaný oblouk, carvingový oblouk.  

Praktická ukázka jízdy na snowboardu základní oblouk.  

Metodický výstup na zadané téma.  

Test z teorie.  

Obsah 

Kurz je zaměřen na osvojení didaktických postupů při výuce lyžování, na problematiku 

lyžování ve školní tělesné výchově a na organizování lyžařských zimních kurzů školní 

mládeže. Současně dojde k prohloubení znalostí v oblasti techniky, metodiky a didaktiky 

lyžování s důrazem na carvingové a smýkané oblouky II. etapy základního lyžování. 

Současně je výuka zaměřena na získání specifických dovedností z oblasti základní metodiky a 

didaktiky snowboardingu. Součástí kurzu jsou i metodické výstupy studentů na předem 

zadané téma ze všeobecné a specializované průpravy sjíždění a zatáčení na lyžích a oblouků 

I. etapy základního lyžování. Úspěšným absolvováním teorie a zkoušek z praxe má student 

možnost získat kvalifikaci "Instruktor lyžování".  

 

Přednášky:  

1. Lyžařský sport - historie a technologie (výzbroj, výstroj) carvingu a snowboardingu.  

2. Bezpečnostní a právní aspekty lyžování a snowboardingu.  

3. Technika a metodika carvingu a paralelních smykových oblouků v II. etapě základního 

lyžování.  

4. Technika a metodika jízdy na snowboardu.  

5. Didaktika lyžování.  

6. Lyžování ve školní TV - organizování lyžařských zimních kurzů a zvláštnosti výuky 

lyžování dětí.  
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Semináře:  

1. Úprava a mazání lyží a snowboardu, kontrola výzbroje.  

2. Seminář k metodickým výstupům.  

3. Rozbor metodických výstupů.  

4. Rozbory videozáznamů.  

 

Praktická cvičení:  

1. Technika a metodika sjíždění a zatáčení na lyžích I. a II. etapy základního lyžování 

carvingové a smýkané oblouky.  

2. Technika a metodiky snowboardingu.  

3. Didaktika sjíždění a zatáčení na lyžích v I. etapě základního lyžování.  

Garanti a vyučující 

• Garanti: Mgr. Martin Nosek, Ph.D.,  

Cvičící: Mgr. Jan Hnízdil, Ph.D.,  PaedDr. Oto Louka, CSc.,  Mgr. Martin Nosek, 

Ph.D.,  PhDr. Martin Škopek, Ph.D.,  

Literatura 

• Základní: Nosek, M., Valter, L, & Louka, O. Instruktor lyžování. Ústí n /L, 2009.  

• Základní: Částka, K., Kolovská, I., & Votík, J. Jak dokonale zvládnout carving. Praha: 

Portál, 2005.  

• Základní: GNAD, T. aj. Kapitoly z lyžování 1.vyd.. Praha: Karolinum, 2001. ISBN 80-

246-0241-5.  

• Základní: Louka, O., & Večerka, M. Snowboarding. Praha Grada, 2006.  

• Rozšiřující: BRTNÍK, J., NEUMAN, J. Zimní hry na sněhu i bez něj. Praha: Portál 1999. 

ISBN 80-7178-329-3. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-0.  

• Doporučená: Nosek, M. Sjezdové lyžování dětí a mládeže - Multimediální učebnice. 

Ústí n /L, 2008.  

• Doporučená: Nosek, M. Technologie a příprava lyží.. Ústí n/L, 2012. 

On-line katalogy knihoven 

Předpoklady – další informace k podmíněnosti studia předmětu 

Student má splněné zápočtové požadavky z kurzu lyžování. 

Získané způsobilosti 

1. Orientuje se v základní lyžařské a snowboardové terminologii, metodice výuky lyžování.  

2. Zná základní metody a postupy nácviku základního, smykového, carvingového a 

snowboardingového oblouku.  

3. Dokáže interpretovat základní didaktické zásady a principy výuky lyžování.  

4. Umí analyzovat a opravit nežádoucí chyby při carvingovém oblouku na lyžích.  

5. Umí analyzovat a opravit nežádoucí chyby při provádění snowboardového oblouku.  

6. Schopen demonstrovat správnou techniku základních a smykových oblouků I. a II. etapy 

https://portal.ujep.cz/portal/studium/prohlizeni.html?pc_mode=view&pc_windowid=222169&pc_phase=action&pc_pagenavigationalstate=H4sIAAAAAAAAAGNgYGBkYDMyMjI0sxRmZADxOIpLEktSvVMrwTwRXUsjI2NjcyMDYzMLUxNzcxNDM0OgDAMA810mLToAAAA*&pc_type=portlet&pc_interactionstate=JBPNS_rO0ABXeOAA51Y2l0ZWxVY2l0aWRubwAAAAEAAzU4NgAQcHJvaGxpemVuaUFjdGlvbgAAAAEAPGN6LnpjdS5zdGFnLnBvcnRsZXRzMTY4LnByb2hsaXplbmkudWNpdGVsLlVjaXRlbERldGFpbEFjdGlvbgAGZGV0YWlsAAAAAQAKdWNpdGVsSW5mbwAHX19FT0ZfXw**&pc_windowstate=normal&pc_navigationalstate=JBPNS_rO0ABXctAAhzdGF0ZUtleQAAAAEAFC05MjIzMzcyMDM2ODU0Nzc0MTYxAAdfX0VPRl9f#prohlizeniDetail
https://portal.ujep.cz/portal/studium/prohlizeni.html?pc_mode=view&pc_windowid=222169&pc_phase=action&pc_pagenavigationalstate=H4sIAAAAAAAAAGNgYGBkYDMyMjI0sxRmZADxOIpLEktSvVMrwTwRXUsjI2NjcyMDYzMLUxNzcxNDM0OgDAMA810mLToAAAA*&pc_type=portlet&pc_interactionstate=JBPNS_rO0ABXeOAA51Y2l0ZWxVY2l0aWRubwAAAAEAAzQ0NwAQcHJvaGxpemVuaUFjdGlvbgAAAAEAPGN6LnpjdS5zdGFnLnBvcnRsZXRzMTY4LnByb2hsaXplbmkudWNpdGVsLlVjaXRlbERldGFpbEFjdGlvbgAGZGV0YWlsAAAAAQAKdWNpdGVsSW5mbwAHX19FT0ZfXw**&pc_windowstate=normal&pc_navigationalstate=JBPNS_rO0ABXctAAhzdGF0ZUtleQAAAAEAFC05MjIzMzcyMDM2ODU0Nzc0MTYxAAdfX0VPRl9f#prohlizeniDetail
https://portal.ujep.cz/portal/studium/prohlizeni.html?pc_mode=view&pc_windowid=222169&pc_phase=action&pc_pagenavigationalstate=H4sIAAAAAAAAAGNgYGBkYDMyMjI0sxRmZADxOIpLEktSvVMrwTwRXUsjI2NjcyMDYzMLUxNzcxNDM0OgDAMA810mLToAAAA*&pc_type=portlet&pc_interactionstate=JBPNS_rO0ABXeOAA51Y2l0ZWxVY2l0aWRubwAAAAEAAzM3MwAQcHJvaGxpemVuaUFjdGlvbgAAAAEAPGN6LnpjdS5zdGFnLnBvcnRsZXRzMTY4LnByb2hsaXplbmkudWNpdGVsLlVjaXRlbERldGFpbEFjdGlvbgAGZGV0YWlsAAAAAQAKdWNpdGVsSW5mbwAHX19FT0ZfXw**&pc_windowstate=normal&pc_navigationalstate=JBPNS_rO0ABXctAAhzdGF0ZUtleQAAAAEAFC05MjIzMzcyMDM2ODU0Nzc0MTYxAAdfX0VPRl9f#prohlizeniDetail
https://portal.ujep.cz/portal/studium/prohlizeni.html?pc_mode=view&pc_windowid=222169&pc_phase=action&pc_pagenavigationalstate=H4sIAAAAAAAAAGNgYGBkYDMyMjI0sxRmZADxOIpLEktSvVMrwTwRXUsjI2NjcyMDYzMLUxNzcxNDM0OgDAMA810mLToAAAA*&pc_type=portlet&pc_interactionstate=JBPNS_rO0ABXeOAA51Y2l0ZWxVY2l0aWRubwAAAAEAAzU4NgAQcHJvaGxpemVuaUFjdGlvbgAAAAEAPGN6LnpjdS5zdGFnLnBvcnRsZXRzMTY4LnByb2hsaXplbmkudWNpdGVsLlVjaXRlbERldGFpbEFjdGlvbgAGZGV0YWlsAAAAAQAKdWNpdGVsSW5mbwAHX19FT0ZfXw**&pc_windowstate=normal&pc_navigationalstate=JBPNS_rO0ABXctAAhzdGF0ZUtleQAAAAEAFC05MjIzMzcyMDM2ODU0Nzc0MTYxAAdfX0VPRl9f#prohlizeniDetail
https://portal.ujep.cz/portal/studium/prohlizeni.html?pc_mode=view&pc_windowid=222169&pc_phase=action&pc_pagenavigationalstate=H4sIAAAAAAAAAGNgYGBkYDMyMjI0sxRmZADxOIpLEktSvVMrwTwRXUsjI2NjcyMDYzMLUxNzcxNDM0OgDAMA810mLToAAAA*&pc_type=portlet&pc_interactionstate=JBPNS_rO0ABXeOAA51Y2l0ZWxVY2l0aWRubwAAAAEAAzU4NgAQcHJvaGxpemVuaUFjdGlvbgAAAAEAPGN6LnpjdS5zdGFnLnBvcnRsZXRzMTY4LnByb2hsaXplbmkudWNpdGVsLlVjaXRlbERldGFpbEFjdGlvbgAGZGV0YWlsAAAAAQAKdWNpdGVsSW5mbwAHX19FT0ZfXw**&pc_windowstate=normal&pc_navigationalstate=JBPNS_rO0ABXctAAhzdGF0ZUtleQAAAAEAFC05MjIzMzcyMDM2ODU0Nzc0MTYxAAdfX0VPRl9f#prohlizeniDetail
https://portal.ujep.cz/portal/studium/prohlizeni.html?pc_mode=view&pc_windowid=222169&pc_phase=action&pc_pagenavigationalstate=H4sIAAAAAAAAAGNgYGBkYDMyMjI0sxRmZADxOIpLEktSvVMrwTwRXUsjI2NjcyMDYzMLUxNzcxNDM0OgDAMA810mLToAAAA*&pc_type=portlet&pc_interactionstate=JBPNS_rO0ABXePAA51Y2l0ZWxVY2l0aWRubwAAAAEABDIyMDAAEHByb2hsaXplbmlBY3Rpb24AAAABADxjei56Y3Uuc3RhZy5wb3J0bGV0czE2OC5wcm9obGl6ZW5pLnVjaXRlbC5VY2l0ZWxEZXRhaWxBY3Rpb24ABmRldGFpbAAAAAEACnVjaXRlbEluZm8AB19fRU9GX18*&pc_windowstate=normal&pc_navigationalstate=JBPNS_rO0ABXctAAhzdGF0ZUtleQAAAAEAFC05MjIzMzcyMDM2ODU0Nzc0MTYxAAdfX0VPRl9f#prohlizeniDetail
http://pf.ujep.cz/~nosek/nosek_web/index.html
http://pf.ujep.cz/~nosek/nosek_web/index.html
javascript:%20void(0);
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základního lyžování.  

7. Dokáže provést rozbor jízdy a opravit nežádoucí chyby základních a smykových oblouků I. 

a II. etapy základního lyžování.  

8. Schopen bezpečně se pohybovat na sjezdovce i se svěřeným družstvem.  

9. Je schopen organizovat skupinu a vybrat vhodný terén pro metodické cvičení z I. a II. etapy 

základního lyžování.  

10. Schopen připravit a vést zimní výcvikový kurz na ZŠ a SŠ.  

11. Schopen demonstrovat postup při úpravě a mazání sjezdových lyží a snowboardu.  

12. Umí využít nabytých kompetencí pro další případné rozšíření znalostí a dovedností v 

problematice.  

Vyučovací metody 

• Demonstrace 

• Nácvik pohybových a pracovních dovedností 

Hodnotící metody 

• Písemná zkouška 

Analýza výkonů studenta 
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Příloha 8 Sylabus předmětu Lyžování 1 na PedF UJEP 

Cíle přemětu (anotace) 

Kurz je zaměřen na všeobecnou a specializovanou lyžařskou průpravu, a dále na techniku 

jednotlivých způsobů běhu na lyžích a jednotlivých oblouků při sjíždění a zatáčení na lyžích v 

etapě základního lyžování. Výuka je realizována formou přednášek, seminářů a praktických 

cvičení. Studenti se v nich seznámí se základní lyžařskou technologií, mazáním lyží, s 

technikou jízdy na sjezdových a běžeckých lyžích. Budou schopni popsat hlavní chyby jízdy 

zaznamenané na videozáznamu. Rovněž budou schopni připravit a vést trasu výletu na 

běžeckých lyžích a budou umět uspořádat závod v běhu nebo slalomu na lyžích. 

Požadavky na studenta  

Absolvování kurzu v plném rozsahu (100%).  

Praktická ukázka běhu na lyžích - Běh střídavý dvoudobý, bruslení dvoudobé.  

Praktická ukázka sjíždění a zatáčení na lyžích - střední smýkaný oblouk, oblouk v pluhu.  

Test z teorie.  

Obsah 

Přednášky:  

1. Lyžařská technologie - výstroj, výzbroj, mazání lyží.  

2. Bezpečnost při vedení lyžařského výcviku, Bílý kodex.  

3. Technika a metodika etapy základního lyžování běh na lyžích klasickou technikou a 

bruslením.  

4. Technika a metodika etapy základního lyžování sjíždění a zatáčení na lyžích, smýkané 

oblouky.  

5. Historie lyžování, soutěžní disciplíny, organizace závodů.  

6. Česká škola lyžování - systém komplexního pojetí výuky lyžování a jiné lyžařské školy.  

 

Semináře:  

1. Lyžařská technologie úprava a mazání sjezdových a běžeckých lyží.  

2. Příprava a organizace výletu.  

3. Příprava závodů v běhu a slalomu dle sněhových podmínek.  

4. Rozbory videozáznamů.  

 

Praktická cvičení:  

1. Všeobecná lyžařská průprava.  

2. Specializovaná lyžařská průprava.  

3. Technika a metodika etapy základního lyžování běh na lyžích klasickou technikou a 

bruslením.  

4. Technika a metodika etapy základního lyžování sjíždění a zatáčení na lyžích, carvingové a 

smýkané oblouky.  
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Garanti a vyučující 

• Garanti: Mgr. Martin Nosek, Ph.D.,  

Cvičící: PhDr. Štefan Balkó, Ph.D.,  Mgr. Jan Hnízdil, Ph.D.,  Mgr. Jan 

Kresta,  PaedDr. Oto Louka, CSc.,  Mgr. Martin Nosek, Ph.D.,  PhDr. Martin Škopek, 

Ph.D.,  PaedDr. Ladislav Valter,  

Literatura 

• Základní: Nosek, M., Valter, L, & Louka, O. Instruktor lyžování. Ústí n /L, 2009.  

• Základní: GNAD, T. aj. Kapitoly z lyžování 1.vyd.. Praha: Karolinum, 2001. ISBN 80-

246-0241-5.  

• Rozšiřující: BRTNÍK, J., NEUMAN, J. Zimní hry na sněhu i bez něj. Praha: Portál 1999. 

ISBN 80-7178-329-3. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-0.  

• Doporučená: Nosek, M. ). Běh na lyžích - Multimediální učebnice pro instruktory 

školního lyžování.. Ústí n /L, 2006.  

• Doporučená: Gnad, T., & Psotová, D. Běh na lyžích.. Praha Karolinum, 2005.  

• Doporučená: Nosek, M. Sjezdové lyžování dětí a mládeže - Multimediální učebnice. 

Ústí n /L, 2008.  

• Doporučená: Nosek, M. Technologie a příprava lyží.. Ústí n/L, 2012. 

On-line katalogy knihoven 

Předpoklady – další informace k podmíněnosti studia předmětu 

ZÁKLADNÍ LYŽAŘSKÉ DOVENOSTI 

Získané způsobilosti 

Student umí:  

- předvést základní způsoby běhu a způsoby sjíždění a zatáčení.  

- připravit lyže k jízdě a dokáža aplikovat vosky dle aspektů mazání  

- popsat a vysvětlit princip sjíždění a zatáčení na lyžích a běhu na lyžích.  

- popsat základní historická fakt spojená s vývojem lyžování, lyžařskou terminologii  

Vyučovací metody 

• Demonstrace 

• Nácvik pohybových a pracovních dovedností 

• Aktivizující (simulace, hry, dramatizace) 

  

https://portal.ujep.cz/portal/studium/prohlizeni.html?pc_mode=view&pc_windowid=222169&pc_phase=action&pc_pagenavigationalstate=H4sIAAAAAAAAAGNgYGBkYDMyMjI0sxRmZADxOIpLEktSvVMrwTwRXUsjI2NjcyMDYzMLUxNzcxNDMxOgDAMAg9LG5ToAAAA*&pc_type=portlet&pc_interactionstate=JBPNS_rO0ABXeOAA51Y2l0ZWxVY2l0aWRubwAAAAEAAzU4NgAQcHJvaGxpemVuaUFjdGlvbgAAAAEAPGN6LnpjdS5zdGFnLnBvcnRsZXRzMTY4LnByb2hsaXplbmkudWNpdGVsLlVjaXRlbERldGFpbEFjdGlvbgAGZGV0YWlsAAAAAQAKdWNpdGVsSW5mbwAHX19FT0ZfXw**&pc_windowstate=normal&pc_navigationalstate=JBPNS_rO0ABXctAAhzdGF0ZUtleQAAAAEAFC05MjIzMzcyMDM2ODU0Nzc0MTY0AAdfX0VPRl9f#prohlizeniDetail
https://portal.ujep.cz/portal/studium/prohlizeni.html?pc_mode=view&pc_windowid=222169&pc_phase=action&pc_pagenavigationalstate=H4sIAAAAAAAAAGNgYGBkYDMyMjI0sxRmZADxOIpLEktSvVMrwTwRXUsjI2NjcyMDYzMLUxNzcxNDMxOgDAMAg9LG5ToAAAA*&pc_type=portlet&pc_interactionstate=JBPNS_rO0ABXePAA51Y2l0ZWxVY2l0aWRubwAAAAEABDI4ODIAEHByb2hsaXplbmlBY3Rpb24AAAABADxjei56Y3Uuc3RhZy5wb3J0bGV0czE2OC5wcm9obGl6ZW5pLnVjaXRlbC5VY2l0ZWxEZXRhaWxBY3Rpb24ABmRldGFpbAAAAAEACnVjaXRlbEluZm8AB19fRU9GX18*&pc_windowstate=normal&pc_navigationalstate=JBPNS_rO0ABXctAAhzdGF0ZUtleQAAAAEAFC05MjIzMzcyMDM2ODU0Nzc0MTY0AAdfX0VPRl9f#prohlizeniDetail
https://portal.ujep.cz/portal/studium/prohlizeni.html?pc_mode=view&pc_windowid=222169&pc_phase=action&pc_pagenavigationalstate=H4sIAAAAAAAAAGNgYGBkYDMyMjI0sxRmZADxOIpLEktSvVMrwTwRXUsjI2NjcyMDYzMLUxNzcxNDMxOgDAMAg9LG5ToAAAA*&pc_type=portlet&pc_interactionstate=JBPNS_rO0ABXeOAA51Y2l0ZWxVY2l0aWRubwAAAAEAAzQ0NwAQcHJvaGxpemVuaUFjdGlvbgAAAAEAPGN6LnpjdS5zdGFnLnBvcnRsZXRzMTY4LnByb2hsaXplbmkudWNpdGVsLlVjaXRlbERldGFpbEFjdGlvbgAGZGV0YWlsAAAAAQAKdWNpdGVsSW5mbwAHX19FT0ZfXw**&pc_windowstate=normal&pc_navigationalstate=JBPNS_rO0ABXctAAhzdGF0ZUtleQAAAAEAFC05MjIzMzcyMDM2ODU0Nzc0MTY0AAdfX0VPRl9f#prohlizeniDetail
https://portal.ujep.cz/portal/studium/prohlizeni.html?pc_mode=view&pc_windowid=222169&pc_phase=action&pc_pagenavigationalstate=H4sIAAAAAAAAAGNgYGBkYDMyMjI0sxRmZADxOIpLEktSvVMrwTwRXUsjI2NjcyMDYzMLUxNzcxNDMxOgDAMAg9LG5ToAAAA*&pc_type=portlet&pc_interactionstate=JBPNS_rO0ABXePAA51Y2l0ZWxVY2l0aWRubwAAAAEABDEwNTAAEHByb2hsaXplbmlBY3Rpb24AAAABADxjei56Y3Uuc3RhZy5wb3J0bGV0czE2OC5wcm9obGl6ZW5pLnVjaXRlbC5VY2l0ZWxEZXRhaWxBY3Rpb24ABmRldGFpbAAAAAEACnVjaXRlbEluZm8AB19fRU9GX18*&pc_windowstate=normal&pc_navigationalstate=JBPNS_rO0ABXctAAhzdGF0ZUtleQAAAAEAFC05MjIzMzcyMDM2ODU0Nzc0MTY0AAdfX0VPRl9f#prohlizeniDetail
https://portal.ujep.cz/portal/studium/prohlizeni.html?pc_mode=view&pc_windowid=222169&pc_phase=action&pc_pagenavigationalstate=H4sIAAAAAAAAAGNgYGBkYDMyMjI0sxRmZADxOIpLEktSvVMrwTwRXUsjI2NjcyMDYzMLUxNzcxNDMxOgDAMAg9LG5ToAAAA*&pc_type=portlet&pc_interactionstate=JBPNS_rO0ABXePAA51Y2l0ZWxVY2l0aWRubwAAAAEABDEwNTAAEHByb2hsaXplbmlBY3Rpb24AAAABADxjei56Y3Uuc3RhZy5wb3J0bGV0czE2OC5wcm9obGl6ZW5pLnVjaXRlbC5VY2l0ZWxEZXRhaWxBY3Rpb24ABmRldGFpbAAAAAEACnVjaXRlbEluZm8AB19fRU9GX18*&pc_windowstate=normal&pc_navigationalstate=JBPNS_rO0ABXctAAhzdGF0ZUtleQAAAAEAFC05MjIzMzcyMDM2ODU0Nzc0MTY0AAdfX0VPRl9f#prohlizeniDetail
https://portal.ujep.cz/portal/studium/prohlizeni.html?pc_mode=view&pc_windowid=222169&pc_phase=action&pc_pagenavigationalstate=H4sIAAAAAAAAAGNgYGBkYDMyMjI0sxRmZADxOIpLEktSvVMrwTwRXUsjI2NjcyMDYzMLUxNzcxNDMxOgDAMAg9LG5ToAAAA*&pc_type=portlet&pc_interactionstate=JBPNS_rO0ABXeOAA51Y2l0ZWxVY2l0aWRubwAAAAEAAzM3MwAQcHJvaGxpemVuaUFjdGlvbgAAAAEAPGN6LnpjdS5zdGFnLnBvcnRsZXRzMTY4LnByb2hsaXplbmkudWNpdGVsLlVjaXRlbERldGFpbEFjdGlvbgAGZGV0YWlsAAAAAQAKdWNpdGVsSW5mbwAHX19FT0ZfXw**&pc_windowstate=normal&pc_navigationalstate=JBPNS_rO0ABXctAAhzdGF0ZUtleQAAAAEAFC05MjIzMzcyMDM2ODU0Nzc0MTY0AAdfX0VPRl9f#prohlizeniDetail
https://portal.ujep.cz/portal/studium/prohlizeni.html?pc_mode=view&pc_windowid=222169&pc_phase=action&pc_pagenavigationalstate=H4sIAAAAAAAAAGNgYGBkYDMyMjI0sxRmZADxOIpLEktSvVMrwTwRXUsjI2NjcyMDYzMLUxNzcxNDMxOgDAMAg9LG5ToAAAA*&pc_type=portlet&pc_interactionstate=JBPNS_rO0ABXeOAA51Y2l0ZWxVY2l0aWRubwAAAAEAAzU4NgAQcHJvaGxpemVuaUFjdGlvbgAAAAEAPGN6LnpjdS5zdGFnLnBvcnRsZXRzMTY4LnByb2hsaXplbmkudWNpdGVsLlVjaXRlbERldGFpbEFjdGlvbgAGZGV0YWlsAAAAAQAKdWNpdGVsSW5mbwAHX19FT0ZfXw**&pc_windowstate=normal&pc_navigationalstate=JBPNS_rO0ABXctAAhzdGF0ZUtleQAAAAEAFC05MjIzMzcyMDM2ODU0Nzc0MTY0AAdfX0VPRl9f#prohlizeniDetail
https://portal.ujep.cz/portal/studium/prohlizeni.html?pc_mode=view&pc_windowid=222169&pc_phase=action&pc_pagenavigationalstate=H4sIAAAAAAAAAGNgYGBkYDMyMjI0sxRmZADxOIpLEktSvVMrwTwRXUsjI2NjcyMDYzMLUxNzcxNDMxOgDAMAg9LG5ToAAAA*&pc_type=portlet&pc_interactionstate=JBPNS_rO0ABXePAA51Y2l0ZWxVY2l0aWRubwAAAAEABDIyMDAAEHByb2hsaXplbmlBY3Rpb24AAAABADxjei56Y3Uuc3RhZy5wb3J0bGV0czE2OC5wcm9obGl6ZW5pLnVjaXRlbC5VY2l0ZWxEZXRhaWxBY3Rpb24ABmRldGFpbAAAAAEACnVjaXRlbEluZm8AB19fRU9GX18*&pc_windowstate=normal&pc_navigationalstate=JBPNS_rO0ABXctAAhzdGF0ZUtleQAAAAEAFC05MjIzMzcyMDM2ODU0Nzc0MTY0AAdfX0VPRl9f#prohlizeniDetail
https://portal.ujep.cz/portal/studium/prohlizeni.html?pc_mode=view&pc_windowid=222169&pc_phase=action&pc_pagenavigationalstate=H4sIAAAAAAAAAGNgYGBkYDMyMjI0sxRmZADxOIpLEktSvVMrwTwRXUsjI2NjcyMDYzMLUxNzcxNDMxOgDAMAg9LG5ToAAAA*&pc_type=portlet&pc_interactionstate=JBPNS_rO0ABXePAA51Y2l0ZWxVY2l0aWRubwAAAAEABDIyMDAAEHByb2hsaXplbmlBY3Rpb24AAAABADxjei56Y3Uuc3RhZy5wb3J0bGV0czE2OC5wcm9obGl6ZW5pLnVjaXRlbC5VY2l0ZWxEZXRhaWxBY3Rpb24ABmRldGFpbAAAAAEACnVjaXRlbEluZm8AB19fRU9GX18*&pc_windowstate=normal&pc_navigationalstate=JBPNS_rO0ABXctAAhzdGF0ZUtleQAAAAEAFC05MjIzMzcyMDM2ODU0Nzc0MTY0AAdfX0VPRl9f#prohlizeniDetail
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Příloha 9: Sylabus předmětu Kurzu lyžování 1 na PedF UK  

Anotace 

Internátní forma kurzu v lyžařském resortu. Kurz je zaměřen na první etavu výuky 

lyžování na sjezdových lyžích a na běžeckých lyžích - klasický způsob. Teoretické 

znalosti a praktické dovednosti na lyžích. 

Cíl předmětu 

Cílem předmětu je osvojení si základních dovedností a znalostí  - techniky a metodiky 

- pro výuku etapy základního lyžování. 

Sylabus 

Principy a pravidla  pobytu a pohybu v horách, vedení družstva v terénu, první 

pomoc, horská služba. Výzbroj a výstroj, údržba a mazání lyží. Hry na sněhu, 

technika a metodika základní etapy lyžování na sjezdových lyžích, běžky - klasický 

způsob. 

Vstupní požadavky 

Zvládnutí základních lyžařských dovednosti na sjezdových i běžeckých lyžích. 

Podmínky zakončení předmětu 

Oblouk v pluhu, oblouk z přívratu vyšší lyží, smýkaný oblouk. Běh střídavý 

dvoudobý, běh s odpichem soupaž, závod v běhu na lyžích. 
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Příloha 10 Sylabus předmětu Kurz lyžování 2 na PedF UK  

Anotace 

Zdokonalování sjíždění a zatáčení, běh na lyžích, výuka lyžování ve školních 

podmínkách. Po úspěšném absolvování a vykonání zkoušky z lyžování udělení 

licence instruktor lyžování. 

Literatura 

Brtník,J. a kol. Hry na sněhu. Praha: Portál, 1999. 

Gnad,T. a kol. Kapitoly z lyžování. Praha: Karolinum, 2001. 

Chovanec,F. a kol. Dějiny lyžování. Praha: SPN, 1989. 

Příbramský,M. Lyžování. Praha: Grada, 1999. 

Sylabus 

Zdokonalování sjíždění a zatáčení, běhu na lyžích, výuka lyžování ve školních 

podmínkách, zvláštnosti lyžování dětí, metodické výstupy posluchačů. Organizace 

lyžařského výcviku a zásady jeho vedení. Organizace a řízení lyžařských závodů. 

Seznámení s ostatními lyžařskými disciplínami, informace o snowboardingu, 

carvingovém lyžování. Ukončení: dovednostní test, písemný test. 
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Příloha 11 Sylabus předmětu Kurz lyžování na FTVS UK  

Anotace 

Kurz je zaměřen na všeobecnou a specializovanou lyžařskou průpravu, a dále na 

techniku jednotlivých způsobů běhu na lyžích a jednotlivých oblouků při sjíždění a 

zatáčení na lyžích v etapě základního lyžování. 

Literatura 

BÍLÝ, M., MATOŠKOVA, P., FINKOVÁ, D. Lyžování - metodika pro hodnocení 

zápočtových požadavků. Praha : UK FTVS, 2009, DVD. Dostupné z: 

MATOŠKOVÁ, P., BÍLÝ, M., PSOTOVÁ, D., POLÁŠKOVÁ, M. Lyžování - 

zápočtové požadavky. Praha : UK FTVS, 2007. DVD. Dostupné z: 

GNAD, T. aj. Základy teorie lyžování a snowboardingu. Praha : Karolinum, 2008, 

240 s. 

GNAD, T., PSOTOVÁ, D. Běh na lyžích. Praha : Karolinum, 2005, 150 s. 

PSOTOVÁ, D., PŘÍBRAMSKÝ, M. aj. Sjíždění a zatáčení na lyžích. Česká škola 

lyžování. Praha : Karolinum, 2006, 150 s. 

CHOVANEC, F. Dějiny lyžování. Praha : SPN, 1989, 132 s. 

ŠTUMBAUER, J., VOBR, R. Moderní lyžování. České Budějovice : Kopp, 2005, 

125 s. 

MATOŠKOVÁ, P., GNAD, T., POLÁŠKOVÁ, M., BÍLÝ, M. Lyžování - průpravná 

cvičení pro zatáčení a pro běh na lyžích. DVD. Dostupné z: 

Požadavky ke zkoušce 

 

• absolvování kursu v plném rozsahu 

• splnění zápočtových požadavků z praxe - běh na lyžích klasickou technikou a 

bruslením 

• splnění zápočtových požadavků z praxe - sjíždění a zatáčení na lyžích, carvingové a 

smýkané oblouky 

• splnění písemného testu z teorie 

Sylabus 

Přednášky: 

Technika a metodika etapy základního lyžování - běh na lyžích klasickou technikou a 

bruslením 

Technika a metodika etapy základního lyžování - sjíždění a zatáčení na lyžích, 

carvingové a smýkané oblouky 

Lyžařská technologie 

Lyžařský sport a historie lyžování 

Členění lyžařského výcviku 
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Bezpečnost při vedení lyžařského výcviku 

Lyžování ve školní TV 

Cvičení: 

Všeobecná lyžařská průprava 

Specializovaná lyžařská průprava 

Technika a metodika etapy základního lyžování - běh na lyžích klasickou technikou a 

bruslením 

Technika a metodika etapy základního lyžování - sjíždění a zatáčení na lyžích, 

carvingové a smýkané oblouky 

Semináře: 

Lyžařská technologie - úprava a mazání sjezdových a běžeckých lyží 

Rozbory videozáznamů 
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Příloha 12 Program předmětu Didaktika lyžování a základů snowboardingu na PedF 

UJEP 

  sjezdové lyže, snowboard 

1. den x 

odpo  

Přednáška: Bezpečnost, právní aspekty, T/M sjíždění a 

zatáčení na lyžích 

Seminář: Úprava a mazání lyží a snowboardu, kontrola 

výzbroje. 

večer 

     

2. den 

SJEZD – všeobecná  a  specializovaná lyžařská průprava - 

paralelní oblouk (základní, střední) 

dopo SJEZD – krátký smýkaný oblouk, oblouk s přibrzděním 

odpo  

přednáška:  Lyžařský sport, historie  carvingu a 

snowboardingu, lyžařská technologie  seminář: rozbor 

videozáznamu 

večer 

     3. den SJEZD – základní a střední carvingový oblouk (snowblady) 

dopo SNB– všeobecná a  specializovaná průprava, základní oblouk 

odpo  

přednáška: Technika a metodika carvingu a snowboardingu, 

Didaktika lyžování  seminář: rozbor videozáznamu, příprava 

metodických výstupů 

večer 

     4.den SNB – základní oblouk 

dopo 

SJEZD– střední carvingový oblouk a krátký smýkaný oblouk. 

Metodické výstupy  1.část 

odpo  

seminář: rozbor videozáznamu, příprava metodických 

výstupů 

večer 

     5. den SNB – základní oblouk  

dopo 

SJEZD – opakování zkouškových oblouků, technika oblouku 

s přibrzděním, s přeskokem v hlubokém sněhu (dle 

podmínek). Metodické výstupy 2. část 

odpo   Test z teorie 

večer 

     6.den SJEZD - zkoušky z praxe 

dopo SNB - zkoušky z praxe 

odpo  x 

večer 

     7.den x 

dopo x 

odpo  x 
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Příloha 13 Program předmětu Kurz lyžování 1 na PedF UK 

1. den sjezdové lyže, běžecké lyžování - pouze klasická technika 

odpo  BĚH - všeobecná lyžařská průprava  

večer 

přednáška: Lyžařská technologie, výstroj, výzbroj, mazání 

lyží, bezpečnost seminář: mázání lyží 

2. den 

     

dopo 

SJEZD – všeobecná  a  specializovaná lyžařská průprava, 

oblouk v pluhu 

odpo  BĚH - specializovaná lyžařská průprava, klasika 

večer 

přednáška:  T/M sjíždění a zatáčení  na lyžích  seminář: 

rozbor videozáznamu 

3. den 

     dopo SJEZD – základní paralelní (snožný) oblouk  

odpo  BĚH – specializovaná průprava 

večer 

přednáška: T/M běh na lyžích  seminář: rozbor 

videozáznamu, příprava výletu 

4.den 

     dopo 

výlet + zdokonalování techniky běhu odpo  

večer osobní volno 

5. den 

     

dopo 

SJEZD –  střední paralelní (snožný) oblouk  a opakování 

zkouškových oblouků 

odpo  BĚH –  opakování zápočtových požadavků 

večer přednáška: historie, bezpečnost pohybu na horách 

6.den 

     

dopo 

SJEZD – opakování zkouškových oblouků, technika krátkého 

paralelního (snožného) oblouku 

odpo  BĚH –klasika opakování 

večer   

7.den 

     dopo SJEZD – Zkoušky z praxe 

odpo  BĚH - zkousšky z praxe , závod 

večer x 

8. den 

     dopo BĚH – zkoušky z praxe + opravy 

odpo x 

večer x 

 

 


