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Anotace práce:

      Tato práce, nazvaná „ Porovnání individuální a skupinové výuky ve sjezdovém lyžování 

z hlediska didaktické interakce“ předkládá faktické výsledky pozorování, které proběhlo v 

lyžařské škole v Deštném v Orlických horách. Diplomová práce v první části seznamuje s 

didaktikou sjezdového lyžování a systémem lyžařského vzdělávání v České Republice, dále 

následuje charakteristika metody ADI, která byla základem této práce . V závěru jsou získané 

informace syntetizovány do grafů a tabulek a porovnány dle vybraných hledisek.

                   



6

                      
                                             

       



7

OBSAH:

I. ÚVOD                                                                                                                                     1

II. TEORETICKÁ VÝCHODISKA                                                                                        2

2.1. Didaktika lyžování                                                                                                      2

    2.1.1.Obecná didaktika lyžování          2

    2.1.2. Vyučovací zásady                                                                                                  7

    2.1.3. Kde budeme učit                                                                                                    9

2.2. Systém lyžařského vzdělávání v České Republice                                                  10

    2.2.1. ISIA                                                                                                                     10

    2.2.2. Česká republika      11

   2.2.3. APUL      13

III.  CÍLE A HYPOTÉZY                                                                                                      14

3.1. Úkoly                                                                                                                           14

3.2. Hypotézy                                                                                                                     14

3.3. Rozsah platnosti                                                                                                         14

IV. METODIKA  PRÁCE                                                                                                      14

4.1. Vysvětlení pojmů                                                                                                       15

4.2. ADI                                                                                                                              15

4.3. Kategoriální systém ADI                                                                                           16

4.4. Definice kategorií a subkategorií                                                                              17

V. VÝSLEDKY A DISKUSE                                                                                                 25

VI. ZÁVĚR                                                                                                                              36

VII. POUŽITÉ ZDROJE                                                                                                       38



8

I. Úvod

     Ve výuce sjezdového lyžování se setkáváme se dvěma formami výuky – skupinovou a 

individuální. Ve školních podmínkách se zpravidla setkáme pouze s formou skupinovou 

(hromadnou), v komerčních lyžařských školách však máme na výběr, zda si zaplatíme výuku 

individuální nebo skupinovou. Skupina je nejen výukovou jednotkou, ale i společenskou 

jednotkou, jejímž prostřednictvím působí instruktor na společenskou výchovu žáků (klientů). Je 

žádoucí, aby ve skupině byli žáci pokud možno stejně zdatní a měli podobné vybavení co do 

druhu tak i kvality. Menší rozdíly ve fyzické zdatnosti nejsou tolik na závadu, jako rozdíly v 

technické úrovni. Ne vše se však v běžné praxi podaří vždy dodržet (Chovanec, 1981).

     Efektivita výuky je ve vzdělávacím procesu jednou z nejdůležitějších věcí (Dobrý a kol. 

1997). Avšak menší efektivita výuky může být na druhé straně vyvážena intenzivnějšími zážitky 

z vyučovaného sportovního odvětví, vybudováním lepšího vztahu k dané aktivitě či objevováním 

nových pocitů a posunováním hranic vlastních schopností. (Fromel, 1992)

     Každá z těchto forem má tedy své výhody a nevýhody. Pomineme-li subjektivní pozitiva a 

negativa která může skupinová výuka přinášet (motivace, intenzivnější zážitky, sociální interakce 

ve skupině, nesourodost vybavení členů skupiny, různá úroveň zdatnosti atd.), dá se předpokládat 

větší efektivita výuky ve formě individuální. Tato práce by měla číselně a graficky vyjádři 

rozdíly v didaktické interakci v individuální a skupinové výuce a s přihlédnutím k mnohým 

pozitivům skupinové výuky pomoci při rozhodování jakou formu výuky v praxi zvolit. 
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II. TEORETICKÁ VÝCHODISKA

2.1. Didaktika lyžování

2.1.1. Obecná didaktika lyžování

Ve většině teorií vyučování se označují žák – učitel – učivo za tři činitele, kteří svým způsobem 

ovlivňují výsledek výuky. Jejich vztah vyjadřuje následující schéma :

Schéma 1.

Položíme-li si otázku: „kdo je účastníkem výuky?“ musíme brát v úvahu především:

o Zájmy žáků a motivy jejich účasti na výuce

U dětí není škála motivů široká. Často jsou účastníky výuky děti, které k lyžování a horám 

nemají dosud vztah a k lyžařské výuce je přihlásili rodiče, nebo se na hory dostaly v rámci školní 

výuky. Není ojedinělý případ, když před lyžařským instruktorem stojí plačící dítě, které odmítá 
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lyžovat. U takového žáka musíme nejprve vzbudit zájem o zimní prostředí a lyžování.

o Pohybové nadání klientů

Rychlost osvojování lyžařských dovedností je závislá na žákových předpokladech. Instruktor 

musí s přihlédnutím k motorickým možnostem žáků stanovit přiměřené cíle, žákům při 

vynaložení odpovídajícího úsilí dosažitelné.

o Stupeň fyzické připravenosti

  Do kurzů přicházej klienti s různou úrovní fyzické zdatnosti. Část klientů má díky pravidelným 

sportovním aktivitám dobrou fyzickou zdatnost a zvýšená fyzická námaha při lyžování jim 

nedělá potíže. Klienti, kteří sportují málo nebo nesportují vůbec, mají většinou velice nízkou 

fyzickou odolnost. Instruktor musí tuto skutečnost stále brát v úvahu a posuzovat podle ní 

výsledky ve výuce.

o Věkové skupiny lyžařů

  Dělení klientů na samostatné věkové skupiny znamená pro lyžařskou výuku značný přínos, 

protože každé věkové skupině můžeme určit nejvhodnější cíl, zvolit metody, prostředky.

o Úroveň lyžařské vyspělosti klientů

  Lidé žijící na horách, v blízkosti hor a lidé, kteří na hory jezdí pravidelně několikrát za rok se 

budou úrovní lyžařské dovednosti lišit od lidí, jejichž bydliště je vzdáleno desítky kilometrů od 

horského prostředí a na hory jezdí jen jednou či dvakrát za sezónu.

  Zařadíme-li klienta do správné kategorie dle předchozích několika bodů, je rovněž nutné 

zamyslet se nad otázkou: „co klient od lyžařské výuky očekává?“

     I zde nacházíme několik faktorů které by měl dobrý instruktor respektovat. Chceme-li zjistit, 

co vlastně klient od výuky očekává, musíme znát jeho představy a cíle:
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Tabulka 1. Cíle výuky

Klient na kurzu hledá: Lyžováním může dosáhnout:
Prostředky, kterými instruktor 

dosažení cílů usnadní:

1. Zážitky spojené se sportovní

činností

 Ovládnutí lyží

 Rychlost

 Zvládnutí pohybu

 Překonání terénu

 Úspěch v soutěži

 Výuka

 Soutěžení

 závody

2. Zážitky spojené se zimou a 

pobytem na horách

 Místopis

 Znalost hor

 Výlety do okolí

 Sjezdy mimo 

sjezdovky

3. Zážitky spojené s činností ve 

skupině

 Společné zážitky

 Společné učení

 Kolektivní atmosféra

 Přátelství

 Skupinová

výuka

 Společné akce

 Atmosféra 

výuky

 Podíl klientů na 

výuce

4. Zážitek z vlastní zdatnosti

 Prožitek vlastního 
výkonu

 Pocit zdatnosti
 Pocit odreagování se 

od každodenních 
starostí

 Sebedůvěra
 Chuť do činnosti

 Úspěšné 
výsledky 
kurzu

 Volné cvičení 
a ježdění

 Povzbuzování 
klientů

 Individuální 
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přístup 
instruktora

    Pod pojmem instruktor si můžeme přestavit všechny vybrané pracovníky, kteří vyučují 

lyžování. Může to být učitel na lyžařském kurzu školy, instruktor na rekreačním pobytu, 

pracovník komerční lyžařské školy, rodič, který z nedostatku jiných možností nebo z vlastní 

iniciativy učí své děti. Základní požadavky na jejich práci se příliš neliší. Platí, že nejlepší 

instruktoři mají pracovat s mládeží, protože zde se jejich zkušenosti mhou uplatnit ve větší míře 

než u dospělých. Uveďme základní předpoklady dobrého lyžařského instruktora:

 Přiměřená tělesná zdatnost a kvalitní zvládnutí jízdy na lyžích

     Neumí-li instruktor dobře lyžovat, jeho svěřenci ho přestanou brzy akceptovat. Podmínkou 

dobré jízdy na lyžích je odpovídající fyzická kondice, o kterou by měl instruktor průběžně 

pečovat. Zároveň má mít vždy o něco vyšší technickou úroveň, než je cílová úroveň jeho žáků. 

Fyzickou zdatností se musí svým žákům alespoň vyrovnat.

 Základní vědomosti z teorie lyžařské výuky a praktické dovednosti

     Jsou to znalosti odborné lyžařské teorie (metodika, technika, názvosloví, mazání lyží, výzbroj, 

výstroj), doplněné některými poznatky z pedagogiky, psychologie a fyziologie člověka. 

Podmínkou pro úspěšné a široké využití teoretických vědomostí a poznatků v lyžařské výuce je 

neustálá konfrontace s vyučovací praxí. Instruktor musí teorii promyšleně vkomponovat do plánu 

výuky, musí ji v praxi ověřit a sledovat výsledky.

 Kladné psychické vlastnosti a dobrý vztah k vyučovaným klientům

     Tuto část instruktorovi role označujeme u žáků do věku deseti let za nejdůležitější a u žáků do 

patnácti let za velmi důležitou. Příjemný pocit při výuce, který učitel svým chováním a jednáním 
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vyvolává, přímo ovlivňuje výsledek.

 Role, v nichž žáci instruktora přijímají

      Stupeň seznamování – instruktor seznamuje žáky se zimním prostředím, má roli jejich 

pomocníka a ošetřovatele. Stupeň hra - instruktor vymýšlí společně s žáky různé soutěže úkoly a 

hry. Děti ho chápou jako „ vypravěče“ , „ náčelníka“ .                                                           

Stupeň učení - instruktor je v očích žáka trenérem, sekundární motivace žáků jej jednoznačně 

staví do vedoucí role. Je ten, kdo všechno umí a všechno ví.

    Instruktor – a platí to i pro cvičitele z řad rodičů – působí na své žáky tak přesvědčivě, jak 

opravdový a upřímný je jeho postoj. Žáci musí sami poznat, že s nimi lyžuje rád. Souhlasné 

pokývnutí hlavou, povzbuzující úsměv nebo kladná gestikulace přesvědčí žáka více než dobře 

míněné dlouhé povídání.

   Instruktor musí umět překonat bariéru učitel – žák a z bavit se direktivního způsobu chování. 

Žák musí mít neformální příležitost ukázat, co všechno umí. Jakmile žáci poznají správný postoj 

instruktora jsou s ním zajedno ve společném snažení a v rámci výuky přijmou i méně příjemné 

věci (např. častější opakování látky nebo šlapání do kopce)

    Od instruktora se obvykle očekává sugestivní projev, zapálení pro věc, dobrá nálada, úsměv, 

veselost, přiměřená náročnost, trpělivost a porozumění, ochota pomoci dětem i při 

nejchoulostivějších záležitostech, takt, spravedlnost a čistota jazykového projevu.

    Instruktor je v průběhu výukového dne postaven před řadu problémů: hledat ztracené lístky na 

vlek, upravovat helmu, nasazovat rukavice, čistit brýle, pomoci vstávat po pádu, nasazovat lyže, 

mazat lyže, utěšovat při neúspěchu ve výuce, urovnávat háky – a instruktor musí tyto problémy 

řešit klidně a trpělivě.

    Také strachu z jízdy by měl instruktor věnovat pozornost. Děti do šesti let zpravidla nemají 

strach, protože nemají žádné negativní zkušenosti. S chutí jsou do každého cvičení, ale nepřesně 
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odhadují své možnosti a většinou se přeceňují. U dětí ve věku šesti až deseti let je už strach 

patrný na první pohled. Instruktor musí reagovat změnou cvičení, zjednodušením úkolu, 

povzbuzením. Osvědčuje se nabídnout dětem možnost volby: dva slalomy s různě vzdálenými 

brankami, různě strmé svahy, menší a větší vlny atd. U dětí jedenáctiletých až čtrnáctiletých je 

nebezpečí, že strach neprojeví z obavy před posměchem ostatních žáků družstva. Jejich jízda není 

uvolněná a mohou se zranit. Instruktor musí takovou situaci poznat a citlivě zařadit úkoly, které 

zvládnou i slabší žáci bez zábran a strachu.

     Instruktor může své chování kontrolovat podle ohlasu u žáků. Má své chování systematicky 

sledovat a rozebírat (např. Připravil jsem dostatečně pečlivě výuku tohoto cviku? Byl jsem 

dostatečně pozorný a trpělivý při neúspěšných pokusech žáka?) Rozbor chování a jednání má být 

součástí hodnocení vyučovací jednotky a přípravy na další hodinu.

                                              (Treml, 1984)

2.1.2. Vyučovací zásady

     Shrnutím dlouhodobých zkušeností pedagogických pracovníků vznikly obecné požadavky na 

výuku, které nazýváme vyučovací zásady. Uplatnění nacházejí i při lyžařské výuce.

 Zásada uvědomělosti a aktivity

     Je dobré, když se žák ztotožní s výukovým záměrem učitele. Většinou je obtížné vytvořit u 

žáků kladný vztah k někdy monotónní činnosti opakování nacvičovaného prvku, ale podaří-li se 

učiteli žáka skutečně pro výuku získat, je žák ochoten absolvovat i cvičení, které se mu nedaří. 

Pedagogická zkušenost, že dobře se učí ten, kdo je povzbuzován a špatně ten, kdo je haněn, má 

pro výuku dětí a mládeže mimořádný význam. Abychom tuto zásadu dodržovali i při lyžařské 

výuce, budeme posilovat zájem a aktivní přístup žáků. Často povzbuzujeme, i když se žákovi 

nedaří. Každý dobrý výkon oceníme. Nestačí ale prohlásit: „ no, ujde to!“ . Při neúspěchu 
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hodnotíme alespoň snahu. Žáka občas uvedeme jako dobrý příklad. Instruktor musí mít k žákům 

přátelský vztah, má mít zájem o žákovi potíže a má je pomáhat řešit, má znát všechny žáky 

jménem. Žákův zájem o aktivní přístup znatelně oslabují časté pády kritizované instruktorem 

nebo naopak snaha, kterou instruktor přechází mlčením nebo ironickým komentářem.

 Zásada přiměřenosti a individuálního přístupu

     Při výběru učiva, metod a organizačních opatření přihlížíme ke stupni tělesného a duševního 

rozvoje žáků. Respektujeme věkové zvláštnosti, zdravotní stav, pohlaví, úroveň lyžařské 

dovednosti. Učitel musí vždy najít soulad mezi úkoly a možnostmi žáků.

Postupujeme: 

a) Od hrubého provedení cviku k jemnému                                               

b) Od snadného k obtížnému. Sem patří výběr vyučovacích cviků, volby vhodných sněhových a 

terénních podmínek, vhodná a kvalitní výzbroj, využívání lyžařského vleku. Výuku můžeme 

zjednodušit třeba tím, že jedeme pouze otevřené oblouky apod.                                                               

c) Od známého k neznámému. Dříve naučený oblouk na upraveném svahu a přejezd terénní 

nerovnosti postupně spojíme a nacvičíme nový oblouk pro přejíždění vln, z odšlapů ke svahu 

postupně nacvičme bruslení na rovině a později na svahu.                                      

d) Od jednoduchého ke složitému. Od oblouků v brankách na rovném upraveném svah přejdeme 

ke stejným obloukům na boulovatém a neupraveném svahu.

     Individuální výukový přístup spočívá v uložení různých úkolů, individuální radě jednotlivým 

žákům, zařazení volného ježdění apod. Součástí individuálního přístupu k žákovi je i to, že 

respektujeme žákův vlastní styl při jízdě jehož příčinou mohou být jednak žákovy předpoklady, 

jednak rozdíly ve výzbroji. Instruktor, ale hlavně rodič by měl umět rozeznat stylovou odlišnost 

od hrubé chyby. Drobnou stylovou odchylku tolerujeme.

 Zásada všestrannosti
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Všestrannost lyžování je dána variabilitou podmínek, ve kterých lyžařský sport probíhá.            

Patří sem:                                                                          

a) Fyzická připravenost a odpovídající tělesná zdatnost. Řadu prvků lyžařské techniky nemůžeme 

bez určitých fyzických předpokladů vůbec nacvičovat (odraz z hran, bruslení – síla nohou, odpich 

holemi – síla paží).                                                                           

b) Lyžařská všestrannost. Do výuky dětí rovnoměrně zařazujeme jízdu na lyžích běžeckých a 

sjezdových. Střídání jízdy na běžeckých a sjezdových lyžích má pozitivní vliv na rovnováhu a 

zvládnutí práce s vlastním těžištěm žáků. Jednak usnadní výuku, jednak rozšíří motivaci malých 

lyžařů . 

c) Technická všestrannost. Znamená vytvořit lyžařské pohybové dovednosti, které žák dokáže 

aplikovat v různých podmínkách a které mu umožní stále se zdokonalovat. V žádném případě 

není cílem lyžařské výuky dětí naučit pouze určité typy oblouků nebo jen některé prvky běžecké 

techniky.  

d) Vjemová všestrannost. Působením zrakového a sluchového vnímání záměrně rozšiřujeme 

smyslové vnímání kinestetické a vestibulární. Značně tím obohatíme žákovu představu o pohybu. 

Praxe poskytuje řadu možností: Cvičitel žáků sdělí své pocity, např.: „Boule mi stlačila nohy, 

jako bych místo nich měl pružiny“. Cvičitel žádá, aby žáci vyjádřili vlastní pocity při jízdě. 

Zařadíme cvičení, která vyvolávají řadu rychle za sebou následujících vjemů stejných a 

kontrastních (střídavé zatěžování špičky a paty lyží, sjezd šikmo se střídavým zatěžováním horní 

a spodní lyže, jet oblouky na rozhraní mezi upraveným a neupraveným terénem. Nechat žáky jet 

několik sekund se zavřenýma očima.

2.1.3. Kde budeme učit

    Správná volba odpovídajícího terénu patří při lyžařské výuce k podstatným faktorům, u dětí je 

jednoznačně nejdůležitější. Prvořadou podmínkou je velice mírný sklon svahu. Mírný svah není 
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pro děti nebezpečný, děti nemají strach, jejich jízda není křečovitá, nebojí se pádů a mohou tedy 

plnit pokyny instruktora. Hovoříme-li o celkově mírném sklon svahu, neznamená to, že terén 

nemůže být členitý, s krátkými úseky většího sklonu. Členitost svahu naopak umožňuje 

přirozenou diferenciaci výuky podle schopností žáků. Případné zrychlení jízdy by však mělo 

zůstat v mezích, které jsou pro děti únosné. Dbáme na to, aby v místě dojezdu byla rovina. Pokud 

takový svah není k dispozici, musí dojezd končit alespoň na velmi mírném sklonu.

     Důležitá je také dostatečná šíře a rozlehlost celého prostoru. Stísněné podmínky lesní paseky 

nepůsobí na žáky nejlépe. Při výuce dětí uvažujeme i o možnosti oddělit děti od lyžařského 

provozu. Ideální je lyžařská škola s dětským areálem nebo cvičný svah mimo hlavní sportovní 

středisko.

     Zároveň však platí, že lyžařský svah pro děti nemá být příliš daleko od chaty nebo autobusu. 

Dlouhá chůze děti zbytečně unaví a máme potom problémy s plněním základních podmínek při 

výuce dětí  (možnost odpočinku, ohřátí, teplé stravy, lékařského ošetření).

     Jak rostou lyžařské dovednosti našich žáků, stupňujeme i obtížnost lyžařských svahů. 

Postavíme-li na cvičném svahu sněhové terénní překážky a nerovnosti, bude děti výuka daleko 

více zajímat. Každá lyžařská škola by tedy měla být vybavena dětským lyžařským areálem. Ale 

ani pro rodiče nemusí být náročné postavit nějakou sněhovou nerovnost nebo překážku…

                                                               (Treml, 1984)

2.2. Systém lyžařského vzdělávání v České Republice

    Pozorování, jež bylo základem této práce, bylo provedeno v lyžařské škole Ski and Snowboard 
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Deštné v Orlických horách. Tato škola je členem Asociace Profesionálních Učitelů Lyžování 

(APUL). V následující části diplomové práce je stručně popsán systém lyžařského vzdělávání v 

České republice a světová zastřešující asociace ISIA.

2.2.1. ISIA ( Mezinárodní asociace lyžařských instruktorů )

obrázek 2 - logo ISIA

ISIA byla založena v roce 1959 a v současné době má 35 členů z celého světa. Podporuje 

spolupráci s ohledem na techniku, metodiku, didaktiku a otázky bezpečnosti v nejvyšší možných 

standardech. Značka isia může být používána výhradně členy asociace a jejich členskými 

školami. V rámci asociace najdete pod jednou střechou lyžování, snowboard, telemark a nordické 

lyžování.

                                                        (ISIA, 2006)
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2.2.2. Česká Republika

     Všechna oficiální akreditovaná střediska v České republice musí splňovat podmínky pro 

udělení licence. Tyto podmínky jsou oficiálně vydávány MŠMT. V České republice máme 

několik druhů takovýchto akreditačních středisek specializovaných na lyžování. 

Výtah z Metodického pokynu MPO č. 11/2000 ze dne 27.12.2000 Č.j. 59 928/00/4110

  Vydáním novely živnostenského zákona platné od 1. března 2000, došlo k zavedení nových 

vázaných živností. Příloh č. 2 ŽZ Skupina 214: Ostatní byla doplněna o živnost pro podnikání v 

oblasti tělesné výchovy a sportu, včetně stanovení průkazů způsobilosti. Jsou to živnosti:

 Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb,

 Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících pro regeneraci a 

rekondici,

 Průvodcovská činnost – horská, tělovýchovná a sportovní, v oblasti cestovního 

ruchu,

 Vodní záchranářská služba,

 Masérské, rekondiční a regenerační služby,

 Provozování solárií.

Vzdělávacími zařízeními pro oblast TVS jsou:

Školy TV směru:

1. Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze (FTVS UK)

2. Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého Olomouc (FTK UP)

3. Fakulta sportovních studií Univerzity Masarykovy Brno (FSpS)

Akreditační střediska pedagogických fakult vysokých škol:

4. Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (PF CUNI), 

5. Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (PF JU), 

6. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity (PF OSU),

7. Pedagogická fakulta Technické univerzity v Liberci ( PF TU)

8. Pedagogickou fakultou Univerzity Hradec Králové (PF UHK),

9. Fakulta pedagogická Západočeské univerzity Plzeň (FPE ZČU)
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A dalších VŠ například:

10. Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové (FIMU)

 Další vzdělávací zařízení zřizovaná fyzickými i právnickými osobami, které obdrží 

akreditaci od MŠMT ČR a jsou pověřena vydáváním dokladů o rekvalifikaci. Seznam 

akreditovaných zařízení pro TVS je uváděn na www stránkách MŠMT. V oblasti 

výuky lyžování vlastní akreditaci těchto 10 subjektů (Hrdý, 2005). Jsou to 

v oficiálním znění:

1. CESA – VUT Brno

2. Miroslav Strnad

3. Ski Plus systém Jaromír Lukáš

4. SL ČR

5. ČSLŠ

6. APUL

7. Sport BP Arnošt Binter

8. Dr. Houser 

9. Mgr. Stachová

10. TJ Rozvoj Praha 4 – SKIPLUS

                                                (MŠMT, 2006)

2.2.3. APUL  (Asociace Profesionálních Učitelů Lyžování)
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     Asociace profesionálních učitelů lyžování v České republice byla založena v roce 1992 za 

podpory starostů měst z Krkonoš z důvodů nedostatečného vzdělávacího systému instruktorů 

pracujících v komerčních lyžařských školách. Tato organizace sdružuje učitele lyžování z 

povolání, kteří splňují kritéria nezbytná pro práci v komerčních lyžařských školách. V současné 

době sdružuje APUL asi 1000 učitelů lyžování a 25 lyžařských škol.

     APUL je řádným členem SVL - Sdružení pro výuku lyžování v ČR. V květnu 1994 byl APUL 

oficiálně přijat do mezinárodní organizace ISIA (Mezinárodní asociace profesionálních učitelů 

lyžování) a úzce spolupracuje v oblasti metodiky a systému výuky s partnerskými asociacemi 

ostatních zemí. Jednotlivé stupně vzdělávání APUL (kurzy C, B a A) odpovídají mezinárodním 

standardům ISIA a jako takové jsou tedy mezinárodně uznávané.

     Asociace profesionálních učitelů lyžování v České republice velmi úzce spolupracuje s 

Rakouským svazem profesionálních učitelů, zejména s Tyrolským svazem učitelů (Tiroler 

Skileherer Verband). Základ používané metodiky tudíž vychází z metodiky rakouské, ale celý 

systém je dopracován zejména na základě zkušeností s výukou v našich lyžařských školách a 

aplikován na podmínky výuky v České republice. Tento přísně ucelený metodický systém 

obsahuje výuku sjezdového lyžování od úplného začátku, kdy se žáci učí používat lyžařskou 

výzbroj a výstroj a základní lyžařské dovednosti, až po sportovní jízdu v hlubokém sněhu, v 

boulích a také jízdu v neupraveném terénu a základy závodního lyžování. 

     Celé vzdělání APUL obsahuje kurzy licence "C", "B", "A", alpin kurz, snowboardový/běžecký 

kurz a slalomový kurz                                                           

(APUL, 2006)
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III. CÍLE A HYPOTÉZY

3.1. Úkoly práce

 Studium literatury související s výukou skupin a jednotlivců

 Stanovení přesných podmínek a zásad pro pozorování

 Pozorování

 Natočení vzorových hodin z obou forem výuky

 Analýza didaktické interakce

 Zpracování dat

 Vyjádření výsledků

3.2. Hypotézy

  

H 1 Se skupinou žáků se za vyučovací hodinu stihne probrat méně cvičení než s jednotlivcem. 

H 2 Předpokládáme, že u skupinové výuky bude efektivita výuky významně menší než u výuky 

individuální.

3.3. Rozsah platnosti

     Zjištěné výsledky a závěry mohou být použity nejen pro výuku lyžování, ale pro jakékoliv 

sportovní odvětví, jež je možno vyučovat v obou zmiňovaných formách výuky.
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IV. METODIKA PRÁCE

     Moje práce je založena na pozorování a následné analýze a komparaci sebraných dat pomocí 

Analýzy didaktické interakce (ADI).

     Tato metoda Dobrého, Svatoně, Šafaříkové a Marvanové využívá observační, záznamní a 

výpočetní techniky, které umožňují získat empirická data o činnostech účastníků didaktického 

procesu – učitele a žáků – ve vyučovací jednotce tělesné výchovy (VJ). Pod pojmem „didaktická 

interakce“ rozumíme všechno to, co se děje mezi účastníky didaktického procesu a také to, co je 

podstatné z hlediska jejich vzájemného působení a žádoucího efektu. Základem této metody je 

kategoriální systém, ve kterém jsou všechny oblasti pozorované skutečnosti vymezeny a 

utříděny. (Dobrý a kol., 1996)

     Pro pozorování byl vybrán instruktor s dlouholetou praxí v daném oboru a žáci přibližně 

stejného věku a stejné úrovně lyžařské zdatnosti.

     Základním souborem je vybraná hodina (50 min) skupinové a hodina (50 min) individuální 

výuky.

4.1. Vysvětlení pojmů

Analýza je „ technika kvantitativního výzkumu sdělení, textů a dokumentů, snažící se skrze 

systematický popis zjevných obsahů o jejich hlubší interpretaci“

Komparace znamená „ ….srovnání, přirovnání. Komparativní metoda zjišťuje podobnosti a 
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rozdíly mezi určitými jevy,….“                             (Velký slovník naučný Diderot, 1999)

4.2. Analýza didaktické interakce

     V každém didaktickém procesu dochází k interakci mezi učitelem a žákem. Tato didaktická 

interakce probíhá v mnoha formách a je ovlivněna mnoha faktory. Studiem této interakce se 

zabývalo mnoho autorů. Jedním z prvních vědců, kteří ovlivnili pokusy vyvinout Analýzu 

didaktické interakce v tělesné výchově (ADI), byl H. H. Anderson (1967). Přestože výzkumy 

nejen jeho, ale i některých dalších autorů byly realizovány již ve třicátých letech, staly se jejich 

výsledky pro nás dostupné až koncem let 60. Anderson se pokusil měřit učitelovo chování ve 

styku s žáky. Konstatoval, že učitelovo chování vytváří ve třídě popsatelné klima. 

     Silný vliv na vznik a vývoj Analýzy didaktické interakce mělo dílo “ Die padagogische 

Tatsachenforschung” ( Petersen a Petersen 1965). Zde bylo poprvé použito písemného záznamu 

autentického dění ve vyučovací jednotce včetně řečového projevu učitele.

     Tvůrcem nejznámějšího observačního a kategoriálního systému, vytvořeného v 50. letech, byl 

Flanders (1970). Vytvořil pro své výzkumy v naukových předmětech interakční systém FIAS ( 

Flanders Interaction Analysis System), v němž se zaměřil na závislost žáka na učiteli a na 

rozlišení učitelova vlivu na přímý a nepřímý. K dalším badatelům v oblasti výzkumu učitelovy 

činnosti, kteří ovlivňovali vznik a vývoj ADI, patří Bales (1950) a Bellack (1966), o jehož díle 

referuje v naší literatuře Tollingerová (1971). Jejich práce přispěly k vytvoření, precizaci a 

validizaci kategoriálního systému ADI, který byl vytvořen na UK FTVS kolektivem autorů pod 

vedeném prof. Dobrého. (Dobrý a kol, 1996).

     ADI umožňuje na základě empirických dat reprodukci didaktického procesu. Tím vytváří 
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předpoklady pro přechod od pouhého popisu jedinečných událostí ke zkoumání opakujících se 

tendencí didaktického procesu a k poznání jeho podstaty. Pomocí ADI je možné zaznamenávat 

děj ve vyučovací jednotce a relevantní souvislosti na časové ose a formulovat nejrůznější 

výzkumné úkoly, které by odpovídaly na otázku jaký je, jaký byl a jaký by měl didaktický proces 

být.

     Předností ADI je vysoká spolehlivost získaných didaktických faktů, časová neomezenost při 

jejich zpracování možnost uchování pro další výzkumy. 

Jádrem metody je kategoriální systém,v němž jsou všechny deskriptory pozorované didaktické 

skutečnosti vymezeny a utříděny.

4.3. Kategoriální systém ADI

o Základem ADI je 9 kategorií, které vymezují:

o Formy chování učitele

o Formy chování žáka nebo skupiny žáků ve funkci

o Formy projevu učitele

o Postojovou aktivitu učitele a míru vyjádření věcného obsahu

o Druh činnosti, která je předmětem didaktické interakce

o Činnost žáka, skupiny, celé třídy, determinující současně vztah učitele k ostatním 

účastníkům didaktického procesu.

     Každá kategorie má různý počet disjunktivně definovaných subkategorií, opatřených znakem, 

který umožňuje jejich záznam a další zpracování.

Relativně přesný popis didaktické skutečnosti umožňuje 9 kategorií a 78 subkategorií.

     Ústředním jevem kategoriálního systému je – podobně jako v mnoha jiných interakčních 

výzkumech – činnost učitele. Její obsah, vlastnosti a změny jsou registrovány pětisekundových 

devítimístných jednotkách didaktické interakce (JDI) pomocí znaků obsažených v 9 kategoriích. 

Některá místa v záznamu JDI mohou být prázdná. Kategorie označujeme číslicemi 1 až 9. 
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Subkategorie označujeme písmeny, pokud je vztah ke kategorii evidentní. Není-li tento vztah 

jasný, označíme subkategorii číslicí (tj. znakem kategorie) a písmenem (tj. znakem subkategorie).

4.4. Definice kategorií a subkategorií

1.KATEGORIE

Obsahuje formy učitelova chování, tvořící zjevnou část učitelovy činnosti

SUBKATEGORIE

A – Instrukce: forma chování – vztahující se k nové činnosti žáků – určující a popisující novou 

činnost (tj. učební cíl) žáků – spouštějící nebo ukončující činnost žáků – rytmizující- pobízející –

upozorňující na kritická místa činnosti žáků, která bude bezprostředně následovat – nápověda –

slovní dopomoc k činnosti, se kterou byl žák seznámen.

Příklady ( jsou přepsány ze záznamu v autentickém znění):

„Ty budeš pískat!“

„V těch trojicích budete spolu odbíjet!“

„Postavte se proti sobě šířku tělocvičny!“

„Procvičte vrchní odbytí obouruč!“

„Položte švihadlo na zem!“

(žáci běží)…“a chůze!“…“Vpřed!“…“Začít!“…“Končit!“

(žák se rozbíhá)….“a mohutný odraz“ (slovní dopomoc ještě před odrazem).

„Ve dvojicích přihrávky v pohybu.“

B – Korekce: forma chování – požadující okamžitou nebo časově poněkud oddálenou změnu v 

prováděné činnosti – vztahující se k některým kritickým místům nebo částem již vykonané 

činnosti.

Příklady:

„Pokud vám to nejde a ten míč se nedaří odbít dvakrát souvisle, tak to vždycky chytněte a 
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spoluhráčce to nahrajte vrchem“ (po přerušení činnosti)

„Netahejte ty žíněnky po zemi, noste je!“ (předtím pokyn, aby přinesli žíněnky).

„Všichni tři musí nabíhat současně!“

„Zvolna, zvolna, přihrávka musí být od toho vybíhajícího přesná.“

„Neplácej do míče jednou rukou, nesmečuj!“

„Chyť a rozehraj znovu!“

C – Zpětná informace: forma chování – vztahující se k průběhu nebo výsledku vykonané 

činnosti – hodnotící činnost, nebo její výsledek.

Příklady:

„Podbíháte to!“... „Nejde vám to!“…“To je krátké!“

„Petře, to je nějaká rychlost?“…“Dobré!“…“Je to na vás těžké.“

„Odbíjejte to pořád dlaní!“…“Nohy šly brzy nahoru, proto se ti to nepodařilo“…“Zakláníš pořád 

hlavu, nemáš ji na hrudníku.“

D – Oznámení: forma chování – nemající podobu instrukce, korekce nebo zpětné vazby.

Příklady:

„Příště to natrénujeme.“…“Do příští hodiny si přineste tepláky.“

E – Dotaz: forma chování – vyžadující odpověď – odstraňující nejasnosti nepřesnosti –

vysvětlující stav atd.

F – Recepce: forma chování – přijímající různá sdělení, odpovědi, dotazy v přímém komunikační 

spojení.

G – Pozorování: forma chování – zaměřující se na kontrolu nebo diagnózu činnosti.

H – Posuzování: forma chování – zaměřující se zjevně na hodnocení výkonu, dodržování 

pravidel apod.

J – Spoluúčast: forma chování: (bez mluveného projevu) – předcházejícím možným úrazům –

manifestující aktivní spoluúčast na činnosti se žáky – dopomoc – záchrana.

Pozn.: Je-li pohybové chování spojeno s mluveným projevem, pak mluvený projev rozhoduje o 

zařazení do první kategorie. Ve 4. kategorii se pak objeví B.

K - Nejasná situace: situace, kdy učitel je rušen různým mimovyučovacím zásahem, kdy se 

jedná o mimovyučovací záležitosti, kdy je vzdálen, kdy je vázán přípravou pomůcek, kontrolou 

podmínek (čas, bezpečnost) atd.
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2.KATEGORIE

Obsahuje formy chování žáka ve funkci.

„Žák ve funkci“ je výkon role, do níž byl žák delegován učitelem a převzal od něj některá jeho 

rozhodnutí a úkoly.

SUBKATEGORIE

A – Instrukce

B – Korekce

C – Zpětná informace

D – Oznámení

E – Dotaz

F – Recepce

G – Pozorování

K – Posuzování

J – Záchrana

K – Necvičební úkol

L – Demonstrace

Příklady:

Žák je pověřen organizací nástupu, vedením rozcvičení, rozhodováním, měřením, demonstrací, 

vedením družstva apod.

3.KATEGORIE

Osahuje formy chování skupiny žáků ve funkci. „ Skupina žáků ve funkci“ je výkon role, do 

níž byla skupina žáků delegována učitelem a převzala některá jeho rozhodnutí a úkoly

SUBKATEGORIE

A – Instrukce

B – Korekce

C – Zpětná informace

D – Oznámení

E – Dotaz

F – Recepce

G – Pozorování
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K – Posuzování

J – Záchrana

K – Necvičební úkol

L – Demonstrace

4.KATEGORIE

Obsahuje formy projevu učitele.

SUBKATEGORIE

A – Řečový projev

B – Řečový a pohybový projev

C – Pohybový projev ( spojený s mlčením)

D – Nonverbální akustický projev

E – Mlčení (bez výrazného pohybového projevu)

F – Taktilní projev

G – Písemný projev (spojený případně s řečovým projevem)

H – Obrazový ( ikonografický) projev (spojený případně s řečovým projevem)

J – Nonverbální akustický a řečový projev

K – Taktilní a řečový projev

Pozn.: Za pohybový projev se nepovažují pouhé lokomoční pohyby (přemísťování, náhodné 

změny postojů atd.).

5.KATEGORIE

Obsahuje druhy postojové aktivity a míry vyjádření věcného obsahu. Postojová aktivita se 

diferencuje na integraci, dominanci a neutrálnost. Integrace a dominance tvoří emocionálnost. 

Jejím protipólem je neutrálnost.

Integrace je postojová aktivita, projevující se:

- podporou aktivity žáků, slovní nebo pohybovou dopomocí, prekorekcí, 

vysvětlováním hlubších souvislostí, tj. strukturací učiva atd. (co dělat a 

jak to dělat),

- pozitivní stimulací, pochvalou, souhlasem, potvrzením, odměnou, 

kladným hodnocením, žertem.
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Dominance je postojová aktivita, projevující se:

- přinucováním k nové činnosti, která se bezprostředně očekává

- kritikou, negativním hodnocením, odmítnutím, inhibicí, tlumením 

žádoucích projevů, ironií, trestem, vylučováním.

Neutrálnost je postojová aktivita, která se neprojevuje ani integrací, ani dominancí. 

Míra vyjádření věcného obsahu je dvojího druhu. Výraz „ S vyjádřeným věcným obsahem“

označuje druhy chování, ve kterých se explicitně projevuje vztah k činnosti. Ze sdělení jasně 

vyplývá, co se hodnotí, co se má opravit, co se má dělat (např.: předpažit, končit, hlava byla 

dobrá, pokrčit nohy atd.), Pozn.: forma projevu (4. kategorie) může být ve spojení s věcně 

vyjádřeným obsahem pohybová (demonstrace), nonverbálně akustická atd. Výraz „ Se 

zamlčeným věcným obsahem“ označuje druhy chování, ve kterých vztah k věcné činnosti 

vyplývá pouze z kontextu, je implicitní.

SUBKATEGORIE

A – Integrace s vyjádřeným věcným obsahem

Příklady:

„Chyť a rozehraj pravou!“ (jedná se o korekci ve smyslu co dělat“)

„Je důležité, abyste optimálně nahráli. Když hraješ nízko, nemá cenu, aby spoluhráč vyskakoval.“

„Ta kombinace byla výborná!“

„Ještě jednou připomínám, musíte odbíjet v podřepu, na míč musíš vidět.“ (spojení s korekcí)

„Chyť a rozehraj znovu!“ (spojení s korekcí)

B – Integrace se zamlčeným věcným obsahem

Příklady:

„Bylo to výborné!“…“To se vám povedlo!“…“Ano, správně!“

C – Dominance s vyjádřeným věcným obsahem

Příklady:

„Ty budeš pískat!“…“Nesmíte odbíjet dlaní!“
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„Matouši, pojď sem! Vždyť jim tam překážíš!“

„Nesmíš ten míč odbíjet za hlavou!“…“Ten výskok nebyl dobrý.“ 

D – Dominance se zamlčeným věcným obsahem

Příklady:

„Pokračuj!“…“Připravit – vpřed!“…“Končit!“

E – Neutrálnost s vyjádřeným věcným obsahem

Příklady:

„Ukážu tady s Poláčkem a Horynou.“…“Kolik jste měli nejvíce?“

„Procvičíme vrchní odbití obouruč.“

„Po chycení míče se hráč zastaví dvojtaktem pravá-levá.“

F – Neutrálnost se zamlčeným věcným obsahem

Příklady:

Učitel mlčky pozoruje…Učitel recipuje žákovu otázku.

Učitel pozoruje žáky, kteří rozhodují.

6.KATEGORIE

Obsahuje druhy činnosti, které jsou předmětem didaktické interakce

SUBKATEGORIE

A – Učební činnost

B – Organizační činnost

C – Sociálně mravní

D – Pozdrav

E – Nefunkční činnost bez didaktického významu

7.KATEGORIE

Obsahuje druhy činnosti žáka determinující současně vztah učitele v didaktické interakci k 

žákovi.

SUBKATEGORIE

A – Přímá recepce – žák přijímá pasivně informaci, je v klidu, v nečinnosti

B – Nepřímá recepce, čekání – žák je v klidu, v nečinnosti, přijímá informaci, která není 

adresována přímo jemu
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C – Výkon činnosti pod přímou kontrolou – žák je při výkonu své činnosti přímo pozorován či 

posuzován učitelem

D – Výkon činnosti bez přímé kontroly – žák není při výkonu své činnosti přímo pozorován 

učitelem, učitel je však přítomen ve vyučovací jednotce

E – Studium písemných obrazových informací pod přímou kontrolou – žák se aktivně 

seznamuje s informací upravenou písemně nebo předloženou ve formě fotografie, obrazu, 

videozáznamu, filmu, učitel jej pozoruje

F – Studium písemných a obrazových informací bez přímé kontroly

G – Projev vlastní iniciativy – žák se hlásí, dotazuje se učitele, samostatně se projevuje 

pohybem, iniciativa vychází ze samotného žáka

H – Odpověď – žák reaguje na dotaz učitele slovně, ohybem, gestikulací atd.

8.KATEGORIE

Obsahuje druhy činnosti skupiny žáků determinující současně vztah učitele v didaktické interakci 

ke skupině.

SUBKATEGORIE

A – Přímá recepce – skupina žáků přijímá pasivně informaci, je v klidu, v nečinnosti

B – Nepřímá recepce, čekání –skupina žáků je v klidu, v nečinnosti, přijímá informaci, která 

není adresována přímo jí

C – Výkon činnosti pod přímou kontrolou – skupina žáků je při výkonu své činnosti přímo 

pozorována či posuzována učitelem

D – Výkon činnosti bez přímé kontroly – supina žáků není při výkonu své činnosti přímo 

pozorována učitelem, učitel je však přítomen ve vyučovací jednotce

E – Studium písemných obrazových informací pod přímou kontrolou – skupina žáků se 

aktivně seznamuje s informací upravenou písemně nebo předloženou ve formě fotografie, obrazu, 

videozáznamu, filmu, učitel ji pozoruje

F – Studium písemných a obrazových informací bez přímé kontroly

G – Projev vlastní iniciativy – skupina žáků se hlásí, dotazuje se učitele, samostatně se 

projevuje pohybem, iniciativa vychází ze samotné skupiny žáků

H – Odpověď – skupina žáků reaguje na dotaz učitele slovně, ohybem, gestikulací atd.
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9.KATEGORIE

Obsahuje druhy činnosti celé třídy nebo zbývající části třídy, determinující vztah učitele v 

didaktické interakci ke třídě.

SUBKATEGORIE

A – Přímá recepce – celá třída nebo zbývající část třídy přijímá pasivně informaci, je v klidu, v 

nečinnosti

B – Nepřímá recepce, čekání – celá třída nebo zbývající část třídy je v klidu, v nečinnosti, 

přijímá informaci, která není adresována přímo jí

C – Výkon činnosti pod přímou kontrolou – celá třída nebo zbývající část třídy je při výkonu 

své činnosti přímo pozorována či posuzována učitelem

D – Výkon činnosti bez přímé kontroly – celá třída nebo zbývající část třídy není při výkonu 

své činnosti přímo pozorována učitelem, učitel je však přítomen ve vyučovací jednotce

E – Studium písemných obrazových informací pod přímou kontrolou – celá třída nebo 

zbývající část třídy se aktivně seznamuje s informací upravenou písemně nebo předloženou ve 

formě fotografie, obrazu, videozáznamu, filmu, učitel je pozoruje

F – Studium písemných a obrazových informací bez přímé kontroly - celá třída nebo 

zbývající část třídy se aktivně seznamuje s informací upravenou písemně nebo předloženou ve 

formě fotografie, obrazu, schématu, videozáznamu, filmu atd., učitel je přítomen ve vyučovací 

jednotce, avšak celou třídu nebo zbývající část třídy přímo nepozoruje

G – Projev vlastní iniciativy – celá třída nebo zbývající část třídy se hlásí, dotazuje se učitele, 

samostatně se projevuje pohybem, iniciativa vychází z celé třídy nebo zbývající části třídy

H – Odpověď – celá třída nebo zbývající část třídy reaguje na dotaz učitele slovně, ohybem, 

gestikulací atd.

                                                         (Dobrý a kol., 1996)
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V. VÝSLEDKY A DISKUSE

  

   V této práci byly porovnávány dvě vzorové hodiny. Hodiny individuální a hodina skupinové 

výuky sjezdového lyžování. 

   Výsledky byly zpracovány pomocí ADI. Počet cvičení a počet jízd na vleku je výsledkem 

rozboru videozáznamu.

    První hypotéza se potvrdila. Rozdíly v počtu probraných cvičení ve všech částech vyučovací 

jednotky jsou patrné.

Graf 1.
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Šestičlenná skupina během 50 minut vyjela na vleku 6krát. Jednotlivec s instruktorem 12krát.

Graf 2.
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Z videa, které bylo zpracováno pomocí ADI, jsme získali výsledky pro jednotlivé kategorie 1. –

9.   (2., 3. a 8. kategorie se v našem případě nevyskytuje).

1.Kategorie - formy učitelova chování, tvořící zjevnou část učitelovy činnosti

Graf 3.

Graf 4.
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V této kategorii se největší rozdíl objevil ve využívání korekce. V subkategorii instrukce byl 

rozdíl minimální. Také spoluúčast – dopomoc byla ve skupinové výuce výrazně častějším jevem.

4. Kategorie - formy projevu učitele

Graf 5.
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Graf 6.

V této kategorii pozorujeme u skupinové výuky značně větší podíl řečového projevu, což je 

v praxi způsobeno náročnější organizací skupiny než jednotlivce. Vyšší procento taktilního 

projevu u individuální výuky bylo zapříčiněno častými pády žáka.
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5. Kategorie - formy projevu učitele

Graf 7.

Graf 8.

V páté kategorii se u skupinové výuky ukazuje větší neutrálnost postoje ( 68%) oproti 

individuální výuce (33%).
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a integrace, str.)
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6. Kategorie - druhy činnosti, které jsou předmětem didaktické interakce

Graf 9.

Graf 10.

V této kategorii pozorujeme pouze minimální rozdíly. Jak ve skupinové, tak v individuální výuce 

byla naprostá většina času věnována učební činnosti. Výraznější rozdíl můžeme pozorovat pouze 

v subkategorii pozdrav. Seznámení s více početnou skupinou je logicky časově náročnější.
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7. Kategorie - druhy činnosti žáka determinující současně vztah učitele v didaktické interakci 
k žákovi

Graf 11.

Graf 12.
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Činnost jednotlivce a činnost jednoho konkrétního člena skupiny, kterému se instruktor právě 

věnuje, je téměř totožná. Teprve graf 9. kategorie ukazuje, jakou část hodiny byl zbytek skupiny 

pasivní, v nečinnosti.

9. Kategorie - druhy činnosti skupiny žáků determinující současně vztah učitele v didaktické 
interakci ke skupině

Graf 13.
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kontrolou instruktora pouze 34% času.

Tento graf potvrzuje i druhou hypotézu.

Všechny grafy vychází z výsledků hodnocení vyučovacích jednotek, které bylo provedeno 

pomocí ADI. Následující 4 tabulky obsahují konkrétní nominální a procentuální výsledky obou 

sledovaných hodin.

Tabulka 2. Nominální zpracování hodiny individuální výuky

Tabulka 3. Procentuální zpracování hodiny individuální výuky

v % 1.kategorie4.kategorie
5. 
kategorie 6kategorie

7. 
kategorie 8.kategorie9.kategorie

A 48,0 23,2 34,6 91,6 19,7 86,8 86,8

B 21,8 48,9 6,0 5,5 2,6 13,0 0,2

Subategorie1.kategorie4.kategorie
5. 
kategorie 6kategorie

7. 
kategorie 8.kategorie9.kategorie

A 280 135 202 534 115 506 506

B 127 285 35 32 15 76 1

C 0 26 155 1 418 1

D 10 2 13

E 16 98 50 16

F 3 3 139

G 77 15 76

H 4 7

J 50

K 16 36

čas 48,58333

sum 583 583 583 583 583 583 583
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C 0,0 4,5 26,6 0,2 71,7 0,2 0,0

D 1,7 0,0 0,3 0,0 2,2 0,0 0,0

E 2,7 16,8 8,6 2,7 0,0 0,0 0,0

F 0,5 0,5 23,8 0,0 0,0 0,0 0,0

G 13,2 0,0 0,0 0,0 2,6 0,0 13,0

H 0,7 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0

J 8,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

K 2,7 6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tabulka 4. Nominální zpracování hodiny skupinové výuky

Subkategorie
1. 
kategorie 4.kategorie5.kategorie6.kategorie7.kategorie8.kategorie9.kategorie

A 277 184 53 473 76 81

B 63 180 53 30 2 189

C 22 62 385 180

D 20 54 1 10 1 73

E 13 86 219 13 3

F 4 138

G 40 16

H 9

J 97

K 12

čas 43,83333

sum 526 526 526 526 489 0 526

Tabulka 4. Procentuální zpracování hodiny skupinové výuky

v% 1.kategorie4.kategorie
5. 
kategorie 6kategorie

7. 
kategorie 8.kategorie9.kategorie

A 52,7 35,0 10,1 89,9 15,5 15,4

B 12,0 34,2 10,1 5,7 0,4 35,9

C 0,0 4,2 11,8 0,0 78,7 34,2

D 3,8 10,3 0,2 1,9 0,2 13,9
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E 2,5 16,3 41,6 2,5 0,0 0,6

F 0,8 0,0 26,2 0,0 0,0 0,0

G 7,6 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0

H 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0

J 18,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

K 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

     Provedeným pozorováním a následnou analýzou jsme tedy získali několik zajímavých 

výsledků – v úvodní části (graf 1.) (rozcvičení) se počet cvičení u obou forem výuky lišil pouze 

nepatrně (v individuální výuce se probralo o jedno cvičení více). Zato v hlavní části hodiny už 

pozorujeme rozdíl velký. Přestože v obou hodinách byla volena cvičení stejného druhu a stejné 

obtížnosti, v důsledku technické náročnosti lyžařských průpravných cvičení a nutnosti korekce a 

opětovného vysvětlování daných cviků se na konečném čísle probraných cvičení výrazně projevil 

rozdíl v počtu vyučovaných žáků (individuální výuka – 1 žák a skupinová výuka – 6 žáků).  

V individuální výuce se v hlavní části hodiny podařilo probrat 15 cvičení, zatímco v hodině 

skupinové výuky pouze 9 cvičení.

    Žák, který byl vyučován individuálně vyjel v průběhu hodiny na vleku 12krát (graf 2.). Žáci, 

kteří byli součástí skupiny, vyjeli na vleku pouze 6krát. 

Výsledkem porovnání hodnot prvních kategorií z individuální a skupinové výuky (graf 3. a 4.)  je 

významný rozdíl v subkategorii korekce. U individuální výuky tvořila korekce 21% celkového 

projevu učitele. U výuky skupinové pouze12%. Korekce obecně má velmi významný vliv na 

proces motorického učení. Její využívání je pro motorické učení nezbytné.

Ve 4. kategorii ( grafy 5. a 6.) se největší rozdíl projevil v procentuálním vyjádření využití 

řečového projevu. Tento fakt je výsledkem náročnější organizace početnější skupiny.

V 5. kategorii (grafy 7.a 8.) se ukazuje více než dvojnásobné využití neutrálního postoje u 

skupinové výuky. To je způsobeno slabší sociální vazbou ke skupině než k jedinci. Zajímavé je, 
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že přes velký rozdíl v procentuálním využití neutrální postojové aktivity učitele se poměr 

integrace a dominance u obou forem výuky téměř neliší.

Poměr vysvětluje výpočet indexu postojové aktivity:

                                                      X1 – X2         

Index Dominance/Integrace  =   --------------  ,  při čemž X1=četnost D, X2=četnost I

                                                      X1 + X2

Pro individuální výuku je index dominance:  0,203046 

A pro skupinovou výuku: 0,254438

Obě hodnoty se tedy pohybují v zóně střední intenzity dominance.

     Důležité výsledky přináší 9. kategorie, která se zabývá druhem činnosti celé třídy. Sečteme-li 

procentuálně vyjádřené části hodiny skupinové výuky, kdy  žák vykonával přímou recepci a část, 

kdy vykonával učební činnost pod přímou kontrolou, dostaneme číslo 49% ( 15% + 34% viz. graf 

13.), což je nesrovnatelné s téměř stoprocentní hodnotou u individuální výuky.

     

VI. ZÁVĚR
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     Výsledky analýzy vzorových hodin tedy jasně ukazují výhody individuální výuky. K tomu, 

abychom  jednoznačně  zavrhli skupinovou výuku se však nepřikláním. V teoretické části této 

práce jsou (Tabulka 1.) rozděleny cíle, které jsou pro žáka (klienta, dítě) důležité. Ne každý jede 

na hory s touhou zvládnout za jeden týden za sezónu co nejvíce lyžařské techniky nebo dokázat 

sjet sjezdovku precizním stylem odpovídajícím nejnovějším metodickým poznatkům.

    Přestože tato práce ukazuje, že rozdíl v počtu jízd na vleku během hodiny je u individuální 

výuky dvojnásobný věřme, že dítě bude mít mnohem intenzivnější zážitek, když s ostatními 

malými lyžaři namísto zvyšování efektivity výuky neúnavnými opakováním cvičení postavíte ze 

sněhových bábovek hrad a další jízdu ho se zvukovými efekty katastrofické apokalypsy zničíte…

    Protože žákem nemusí (obzvláště v komerčních lyžařských školách) být jen dítě, pro příklad je 

vhodné uvést, že taková skupina vysokoškolských studentů z Jihoafrické Republiky jistě ocení 

možnost sdílení nových zážitků na lyžích více, než dvojnásobnou hodnotu využívání korekce 

v projevu instruktora v individuální výuce...

    Neméně podstatnou roli jistě bude hrát i finanční stránka problému. Přestože u individuální 

výuky nacházíme kladné jevy vytvářející efektivní výuku v až dvakrát větších hodnotách, než u 

skupinové výuky, cena individuální výuky se v komerčních školách může pohybovat vysoko nad 

dvojnásobkem ceny, kterou zaplatíte, když se přihlásíte do výuky skupinové…

     V rozhodování, zda zvolit individuální či skupinovou výuku, by měla hrát roli také zdatnost 

žáka. Z praxe je známo, že skupinová výuka má přínos pro žáky, kteří již zvládnou sami zastavit. 

Až s touto úrovní zdatnosti se totiž nabízí možnost hromadného přístupu ke skupině. Pokud 

členové skupiny této úrovně ještě nedosáhli, v praxi se bude jednat o pouhé rozdělení vyučovací 

doby a pozornosti instruktora rovnoměrně mezi všechny žáky. Máme-li např. skupinu šesti 

takových žáků, výsledek je téměř shodný s jednou šestinou individuální výuky…

Závěrem tedy musím konstatovat, že rozhodujícím faktorem, ovlivňujícím volbu formy výuky, je 

otázka: „Co od výuky očekáváme?“  S ohledem na naše možnosti.
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	Efektivita výuky je ve vzdělávacím procesu jednou z nejdůležitějších věcí Dobrý a kol. 1997. Avšak menší efektivita výuky může být na druhé straně vyvážena intenzivnějšími zážitky z vyučovaného sportovního odvětví, vybudováním lepšího vztahu k dané aktivitě či objevováním nových pocitů a posunováním hranic vlastních schopností. Fromel, 1992
	Každá z těchto forem má tedy své výhody a nevýhody. Pomineme-li subjektivní pozitiva a negativa která může skupinová výuka přinášet motivace, intenzivnější zážitky, sociální interakce ve skupině, nesourodost vybavení členů skupiny, různá úroveň zdatnosti atd., dá se předpokládat větší efektivita výuky ve formě individuální. Tato práce by měla číselně a graficky vyjádři rozdíly v didaktické interakci v individuální a skupinové výuce a s přihlédnutím k mnohým pozitivům skupinové výuky pomoci při rozhodování jakou formu výuky v praxi zvolit.
	II. TEORETICKÁ VÝCHODISKA
	2.1. Didaktika lyžování
	2.1.1. Obecná didaktika lyžování
	Ve většině teorií vyučování se označují žák – učitel – učivo za tři činitele, kteří svým způsobem ovlivňují výsledek výuky. Jejich vztah vyjadřuje následující schéma :
	Schéma 1.
	Položíme-li si otázku: „kdo je účastníkem výuky?“ musíme brát v úvahu především:
	Zájmy žáků a motivy jejich účasti na výuce
	U dětí není škála motivů široká. Často jsou účastníky výuky děti, které k lyžování a horám nemají dosud vztah a k lyžařské výuce je přihlásili rodiče, nebo se na hory dostaly v rámci školní výuky. Není ojedinělý případ, když před lyžařským instruktorem stojí plačící dítě, které odmítá lyžovat. U takového žáka musíme nejprve vzbudit zájem o zimní prostředí a lyžování.
	Pohybové nadání klientů
	Rychlost osvojování lyžařských dovedností je závislá na žákových předpokladech. Instruktor musí s přihlédnutím k motorickým možnostem žáků stanovit přiměřené cíle, žákům při vynaložení odpovídajícího úsilí dosažitelné.
	Stupeň fyzické připravenosti
	Do kurzů přicházej klienti s různou úrovní fyzické zdatnosti. Část klientů má díky pravidelným sportovním aktivitám dobrou fyzickou zdatnost a zvýšená fyzická námaha při lyžování jim nedělá potíže. Klienti, kteří sportují málo nebo nesportují vůbec, mají většinou velice nízkou fyzickou odolnost. Instruktor musí tuto skutečnost stále brát v úvahu a posuzovat podle ní výsledky ve výuce.
	Věkové skupiny lyžařů
	Dělení klientů na samostatné věkové skupiny znamená pro lyžařskou výuku značný přínos, protože každé věkové skupině můžeme určit nejvhodnější cíl, zvolit metody, prostředky.
	Úroveň lyžařské vyspělosti klientů
	Lidé žijící na horách, v blízkosti hor a lidé, kteří na hory jezdí pravidelně několikrát za rok se budou úrovní lyžařské dovednosti lišit od lidí, jejichž bydliště je vzdáleno desítky kilometrů od horského prostředí a na hory jezdí jen jednou či dvakrát za sezónu.
	Zařadíme-li klienta do správné kategorie dle předchozích několika bodů, je rovněž nutné zamyslet se nad otázkou: „co klient od lyžařské výuky očekává?“
	I zde nacházíme několik faktorů které by měl dobrý instruktor respektovat. Chceme-li zjistit, co vlastně klient od výuky očekává, musíme znát jeho představy a cíle:
	Pod pojmem instruktor si můžeme přestavit všechny vybrané pracovníky, kteří vyučují lyžování. Může to být učitel na lyžařském kurzu školy, instruktor na rekreačním pobytu, pracovník komerční lyžařské školy, rodič, který z nedostatku jiných možností nebo z vlastní iniciativy učí své děti. Základní požadavky na jejich práci se příliš neliší. Platí, že nejlepší instruktoři mají pracovat s mládeží, protože zde se jejich zkušenosti mhou uplatnit ve větší míře než u dospělých. Uveďme základní předpoklady dobrého lyžařského instruktora:
	Přiměřená tělesná zdatnost a kvalitní zvládnutí jízdy na lyžích
	Neumí-li instruktor dobře lyžovat, jeho svěřenci ho přestanou brzy akceptovat. Podmínkou dobré jízdy na lyžích je odpovídající fyzická kondice, o kterou by měl instruktor průběžně pečovat. Zároveň má mít vždy o něco vyšší technickou úroveň, než je cílová úroveň jeho žáků. Fyzickou zdatností se musí svým žákům alespoň vyrovnat.
	Základní vědomosti z teorie lyžařské výuky a praktické dovednosti
	Jsou to znalosti odborné lyžařské teorie metodika, technika, názvosloví, mazání lyží, výzbroj, výstroj, doplněné některými poznatky z pedagogiky, psychologie a fyziologie člověka. Podmínkou pro úspěšné a široké využití teoretických vědomostí a poznatků v lyžařské výuce je neustálá konfrontace s vyučovací praxí. Instruktor musí teorii promyšleně vkomponovat do plánu výuky, musí ji v praxi ověřit a sledovat výsledky.
	Kladné psychické vlastnosti a dobrý vztah k vyučovaným klientům
	Tuto část instruktorovi role označujeme u žáků do věku deseti let za nejdůležitější a u žáků do patnácti let za velmi důležitou. Příjemný pocit při výuce, který učitel svým chováním a jednáním vyvolává, přímo ovlivňuje výsledek.
	Role, v nichž žáci instruktora přijímají
	Stupeň seznamování – instruktor seznamuje žáky se zimním prostředím, má roli jejich pomocníka a ošetřovatele. Stupeň hra - instruktor vymýšlí společně s žáky různé soutěže úkoly a hry. Děti ho chápou jako „vypravěče“, „náčelníka“.                                                           Stupeň učení - instruktor je v očích žáka trenérem, sekundární motivace žáků jej jednoznačně staví do vedoucí role. Je ten, kdo všechno umí a všechno ví.
	Instruktor – a platí to i pro cvičitele z řad rodičů – působí na své žáky tak přesvědčivě, jak opravdový a upřímný je jeho postoj. Žáci musí sami poznat, že s nimi lyžuje rád. Souhlasné pokývnutí hlavou, povzbuzující úsměv nebo kladná gestikulace přesvědčí žáka více než dobře míněné dlouhé povídání.
	Instruktor musí umět překonat bariéru učitel – žák a z bavit se direktivního způsobu chování. Žák musí mít neformální příležitost ukázat, co všechno umí. Jakmile žáci poznají správný postoj instruktora jsou s ním zajedno ve společném snažení a v rámci výuky přijmou i méně příjemné věci např. častější opakování látky nebo šlapání do kopce
	Od instruktora se obvykle očekává sugestivní projev, zapálení pro věc, dobrá nálada, úsměv, veselost, přiměřená náročnost, trpělivost a porozumění, ochota pomoci dětem i při nejchoulostivějších záležitostech, takt, spravedlnost a čistota jazykového projevu.
	Instruktor je v průběhu výukového dne postaven před řadu problémů: hledat ztracené lístky na vlek, upravovat helmu, nasazovat rukavice, čistit brýle, pomoci vstávat po pádu, nasazovat lyže, mazat lyže, utěšovat při neúspěchu ve výuce, urovnávat háky – a instruktor musí tyto problémy řešit klidně a trpělivě.
	Také strachu z jízdy by měl instruktor věnovat pozornost. Děti do šesti let zpravidla nemají strach, protože nemají žádné negativní zkušenosti. S chutí jsou do každého cvičení, ale nepřesně odhadují své možnosti a většinou se přeceňují. U dětí ve věku šesti až deseti let je už strach patrný na první pohled. Instruktor musí reagovat změnou cvičení, zjednodušením úkolu, povzbuzením. Osvědčuje se nabídnout dětem možnost volby: dva slalomy s různě vzdálenými brankami, různě strmé svahy, menší a větší vlny atd. U dětí jedenáctiletých až čtrnáctiletých je nebezpečí, že strach neprojeví z obavy před posměchem ostatních žáků družstva. Jejich jízda není uvolněná a mohou se zranit. Instruktor musí takovou situaci poznat a citlivě zařadit úkoly, které zvládnou i slabší žáci bez zábran a strachu.
	Instruktor může své chování kontrolovat podle ohlasu u žáků. Má své chování systematicky sledovat a rozebírat např. Připravil jsem dostatečně pečlivě výuku tohoto cviku? Byl jsem dostatečně pozorný a trpělivý při neúspěšných pokusech žáka? Rozbor chování a jednání má být součástí hodnocení vyučovací jednotky a přípravy na další hodinu.
	Treml, 1984
	2.1.2. Vyučovací zásady
	Shrnutím dlouhodobých zkušeností pedagogických pracovníků vznikly obecné požadavky na výuku, které nazýváme vyučovací zásady. Uplatnění nacházejí i při lyžařské výuce.
	Zásada uvědomělosti a aktivity
	Je dobré, když se žák ztotožní s výukovým záměrem učitele. Většinou je obtížné vytvořit u žáků kladný vztah k někdy monotónní činnosti opakování nacvičovaného prvku, ale podaří-li se učiteli žáka skutečně pro výuku získat, je žák ochoten absolvovat i cvičení, které se mu nedaří. Pedagogická zkušenost, že dobře se učí ten, kdo je povzbuzován a špatně ten, kdo je haněn, má pro výuku dětí a mládeže mimořádný význam. Abychom tuto zásadu dodržovali i při lyžařské výuce, budeme posilovat zájem a aktivní přístup žáků. Často povzbuzujeme, i když se žákovi nedaří. Každý dobrý výkon oceníme. Nestačí ale prohlásit: „no, ujde to!“. Při neúspěchu hodnotíme alespoň snahu. Žáka občas uvedeme jako dobrý příklad. Instruktor musí mít k žákům přátelský vztah, má mít zájem o žákovi potíže a má je pomáhat řešit, má znát všechny žáky jménem. Žákův zájem o aktivní přístup znatelně oslabují časté pády kritizované instruktorem nebo naopak snaha, kterou instruktor přechází mlčením nebo ironickým komentářem.
	Zásada přiměřenosti a individuálního přístupu
	Při výběru učiva, metod a organizačních opatření přihlížíme ke stupni tělesného a duševního rozvoje žáků. Respektujeme věkové zvláštnosti, zdravotní stav, pohlaví, úroveň lyžařské dovednosti. Učitel musí vždy najít soulad mezi úkoly a možnostmi žáků.
	Postupujeme:
	a Od hrubého provedení cviku k jemnému
	b Od snadného k obtížnému. Sem patří výběr vyučovacích cviků, volby vhodných sněhových a terénních podmínek, vhodná a kvalitní výzbroj, využívání lyžařského vleku. Výuku můžeme zjednodušit třeba tím, že jedeme pouze otevřené oblouky apod.
	c Od známého k neznámému. Dříve naučený oblouk na upraveném svahu a přejezd terénní nerovnosti postupně spojíme a nacvičíme nový oblouk pro přejíždění vln, z odšlapů ke svahu postupně nacvičme bruslení na rovině a později na svahu.
	d Od jednoduchého ke složitému. Od oblouků v brankách na rovném upraveném svah přejdeme ke stejným obloukům na boulovatém a neupraveném svahu.
	Individuální výukový přístup spočívá v uložení různých úkolů, individuální radě jednotlivým žákům, zařazení volného ježdění apod. Součástí individuálního přístupu k žákovi je i to, že respektujeme žákův vlastní styl při jízdě jehož příčinou mohou být jednak žákovy předpoklady, jednak rozdíly ve výzbroji. Instruktor, ale hlavně rodič by měl umět rozeznat stylovou odlišnost od hrubé chyby. Drobnou stylovou odchylku tolerujeme.
	Zásada všestrannosti
	Všestrannost lyžování je dána variabilitou podmínek, ve kterých lyžařský sport probíhá.            Patří sem:
	a Fyzická připravenost a odpovídající tělesná zdatnost. Řadu prvků lyžařské techniky nemůžeme bez určitých fyzických předpokladů vůbec nacvičovat odraz z hran, bruslení – síla nohou, odpich holemi – síla paží.
	b Lyžařská všestrannost. Do výuky dětí rovnoměrně zařazujeme jízdu na lyžích běžeckých a sjezdových. Střídání jízdy na běžeckých a sjezdových lyžích má pozitivní vliv na rovnováhu a zvládnutí práce s vlastním těžištěm žáků. Jednak usnadní výuku, jednak rozšíří motivaci malých lyžařů .
	c Technická všestrannost. Znamená vytvořit lyžařské pohybové dovednosti, které žák dokáže aplikovat v různých podmínkách a které mu umožní stále se zdokonalovat. V žádném případě není cílem lyžařské výuky dětí naučit pouze určité typy oblouků nebo jen některé prvky běžecké techniky.
	d Vjemová všestrannost. Působením zrakového a sluchového vnímání záměrně rozšiřujeme smyslové vnímání kinestetické a vestibulární. Značně tím obohatíme žákovu představu o pohybu. Praxe poskytuje řadu možností: Cvičitel žáků sdělí své pocity, např.: „Boule mi stlačila nohy, jako bych místo nich měl pružiny“. Cvičitel žádá, aby žáci vyjádřili vlastní pocity při jízdě. Zařadíme cvičení, která vyvolávají řadu rychle za sebou následujících vjemů stejných a kontrastních střídavé zatěžování špičky a paty lyží, sjezd šikmo se střídavým zatěžováním horní a spodní lyže, jet oblouky na rozhraní mezi upraveným a neupraveným terénem. Nechat žáky jet několik sekund se zavřenýma očima.
	2.1.3. Kde budeme učit
	Správná volba odpovídajícího terénu patří při lyžařské výuce k podstatným faktorům, u dětí je jednoznačně nejdůležitější. Prvořadou podmínkou je velice mírný sklon svahu. Mírný svah není pro děti nebezpečný, děti nemají strach, jejich jízda není křečovitá, nebojí se pádů a mohou tedy plnit pokyny instruktora. Hovoříme-li o celkově mírném sklon svahu, neznamená to, že terén nemůže být členitý, s krátkými úseky většího sklonu. Členitost svahu naopak umožňuje přirozenou diferenciaci výuky podle schopností žáků. Případné zrychlení jízdy by však mělo zůstat v mezích, které jsou pro děti únosné. Dbáme na to, aby v místě dojezdu byla rovina. Pokud takový svah není k dispozici, musí dojezd končit alespoň na velmi mírném sklonu.
	Důležitá je také dostatečná šíře a rozlehlost celého prostoru. Stísněné podmínky lesní paseky nepůsobí na žáky nejlépe. Při výuce dětí uvažujeme i o možnosti oddělit děti od lyžařského provozu. Ideální je lyžařská škola s dětským areálem nebo cvičný svah mimo hlavní sportovní středisko.
	Zároveň však platí, že lyžařský svah pro děti nemá být příliš daleko od chaty nebo autobusu. Dlouhá chůze děti zbytečně unaví a máme potom problémy s plněním základních podmínek při výuce dětí  možnost odpočinku, ohřátí, teplé stravy, lékařského ošetření.
	Jak rostou lyžařské dovednosti našich žáků, stupňujeme i obtížnost lyžařských svahů. Postavíme-li na cvičném svahu sněhové terénní překážky a nerovnosti, bude děti výuka daleko více zajímat. Každá lyžařská škola by tedy měla být vybavena dětským lyžařským areálem. Ale ani pro rodiče nemusí být náročné postavit nějakou sněhovou nerovnost nebo překážku…
	Treml, 1984
	2.2. Systém lyžařského vzdělávání v České Republice
	Pozorování, jež bylo základem této práce, bylo provedeno v lyžařské škole Ski and Snowboard Deštné v Orlických horách. Tato škola je členem Asociace Profesionálních Učitelů Lyžování APUL. V následující části diplomové práce je stručně popsán systém lyžařského vzdělávání v České republice a světová zastřešující asociace ISIA.
	2.2.1. ISIA  Mezinárodní asociace lyžařských instruktorů
	2.2.2. Česká Republika
	Všechna oficiální akreditovaná střediska v České republice musí splňovat podmínky pro udělení licence. Tyto podmínky jsou oficiálně vydávány MŠMT. V České republice máme několik druhů takovýchto akreditačních středisek specializovaných na lyžování.
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	Šestičlenná skupina během 50 minut vyjela na vleku 6krát. Jednotlivec s instruktorem 12krát.
	Graf 2.
	Z videa, které bylo zpracováno pomocí ADI, jsme získali výsledky pro jednotlivé kategorie 1. – 9.   2., 3. a 8. kategorie se v našem případě nevyskytuje.
	1.Kategorie - formy učitelova chování, tvořící zjevnou část učitelovy činnosti
	Graf 3.
	Graf 4.
	V této kategorii se největší rozdíl objevil ve využívání korekce. V subkategorii instrukce byl rozdíl minimální. Také spoluúčast – dopomoc byla ve skupinové výuce výrazně častějším jevem.
	4. Kategorie - formy projevu učitele Graf 5. Graf 6.
	V této kategorii pozorujeme u skupinové výuky značně větší podíl řečového projevu, což je v praxi způsobeno náročnější organizací skupiny než jednotlivce. Vyšší procento taktilního projevu u individuální výuky bylo zapříčiněno častými pády žáka.

	5. Kategorie - formy projevu učitele
	Graf 7.
	Graf 8.
	6. Kategorie - druhy činnosti, které jsou předmětem didaktické interakce
	Graf 9.
	Graf 10.
	V této kategorii pozorujeme pouze minimální rozdíly. Jak ve skupinové, tak v individuální výuce byla naprostá většina času věnována učební činnosti. Výraznější rozdíl můžeme pozorovat pouze v subkategorii pozdrav. Seznámení s více početnou skupinou je logicky časově náročnější.
	7. Kategorie - druhy činnosti žáka determinující současně vztah učitele v didaktické interakci k žákovi
	Graf 11.
	Graf 12.
	Činnost jednotlivce a činnost jednoho konkrétního člena skupiny, kterému se instruktor právě věnuje, je téměř totožná. Teprve graf 9. kategorie ukazuje, jakou část hodiny byl zbytek skupiny pasivní, v nečinnosti.
	9. Kategorie - druhy činnosti skupiny žáků determinující současně vztah učitele v didaktické interakci ke skupině
	Graf 13.
	Tabulka 2. Nominální zpracování hodiny individuální výuky
	Tabulka 3. Procentuální zpracování hodiny individuální výuky
	Tabulka 4. Nominální zpracování hodiny skupinové výuky
	Tabulka 4. Procentuální zpracování hodiny skupinové výuky
	Provedeným pozorováním a následnou analýzou jsme tedy získali několik zajímavých výsledků – v úvodní části graf 1. rozcvičení se počet cvičení u obou forem výuky lišil pouze nepatrně v individuální výuce se probralo o jedno cvičení více. Zato v hlavní části hodiny už pozorujeme rozdíl velký. Přestože v obou hodinách byla volena cvičení stejného druhu a stejné obtížnosti, v důsledku technické náročnosti lyžařských průpravných cvičení a nutnosti korekce a opětovného vysvětlování daných cviků se na konečném čísle probraných cvičení výrazně projevil rozdíl v počtu vyučovaných žáků individuální výuka – 1 žák a skupinová výuka – 6 žáků.  V individuální výuce se v hlavní části hodiny podařilo probrat 15 cvičení, zatímco v hodině skupinové výuky pouze 9 cvičení.
	Žák, který byl vyučován individuálně vyjel v průběhu hodiny na vleku 12krát graf 2.. Žáci, kteří byli součástí skupiny, vyjeli na vleku pouze 6krát.
	Výsledkem porovnání hodnot prvních kategorií z individuální a skupinové výuky graf 3. a 4.  je významný rozdíl v subkategorii korekce. U individuální výuky tvořila korekce 21% celkového projevu učitele. U výuky skupinové pouze12%. Korekce obecně má velmi významný vliv na proces motorického učení. Její využívání je pro motorické učení nezbytné.
	Ve 4. kategorii  grafy 5. a 6. se největší rozdíl projevil v procentuálním vyjádření využití řečového projevu. Tento fakt je výsledkem náročnější organizace početnější skupiny.
	V 5. kategorii grafy 7.a 8. se ukazuje více než dvojnásobné využití neutrálního postoje u skupinové výuky. To je způsobeno slabší sociální vazbou ke skupině než k jedinci. Zajímavé je, že přes velký rozdíl v procentuálním využití neutrální postojové aktivity učitele se poměr integrace a dominance u obou forem výuky téměř neliší.
	Poměr vysvětluje výpočet indexu postojové aktivity:
	X1 – X2
	Index Dominance/Integrace  =   --------------  ,  při čemž X1=četnost D, X2=četnost I
	X1 + X2
	Pro individuální výuku je index dominance:  0,203046
	A pro skupinovou výuku: 0,254438
	Obě hodnoty se tedy pohybují v zóně střední intenzity dominance.
	Důležité výsledky přináší 9. kategorie, která se zabývá druhem činnosti celé třídy. Sečteme-li procentuálně vyjádřené části hodiny skupinové výuky, kdy  žák vykonával přímou recepci a část, kdy vykonával učební činnost pod přímou kontrolou, dostaneme číslo 49%  15% + 34% viz. graf 13., což je nesrovnatelné s téměř stoprocentní hodnotou u individuální výuky.
	VI. ZÁVĚR
	Výsledky analýzy vzorových hodin tedy jasně ukazují výhody individuální výuky. K tomu, abychom  jednoznačně  zavrhli skupinovou výuku se však nepřikláním. V teoretické části této práce jsou Tabulka 1. rozděleny cíle, které jsou pro žáka klienta, dítě důležité. Ne každý jede na hory s touhou zvládnout za jeden týden za sezónu co nejvíce lyžařské techniky nebo dokázat sjet sjezdovku precizním stylem odpovídajícím nejnovějším metodickým poznatkům.
	Přestože tato práce ukazuje, že rozdíl v počtu jízd na vleku během hodiny je u individuální výuky dvojnásobný věřme, že dítě bude mít mnohem intenzivnější zážitek, když s ostatními malými lyžaři namísto zvyšování efektivity výuky neúnavnými opakováním cvičení postavíte ze sněhových bábovek hrad a další jízdu ho se zvukovými efekty katastrofické apokalypsy zničíte…
	Protože žákem nemusí obzvláště v komerčních lyžařských školách být jen dítě, pro příklad je vhodné uvést, že taková skupina vysokoškolských studentů z Jihoafrické Republiky jistě ocení možnost sdílení nových zážitků na lyžích více, než dvojnásobnou hodnotu využívání korekce v projevu instruktora v individuální výuce...
	Neméně podstatnou roli jistě bude hrát i finanční stránka problému. Přestože u individuální výuky nacházíme kladné jevy vytvářející efektivní výuku v až dvakrát větších hodnotách, než u skupinové výuky, cena individuální výuky se v komerčních školách může pohybovat vysoko nad dvojnásobkem ceny, kterou zaplatíte, když se přihlásíte do výuky skupinové…
	V rozhodování, zda zvolit individuální či skupinovou výuku, by měla hrát roli také zdatnost žáka. Z praxe je známo, že skupinová výuka má přínos pro žáky, kteří již zvládnou sami zastavit. Až s touto úrovní zdatnosti se totiž nabízí možnost hromadného přístupu ke skupině. Pokud členové skupiny této úrovně ještě nedosáhli, v praxi se bude jednat o pouhé rozdělení vyučovací doby a pozornosti instruktora rovnoměrně mezi všechny žáky. Máme-li např. skupinu šesti takových žáků, výsledek je téměř shodný s jednou šestinou individuální výuky…
	Závěrem tedy musím konstatovat, že rozhodujícím faktorem, ovlivňujícím volbu formy výuky, je otázka: „Co od výuky očekáváme?“  S ohledem na naše možnosti.
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