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Předkládaná elektronická publikace prezentuje ucelený pohled na 

problematiku výuky lyžování předškolních dětí a dětí mladšího školního věku, a to na 

běžeckých i sjezdových lyžích. Tato publikace je primárně určena pro studenty UK 

FTVS a pro instruktory lyžování, ale i pro širší odbornou veřejnost. V publikaci čtenář 

nalezne jednak praktická cvičení včetně videoukázek pro nácvik sjíždění a zatáčení a 

pro běh na lyžích, přičemž cvičení jsou rozdělena do dvou věkových kategorií s 

ohledem na věkové zvláštnosti. Kromě těchto cvičení obsahuje e-publikace také 

teoretická východiska nezbytná pro realizaci lyžařského výcviku dětí v tomto věku.   

V první praktické části jsou uvedena cvičení pro nácvik sjíždění a zatáčení v 

předškolním věku. Začíná se přivykáním na sníh, různými cvičeními na rovině, 

rozcvičením, cvičeními po spádnici, nácvikem jízdy na vleku či lanovce, cvičeními na 

regulaci rychlosti a postupně se přidává sjíždění nejprve po spádnici a poté šikmo 

svahem. Student či lyžařský instruktor v roli čtenáře se rovněž seznamuje s nácvikem 

jízdy v pluhu a v paralelním postavení lyží. Řazení těchto cvičení je zcela logické a 

vychází z dlouholetých zkušeností autorek s výukou lyžování studentů – začátečníků. 

Velmi pozitivně hodnotím skutečnost, že u každého cvičení je k dispozici 

videoukázka dětského provedení. Kromě popisu cviku je zde také uvedeno, v jakém 

terénu je vhodné cvičení provádět a jaké jsou třeba pomůcky.  

Druhá praktická část je věnována také předškolním dětem, a sice nácviku 

běhu na lyžích. Zde jsou opět logicky řazeny cviky od přivykání na sníh, přes 

rozcvičení, dále pak cvičení na mírném sklonu svahu, rovnovážná cvičení a nácvik 

klasického způsobu běhu. Také zde je u každého prvku videoukázka včetně popisu 

provedení a informací k nárokům na terén a pomůcky.   

Ve třetí praktické části se autorky zaměřily na předvedení cviků pro nácvik 

sjíždění a zatáčení dětí v mladším školním věku. Přestože se jedná již o starší děti 

nežli v předchozích částech, i zde se autorky rozhodly řadit cvičení od těch, která 

jsou vhodná pro začátečníky, s nimiž se instruktoři lyžování setkávají nejčastěji, až ke 

cvičením, kterými je možné nacvičovat již např. carvingové oblouky u mírně či více 

pokročilých lyžařů, s nimiž se mohou setkat např. budoucí učitelé tělesné výchovy na 



 
 
 

základních školách. Opět nechybí názorná videoukázka, popis a informace týkající se 

terénu a pomůcek.  

Čtvrtá a poslední praktická část je určena pro lyžařské instruktory, kteří budou 

učit děti mladšího školního věku běhu na lyžích. Také zde je počítáno s úplnými 

začátečníky a je zde celá řada cvičení, díky nimž je možné děti v tomto věku naučit  

  

  

nejen klasickou techniku, ale také bruslení. Velmi pozitivně vnímám opět názorné 

videoukázky včetně popisu a informací k pomůckám a vhodnému terénu.   

V praktické části bych pro další vylepšení e-publikace doporučila snad jen to, 

aby se autorky více pokusily nazvat některá cvičení určená pro předškolní děti 

alespoň ve vybraných případech pomocí přirovnání např. postavám z pohádek či ze 

zvířecí říše (např. obr a trpaslík – cvičení nazvané: jízda s doprovodnými pohyby paží 

– v sekci cvičení po spádnici), jako tomu učinily v případě cvičeních pro mladší školní 

věk.  

Vedle praktické části obsahuje předkládaná elektronická publikace také celou 

řadu teoretických informací, které by každý instruktor lyžování měl znát. Jsou to 

informace o anatomicko-fyziologicko-psychologických zvláštnostech jednak 

předškolního věku a jednak mladšího školního věku. Domnívám se, že tyto informace 

budou cenné především pro začínající lyžařské instruktory, kteří nemají přílišné 

zkušenosti s výukou a chováním dětí.   

Další velmi cennou částí publikace jsou informace týkající se organizace 

lyžařské výuky. Autorky zde rozlišují individuální a skupinovou výuku, popsány jsou 

výhody každé z nich, dále zde čtenář nalezne informace týkající se role instruktora 

(učitele) a vhodné didaktické styly. V neposlední řadě se čtenáři dozvědí, jak je to s 

motorickým učením při výuce lyžování a také jak motivovat své žáky. Tuto část o 

motorickém učení považuji za velmi obsáhlou, je zde uvedena tabulka: „Fáze při 

nácviku dovedností v lyžování“, jejíž název bych doporučila změnit na: „Fáze 

motorického učení při osvojování lyžařských dovedností“. Následný text je poměrně 

obecný, zaměřený na osvojování pohybových dovedností bez užší specializace a dle 

mého názoru je dost obsáhlý a také možná trochu zdvojuje informace uvedené v 

tabulce. Nicméně to nikterak neovlivňuje kvalitu předkládané publikace. Pozitivně 

hodnotím další text zaměřený už výhradně jen na osvojování lyžařských dovedností, 

což je pro cílového čtenáře s ohledem na zaměření publikace zcela zásadní.   

K teoretické části předkládané publikace si dovolím podotknout, že text 

věnovaný především motorickému učení vychází z předpokladu, že čtenář velmi 

dobře zná odbornou terminologii z oboru kinantropologie, což se předpokládá u 

studentů UK FTVS. Pro instruktory či širokou veřejnost bez znalosti této terminologie 



 
 
 

by se mohl text zdát v některých případech obtížně „uchopitelný“. Přesto se 

domnívám, že každý čtenář si zde dokáže nalézt informace, které ve své praxi 

bezpochyby upotřebí.  

Předkládanou publikaci považuji za velmi zdařilou, zcela bezesporu reflektuje 

nové trendy ve výuce lyžování dětí a určitě se stane cennou příručkou pro cílovou 

skupinu čtenářů. Oceňuji obrovské úsilí, které musely autorky při sestavení této 

eknihy vynaložit. Dále oceňuji jejich teoretické i praktické znalosti a zkušenosti s 

výukou lyžování, které touto formou předávají svým čtenářům.   

 

Publikaci v podobě e-knihy doporučuji publikovat.  
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