
447

25 Přes laťku s didaktickými řídicími styly

 Jiří Sliacky

Řídícím elementem školního vzdělávacího procesu je bezesporu učitel a jeho hlav-

ním úkolem je vytvářet pro žáky prostřednictvím své vyučovací činnosti takové vý-

ukové situace, které v tělesné výchově povedou k rozvoji pohybových schopností 

a osvojování, zpevňování a zdokonalování pohybových dovedností. Tento proces 

rozvoje a zdokonalování označujeme jako učební činnost žáka. Učitelé tělesné vý-

chovy často zakládají řízení učebních činností svých žáků převážně na povelech, 

pokynech, rozkazech. Tento způsob řízení má nepochybně své opodstatnění, ov-

šem pokud učitel setrvá pouze u něho, bude vytvářet příliš jednostranné, v určitých 

ohledech nedostatečně podnětné, učební prostředí. A právě tato jednostrannost 

může u některých žáků vést ke ztrátě zájmu o tělesnou výchovu jako předmět, pří-

padně až negativně ovlivňovat jejich motivaci k pohybovým aktivitám.

Stojíme tedy před úkolem hledat i jiné způsoby řízení učební činnosti žáků a na-

bídnout tak v rámci tělesné výchovy nejen např. větší obsahovou pestrost, ale také 

nové zkušenosti, založené na systematické podpoře samostatného jednání a rozvo-

ji hodnotících, komunikačních a dalších kompetencí. Posunem od plnění pokynů 

a kopírování vzorů tímto směrem zvyšujeme kognitivní náročnost učebních činnos-

tí a tím i podnětnost učebního prostředí. Nástrojem, který nám může pomoci tako-

vého posunu dosáhnout a efektivněji propojit vzdělávací cíle, vyučovací činnosti 

učitele a učební činnosti žáka, jsou i didaktické řídicí styly. 

Teoretické uvedení: Didaktické řídicí styly jako nástroj učitele

Teorii didaktických řídicích stylů uvedl do české didaktiky tělesné výchovy pro-

fesor Dobrý (1988), který vycházel z práce amerických pedagogů Mosstona 

a Ashworthové. Jedná se o systém, který vymezuje možné volby, existující během 

vyučování a učení, určuje jedinečné cíle každé takové volby a specifickou sadu 

rozhodnutí, která musí učitel a žák udělat, aby bylo daného cíle dosaženo (Dobrý, 

2007, s. 10). Pojmem styl se zde rozumí přesně vymezená struktura řízení výuky, 

jejímž prostřednictvím jsou realizovány konkrétní cíle. Jednotlivé styly se tedy od-

lišují tím, jaké vzdělávací cíle jsou schopny naplňovat. Z tohoto faktu potom vychá-

zí i obecné charakteristiky stylů: 
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• žádný styl není univerzální,

• žádný styl není sám o sobě lepší než druhý,

• hodnota každého stylu je tím větší, čím více naplňuje cíle, které jiné styly 

naplnit nemohou,

• nelze stylu přisuzovat schopnost naplňovat cíle, které naplnit nemůže 

(Dobrý, 2007, s. 11).

Je tedy zřejmé, že volbu didaktického řídicího stylu pro výuku nelze provádět něja-

kým náhodným výběrem nebo na základě osobních preferencí, je nutné promýšlet 

výběr stylu ve shodě se stanovenými vzdělávacími cíli dané vyučovací jednotky 

nebo její části. Každý styl tak díky svým jedinečným znakům vytváří i jedinečné 

učební prostředí a jeho volba má zásadní vliv na použité mikrostrategie v jednot-

livých výukových situacích. Vzhledem k nezastupitelnosti jednotlivých stylů a je-

jich vzájemnému doplňování označujeme soubor všech stylů jako spektrum.

Jednotlivé didaktické řídicí styly jsou v rámci spektra uspořádány podle toho, jaké 

cíle jsou schopny naplňovat. Na prvním místě se tak uvádí styl příkazový, založený 

na přímém řízení všech činností učitelem, následovaný stylem praktickým (úkolo-

vým), v jehož rámci mohou žáci činit dílčí rozhodnutí (kde budou cvičení provádět, 

kdy jej zahájí a ukončí, v  jakém pořadí budou jednotlivá cvičení provádět atd.). 

Dále následují dva styly, jejichž prostřednictvím jsou žáci, na základě předem sta-

novených kritérií, zapojeni do hodnocení prováděných činností – styl reciproční 

(žák hodnotí cvičení jiných žáků) a styl se sebehodnocením (žák hodnotí vlastní 

cvičení). Poté přichází na řadu styl s nabídkou, ve kterém je žákům umožněno sa-

mostatně si volit úroveň obtížnosti daného cvičení. 

Všechny dosud uvedené styly vycházejí z toho, že žák pouze opakuje to, co je mu 

již známé, co má již na nějaké úrovni naučené. Proto se styly v této části spekt-

ra souhrnně nazývají jako reprodukční (reprodukují již známý obsah). Zbývající 

styly spektra jsou potom označovány jako styly produkční, neboť žák v nich svou 

vlastní činností a iniciativou vytváří, z pohledu svého učení, nové poznatky a do-

vednosti. Jedná se nejprve o styly s různou náročností objevování, tedy styl s říze-

ným objevováním, styl s přímočarým objevováním a styl s tvořivým objevováním, 

ve kterých je žák veden pomocí otázek a problémových úkolů k  tomu, aby našel 

zamýšlená, pro sebe nová řešení. A dále pak o styly, které staví žáka dokonce do role 

spolutvůrce svého vzdělávacího procesu. Prvním z nich je styl se samostatným roz-

hodováním žáka o učivu, ve kterém učitel přichází pouze s tématem výuky a žáci 

z tohoto tématu sami postupně specifikují učební obsah, kterému by se chtěli vě-

novat. Druhým je styl se samostatným rozhodováním žáka o stylu, ve kterém žáci 
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sami nejen specifikují učební obsah, ale určují si i cíle, kterých jeho realizací chtějí 

dosáhnout, tedy vybírají vhodný didaktický řídicí styl a stanovují kritéria pro hod-

nocení. Učitel tak v tomto stylu přechází už spíše do role odborného konzultanta. 

Součástí produkční části spektra je potom ještě styl se samostudiem, který ovšem, 

jak už sám název napovídá, nemůže být součástí školního vzdělávání, neboť žák 

v něm de facto přejímá veškerou zodpovědnost a sám činí i veškerá rozhodnutí. To 

ovšem samozřejmě nemusí nutně znamenat konec spolupráce učitele a žáka, pouze 

tuto spolupráci posunuje na jinou úroveň.

Pro podrobnější popis jednotlivých didaktických řídicích stylů a teorie spektra od-

kazujeme na práci Mosstona a Ashworthové (2008) nebo Dobrého (1988, 2007). 

Jak je z předcházejícího stručného popisu jednotlivých didaktických řídicích stylů 

patrné, podstatou práce s nimi je postupné přenášení rozhodování a odpovědnosti 

za toto rozhodování na žáka. S tím je ale samozřejmě spojena i nezbytnost připrave-

nosti žáka na takový transfer, a to nejen po stránce znalostní a dovednostní, ale rov-

něž po stránce psychické, komunikační a osobnostní. Z toho jednoznačně vyplývá, 

že ne každý styl je vhodný pro všechny skupiny žáků. V dalším textu se pomocí 

metodiky AAA pokusíme ukázat, jakým způsobem lze s didaktickými řídicími sty-

ly pracovat a především, jak volba stylu ovlivní učební činnost žáka. S pomocí ana-

lýzy jednotlivých mikrostrategií ve vybrané výukové situaci se pokusíme poukázat 

na jejich slabé stránky a v následující alteraci potom navrhneme jejich vylepšení 

s pomocí stylů, které se nám pro danou věkovou skupinu (2. stupeň základní školy) 

v praxi osvědčily.

25.1  Anotace

K provedení analýzy byla vybrána výuková situace z hodiny tělesné výchovy žá-

kyň 8. ročníku. Cílem hodiny, dle vyjádření paní učitelky na zahajovacím nástupu, 

bylo procvičit a zdokonalit techniku skoku vysokého zádovým způsobem (flopem). 

Z toho vyplývá, a průběh hodiny to následně potvrzuje, že pro žákyně to není nový 

učební obsah. Prováděná cvičení naznačují, že s touto technikou skoku mají určitou 

teoretickou i praktickou zkušenost, jejíž hloubku však pochopitelně určit nelze.

Skok vysoký zádovým způsobem tak můžeme v tomto případě označit za základní 

obsahovou jednotku vybrané výukové situace. Protože předchozí zkušenost žákyň 

s touto technikou skoku vysokého je zřejmá, měly by si ji nejprve vybavit, rozpoznat 

ji ve vlastní zkušenosti a následně ji co nejpřesněji provádět. Obecně lze říci, že zmi-

ňovaná přesnost je vztahována k „ideálnímu“ provedení techniky skoku, tedy k pro-

vedení, které by s ohledem na fyzický fond a anatomické a somatické předpoklady 
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skokana mělo zajistit úspěšné překonání laťky. Takovou ideální techniku skoku 

označujeme jako koncept. Souhrn všech dispozic, včetně těch kognitivních, které 

mají jednotlivé žákyně k provedení skoku, můžeme potom označit jako prekoncept. 

A právě na projevy prekonceptu (výrazu) žákyň, tedy na reálné konkrétní provede-

ní skoku, v tomto případě paní učitelka verbálně působí v souladu s konceptem tak, 

aby si uměly lépe představit svůj reálný pohyb a s pomocí této představy do něho 

zapracovaly potřebné změny, tedy zlepšily reálnou techniku skoku.  

Hodina začala zahřátím formou rozběhání, následovaným atletickým rozcvičením, 

tedy běžeckou abecedou a protažením příslušných svalových skupin. Poté následo-

vala cvičení odrazové a dopadové přípravy pro skok vysoký. Dalším krokem bylo 

zopakování základní metodické řady pro skok vysoký, nejprve prováděné pouze 

přes pružnou pásku, následně přes laťku. Na konci tohoto opakování potom začala 

analyzovaná výuková situace. 

Předmětná situace začala informací o organizaci následujícího nácviku.

Pohled do výuky 25.1

U: … a pak už to budeme zvedat a kdo to neskočí, tak tam má švihadla, bude místo přeskok přes 
švihadlo a pak si střílí na koš, jasný?
Ž: A hned napoprvé to musím přeskočit?
U: Ne ne, bude tam oprava.

Z uvedeného vyplývá, že žákyně při skákání postupovaly po určitých výškách s ná-

rokem na opravný skok. Pokud žákyně určitou výšku nezvládla ani při opravném 

skoku, potom přešla na druhé stanoviště, kde měla vykonat 100 přeskoků přes švi-

hadlo libovolným způsobem (toto zpřesnění bylo paní učitelkou doplněno později) 

a následně provádět střelbu na basketbalový koš (bez dalšího upřesnění). 

Po úvodní informaci se rozběhl samotný nácvik, při kterém byly žákyně seřaze-

ny v zástupech na levé a pravé straně rozběžiště a po jedné postupně prováděly 

své pokusy. Učitelka je při jejich pokusech nepřetržitě pozorovala a v některých 

případech, nejčastěji u nezdařených pokusů, poskytovala zpětnou vazbu o podo-

bě techniky a viditelných chybách v technice. Tyto informace měly formu velice 

stručných sdělení bez širšího kontextu či návaznosti. Jako příklady lze uvést: 

• „Ne, ještě jednou, tys tam zaběhla do boku, jo.“

• „Ne, Míšo, tady ti musí vyjít tři kroky, ty tam drobíš a pak ti to nevyjde…“

• „Ne, tys tam udělala zase nějaký jiný prvek.“
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• „Míšo, taky, rychlejš!“

• „Ne ne, Lucko, to je baletní, to je atletika.“

• „Ne, nohy.“

• „Ne Pavlíno, je to pomalé…“

• „Je to pomalé, Báro.“

Většina zdařilých, ale i některé nezdařilé pokusy zůstaly bez zpětné vazby.

Často zmiňovanou chybu – pomalý rozběh – považovala paní učitelka za tolik zásad-

ní, že v čase ukázky 06:45 kvůli ní na chvilku přerušila probíhající výuku a svolala 

si všechny ještě skákající žákyně k sobě, aby jim dala hromadnou zpětnou vazbu.

Děvčata, ten rozběh je pomalý, u všech je pomalý ten rozběh a neskáčete. To znamená, je vidět, 

že jste dlouho neskákaly, takže ty skoky jsou takové vlažné, ten rozběh je pomalý, jo. Tam je 

prostě potřeba do toho odrazu dupnout, abyste šly nahoru, jo…

Podstatou tohoto sdělení je fakt, že rychlost rozběhu není dostatečná pro získání 

potřebné energie na odraz. Žákyně ale musí tuto skutečnost přijmout pouze jako 

fakt, neboť není doplněná žádným zpřesněním o kolik nebo na jakou úroveň je po-

třeba rozběh zrychlit. Pomyslné spojení mezi konceptem a prekonceptem je tak 

do jisté míry touto neúplností narušeno a žákyně si budou jen problematicky vytvá-

řet představu o tom, jak by tedy měla rychlost rozběhu vypadat. Po této informaci 

se žákyně vrátily do svých výchozích pozic k posledním pokusům. Poslední série 

pokusů pak proběhla za stejné organizace, jako pokusy předchozí.

Analyzovaná výuková situace byla potom zakončena stručným pokynem k rychlé-

mu uklizení doskočiště, aby v hodině zbyl ještě časový prostor pro nějakou hru. Ho-

dina byla po uklizení doskočiště skutečně zakončena míčovou hrou a v samotném 

závěru následovalo vyběhání a strečink. Formálně byla hodina ukončena obecným 

zhodnocením skoku do výšky, ve kterém se ale učitelka vrátila i k některým kon-

krétním žákyním a jejich výkonům.

25.2  Analýza

Analýzu výukové situace zaměříme nejen přímo na použité mikrostrategie v po-

době využitých didaktických řídicích stylů, ale i na další součásti výuky, v nichž se 

použití určitého stylu odráží, nebo by se mělo odrážet. Případné další souvislosti 

potom vyplývají i v části věnované alteraci této výukové situace.
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Z hlediska využití didaktických řídicích stylů byla výše popsaná výuková situace 

realizována pomocí praktického stylu (jak hlavní, tak doplňkové cvičení). Žákyně 

byly nejprve instruovány, jaké cvičení budou provádět a jakým způsobem bude 

organizováno. Praktický styl je založen na přenesení některých dílčích rozhodnutí 

z učitele na žáka. Učitel vybere učivo, zvolí způsob organizace, nastaví hodnoticí 

kritéria a hodnotí samotné provedení. Žák má v tomto stylu možnost volit, kde bude 

cvičit, pořadí jednotlivých úkolů, dobu zahájení a ukončení cvičení, tempo, způsob 

přestávky a může klást doplňující otázky. Učitel tím získává více prostoru pro pozo-

rování, komunikaci a poskytování zpětné vazby, žák tím získává možnost rozhodo-

vat se o některých aspektech dle vlastního uvážení a naplňovat zamýšlený cíl svým 

vlastním postupem. V naší výukové situaci rozhodovaly u hlavního cvičení žáky-

ně reálně o době začátku pokusu, o rytmu rozběhu, o způsobu vyplnění přestávky 

mezi pokusy a také mohly dle potřeby klást doplňující otázky přímo ke svému výko-

nu nebo podané zpětné vazbě. Fakticky tato možnost činit dílčí rozhodnutí přines-

la žákyním širší úhel pohledu na danou dovednost, který dává prostor k uchopení 

dílčích obsahových jednotek konceptu „skok vysoký zádovým způsobem“ v širších 

souvislostech a žádoucí kvalitě. Konkrétně v tomto případě si tedy mohly lépe uvě-

domovat souvislost rytmu rozběhu s jeho rychlostí a tím přeneseně i jeho souvislost 

s ostatními fázemi skoku. Také tím dostaly prostor k naučení se patřičné (individu-

alizované) koncentraci na výkon nebo k reflektování svého aktuálního fyzického 

a psychického stavu po každém pokusu a tomu přizpůsobenému využití přestávky 

mezi pokusy. Rovněž měly možnost se zeptat ihned, kdykoli by je něco překvapilo 

nebo něčemu nerozuměly. To vše jsou bezesporu faktory, které významně ovlivní 

každý další výkon a pomohou tak postupně naplňovat koncept (v tomto případě 

skok vysoký) jako celek. 

V  případě doplňkového cvičení mohly žákyně činit rozhodnutí o místě cvičení, 

době jeho zahájení a ukončení, o jeho tempu a o způsobu využití přestávky mezi 

jednotlivými opakováními. Protože doplňkové cvičení probíhalo mimo záběr ka-

mery, nebudeme jeho průběh analyzovat podrobněji. Nicméně, dovolíme si zmínit 

jeden fakt, který je i tak zřejmý. Přestože doplňková cvičení jsou v didaktické teorii 

chápána jako opatření ke zvýšení fyziologické efektivity výuky (Rychtecký & Fialo-

vá, 2002, s. 149), je pochopitelně možné je efektivně využívat i k dalšímu naplňo-

vání některých vzdělávacích cílů. Podrobně se k tomu vrátíme v části o navrhované 

alteraci výukové situace. 

Z pohledu organizační formy bylo cvičení v předmětné výukové situaci organizová-

no nejprve hromadně (všechny žákyně se společně zabývaly stejnou činností), ná-

sledně se však organizace změnila na skupinovou, neboť žákyně, které nepřekonaly 



453

určitou výšku, odcházely na druhé stanoviště plnit doplňková cvičení. U tohoto 

typu cvičení (procvičování, zdokonalování pohybové dovednosti spojené s určitou 

diferenciací, nejčastěji na základě zvyšování obtížnosti) je to za daných okolností 

(pro nácvik je k dispozici pouze jedno doskočiště, prostor, potřebný pro nácvik za-

bírá značnou část z dispozičního cvičebního prostoru) celkem obvyklý způsob orga-

nizace. Z průběhu naší výukové situace je ale zřejmé, že učitelka věnovala všechnu 

svou pozornost hlavnímu cvičení (většinu času je obrácena čelem k doskočišti, a tu-

díž zády k prostoru, na kterém probíhalo doplňkové cvičení) a cvičení doplňkové 

tak probíhalo vlastně mimo její kontrolu. Pomineme-li potenciální bezpečnostní 

rizika z toho vyplývající, nabízí se otázka, proč se nemohly procvičování skoku vy-

sokého účastnit po celou dobu všechny žákyně. Učitelka totiž právě to považovala 

s největší pravděpodobností za stěžejní úkol (cíl) v hlavní části hodiny (doplňkové 

cvičení nebylo nejen sledováno, ale po jeho skončení ani jakkoli reflektováno).  

V  poslední části analýzy se ještě vrátíme ke zpětné vazbě. Jako problematickou 

ve výukové situaci vnímáme jak její četnost, tak konkrétnost. Již výše jsme uvedli, 

že použitím praktického stylu vznikl učitelce prostor, který během cvičení mohla 

využít k individualizované zpětné vazbě. Učitelka tuto možnost sice využívala, ale 

ne pro všechny cvičící a ne vždy v dostatečně konkrétní podobě. Jestliže některé 

nevydařené pokusy zůstaly bez zpětné vazby, zvýšilo se tak samozřejmě riziko opa-

kování chyb při dalších pokusech. Při daném způsobu organizace cvičení to pak pa-

radoxně mohlo vést k „vypadnutí“ z dalšího nácviku skoku vysokého, následnému 

přesunu na stanoviště doplňkových cvičení a tedy ztrátě možnosti zdokonalovat 

a procvičovat skok vysoký jakožto hlavní cíl vyučovací jednotky. Protože žákyně 

sama sebe při pokusu nevidí, je odkázána právě na zpětnou vazbu, která je v tako-

vých situacích o to více důležitá, neboť má i významný motivační efekt. Její absen-

ce či nekonkrétnost může vést až k poklesu či dokonce ztrátě motivace pro výkon 

samotný. Nedaří-li se laťku překonat a nepřichází-li pomoc s tím, proč tomu tak je, 

potom se u řady žáků samozřejmě snižuje zájem a především volní úsilí a křivka 

jejich učení snáze a případně i na delší dobu ustrne v tzv. plató efektu. Žádoucí by 

ale zpětná vazba měla být samozřejmě i u podařených pokusů. Jednak je překonání 

laťky do určité míry možné i s určitými chybami, které by se v plné míře projevily 

až při výše položené laťce, a je tedy potřeba na ně upozornit včas, než dojde k jejich 

zafixování. Důležitá z pohledu posílení motivace a sebevědomí může být konečně 

i zpětná vazba o tom, že vše bylo při pokusu v pořádku.  

V anotační části jsme uvedli několik citací zpětné vazby z výuky a nyní se poku-

síme zamyslet nad jejich dopadem na aktivizaci žákyň během cvičení. Některé 

z nich jsou jako zpětná vazba naprosto nekonkrétní (např. „Ne, tys tam udělala zase  
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nějaký jiný prvek.“; „Ne ne, Lucko, to je baletní, to je atletika.“; „Ne, nohy.“) a žáky-

ně tak na jejich základě mohly jen těžko usoudit, jakou konkrétní změnu je potřeba 

v jejich technice provést a jak toho docílit. Pro převod do praxe je taková zpětná 

vazba nevyužitelná. Některé citace zase ukazují příklady zpětné vazby, která sice 

přináší konkrétnější informaci o podobě chyby, ale zase chybí jasný návod k jejímu 

odstranění (např. „Ne, ještě jednou, tys tam zaběhla do boku, jo.“; „Ne, Míšo, tady 

ti musí vyjít tři kroky, ty tam drobíš a pak ti to nevyjde…“; „Je to pomalé, Báro.“; 

„Tam je prostě potřeba do toho odrazu dupnout, abyste šly nahoru, jo…“). Ani ta-

kováto zpětná vazba nepřináší všechny prakticky potřebné podněty, neboť žákyně 

sice věděly, co je špatně, ale chyběl návod, jak chybu eliminovat. Demonstrovat to 

lze na informaci o pomalém rozběhu. Přestože tato informace zazněla během cviče-

ní opakovaně a v závěru bylo kvůli ní cvičení dokonce krátce přerušeno, nebylo ani 

jednou názorně předvedeno či jinak demonstrováno, do jaké míry nebo na jakou 

úroveň je potřebné rozběh zrychlit.

25.3  Alterace

Návrhy možné alterace výukové situace zaměříme na dva body, které lze ve výuko-

vé situaci označit za klíčové a přitom řešitelné:

1. rozdělení cvičení na hlavní a doplňkové,

2. poskytování a kvalita zpětné vazby. 

O významu a využití doplňkových cvičení jsme se již zmiňovali výše. Výukové si-

tuace tohoto typu lze však řešit i bez nutnosti realizace doplňkových cvičení tak, 

aby všechny žákyně mohly po celou dobu pracovat na hlavním cíli hodiny. Možné 

provedení takové alterace by začalo pokusy na určité „základní“ výšce. Po těchto 

zahajovacích pokusech by žákyně měly možnost vybrat si, jestli zůstanou na stejné 

výšce laťky, půjdou na další postupovou výšku nebo si dokonce nechají laťku o úro-

veň snížit. Stejnou volbu by potom prováděly po každém odskákaném kole. Laťka 

by se tedy na začátku každého kola nejprve snížila na nejnižší požadovanou úroveň 

a následně se postupně zvyšovala až na nejvyšší požadovanou úroveň. Pro usnad-

nění organizace a zrychlení průběhu cvičení by bylo nutné vytvořit pouze systém 

postupných výšek, po kterých by se každá žákyně mohla posouvat nahoru i dolů dle 

svého rozhodnutí. Žádná žákyně by tedy nevypadávala a všechny by se mohly dále 

rozvíjet dle své aktuální výkonnosti. Z pohledu spektra didaktických řídicích stylů 

se v tomto případě jedná o použití stylu s nabídkou.
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V  případě, že by učitelka raději zařadila doplňková cvičení, považovali bychom 

za efektivnější využít je k plnění dalších vzdělávacích cílů. Prvním krokem k to-

muto posunu by potom bylo stanovení kritérií pro jejich provedení, hodnotitelných 

samotnou žákyní. V případě uvedené výukové situace, by se mohlo u přeskoku švi-

hadla jednat např. o dosažení alespoň padesáti přeskoků bez přerušení skákáním 

bez meziskoku, dosažení tří set přeskoků libovolným způsobem s  co nejmenším 

počtem přerušení atp. Pro střelbu na koš by mohla mít podobu např. dosažení co 

největšího počtu košů při střelbě z šestimetrové vzdálenosti z různých úhlů, dosa-

žení alespoň deseti vstřelených košů po nájezdu od hranice trojbodového území za-

končeného správně provedeným dvojtaktem atd. Po skončení doplňkového cvičení 

by potom následovala reflexe, ve které by žákyně hodnotily své cvičení na základě 

paní učitelkou položených otázek, jako např.: Kolika přeskoků bez přerušení jste do-

sáhly? Proč se vám nepodařilo dosáhnout padesáti přeskoků bez přerušení? Co vám 

činilo větší obtíže, technika přeskoku, nebo tvoje aktuální fyzická kondice? Kolik 

košů jste každá nastřílela? Dodržovaly jste hlavní body techniky střelby, které jsme 

si říkaly? Jde vám lépe přímá střelba, nebo střelba s odrazem o desku? Žákyně by tak 

z doplňkového cvičení odcházely s určitým poznatkem, který by si samy definovaly 

a který by samozřejmě bylo možné později aktivně využít. Jedná se o příklad apli-

kace didaktického řídicího stylu se sebehodnocením.

Jak jsme již konstatovali, efektivnější využití potenciálu praktického didaktického 

řídicího stylu použitého ve výukové situaci by spočívalo především ve vyšší kvalitě 

a také kvantitě podávání zpětné vazby. Protože je ale zřejmé, že s technikou skoku 

do výšky již měly žákyně určitou zkušenost, nabízí se rovněž možnost upevňovat 

současně s provedením techniky i uvědomění si jejích základních bodů a kultivovat 

vyjadřovací schopnosti. Zatímco v první části cvičení by zpětnou vazbu podávala 

učitelka (kvůli zopakování základních bodů techniky a „naposlouchání“ vhodných 

formulací a výrazů), v druhé části by zpětnou vazbu mohla podávat žákyně, která 

by byla svým pokusem další na řadě. Podle množství zkušeností s technikou skoku 

vysokého a úrovně komunikačních dovedností by zpětné vazbě mohla být ponechá-

na volná, otevřená podoba, nebo by bylo možné stanovit určitou osnovu, k jejímž 

bodům by se žákyně dávající zpětnou vazbu vyjadřovala (např. rozběh – dráha, 

rychlost; odraz – správná noha, snížení těžiště; přechod přes laťku – prohnutí trupu, 

přenos nohou; dopad do žíněnky – pozice hlavy při převalení vzad). Ať už by byla 

zpětná vazba podávána volně, nebo podle zadaného schématu, provedení by bylo 

jednotlivými žákyněmi porovnáváno se stejnou „ideální“ technikou. Paní učitelka 

by se potom vyjádřila žákyni podávající zpětnou vazbu ke správnosti a úplnosti je-

jího obsahu, případně i ke způsobu formulace. Tato část je pochopitelně z pohledu 
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objektivnosti nezbytná, důležité ale je, že učitelka při ní neprovádí jakési „znovu-

hodnocení“ skákající žákyni, ale vyjadřuje se skutečně pouze žákyni, jež podávala 

hodnocení. Žákyně by tak získaly nejen novou zkušenost, ale především by se učily 

rozpoznávat, pojmenovávat a vyhodnocovat určité děje v probíhající činnosti. Ten-

to způsob organizace odpovídá recipročnímu didaktickému řídicímu stylu. 

Tam, kde pouze slovní zpětná vazba nestačí, je nezbytné doplnit ji dalším krokem, 

který by žákyním názorně ukázal, jakým způsobem postupovat při odstraňování 

chyb a nedostatků. Jako příklad pro alteraci použijeme nespokojenost učitelky 

s rychlostí rozběhu jejích žákyň. Vzhledem k tomu, že pouhá informace, že rozběh 

je pomalý, nevedla sama o sobě ke zlepšení, nabízí se možnost nějaké rytmizace 

rozběhu, která by žákyním umožnila vyzkoušet si, jak rychlý by tedy rozběh měl 

být. Organizace cvičení by v této variantě zůstala stejná, ale každá žákyně by svůj 

pokus zahajovala až na pokyn učitelky. Ta by žákyni pomocí rytmického tleskání 

v podstatě „provedla“ ideální rychlostí rozběhu a zdůrazněním momentu odrazu 

by podpořila i zvýšení jeho intenzity. Opakováním tohoto „rytmického cvičení“ 

by mělo postupně dojít k zafixování rytmu, a tudíž i potřebné rychlosti rozběhu. 

V rámci spektra jsme se v tomto případě přesunuli od praktického didaktického ří-

dicího stylu ke stylu příkazovému. Toto je jeden z momentů, který ukazuje, že svůj 

význam má skutečně každý ze stylů spektra, tedy i styl s maximálně dominantní 

rolí učitele. Jak jsme ovšem zmiňovali již v úvodu tohoto textu, u žádného ze sty-

lů nelze setrvávat neopodstatněně, neboť jeden styl není schopen naplnit všechny 

vzdělávací cíle.

25.3.1  Přezkoumání navržené alterace

Navrhované alterace jsou nepochybně pouze jedním z možných řešení. Vzhledem 

k propojenosti vzdělávacích cílů a použitých didaktických řídicích stylů je zřejmé, 

že by aplikace navrhovaných alterací nutně vedla i k úpravě vzdělávacích cílů dané 

výukové situace. A v takovém případě pochopitelně vyvstává otázka, zda by se uči-

telka s novými cíli v dané vyučovací jednotce ztotožnila, respektive zda by je chtěla 

zařadit právě teď a právě zde. 

Dalším faktem je, že všechny navrhované úpravy by také zcela nepochybně byly 

časově, a někdy i organizačně, náročnější než průběh činností stávajícím způsobem. 

Zařazení stylu s nabídkou by s sebou neslo obojí. Neustálá změna výšky laťky by 

samozřejmě zvyšovala organizační náročnost a současně prodlužovala čas mezi 

jednotlivými pokusy. Navíc účast všech žákyň po celou dobu by snížila počet po-

kusů na jednu žákyni. Celkový cvičební čas při této variantě by tedy byl s největší 
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pravděpodobností nižší. I využití stylu se sebehodnocením by snížilo celkový cvi-

čební čas, neboť ten by se musel zkrátit o čas potřebný na reflexi. A také by bylo 

nezbytné vypořádat se v této variantě s problémem, že žákyně začínající plnit do-

plňkové cvičení těsně před jeho ukončením nebudou mít na splnění úkolů dostatek 

času. Rovněž je potřeba zdůraznit, že ke stylu se sebehodnocením a recipročnímu 

stylu je nutné přistupovat citlivě s ohledem na osobnostní a komunikační vyspělost. 

Žákyně by zkušenosti s hodnocením sebe sama či druhých měly získávat postupně 

a cíleně, nelze samozřejmě očekávat, že objektivní zpětnou vazbu dokáží dát pouze 

na základě stanovení určitých kritérií. Důležitým bodem, jak jsme již uvedli výše, 

je i vyjádření učitele, tedy v podstatě zpětná vazba o podané zpětné vazbě, jejímž 

hlavním smyslem je právě směřovat vyjadřování a hodnocení žákyň potřebným 

směrem. Absolvovat celý tento proces ovšem určitě není práce zbytečná, přestože 

rizika neobjektivnosti či určité tendenčnosti v žákovském hodnocení se samozřej-

mě ani po něm zcela zbavit nelze. Vklad, který do žákových kompetencí přináší, je 

však významný a kurikulární dokumenty jej přímo vyžadují. A konečně, příklad 

se zařazením příkazového didaktického řídicího stylu ukazuje, že návrat k prvnímu 

ze stylů spektra s direktivním vedením výuky může být za určitých okolností i v po-

kročilejších fázích nácviku nezbytný.   

Všechny zmíněné dovednosti by se však, navzdory uvedeným okolnostem jejich 

zařazení, měly stát součástí hodin tělesné výchovy. I ony jsou totiž nedílnou součás-

tí provozování pohybových aktivit a samozřejmě všestranného rozvoje osobnosti. 

Proto jsme se snažili hledat takové alterace, které budou nejen řešit zjištěné pro-

blémy výukové situace, ale také zvýší kognitivní náročnost výukového obsahu a při-

spějí tak k rozšíření palety získaných zkušeností, znalostí a dovedností. Jsme totiž 

přesvědčeni, že vysoký podíl cvičebního času na žáka není to jediné, k čemu by se 

moderní tělesná výchova měla upínat. 

Závěrem

Předmětnou výukovou situaci by bylo nezbytné kvalitativně posunout především 

v rovině obsahové, a sice v oblasti zpětné vazby. Ta by za daných okolností měla 

být rozhodně konkrétnější, podnětnější, a tedy funkčnější. Z tohoto důvodu tedy 

u dané výukové situace vnímáme alteraci vztahující se právě ke zpětné vazbě za klí-

čovou. O zařazení či nezařazení doplňkového cvičení, případně jeho podobě, by 

samozřejmě bylo možné dále diskutovat, neboť i v realizované podobě svůj význam 

nepochybně má.
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Didaktické řídicí styly mohou být někdy označovány za pouhou teorii, která je 

pro praktickou výuku více či méně postradatelná. Alteraci jsme proto koncipovali 

tak, aby nejprve byla příslušná činnost popsána, a teprve posléze je daný postup 

řádně pojmenován ve smyslu spektra didaktických řídicích stylů. Popisná část by 

totiž, jak věříme, mohla řadě praktikujících učitelů přijít nejen dostatečně logic-

ká, vzhledem k záměrům, ale možná i důvěrně známá z vlastní pedagogické praxe. 

Spektrum didaktických řídicích stylů totiž nevnímáme jen jako soubor teoretic-

kých konceptů, ale především jako soubor ověřených postupů, které byly získány 

reflexí praxe, a poté pouze popsány a logicky roztříděny podle toho, k čemu a jak 

mohou být využitelné. A práce se styly tak není o studiu definic a charakteristik, 

nýbrž o  zodpovědném projektování výuky, poznávání a hodnocení žáků a  snaze 

o komplexní reflexi vyučovacího procesu. 
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