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Abstrakt: 

Hlavním cílem práce je zaměření se na dispoziční, osobnostní a sociokulturní aspekty žáků.  

V rámci práce budou tyto aspekty sledovány a bude hodnocen jejich vliv na vzdělání a výuku 

v oblasti plavecké gramotnosti. Žáci budou pozorováni v průběhu mladšího školního věku, 

kde je v současnosti nově stanovena povinná plavecká výuka. Dalším cílem bude upozornit  

na vhodný věk, kdy by měla povinná plavecká výuka v mladším školním věku probíhat tak, 

aby byla co nejefektivnější, aby byly splněny výstupy stanovené z RVP ZV, byla eliminována 

neúspěšnost u dětí v průběhu výuky plavání a aby výuka plavání plnila požadavky  

na záchranu života.  
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Abstract: 

The main aim of the thesis is to focus on dispositional, personal and socio-cultural aspects  

of pupils. In this thesis these aspects will be monitored and their influence in education  

and training in the area of swimming literacy will be evaluated. Pupils will be monitored 

during the younger school age, where mandatory swimming lessons are currently being 

introduced. Another aim will be to highlight the appropriate age at which mandatory early-

school swim training should take place in a way that is effective as much as possible to meet 

the outputs set by the RVP ZV, eliminating failure of children during swimming lessons,  

and swimming lessons fulfilling requirements to save life. 

Key words: 

Training, pupils, swimming training, personality, disposition, education, swimming, younger 

school age. 
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1. Úvod 

Již od útlého věku se plavání stalo mou nedílnou součástí života. Mohla bych říci, že jsem 

v bazénu trávila více času než na suchu. Moje maminka byla plavkyně, která mě i mé tři 

sourozence již od malička k tomuto sportu vedla. A tak se plavání stalo mým životním 

posláním a součástí celé naší rodiny. 

Začala jsem se věnovat synchronizovanému plavání, ve kterém mě trénovala má babička. 

Ta mi poskytla ten nejlepší základ, díky kterému jsem mohla stoupat výš a výš.  

Byla k dětem velice empatická a dokázala jim vodní prostředí zpříjemnit tak, že se děti 

vody nebály.  

Synchronizovanému plavání jsem se věnovala dlouhých 18 let. Za tu dobu jsem získala 

mnoho plaveckých zkušeností a voda pro mě byla mým druhým domovem. Věnovala jsem 

se také trénování malých dívek a nabírala zkušenosti i z hlediska práce ve vodě s malými 

dětmi. I přes pozdější ukončení tohoto sportu jsem se plavání nepřestala věnovat.  

Během mého studia na vysoké škole jsem si plavání oblíbila ještě více.  

I díky paní doktorce Ireně Svobodové, která nás vyučovala. Když přišla nabídka kurzu 

instruktora plavání, věděla jsem, že se chci tímto směrem realizovat. Po absolvování kurzu 

jsem tedy začala trénovat plaveckou výuku dětí a získávala další zkušenosti. Tato práce mě 

nesmírně bavila a naplňovala.  Ráda jsem si brávala nejslabší družstva, ve kterých byly 

děti, které se vody opravdu bály a nezvládaly žádné základní plavecké dovednosti.  

Byla to pro mě jakási výzva, kterou jsem chtěla vždy pokořit. Setkala jsem se s dětmi, 

které byly rozhodnuté, že do vody nevlezou. S dětmi, které se mě bály pustit a měly z vody 

panickou hrůzu. I přesto jsem vždy dokázala tyto děti odvést od jejich obav a ukázat jim, 

že voda není nepřítel.  Bylo to pro mě potěšením a byla jsem na sebe vždy opravdu pyšná. 

Bylo zapotřebí, aby děti ve mně získaly opravdovou důvěru. Pocit, že bych je mohla  

ve vodě pustit, byl pro ně hrozný. Vždy se mi to ale podařilo a já si přemýšlela o tom,  

že instruktor plavání musí být i trochu psychologem. 

„Nesmíme zapomínat, že děti vidí svět našima očima, ztotožňují se s našimi postoji, 

napodobují naše chování, reakce. Záleží tedy především na nás, zda si kontakt s vodou 

spojí s pocitem bezpečí a radosti, nebo budou-li se jí bát.“ (Pédroletti, 2007, s. 9) 
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Mnohdy to stálo spoustu sil a vysvětlování, důležitý je rovněž milý a trpělivý přístup.  

Bez toho by to nešlo. A díky tomu jsem se rozhodla pro diplomovou práci  

týkající se plavání, a která by souvisela s plaveckým výcvikem dětí.  

Přemýšlela jsem, co vše ovlivňuje plaveckou gramotnost žáka. Zda osobnost učitele, 

osobnost dítěte, nebo další aspekty.  

Tímto způsobem vznikla má diplomová práce na téma Aspekty působící na oblast 

gramotnosti v plavecké výuce žáků základních škol. Tato práce se zabývá problematikou 

související s výukou plavání. A to z hlediska zvládnutí základních plaveckých dovedností, 

které jsou součástí povinné plavecké výuky. Dále jak ovlivňují sociokulturní, dispoziční  

a osobností aspekty plaveckou výuku. Cílem práce je rovněž zjistit, ve kterém věku  

je plavecká výuka nejúčinnější a naplňuje výstupy, které jsou stanovené v RVP ZV.  

Diplomová práce je rozčleněna na část teoretickou a praktickou.  

Teoretická část se zabývá plaveckou výukou, její historií, významem plavání, etapami 

plavecké výuky, organizačními formami, RVP ZV, dětmi mladšího školního věku, 

temperamentem a sociálním znevýhodněním.  

Praktická část vyhodnocuje a porovnává všechna získaná data z měření  

a z dotazníkového šetření. Jedná se o vyhodnocování testů, které sledují základní plavecké 

dovednosti, tedy vstupní a výstupní měření těchto dovedností u žáků 1. st. ZŠ.   

Dále jsou vyhodnocovány dotazníky pro učitele, které zjišťují sociokulturní prostředí 

testovaných žáků a dotazníky zjišťující typ temperamentu žáka. Všechny proměnné byly 

následně vyhodnoceny ve vzájemné závislosti a na základě toho jsou stanoveny výsledky  

a závěry práce.   

Do výzkumu bylo zařazeno celkem 179 žáků 1. - 5. ročníku základních škol.  
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2. Cíl práce 

Hlavní cíle 

Hlavním cílem práce je zaměření na dispoziční, osobnostní a sociokulturní aspekty žáků.  

V rámci práce bude sledování těchto aspektů, jejich vliv na vzdělání a výuku v oblasti 

plavecké gramotnosti. Žáci budou pozorováni v průběhu mladšího školního věku,  

ve kterém je v současnosti nově stanovena povinná plavecká výuka.  

Jednotlivé cíle  

Dalším cílem bude upozornit na vhodný věk, ve kterém by měla povinná plavecká výuka  

v mladším školním věku probíhat tak, aby byla co nejefektivnější, aby byly splněny 

výstupy stanovené z RVP ZV, byla eliminována neúspěšnost u dětí v průběhu výuky 

plavání a aby výuka plavání plnila požadavky na záchranu života.  

Úkoly diplomové práce 

1. Studium odborné literatury, která se zabývá:  

a. problematikou plavání  

b. problematikou spojenou se sociokulturním prostředím  

c. problematikou zabývající se osobností a temperamentem žáka  

d. fungováním běžné základní školy  

2. Zvolení náležitých testů, které sledují základní plavecké dovednosti.  

3. Vytvoření dotazníků pro učitele za pomoci dotazníků použitých v rámci výzkumu 

OPVK, které povedou ke zjištění sociokulturního prostředí žáka. 

4. Sestavení dotazníků pro žáka, jehož předlohou bude dotazník z publikace Psychologické 

testy pro kluky a děvčata od autorky Jonni Kincher, který povede ke zjištění typu 

temperamentu žáka. 

5. Kontaktování vybraných základních škol v Čechách- Kladno, Řevničov. 

6. Rozeslání dotazníků žákům i učitelům základních škol, které povedou ke zjištění 

sociokulturního prostředí a temperamentu žáků. 

7. Vykonat vstupní a výstupní měření základních plaveckých dovedností u žáků základních 

škol. 
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8. Všechna získaná data z dotazníků a měření porovnat a následně vyhodnotit.  

9. Veškeré výsledky interpretovat. 

10. V závěrečné zprávě stanovit závěry.  
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3. Teoretická část  

3.1. Plavání  

„Plavání je dovednost, která se nedá jinou nahradit. Přispívá k upevnění zdraví, zvyšuje 

tělesnou zdatnost a výkonnost, dá se využívat od raného věku do pozdního stáří. 

 Čím dříve se dítě naučí plavat, tím lépe pro ně.“ (Hoch, 1980, s. 5) 

Plavání řadíme mezi vytrvalostně-rychlostní sporty, při kterých jsou všechny lokomoční 

pohyby prováděné v horizontální poloze (Dvořáková, Engelthalerová a kol., 2017).  

Jsou různé směry, kterými můžeme na plavání nahlížet. Nejužší smysl, tzv. plavecká 

lokomoce, nám definuje plavání jako pohyb člověka ve vodě. Pohyb je realizován pomocí 

pohybů trupu a končetin z místa na konkrétní vzdálenost. Nejširší smysl obsahuje mnoho 

rozmanitých aktivit ve vodě. Plavání je také olympijský soutěžní plavecký sport,  

který je již od prvních olympijských her jejich součástí. Postupem času se přidaly i další 

olympijské plavecké sporty jako jsou skoky do vody, dálkové plavání, synchronizované 

plavání, víceboje s plaveckou částí- moderní pětiboj a triatlon, vodní pólo.  

Plavání dále můžeme chápat ve smyslu plavecké gramotnosti.  Plaveckou gramotností  

se rozumí dovednost bezpečně zvládnout vodní prostředí a využít ji ve svém životě 

(Čechovská, Jurák, Pokorná, 2012). 

3.2. Význam plavání  

Podle Bělkové a kol. (1998) je výuka plavání velice důležitá. Vybavuje mladou populaci 

nezastupitelnou dovedností plavat. Plavec je definován jako osoba, která zvládá 

samostatný a bezpečný pohyb ve vodě. Znalosti a dovednosti pak využívá ve svém životě 

pro individuální a společenské potřeby. Do individuálních potřeb jsou řazeny účely 

rekreační, zdravotní, kondiční, sportovní. Z hlediska společenských potřeb se jedná  

o osobní zásah při dopomoci a záchraně tonoucího (Bělková, 1998). 

V oblasti motoriky člověka patří plavání k základním pohybovým dovednostem a je jednou 

z životně důležitých tělovýchovných aktivit.  Tato dovednost působí preventivně proti 

ztrátě života ve vodních plochách. Neznalost nebo špatná znalost plavání ohrožuje 

bezpečnost dětí a mládeže. Zvyšuje se tak plavecká negramotnost (Hrabinec a kol., 2017). 
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Význam plavání tkví i v podpoře učení, protože se výuka realizuje ve specifických 

podmínkách bazénů, kde je nutné dodržovat stanovená pravidla, reagovat na domluvené 

signály atd. (Dvořáková, Engelthalerová kol., 2017). 

Hrabinec a kol., (2017) definují význam plavání jako zdravotní a socializační.  

3.2.1 Zdravotní význam plavání 

Plavání má významný vliv na organismus člověka. Předchází jeho brzkému stárnutí  

a je nedílnou součástí pro udržení našeho zdraví. Řadí se mezi jednu nejúčinnější 

pohybovou aktivitu, která má výrazné zdravotní zaměření (Hrabinec a kol., 2017). 

Zdravotní význam plavání dle Bělkové (1998) a Hrabince a kol. (2017): 

1. Celé svalstvo těla je jak rovnoměrně, tak všestranně zatěžováno. 

2. Zatěžovány jsou nejen velké svalové skupiny, ale i takové svaly, které jsou v našem 

životě velice často zanedbávány (jedná se například o svaly kyčelního kloubu).  

3. Podmínky pro zdokonalování svalového tonu jsou vytvářeny střídáním svalového 

napětí a uvolnění, které podporuje horizontální poloha těla a svalová práce  

při plavání.  

4. Velice často dochází k oslabení posturálních svalů trupu. Právě plavecká činnost 

působí na jejich posilování.  

5. Působením hydrostatického tlaku dochází k udržení těla v horizontální poloze. 

Tento tlak odlehčuje přetěžovanou páteř a pohybový aparát.  I díky tomu je plavání 

vhodné pro osoby s omezenou pohyblivostí.  

6. Při plavání dochází k značnému rozsahu pohybů dolních a horních končetin,  

které zvyšují kloubní pohyblivosti.  

7. Značný vliv má při plavání horizontální poloha těla, díky které dochází k lepší 

cirkulaci krve a je příznivá pro činnost oběhového systému.  

8. Plavání je příznivé pro rozvoj dýchacího aparátu. Dochází při něm k posilování 

orgánů a dýchacích svalů. 

9.  Díky pohybu ve vodě jsou plíce kvalitněji aktivovány a prokrvovány.  

Zvyšuje se vitální kapacita plic. 
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10. Plavání je velice vhodné i pro osoby s respiračním oslabením (např. astma),  

protože vzduch, který se vyskytuje nad vodní hladinou, je velice čistý a bezprašný.   

11. Vodní prostřední otužuje jedince a rozvíjí jejich termoregulaci.  

12. Plavání je vhodné pro osoby, které trpí obezitou. I sebemenší pohyb ve vodě 

zvyšuje energetický výdej organismu. Dochází pak k rychlejší činnosti celého 

metabolismu.   

13. Pobyt ve vodě přináší zklidňující pocity a pozitivně působí na psychiku člověka.  

Je to způsobeno přiměřeným drážděním CNS. Procesy podráždění a útlumu  

jsou vyvážené. 

14. Riziko úrazu ve vodě je minimální. Odpor vody nedovolí provádět pohyby,  

které by byly násilné či prudké.  

3.2.2 Socializační význam plavání 

Plavání má v životě dítěte velký socializační význam. Mnoho dětí začíná navazovat  

své první společenské vztahy právě během plavecké výuky.  Dítě se seznamuje nejen  

s  novými kamarády, ale i s pedagogem. Vytváří si tak mezi sebou společenský vztah, 

který je pro dítě velice důležitý. Díky tomu se lépe adaptuje na prostředí, které je pro něho 

nové.  

V rámci plavecké výuky si žáci také osvojují společenské a hygienické návyky.  

Plavecký výcvik napomáhá k posilování morálně volních vlastností tím, že dítě během 

plaveckého výcviku překonává mnoho psychických a stresových zábran.  

Mezi tyto zábrany patří strach z utonutí, z jiného prostředí, špatné orientace ve vodě, 

problémy s potopením hlavy, problémy s dýcháním apod. K formování morálně volních 

vlastností, jako je cílevědomost, houževnatost, sebeovládání, překonávání překážek, kázeň, 

osamostatňování se, přispívají hry ve vodě. Herní činnosti jsou jednou z nejlepších  

a nejvhodnějších metod adaptace dětí na vodní prostředí. Díky nim dochází nejen 

k formování morálně volních vlastností, ale také přispívají k rozvoji schopností  

a dovedností. 

Hra umožňuje dítěti získávat nové zkušenosti, pohybové návyky, které zvyšují pocit 

sebevědomí a důvěry. Na základě zvládnutí činností dává dítěti možnost zažít pocit uznání, 

úspěchu a radosti (Hrabinec a kol., 2017).  
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3.2.3 Vliv vodního prostředí na lidský organismus 

Banka (1991) uvádí tři základní vlivy vodního prostředí, kterým je člověk vystaven  

při pobytu ve vodě: 

Tepelný vliv- teplota vody 

Mechanický vliv- působení hydrostatického tlaku 

Chemický vliv- látky na dezinfekci vody 

Každý lidský organismus se s těmito vlivy vyrovnává jinak. Od toho se poté odvíjí,  

jak je člověku ve vodě příjemně.  

Při plaveckém výcviku je voda v bazénech většinou vlažná (21-32
0
C). Teplota vody by se 

měla řídit dle věku dětí. Pokud dojde k ochlazení vody, výuka by se měla přerušit  

nebo zkrátit tak, aby nedocházelo k poklesu tělesné teploty (promodrání uší, rtů, obličeje, 

končetin, svalový třes) (Bank, 1991).  

3.3 Plavecká výuka 

3.3.1 Historie plavání ve světě  

Z období pravěku nejsou dochované téměř žádné zmínky o vztahu člověka k plavání. 

Studie kmenů ale dokazují, že plavání bylo součástí základních pohybových dovedností 

(lezení, běh atd.). 

V období otrokářské společnosti se vyučovalo nejen umění a základů věd, ale i tělesné 

výchovy. Její součástí bylo právě plavání. Díky otrokářské společnosti se nám tedy dostává 

prvních zmínek o plavání.  

Další zmínka o plavání přichází až ve starověkém Egyptě (Hoch a kol., 1983).  

Zde byla tělesná výchova nezastupitelnou složkou výchovy (Kossl, Štumbauer, Waic, 

2004).  

Dochovaly se kresby a nástěnné malby, které vyobrazovaly člověka, vykonávajícího 

plavecké pohyby. Existují historické prameny, které dokazují, že již ve starověkém Egyptě 

bylo nespočet učitelů plavání, kteří vyučovali děti faraónů (Hoch a kol., 1983). 

Kossl, Štumbaeur, Waic (2004) popisují dva základní výchovné systémy  

antického Řecka- athénský a spartský. Sparta spatřovala těžiště výchovy hlavně 

v otužování, tělesných cvičení, vojenském výcviku, jehož součástí bylo plavání.  
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Athény oproti tomu byly zaměřené na tzv. kalokaghathii. Kalokagathií můžeme rozumět 

tělesnou a duševní harmonii.  

Největší rozkvět plavání probíhal v antickém Řecku, kde začala vznikat gymnázia,  

a plavání bylo součástí předmětu tělesná výchova, na kterou byl kladen velký důraz  

(Hoch a kol., 1993). 

Antické Řecko mělo značný vliv na výchovu v antickém Římě. V rámci vojenského 

výcviku se vojáci učili plavat v šatech i ve zbroji (Hoch a kol., 1983). 

Během konce 3. st. n. l. se začalo šířit v antickém Římě nové náboženství- křesťanství. 

Římský stát se postupně začal rozpadat a křesťanské učení odmítalo životní styl,  

který v antickém Římě doposud probíhal. Plavání proto bylo značně potlačeno. 

Za zmínku stojí tělesná výchova rytířů, kteří museli umět tzv. sedm rytířských cností, mezi 

které patřilo z branných důvodů i plavání (Hoch a kol., 1983). 

V období humanismu se nepřístupnost církve uvolnila a pedagogové se tak mohli navracet 

k řecké literatuře. Nedílnou součástí této literatury bylo plavání. Díky tomu začaly vznikat 

první učebnice plavání (Hoch a kol., 1983). 

Učitel národa, Jan Amos Komenský, vytvořil nespočet děl a spisů, ve kterých se zmiňoval 

nejen o výchově rozumové, mravní a pracovní, ale i o výchově tělesné. V díle Orbis pictus, 

neboli Svět v obrazech, Komenský věnuje řadu kapitol obrázkům s tělesným cvičením, 

mezi kterými je i plavání (Kossl,Štumbauer,Waic,2004). 

V kapitalistické společnosti docházelo k dalšímu vzdělávání v oblasti plavecké výuky. 

Plavání se řadilo mezi nejdůležitější předměty, protože rozvoj výrobních sil požadoval 

hlubší vzdělání pro mladé příslušníky buržoasie.  

VAnglii (60. léta 19. století) vznikaly první plavecké kluby a rozvíjely se další sporty. 

Roku 1908 byla založena plavecká federace FINA (Fédération Internationale de Natation 

Amateur). Stanovovala pravidla a jednotné směrnice, díky kterým dala základ 

mezinárodním soutěžím (Hoch a kol., 1983). 

3.3.2 Plavecký výcvik v českých zemích 

Dlouhou dobu byla naše země pod vlivem německých zemí. Týkalo se to i plavecké 

výuky, která byla též pod stejným vlivem a probíhala podle metod německého pedagoga 

Guts-Muthse. Ten přeložil knihu italského mnicha de Bernardiho „O plavání“,  



 

18 

 

který učil plavat bez jakéhokoli nadlehčení a ve svislé poloze. S tím se však Guts-Muthse  

neztotožňoval, a tak uvedl tři složky nácviku, do kterých řadil seznamování se s vodou 

(zvyknout si na tlak vody), nácvik na suchu (věnována velká pozornost) a nácvik ve vodě. 

V této době se používala tzv. „plavecká koza“, která umožňovala položit se na břicho  

a nacvičovat tak souhru pohybů. Později se souhra nacvičovala ve vodě za pomocí bidla, 

na kterém byl žák zavěšen (Hoch a kol., 1983). 

O organizovaný plavecký výcvik se České země začaly snažit od poloviny 19. století.  

Šlo hlavně o linii školskou a klubovou. Na konci 19. století pak došlo k zavedení povinné 

tělesné výchovy na obecných a měšťanských školách a následně na gymnáziích. V okolí 

škol se začala budovat koupaliště z důvodu zapojení plavání do výuky tělocviku, jakožto 

vhodného prostředku k výuce. Tento počin nařídilo ministerstvo školství. Později se 

plavání vyučovalo ve velkém měřítku.  

Koncem 60. let 20. století docházelo k velkému rozvoji základního plaveckého výcviku, 

s cílem naučit všechny školní děti plavat. Používala se metoda kolektivního výcviku,  

která přihlížela k individuálním schopnostem dětí, k věkovým zvláštnostem, materiálním 

podmínkám výcviku a doporučovala používání nadlehčovacích pomůcek.   

Organizace YMCA se podílela na rozšíření této metody, kterou zavedla na letních táborech 

v rámci plaveckého výcviku.  

Vzhledem k plavecké negramotnosti začaly od roku 1972 vznikat střediska plavecké výuky 

(SPV). Spolupracovala s ČSTV (Československý svaz tělesné výchovy a sportu), 

školstvím, ministerstvem financí a Českou státní pojišťovnou, která výuku financovala.  

V roce 1980 byl uzákoněn povinný plavecký výcvik pro žáky ZŠ, který v celkovém 

rozsahu zabezpečovalo ministerstvo školství. Česká republika se díky tomu začlenila  

mezi nejprogresivnější státy světa.  

Základní plavecký výcvik probíhal do konce 90. let v rámci povinné TV pro žáky druhých 

nebo třetích tříd. Jednalo se o 16-20 lekcí, které byly finančně podporovány Českou 

pojišťovnou. Ředitel přebíral zodpovědnost za realizaci plaveckého výcviku,  

který byl do roku 2005 (než vznikl RVP) v kompetenci ředitelů škol.  

Vyhláška z roku 2012 stanovovala, že pokud škola zařadila do ŠVP základní plavecký 

výcvik, musela ji uskutečnit v rozsahu nejméně 40 vyučovacích hodin v rámci prvního 

stupně (Dvořáková, Engelthalerová a kol., 2017). 
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Metodický pokyn MŠMT k zajištění výuky plavání v základních školách v roce 2015 

uvedl, že se dle šetření České školní inspekce v roce 2013 uskutečnil plavecký výcvik  

v 92,1% základních škol (metodický pokyn, 2015).  

MŠMT v návaznosti na metodické pokyny a předchozí doporučení podporuje výuku 

plavání a chce, aby systematická plavecká výuka probíhala na všech školách tak,  

aby zajistila základní plaveckou dovednost u všech žáků.  Proto v roce 2017 došlo k úpravě 

RVP ZV. Do vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Tělesná výchova pro 1. stupeň ZŠ 

byly doplněny dva očekávané výstupy. Plavání se tak stalo od 1. 9. 2017 povinné  

pro všechny školy (součástí ŠVP) a zařadilo se mezi závazné očekávané výstupy.  

Rozsah vyučovacích hodin byl zachován (tzn. nejméně 40 vyučovacích hodin).  

V rámci povinné plavecké výuky vznikl rozvojový program na podporu výuky plavání. 

Tento program trvá dodnes a jeho hlavním cílem je podpořit výuku plavání 1. stupně ZŠ 

všech zřizovatelů zařazených do rejstříků škol a školských zařízení. Program školám 

umožňuje získat finanční prostředky (dotace), které se použijí na dopravu žáků z místa 

školy do místa výuky plavání a zpět. Školy se do tohoto programu mohou přihlásit a získat 

tak finanční podporu.  

Program na podporu výuky plavání je rozdělený podle období na etapy tak, aby zajišťoval 

podporu po celý školní rok 
1
 (MŠMT, dopis ředitelům škol plavání, 2017). 

3.3.3 RVP a plavecká výuka  

Součástí devíti vzdělávacích oblastí RVP ZV je oblast Člověk a zdraví. V této oblasti je 

obor Tělesná výchova a Výchova ke zdraví. V rámci oboru Tělesná výchova je zahrnuto  

učivo- činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností, mezi které náleží i plavání 

(plavecká výuka). Jeho stěžejním úkolem je zvládnutí základních plaveckých dovedností 

(RVP ZV, 2017). 

„To, co způsobuje plaveckou nedostatečnost, nejsou ani tak špatně osvojené plavecké 

pohyby, jako neschopnost zvládnout výdechy do vody během plavání a další dovednosti, 

kterým říkáme základní plavecké dovednosti.“ (Čechovská, Miler, 2008, s. 16) 

                                           

1
 Dostupné z http://www.msmt.cz/file/41249/ 

http://www.msmt.cz/file/41249/
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Ohledně základních plaveckých dovedností koluje spousta názorů, které nejsou jednotné. 

Jedná se hlavně o to, kolik se těchto dovedností musí zvládnout a v jaké kvalitě. 

Někde se uvádí například jen tři, jinde několik dalších (Čechovská, Miler, 2008). 

Bělková (1998) ve své publikaci uvádí mezi základní plavecké dovednosti potápění, 

dýchání, splývání a orientaci ve vodě.  

Oproti tomu novější publikace (Čechovská, Miler, 2008) považuje za důležité upozornit  

na 5 základních dovedností, mezi které patří plavecké dýchání, plavecká poloha,  

pády a skoky do vody, orientace ve vodě, pocit vody. S těmito základními dovednostmi  

se ztotožňuje i publikace (Dvořáková, Engelthalerová a kol., 2017).  

Plavecké dýchání 

Za správné plavecké dýchání je považováno takové dýchání, které probíhá pravidelně, 

nepřetržitě a plynule- silný nádech ústy a dlouhý výdech ústy i nosem v poměru 1:3. 

Z toho vyplývá, že výdech by měl být časově delší než nádech a dech by neměl  

být zadržován (Dvořáková, Engelthalerová a kol., 2017). 

„Nácvik úplného výdechu do vody má klíčový význam pro pozdější dýchání koordinované 

se záběrovými pohyby paží.“ (Čechovská, Miler, 2008) 

Dvořáková, Engelthalerová a kol. (2017) uvádí, že pro nácvik správného dýchání je nutné 

volit prostředky, mezi které patří foukání do hladiny, neboli foukání horké polévky, 

bublání, foukání do balónku, potápění s následným vynořením bez otírání očí,  

výdech a postupné ponoření do sedu s otevřenýma očima, střídavé potápění ve dvojici, 

kontinuální dýchání do vody, pravidelné vydechování do vody po doplavání.  

Hlavním cílem je docílit intenzivního vdechu a pomalého dlouhého výdechu.  

Nácvik výdechu se spojuje s potopením obličeje a zrakovou kontrolou pod hladinou. 

Vhodné je, když děti nepoužívají plavecké brýle, snaží se pod vodou otevřít oči  

a po vynoření vodu z očí nevytírají.  

Plavecké dýchání se nesmí podceňovat, protože je základem pro správné dýchání 

v kraulové i prsařské technice.  

Plavecká poloha 

Pro úspěšný nácvik pozdější techniky plavání je předpokladem dovednost zaujmout  

a udržet plaveckou polohu ve vodě, rozvoj schopnosti rovnováhy a zvládnutí splývání. 
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Cílem je dosáhnout splývavé polohy jak na zádech, tak na prsou bez použití pomůcek, 

které pro nadlehčení nejsou vhodné. Na rozvoji rovnováhy se může podílet i učitel,  

který dítěti přiměřeně pomůže, avšak postupem času svou dopomoc snižuje  

(Čechovská, Miler, 2008). 

Splývání v poloze na prsou i na zádech se uskutečňuje odrazem od stěny bazénu  

nebo odrazem ode dna. Poloha na prsou je prováděna se zadrženým dechem.  

Při splývání jsou paže ve vzpažení, hlava je mezi nimi, dolní končetiny jsou natažené  

a pohled směřuje na dno bazénu. Poloha naznak má stejnou výchozí polohu jako poloha  

na prsou. Hlava je volně položena na pažích, boky, stehna a nárty jsou na hladině a pohled 

směřuje směrem ke stropu.  

Důležité je zmínit sebezáchovnou polohu, která patří mezi základní prvky sebezáchrany 

(floating). Tělo je ve stabilizované a relaxované poloze, hlava v záklonu, paže  

jsou uvolněné a dýchání je klidné nad vodou.   

Pro nácvik splývavé polohy se využívají prostředky vznášení v poloze mrtvoly, hvězdice 

v poloze na zádech, na prsou, hříbek (Dvořáková, Engelthalerová a kol., 2017). 

Pády a skoky do vody  

Před zahájením pádů a skoků do vody je nutné, aby měl instruktor dostatečné povědomí  

o tom, jaká je hloubka daného bazénu, jakou hloubku daný skok potřebuje a zda  

je v bazénu dostatečný prostor pro pády a skoky do vody. Je tedy nutné dbát na bezpečnost  

a poskytnout dětem případnou dopomoc (např. pády a skoky nazad).  

Při nácviku se postupuje od pádů vpřed ze sedu (sklouznutí do vody), ze dřepu „po nohou“ 

a z podřepu ze stoje. Dále dítě zkouší pády ze stoje po nohou výkrokem vpřed, výkrokem 

vzad z okraje bazénu. Přidávají se skoky s pohybovým úkolem, přetáčení kolem podélné 

osy, salta, pády střemhlav z různých poloh, startovní skoky a skoky ze skokanského 

zařízení (Čechovská, Miler, 2008). 

Dvořáková, Engelthalerová a kol. (2017) zahrnují také skok do neznámé vody,  

který se používá při vstupu do vody, o níž se neví, jak je hluboká a jaký je charakter jejího 

dna.  Používá se i v případě záchrany tonoucího, kdy umožňuje sledovat jeho chování. 

Skok musí být proveden tak, aby se hlava nezanořila, a člověk tak neztratil nad tonoucím 

kontrolu (Miler, 1999).  
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Orientace ve vodě    

Pokud se dítě dokáže orientovat ve vodě i pod vodou, docílí pocitu bezpečí a jistoty,  

které využije zejména při záchraně tonoucího a načekaném pádu do vody.  

Podmínkou je umět zadržet dech, vydechovat nosem bez plaveckých brýlí, skřipce a mít 

otevřené oči. Orientace ve vodě i pod vodou je tedy nezbytným předpokladem  

pro zachování života jedince (Dvořáková, Engelthalerová a kol., 2017). 

Postupné kroky nácviku by měly začínat od potopení obličeje, kdy jsou oči otevřené  

bez plaveckých brýlí. Přidávají se cvičení pod vodou ve dvojici (zamávání si, rozeznání 

počtu ukázaných prstů), sedy a lehy na dně bazénu, změny směru pod hladinou  

(válení sudů), střemhlavé potopení, vynesení předmětu, salto ve vodě a stoj na rukou 

(Čechovská, Miler, 2008). 

Rozvoj pocitu vody  

Rozvoj vnímání vody je pro dítě velice důležitá dovednost, která mu pomáhá k nácviku 

plaveckých pohybů a k nastavení záběrových ploch těla. Záběrové plochy,  

do kterých se řadí ruce, předloktí, chodidla, celé končetiny, by měly být postupně 

vystavovány odporu vody. Je vhodné navozovat co nejpestřejší situace, ve kterých děti 

tento odpor vnímají (Čechovská, Miler, 2008). 

Vhodné prostředky pro rozvoj pocitu vody jsou například různé obměny chůze ve vodě 

(kachna, rak, kůň, čáp, běh, cval, skoky, výskoky s potopením), kopání nohama v sedu  

na okraji bazénu (různá intenzita kopání, natažená či pokrčená kolena), cákání rukama, 

ploutvové pohyby a mnoho dalších prostředků, které pocit vody rozvíjí  

(Dvořáková, Engelthálerová a kol., 2017). 

3.3.4 Etapy plavecké výuky 

„Plavecká výuka je dlouhodobý otevřený proces, který probíhá optimálně ve třech na sebe 

navazujících a vzájemně se ovlivňujících etapách.“ (Bělková a kol., 1998, s. 6) 

Mezi etapy plaveckého výcviku patří etapa přípravná, základní a zdokonalovací.  

Přípravná etapa 

Přípravnou etapu je doporučeno zahájit v předškolním věku, kdy dítě spolupracuje,  

má vnitřní motivaci učit se plavat (Čechovská, Miler, 2008).  
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Může však nastat situace, kdy se starší dítě nezúčastnilo žádného plaveckého výcviku  

a je neplavcem. Proto je nezbytné, aby toto dítě také absolvovalo přípravnou etapu.  

I přes to, že se věkově liší (Bělková, 1998).     

Mnoho rodičů a hlavně laická veřejnost očekává, že se děti již v přípravné etapě naučí 

plavat. Hlavním cílem této etapy však není výuka plavání. Je to adaptace na vodní 

prostředí. I z tohoto důvodu byl použit název „předplavecká výchova“, kterou chápeme 

jako pohybovou aktivitu s cílem odstranění strachu, vytvoření kladného vztahu k pohybu 

ve vodě a v neposlední řadě všestranné adaptace na vodní prostředí (Miklánková, 2007). 

Nejlepší způsob, jak dosáhnout u dětí adaptace na vodní prostředí, je hra  

(Čechovská, Miler, 2008).   

Dle Banka (1991) můžeme dělit hry z hlediska zaměření na:  

Hry na seznámení s vodou- odstranění strachu z vody, potopení hlavy 

Hry na splývání- zvládnutí plavecké polohy na prsou a zádech, návrat do vertikální 

polohy 

Hry na orientace ve vodě-orientace ve vodě v různých polohách 

Hry na dýchání- vytvoření základního návyku na plavecké dýchání   

Didaktickým cílem této etapy je i zvládnutí plaveckých dovedností. Jedná se hlavně  

o splývání, orientaci ve vodě, ponoření, pocit vody, apod. Tyto dovednosti jsou důležité 

pro následnou výuku plavání. Bez získání těchto dovedností žák nemůže pokračovat 

v další etapě plaveckého výcviku (Miklánková, 2007). 

Dále se děti seznamují s fyzikálními vlastnostmi vody, vytváří si základní hygienické 

návyky, zvyšuje se jejich vytrvalost, síla, koordinace a otužilost  

(Dvořáková, Engelthalerová a kol., 2017).  

Hlavní výukovou metodou této etapy je metoda komplexní, při které se děti učí pohybový 

úkol v jeho konečné podobě. Jde především o zvládnutí hrubé formy daného pohybu 

(Bank, 1991).  

Základní etapa 

Tuto etapu je vhodné zahájit na 1. stupni základní školy. Stěžejním úkolem je rozvoj 

základních plaveckých dovedností a nácvik prvního plaveckého způsobu. Mezi základní 

plavecké dovednosti patří plavecké dýchání, plavecká poloha, pády a skoky do vody, 
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orientace ve vody, pocit vody a prvky sebezáchrany. Cílem této etapy je také uplavat 

vzdálenost 25m bez dopomoci (Dvořáková, Engelthalerová a kol., 2017).  

Základní plavecký výcvik probíhá zpravidla v rámci tělesné výchovy,  

a to ve 2. - 4. ročníku základní školy (Bělková, 1998). 

Bělková (1994) uvádí, že významný vliv na plaveckou motoriku neplavce má úroveň 

koordinačních schopností. Složky koordinace, jako je rovnovážná schopnost, prostorová 

orientace, kinestetická diferenciace a rytmická schopnost, mají vzájemný vztah  

s výkonovým rozvojem plaveckých způsobů. K vytvoření správného pohybového návyku 

v plavání přispívá právě záměrný rozvoj těchto předpokladů. Návyk se vytváří v CNS 

 a je vnějším projevem dynamického stereotypu.  

Nejdříve dochází k nekoordinovaným pohybům, při kterých si neplavec vytváří představu 

o pohybu a pokouší se jej zrealizovat. Po opakovaných pokusech dochází  

k zpřesňování jednotlivých pohybů a představa o daném pohybu se upevňuje.  

Jedná se o anylaticko-syntetickou metodu výuky, při které dochází k rozčlenění 

pohybového celku na dílčí části, které se neplavec učí, a následné spojování těchto částí  

do většího pohybového celku (nácvik plavecké souhry- paže + nohy). Během výcviku  

se může projevit pokles zájmu o provádění plaveckých pohybů. Může to být způsobeno 

neustálým opakováním. Motorická křivka učení pak tedy klesá a mluví se o tzv. plató 

efektu (Bělková, 1994).  

Hrabinec a kol. (2017) uvádí, že důvodem plató efektu jsou objektivní a subjektivní 

příčiny. Mezi objektivní příčiny se řadí nedostatečná intenzita nácviku, přetrénování, 

nesprávná metoda nácviku. Do subjektivních příčin spadá sebepodceňování, malá 

motivace, zdravotní stav, sociální klima aj. 

Během celé této etapy plaveckého výcviku musí docházet k dostatečné motivaci  

a k průběžnému hodnocení, které žáky motivuje a povzbuzuje (Bělková, 1994). 

Zdokonalovací etapa 

Tato etapa plaveckého výcviku je primárně určena pro žáky 2. stupně ZŠ. Předpokládá se, 

že žáci absolvovali základní plaveckou výuky, na kterou zdokonalovací etapa navazuje. 

Stěžejním úkolem této etapy je zkvalitňovat první naučený plavecký způsob, naučit se 

další plavecké způsoby, prvky záchrany tonoucího, prvky dalších plaveckých sportů 

(synchronizované plavání, vodní pólo, skoky do vody), prohlubovat adaptaci na vodní 
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prostředí pomocí dalších plaveckých dovedností. Konečným cílem je uplavat vzdálenost 

200m jedním plaveckým způsobem (Hrabinec a kol., 2017).  

Bělková (1998) uvádí další cíle, které tato etapa sleduje:  

 Zdokonalí své schopnosti lokomoce ve vodě. 

 Naučí se chránit ve vodním prostředí život svůj i ostatních, tzn. cílem je vzbudit 

v žácích smysl pro bezpečnost a odpovědnost. 

 Poskytnout jim radostné zážitky z aktivit ve vodě, které je dále motivují a žáci  

pak díky nim vyhledají další plavecké činnosti, které zahrnou do svého života. 

 Nezbytnou součástí této etapy je rozvoj kondiční složky- rozvoj vytrvalostní 

plavecké výkonnosti. Výuka by tedy měla být tvořena z části metodami kondiční 

přípravy a z části metodami rozvoje plaveckých dovedností. 

 Dochází k zpřesňování, ekonomizaci a automatizaci pohybů, které jsou již 

prováděny bez vědomí.  

3.3.5 Didaktické aspekty výuky plavání  

Organizační formy plavecké výuky  

Vyučovací jednotka plaveckého výcviku je zpravidla realizována ve 45 minutovém bloku. 

Délka cvičební jednotky však může být ovlivněna teplotou vody či věkem dětí. Starší děti 

2. stupně ZŠ mohou vykonávat plaveckou výuku i v délce 90 minut. Není to však 

pravidlem a 90 minutový blok si mohou z ekonomických důvodů zvolit i základní školy  

1. stupně. Z hlediska efektivity plavecké výuky je nejvhodnější volit kurzovou výuku, 

která se koná každý den (Hrabinec a kol., 2017).  

Čechovská, Miler (2008) uvádí, že pokud bude plavecká výuka realizována jednou  

za 14 dní nebo jednou týdně, učení plaveckým dovednostem bude zdlouhavé. Pokud bude 

ale možnost realizovat plaveckou výuku jednou či dvakrát denně v rozmezí 20-30 minut, 

výsledky budou při stejném počtu lekcí mnohem lepší (kurs plavecké výuky, 

koncentrovaná výuka v době dovolené). Z toho vyplývá, že pokud se podaří zorganizovat 

plaveckou výuku tak, aby lekce byly kratší a spíše co nejčastěji za sebou, bude dosahováno 

lepších výsledků.  

Instruktoři plavání musí dodržovat stanovený počet dětí v jednom družstvu vzhledem 

k jejich výkonnosti. Tento počet se řídí Metodickým pokynem MŠMT ČR. Ve skupině 
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neplavců může být maximálně 10 dětí. Čím jsou děti mladší, tím by měl být počet  

v družstvu nižší. Nejvyšší počet dětí ve skupině plavců je 15. Obecně platí, že instruktor 

provádí plaveckou výuku pouze s jednou skupinou žáků.  

Výjimkou jsou skupiny, které tvoří žáci se speciálně vzdělávacími potřebami. V jednom 

družstvu na jednoho pedagoga může být maximální počet čtyř žáků se zdravotním 

postižením. Výuka může být konaná i individuálně v případě, že to vyžaduje zdravotní stav 

žáka, který má těžké zdravotní postižení (Hrabinec a kol., 2017). 

Před zahájením plavecké výuky je vždy vhodné promyslet strukturu hodiny, počet dětí, 

velikost prostoru a další okolnosti, na základě kterých se zhodnotí klady a zápory 

jednotlivých forem a zvolí se taková forma, která bude nejvíce účelná. Členění plavecké 

vyučovací hodiny by mělo být stejné jako v hodinách tělesné výchovy- úvodní část,  

hlavní část a závěrečná část.  

Využívá se vedení individuální, skupinové a hromadné. Oblíbené je kruhové vedení,  

které probíhá bez prostojů a je v pohybu. Nedochází tak k častému prochládání dětí.  

Při zahájení první hodiny plavecké výuky dochází k diferenciaci žáků do družstev podle 

úrovně plaveckých dovedností. Každé družstvo má poté vytyčený prostor v bazénu,  

ve kterém provádí výuku. Prostor se přiděluje dle plavecké vyspělosti. Pro starší  

a zdatnější děti je určen prostor ve větší hloubce bazénu. Pro začátečníky je naopak 

zvolena mělčina. Pokud bude zařazené plavání na délku bazénů, umisťují se nejslabší 

družstva podél stěn a pokročilí plavou vprostřed bazénu. 

Základní školy si ve většině případů volí plaveckou výuku ve dvou po sobě jdoucích 

ročnících v rozsahu deseti 45 minutových lekcí za jedno pololetí  

(Dvořáková, Engelthalerová a kol., 2017). 

Metody plavecké výuky 

V plavecké výuce se rozlišují tři základní metody výuky- komplexní (syntetická), 

analyticko-syntetická, synteticko-analytická.  

Komplexní (syntetická) 

V této metodě jde především o nácvik plaveckého pohybu v jeho konečné podobě,  

při které se žáci učí pohyb komplexně. Nerozkládá se na části, avšak cílem je pohybovou 

činnost co nejvíce zjednodušit (např. použití nadlehčovacích pomůcek) a zvládnout pohyb 

v jeho základní podobě. Proto se neklade důraz na přesnost provedení.  
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Komplexní metoda se využívá hlavně v etapě základního plaveckého výcviku při nácviku 

plaveckého způsobu kraul, znak. Také je vhodná pro nácvik základních plaveckých 

dovedností. Nejprve by měla proběhnout průpravná cvičení, dále hrubá podoba pohybu, 

doplňující pohybové činnosti a na závěr konečná podoba pohybu (Bělková, 1994), 

(Dvořáková, Engelthalerová a kol., 2017). 

Analyticko-syntetická  

Metoda vhodná pro základní a zdokonalovací etapu plavecké výuky. Dochází  

při ní k rozložení pohybového celku na jednotlivé části, které poté opět skládáme  

do pohybového celku. Je vhodná pro nácvik plaveckého způsobu prsa a motýl,  

které jsou náročnější a vyžadují tak větší pohybové zkušenosti. Je tedy vhodné tuto metodu 

zařadit pro starší děti a dospělé neplavce.  

Při nácviku by mělo dojít k souhře pohybu, tzn., že se jednotlivé prvky pohybu nacvičují 

samostatně a následně se spojují v pohybový celek- souhru. Nácviku celé souhry by měl 

být poskytnut dostatek času, protože při rychlém provedení může dojít k nepřesnému 

provádění pohybů. Postup by měl být tedy takový: nácvik hrubého pohybu dolních 

končetin, jemný pohyb dolních končetin. Přidává se hrubý pohyb horních končetin  

a následný jemný pohyb horních končetin (Dvořáková, Engelthalerová a kol., 2017). 

Synteticko-analytická (smíšená) 

Jedná se o metodu, která je kombinací analyticko-syntetického a komplexního postupu. 

Využívá se zejména ve zdokonalovací etapě, kdy se hned po počáteční průpravě nacvičuje 

hrubá podoba souhry a následně se zdokonalují dílčí prvky. Metoda je založena  

na dlouhodobém opakování (Hrabinec a kol., 2017). 

Bělková (1994) ve své publikaci uvádí pouze dvě základní metody užívané v procesu 

plavecké výuky. Mezi ně řadí komplexní metodu a analyticko-syntetickou.  

Mezi další metody, které jsou používané v plavecké výuce z hlediska činnosti pedagoga,  

se řadí metoda slovní a názorná (imitační). 

Metoda slovní  

Významná metoda, která má v plavecké výuce nezastupitelné místo. Úkolem pedagoga  

je srozumitelně vysvětlit strukturu daného pohybu a usměrňovat chyby, kterých se žáci 

během plavecké výuky dopouští. Metoda je založena na dlouhodobém opakování cvičení.  
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Metoda názorná (imitační)  

Metoda založená na dlouhodobém opakování cvičení, na činnosti pedagoga, který na suchu 

předvádí základní strukturu nebo dynamiku záběrových pohybů. Pedagog zastavuje pohyb 

hlavně v zásadních momentech průběhu záběru a ukazuje tyto momenty ve vodě.  

Poté probíhá nácvik (Dvořáková, Engelthalerová a kol., 2017). 

Pedagogické zásady  

V plavecké výuce by měly být dodržovány základní pedagogické principy a zásady,  

které vedou plavecký výcvik ke správnému cíli.   

Mezi nejdůležitější zásady patří aktivita, postupnost, přiměřenost, názornost, 

systematičnost.  

Aktivita- soustředěnost, pozornost dítěte, která rychle opadá. Je velice důležité střídat 

odpočinek a soustředění. Působí zde mnoho faktorů, které mohou aktivitu snižovat.  

Jedná se zejména o strach, který může být na dítě přenášený z rodiny, dále nesprávná 

metodika a v neposlední řadě špatné působení instruktora. Proto je zásadní,  

aby byl instruktor vyrovnaný, soustředěný a plně ovládal své vnitřní pocity.  

Postupnost- postupování od nejlehčích plaveckých prvků, které na sebe navazují,  

po složité plavecké prvky.  

Přiměřenost- specifická pravidla související s věkem, se vztahem k vodnímu prostředí, 

psychikou a s důvěrou k pedagogovi, s motorickými zkušenostmi, jsou při plavání velice 

důležitá. Znalosti těchto pravidel umožňují vybírat vhodné cviky a dojít k cíli.  

Tempo se volí přiměřeně věku a výkonnosti dětí a nezapomíná se na nebezpečí přetížení.  

Názornost- správné provedení ukázky instruktorem. Ukázka je přizpůsobena věku dětí  

a je prováděná jednoduše a viditelně. Nesmí chybět dostatečná ukázka jak na suchu,  

tak ve vodě. Součástí je i hra, která také může dětem pomoci k snadnějšímu pochopení 

daného prvku.  

Systematičnost- postupné a na sebe navazující kroky. Systematické volení cviků  

od nejjednodušších po složitější, hledání obměn téhož cviku atd.  

(Dvořáková, Engelthalerová a kol., 2017). 

3.3.6 Bezpečnost v plavecké výuce  

Bezpečnost při výuce je velice důležitým faktorem, který má ve své gesci ředitel školy.  
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Jeho úkole je také zajistit výuku plavání v zařízeních tomu určených, zkontrolovat,  

zda zařízení dodržuje hygienické podmínky, zda poskytuje odbornou úroveň výuky, 

bezpečnost a ochranu žáků.  

Aby byla plavecká výuka bezpečná, je důležité, aby pedagog: 

 Stanovil správnou organizaci ve výuce. 

 Volil vhodný přístup a metodické postupy.  

 Stanovil, kde a kdy se cvičení začíná a kde a kdy se končí.  

 Zavedl správné povely, na které budou žáci reagovat.  

 Nedovolil dětem opustit prostor bez doprovodu vyučujících. 

 Nezahrnoval do výuky činnosti, při kterých se žáci navzájem potápějí  

nebo přidržují pod vodou.  

 Věděl, že se plavecké výuky účastní žáci zdraví. 

 Ovládal prvky první pomoci. 

 Uměl volit vhodné cviky a přizpůsobil výuku danému prostředí. 

 Dodržoval počet žáků na jedno družstvo. 

(Dvořáková, Engelthalerová a kol., 2017). 

3.4 Běžná základní škola  

Nynější česká legislativa rozděluje základní školy na plně organizované, které mají všech 

devět základních ročníků a neúplně organizované, mezi které patří školy s jedním 

vzdělávacím stupněm s méně než pěti třídami, ve kterých jsou vyučováni žáci více  

než jednoho ročníku tzv. kombinované třídy. Heterogenní skladba žáků těchto tříd nutí 

učitele volit všelijaké formy přímé a nepřímé výuky s různými skupinami žáků  

(Průcha, 2009).  

Česká legislativa je společná jak pro školy plně organizované, tak pro neúplně 

organizované. Platí pro ně stejná pravidla.  

Školský zákon 561/2004 Sb. ze dne 24. září 2004 (o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání) uvádí, že základní vzdělávání v ZŠ má 9 ročníků,  

které se dělí na 1. a 2. stupeň. Přičemž je první stupeň tvořen prvním až pátým ročníkem  
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a druhý stupeň šestým až devátým. Pokud jsou místa, která nemají podmínky pro zřízení 

všech 9 ročníků, lze založit ZŠ, která nemá všechny ročníky. 
2
 

Dále vyhláška č. 48/2005 Sb. stanovuje nejnižší počty žáků ve školách 1. stupně.  

S jednou třídou to činí 10 žáků, škola se dvěma třídami- 12 žáků na třídu, škola se třemi 

třídami- 14 žáků v průměru na třídu, škola se čtyřmi a více třídami - 15 žáků v průměru na 

třídu.  

Zřizovatel může udělit výjimku z tohoto počtu (do 4 dětí), pokud sám zaplatí zvýšené 

výdaje na vzdělávací činnost školy (Průcha, 2009). 

„Ve vyspělých zemích je dnes pro všechny organizační typy ZŠ závazné rovnocenné 

kurikulum.“ (Průcha, 2009, s. 305) 

V následující charakteristice popíši běžnou základní školu.   

3.4.1 Charakteristika  

Od roku 1960 se v českém školství uplatňuje termín základní škola. V té době byla 

legislativně ukotvena základní devítiletá škola. RVP ZV definuje obsah základního 

vzdělávání jako „souhrn lidského poznání didakticky zpracovaný pro úroveň základního 

vzdělávání, poskytující žákům spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného 

zejména na situace blízké životu a na praktické jednání.“ (Průcha, 2009, s. 76) 

Základní školy tvoří podstatu vzdělanosti občanů a umožňují základní vzdělávání 

začínající běžně ve věku od šesti let a uskutečňuje se zpravidla devět let.  

Základní vzdělávání je završeno zápisem do školy, ke kterému se musí dostavit každé dítě 

předškolního roku (Švarcová, 2008).  

Nynější základní škola je vymezena žákům ve věku 6 - 15 let, je devítiletá a rozděluje  

se na 1. stupeň (1. - 5. ročník) a 2. stupeň (6. - 9. ročník). Žáci jednotlivých ročníků  

jsou vyučováni v samostatné třídě a nedochází ke společnému učení dvou a více ročníků,  

které je specifické pro malotřídní školy. Průměrný počet žáků ve třídě činí pro 1. stupeň  

20 osob a pro žáky 2. stupně 23 osob (Švarcová, 2008).   

                                           

2
 Dostupné z http://www.msmt.cz/dokumenty-3/skolsky-zakon-ve-zneni-ucinnem-od-15-2-2019 

http://www.msmt.cz/dokumenty-3/skolsky-zakon-ve-zneni-ucinnem-od-15-2-2019
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Pro 1. stupeň ZŠ je charakteristické, že většinu předmětů vyučuje jeden učitel.  

Druhý stupeň má již více učitelů, kteří jsou na dané předměty aprobováni  

(Průcha a kol., 1998). 

Zřizovatelem základních škol ČR jsou nejvíce obce, menší počet tvoří školy zřizované 

krajem a MŠMT, a společně tak představují sektor veřejného školství. Soukromé subjekty 

jsou také zřizovateli ZŠ.  

Celistvost ZŠ se dělí dle toho, zda je škola se všemi 9 ročníky či je pouze pro 1. - 5. ročník 

(1. stupeň).   

Školy se orientují na různou populaci žáků, převážně jde o zaměření na běžnou populaci. 

Zastoupení mají však i základní školy speciální.  

Vyučovacím jazykem ZŠ je v převážné většině čeština. Vzdělávací program jednotlivých 

škol se liší v jeho realizaci. Do roku 2006 bylo vybíráno ze tří schválených programů 

(Základní škola, Obecná škola, Národní škola). Školy realizující odlišné programy  

než program Základní škola, byly řazeny mezi školy alternativní. Od roku 2006 došlo  

ke změně situace, protože byly dosavadní programy vzdělávání nahrazeny novým 

kurikulárním dokumentem- RVP ZV. Podle specifičnosti vlastního ŠVP se ve srovnání 

s předepsaným modelem RVP ZV zakládá na alternativnosti určité školy (Průcha, 2009). 

Učební plán základní školy má klasickou stavbu vyučovacích předmětů s pevně daným 

počtem hodin. V hodinách přírodopisu, vlastivědy a předmětů výchovného zaměření může 

učitel rozdělit hodiny dle jeho uvážení v rámci učebního plánu. Vyučovací hodina trvá  

45 minut. V 1. - 3. ročníku lze volit vyučování předmětů v blocích nebo v kratších úsecích. 

3.4.2 Cíl základního vzdělávání 

Cílem je, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení, byli motivování k učení po celý 

život, učili se řešit problémy, tvořivě myslet, spolupracovat, komunikovat, chránit  

své zdraví, být ohleduplní, tolerantní k druhým, respektovat odlišné kulturní a duchovní 

hodnoty, poznávat své schopnosti a aplikovat je s osvojenými dovednostmi a vědomostmi 

ve svém životě při rozhodování a v profesním uplatnění (Švarcová, 2008). 

3.4.3 RVP ZV 

Základní vzdělávání se uskutečňuje v oboru vzdělání základní škola. Pro realizaci 

základního vzdělávání je vydán Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání 

(RVP ZV), který je v souladu se školským zákonem.  
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RVP ZV je platný od 1. 9. 2005 a vychází z Národního programu vzdělávání neboli  

Bílé knihy, která vymezuje počáteční vzdělávání jako celek. RVP ZV je směrodatný 

dokument, podle kterého si každá škola vytváří svůj školní vzdělávací program,  

a stanovuje si tak cíle vzdělávání.  

Dokument RVP ZV definuje vše, co je nutné a společné v základním povinném vzdělávání 

žáků. Konkretizuje úroveň klíčových kompetencí, kterých by žáci měli dosáhnout, 

vytyčuje vzdělávací obsah (očekávané výstupy a učivo), standardy, zahrnuje průřezová 

témata a podporuje komplexní přístup k uskutečnění obsahu vzdělávání. Také dává 

možnost volit různé vzdělávací postupy, metody, formy výuky, využívá podpůrná opatření, 

která jsou ve shodě s individuálními potřebami jedinců. Dovoluje modifikovat obsah, 

rozsah, zaměření výuky, metody práce a zapojení následných podpůrných opatření  

pro vzdělávání žáků nadaných, mimořádně nadaných a žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami.  

Tento program je v určitých časových etapách obnovován na základě měnících se potřeb 

společnosti, žáků a zkušenosti učitelů se ŠVP.  

Cílem základního vzdělávání je vybavit jedince souborem klíčových kompetencí  

na úrovni, která je pro ně dosažitelná a skrz ně je připravit na následující vzdělávání. 

Klíčové kompetence uvádějí komplex schopností, dovedností, vědomostí, postojů  

a hodnot, které jsou významné pro osobní rozvoj a prosazení každého jedince  

ve společnosti. Jejich osvojování probíhá složitě a dlouhodobě a je započato  

již v předškolním vzdělávání. Lze je získat pouze jako výsledek procesu vzdělávání,  

proto k nim musí směřovat veškerý vzdělávací obsah, aktivity a činnosti probíhající  

ve škole. 

V RVP ZV je vzdělávací obsah rozčleněn do devíti vzdělávacích oblastí. Každá oblast  

je dále tvořena jedním vzdělávacím oborem či dalšími obsahově blízkými  

(RVP ZV, 2017). 

Součástí devíti vzdělávacích oblastí RVP ZV je oblast Člověk a zdraví. V této oblasti  

je obor Tělesná výchova a Výchova ke zdraví. Cílem oboru Tělesná výchova je formování 

pozitivních a uvědomělých postojů žáků k pohybové aktivitě v rámci jejich budoucího 

života. Obecně se dá říci, že cílem je kladně ovlivnit pohybovou gramotnost žáků. 

Vzdělávací obsah je rozdělen na očekávané výstupy, mezi které se řadí výstupy  

prvního a druhého období, a učivo, které je dále členěno do tří oblastí.  
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Výstupy v prvním období vyžadují zvládnutí daných pohybových dovedností,  

které pravidelně využijí v jejich režimu dne, osvojení znalostí a dovedností v oblasti 

sebehodnocení, spolupráce, hygieny a bezpečnosti.  

Výstupy v druhém období požadují vlastní aktivitu žáka. Jedná se o aktivitu ve vytváření 

pohybových zdravotně a kondičně zaměřených programů, v měření výkonů, v uskutečnění 

soutěží a her. Druhé období také předpokládá znalost dodržování fair play, pravidel, 

hygieny apod. 

Učivo v oboru Tělesná výchova je rozděleno do tří oblastí: 

Činnosti ovlivňující zdraví zahrnují činnosti, které napomáhají k rozvoji pohybových 

schopností, tělesné zdatnosti, relaxace, podporují znalosti vedoucí k jejich praktickému 

užití v životě každého jedince. Upozorňují také na pojetí zdravotně orientované TV 

(Dvořáková, Engelthalerová, 2017). 

 Do tohoto učiva se řadí několik okruhů, mezi které patří význam pohybu pro zdraví, 

příprava organismu, zdravotně zaměřené činnosti a rozvoj pohybových schopností, 

hygiena při TV a bezpečnost při pohybových činnostech (RVP ZV, 2017). 

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností zahrnují učení se základním  

a sportovním dovednostem. Do této oblasti jsou zahrnuty pohybové hry, základy 

gymnastiky, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti, průpravné úpoly, základy atletiky 

a sportovních her, turistika a pobyt v přírodě, lyžování, další pohybové aktivity  

dle podmínek školy a zájmů dětí a v neposlední řadě plavání, tedy základní plavecká 

výuka, ve které by si žáci měli osvojit hygienu plavání, adaptovat se na vodní prostředí, 

zvládnout základní plavecké dovednosti, jeden plavecký způsob (plavecká technika)  

a ovládat prvky sebezáchrany a bezpečnosti (RVP ZV, 2017). 

Činnosti podporující pohybové učení se orientují na organizační zvládnutí vyučovacího 

procesu. Důležité je zdůraznit potřebu fair play, dodržování pravidel, umožnění dětem 

měření výkonů, při kterém žáci získají informace o tom, proč se měří tyto výkony,  

jak se týkají funkčnosti jejich těla, zdatnosti a zdraví (Dvořáková, Engelthalerová, 2017). 

Mezi tyto činnosti se řadí komunikace a organizace v TV, historie a současnost sportu, 

pravidla osvojovaných pohybových činností, zásady jednání a chování, měření výkonů  

a posuzování pohybových dovedností (RVP ZV, 2017). 
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Vyhláška 48/2005 Sb.  

Vyhláška 48/2005 Sb. vydaná MŠMT ze dne 18. 1. 2005 o základním vzdělávání  

a některých náležitostech plnění povinné školní docházky stanovuje například, že začátek 

vyučování bývá zpravidla v 8 hodin, nesmí být zahájen dříve jak v 7 hodin a ukončen déle 

než v 17 hodin, dopolední vyučování může probíhat maximálně 6 vyučovacích hodin, 

stejně tak odpolední vyučování, ŠVP stanoví v jednotlivých ročnících počet vyučovacích 

hodin za týden, v korespondenci s ŠVP může škola zřizovat zotavovací pobyty a jiné akce, 

pokud dochází k akcím mimo školu, připadá na jednu osobu zajišťující bezpečnost  

a ochranu zdraví žáků maximálně 25 žáků. Tento počet může změnit pouze ředitel. 
3
 

3.5 Mladší školní věk  

3.5.1 Charakteristika mladšího školního věku  

Za mladší školní věk se označuje období od šesti do jedenácti let. V tomto období vstupuje 

dítě do školy a je to událost, která má vliv na jeho další vývoj.  

Helus (2009) přibližuje základní charakteristiku na významu školní připravenosti,  

zrod pracovitosti a vývojové transformaci poznávacích procesů.  

Školní připravenosti dosahuje převážná většina dětí okolo šestého roku. Je tím myšlena 

celková vybavenost dítěte pro zvládání nároků základní školy a schopnost chápat smysl 

školního vzdělávání. Školní připravenost je charakteristická pro mladší školní věk.  

Školní prostřední základní školy je pro dítě zcela odlišné a jiné než prostředí mateřské 

školy. Dítě připravené pro školu se dokáže již po delší dobu koncentrovat, přizpůsobí  

se režimu školy, koordinuje svou senzomotoriku, sleduje řeč druhých, rozpoznává slabiky  

a hlásky, jasně artikuluje, přiměřeně věku logicky uvažuje, uvědomuje si povinnosti, 

překoná lítost, smutek, vztek, spolupracuje s druhými.  

Oproti předškolnímu dítěti je myšlení školního dítěte mnohem vyspělejší. Škola žáky vede 

k zapamatování si různých informací, učí je systematicky myslet. Jean Piaget  

ve své terminologii uvádí myšlení na úrovni konkrétních myšlenkových operací,  

kterého se v mladším školním věku dosahuje (Helus, 2009).  

                                           

3
 Dostupné z http://www.msmt.cz/file/43667 

http://www.msmt.cz/file/43667
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Během období mladšího školního věku dochází k nápadným biologickým změnám, 

sociální změnám a psychologickým změnám. 

Tělesný vývoj dítěte mladšího školního věku 

V tomto období dítě postupně nabírá na své tělesné hmotnosti a rovnoměrně začíná růst 

(zhruba 6-8 cm za rok). Osifikace kostí probíhá v rychlém tempu, zakřivení páteře  

se stabilizuje a kloubní spoje jsou pružné a měkké. Dochází ke zvětšení krevního oběhu, 

plic a jejich vitální kapacity (Vrbas a kol., 2013).  

Vilímová (2009) v souvislosti se zvětšováním vitální kapacity plic upozorňuje, že dýchací 

svalstvo v tomto věku není ještě dostatečně vyvinuté, a proto dochází k větší spotřebě 

kyslíku, která způsobuje rychlejší zadýchání dítěte. 

 Nedostatečně jsou vyvinuty svaly zad, proto je nezbytné brát zřetel na správné držení těla 

a rovnostrannou zátěž. Mozek je zralý a nervové procesy jsou dostatečně pohyblivé  

a poddajné, proto je možné vykonávat i koordinačně náročnější pohyby a rozvíjet 

rychlostní i koordinační schopnosti (Vrbas a kol., 2013). 

Motorický vývoj dítěte mladšího školního věku  

Motorický vývoj jedince je závislý nejen na funkci centrální nervové soustavy,  

ale také na osifikaci, růstu kostí a svalů. Jeho součástí jsou pohybové schopnosti  

a dovednosti (Vrbas a kol., 2013). 

„Z hlediska motoriky je mladší školní věk označován za stadium zvýšené motorické 

učenlivosti, tedy za optimální období pro učení se motorickým dovednostem.“  

(Dvořáková, Engelthalerová a kol., 2017, s. 22) 

Z toho vyplývá, že dítě mladšího školního věku dokáže účelně vykonávat řadu 

pohybových aktivit a snadno se učí novým pohybovým dovednostem. Umožňují mu  

to dobré předpoklady, které dítě v tomto období má. Toto období se často označuje  

jako „zlatý věk motoriky“.  

Dětská motorika se zhruba do 8 let vyznačuje neklidem, nadbytečnými souhyby  

a neekonomickými pohyby (Dvořáková, Engelthalerová a kol., 2017).  

Vrbas a kol. (2013) zdůrazňuje, že i přes to, že se dítě učí rychle novým pohybům,  

bez častého opakování tyto pohyby zapomene.  
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Změna nastane po osmém roce, kdy se pohyby zpřesňují a ekonomizují, a dochází  

tak k velké učenlivosti.  

Mladší školní věk se považuje za vhodný pro rozvoj rychlostních a obratnostních 

schopností. S ohledem na individuální i vývojové předpoklady by však mělo docházet  

i k rozvoji dalších pohybových schopností (Dvořáková, Engelthalerová a kol., 2017). 

Psychologický vývoj dítěte mladšího školního věku  

V období mladšího školního věku se dítěti dostává mnohem více informací o okolním 

světě, rozvíjí se jeho představovat, paměť a zvyšuje se vnímavost. Na začátku období 

mladšího školního věku dítě nedokáže pochopit abstraktní pojmy. Ke změně dojde  

až na konci tohoto období, ve kterém dítě začíná objevovat abstraktní myšlenkové operace  

a představí si i to, čeho se nemůže dotýkat.  

Dítě mladšího školního věku žije přítomností a nepřemýšlí nad tím, co se bude dít později. 

Žije okamžikem, tím, co se děje právě teď. Často bývá impulzivní, mění se u něho stavy 

smutku a radosti, nedokáže dlouhodobě sledovat cíl a každou činnost citově prožívá. 

V malé míře se může objevit sebekritika k vlastnímu chování a jednání (Vrbas a kol., 

2013). 

Z hlediska pozornosti se dítě v tomto období dokáže v klidu soustředit cca 7 minut. 

Krátkodobá pozornost se odhaduje na 15-20 minut. Aby došlo k obnově pozornosti a dítě 

se mohlo znovu koncentrovat, je vhodné podpořit změnu vyučovacího obsahu,  

zařadit pohybovou chvilku nebo změnit polohu těla či místa (Dvořáková, Engelthalerová  

a kol., 2017). 

Sociální vývoj dítěte mladšího školního věku  

S nástupem do školy se dítěti dostává nové sociální role- role školáka. Přestává být 

středem pozornosti u svých nejbližších a setkává se i s další autoritou (učitelem, trenérem, 

vychovatelem), začleňuje se do nového kolektivu a buduje si v něm určité postavení. 

Vytváří přátelské vztahy, poznává nové kamarády a přizpůsobuje se pravidlům dané 

skupiny. Koncem období mladšího školního věku dochází ke kritičnosti a snižování 

autority dospělého, která je nahrazena přirozenou autoritou vrstevníka. Tento idol může 

být z řad vrstevníků, známý sportovec aj.   
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Dítě začne postupem času přebírat zodpovědnost za své činy a objeví se i smysl  

pro spravedlnost, čest, pravdu, odvahu, který v předškolním období ještě nechápal  

a rozlišoval pouze dobro a zlo (Vrbas a kol., 2013). 

Přístup k dítěti mladšího školního věku  

Prožitková motivace převládá u dítěte od 5-11 let. Je to zapříčiněno tím, že základem všech 

činností dětí je hra. Proto by měl učitel volit aktivity s převážně herním přístupem  

a měl by se snažit, aby se výuka nestala stereotypní. Jak už bylo dříve zmíněno, děti 

neudrží dlouho pozornost, proto by se aktivity měly často střídat a být dostatečně pestré 

(Vrbas a kol., 2013). 

3.6. Dítě se sociálním znevýhodněním 

Česká školská legislativa v roce 2004 zavedla termín „žák se sociálním znevýhodněním“. 

Tento pojem byl zaveden k identifikaci dětí, které potřebují v prostředí školy zvýšenou 

míru podpory.  

Byl však v katalogu podpůrných opatření upozaděn a nahrazen vhodnějším termínem  

„žák s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu sociálního znevýhodnění“ (Felcmanová, 

Habrová a kol., 2015). 

„Pojem vymezuje skupinu žáků, kteří potenciálně či skutečně selhávají ve vzdělávání, 

nejsou zdravotně postižení, dlouhodobě nemocní, případně jim není jasně diagnostikována 

některá ze specifických poruch učení či chování.“(Felcmanová, Habrová a kol., 2015, s. 8) 

Sociální znevýhodnění je tedy skupinou, která označuje rozsáhlou řadu příčin školní 

neúspěšnosti, vyplývající z příčin mimo školu v přirozeném sociálním zázemí dítěte.   

Tato neúspěšnost pramení také z životních okolností v životě dítěte mimo školní zařízení.  

„Tyto skutečnosti dítě nemůže ovlivnit a stávají se pro ně přítěží v jiné sociální realitě,  

v našem případě v prostředí školy.“ (Felcmanová, Habrová a kol., 2015, s. 8) 

Sociální znevýhodnění si definuje v praxi i teorii každý jinak. Nejvhodnější je vycházet 

z potřeb dětí, rozpoznávat překážky znesnadňující vzdělávání a vymezit vhodné oblasti 

podpory, která je pro žáka nezbytná k překonání překážek.   

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů začleňuje sociálně znevýhodněné žáky  

do skupiny osob se speciálními vzdělávacími potřebami.  
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V rámci tohoto zákona je znevýhodněné prostředí vymezeno jako rodinné prostředí 

s nízkým sociokulturním postavením či ohrožení sociálně nežádoucími jevy, nařízená 

ústavní nebo uložená ochranná výchova a jako poslední postavení azylanta a frekventanta 

řízení o udělení azylu na území České republiky.  

Vyhláška č. 73/2005 od roku 2011 uvádí tzv. vyrovnávací opatření, která jsou určena 

skupině žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí, a to zejména žákům, kterým není 

poskytována dostatečná podpora k náležitému průběhu vzdělávání, nedochází 

ke spolupráci mezi zákonnými zástupci žáka a školou, nebo jsou to žáci znevýhodnění 

nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka.  

Pro účely projektu OPVK se obecný pojem „žák s potřebou podpory ve vzdělávání  

z důvodu sociálního znevýhodnění“ pokouší specifikovat metodika. Tato metodika 

označuje jako osobu se sociálním znevýhodněním žáka, který je z neúplné či vícečetné 

rodiny, který pochází z rodiny s nízkým statusem, nebo žije v sociálním vyloučení.  

Na základě kombinace těchto skutečností je určení sociálního znevýhodnění 

v odpovědnosti ředitele školy pro účely OPVK projektů (Felcmanová, Habrová a kol., 

2015).  

 „Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) je víceletým 

tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT),  

v jehož rámci je možné v programovém období 2007-2013 čerpat finanční prostředky  

z Evropského sociálního fondu (ESF), jednoho ze strukturálních fondů Evropské unie 

(EU).“
4
 

K identifikaci žáka s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu sociální znevýhodnění 

posloužila již výše zmiňovaná metodika, která se stala inspirací.  

Dle odborníků je stupnice jednotlivých příčin a projevů sociálního znevýhodnění  

ve vzdělávání velmi rozmanitá a překračuje vymezení uvedená legislativou. 

Jednotlivá hlediska sociálního znevýhodnění je možné vymezit:  

Na úrovni jedince- zanedbaný vzhled, odlišný jazyk a sexuální orientace. 

                                           

4
 Dostupné z https://www.op-vk.cz/cs/siroka-verejnost/co-je-op-vk.html 

 

https://www.op-vk.cz/cs/siroka-verejnost/co-je-op-vk.html
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Na úrovni rodiny- dysfunkční nebo neúplná rodina, rozdílný životní styl, pracovní 

vytíženost rodičů, zneužívání, týrání. 

V sociálním prostředí- sociálně vyloučené lokality a ohrožení patologickými jevy. 

 V souvislosti se socio-ekonomickým statusem- odlišnost z hlediska náboženství  

a kultury, stěhování, nedostačující bytové podmínky, ztráta majetku v důsledku dluhů, 

chudoba. 

Již zmíněné aspekty se velice často kombinují a prolínají. Také jsou proměnné v čase,  

kdy mohou být trvalé, občasné či přechodné, dále v prostředí, ve kterém různé skupiny 

vnímají stejnou věc odlišně (pro jednu skupinu je to zcela normální, ale druhá to může 

vyhodnotit jako patologické). Proto je důležité, aby se tyto skutečnosti ve škole 

reflektovaly, aby se volily vhodné podpůrné strategie, které budou reagovat na nové 

signály, změny, a budou tak kontinuálně zjišťovat situaci žáka (Felcmanová, Habrová  

a kol., 2015).  

Projevy sociálního znevýhodnění a jeho vliv na vzdělávání dítěte 

„Sociální znevýhodnění je oproti zdravotnímu postižení velmi široká kategorie.  

Sociální znevýhodnění není poruchou či onemocněním, které by se nutně projevovalo 

dysfunkcí organismu, nemá tedy objektivně měřitelné symptomy, ale projevuje se širokou 

škálou projevů sociálního, psychického, kulturního, ekonomického nebo fyzického  

(ve smyslu odlišného vzhledu) charakteru.“ (Felcmanová, Habrová a kol., 2015, s. 12) 

Mezi sociálně znevýhodněné žáky se mohou řadit těžce mentálně postižení, cizinci 

s odlišným mateřským jazykem, autistické děti, žáci z dysfunkční rodiny atd. 

Znevýhodnění může vznikat kombinací různých vlivů, proto je nemožné je všechny 

vyjmenovat.  

Sociální znevýhodnění nemusí být včas rozpoznáno z důvodů nezřetelných projevů. 

Rodina ani žák si svou situaci nemusí připouštět a vnímat ji jako znevýhodněnou.   

Poté dochází k tomu, že nejsou použity žádné podpůrné nástroje minimalizující důsledky 

znevýhodnění.  

Označení sociálně znevýhodnění je mnohdy pro tyto žáky ponižující a může být spojeno 

s pocitem nedostatečnosti. Situace, do kterých se žák dostává, jsou nepříjemné a mohou 

vyvolat druhotné projevy v chování (Felcmanová, Habrová a kol., 2015). 
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3.7. Osobnost a temperament   

Dle Čápa, Mareše (2007) je osobnost daleko víc než jen proces prožívání a chování.  

Aby došlo k poznání osobnosti, je důležité zjišťovat její projevy v prožívání a chování 

v dalších souvislostech. Z hlediska psychologie je osobnost jedinečný člověk s jeho 

aspekty psychologickými, biologickými a sociálními, se vztahy mezi zájmy a schopnostmi, 

charakterem a temperamentem a obecnými zákony vývoje a učení atd.  

Charakter a temperament se vzájemně prolínají, avšak temperament označuje část 

osobnosti, která je vymezována hlavně biologicky. Projevuje se způsobem citového 

reagování.  Druhou část osobnosti označuje charakter, který je určován převážně sociálně  

a má morální a společenský význam.  

Osobnost jako taková zahrnuje množství povahových vlastností, tedy rysů osobnosti.  

Rys osobnosti je psychická vlastnost, která se projevuje jistým způsobem chování, jednání, 

prožívání, vyjadřuje to, jakým způsobem to dělá a je typická pro určitého jedince.  

Během života je rys poměrně stálý. Rozlišují se rysy, které jsou dány hlavně vrozenými 

předpoklady, jiné jsou určovány výchovou, učením, společenským prostředím.  

Již v antickém Řecku se filozofové a lékaři zabývali otázkou rozdílů mezi osobnostmi.  

Snažili se o pochopení a poznání člověka a o orientaci v neuspořádaném množství forem 

osobnosti. Na základě toho formulovali dvě koncepce, rysovou a typologickou.  

Každý z těchto lékařů a filosofů přistupoval k rozdílům mezi lidmi jinak.  

Galenos formuloval teorii temperamentu a jeho následovníci učení zjednodušili. Vzniklo 

tedy dělení sangvinik, flegmatik, cholerik a melancholik, které zachoval např. I. P. Pavlov.  

Filozof Aristoteles hodnotil rozdíly mezi lidmi na základě rysové koncepce.  

Pozoroval jednotlivé vlastnosti lidí, neboli rysů osobnosti (štědrost x chamtivost,  

statečnost x zbabělost aj.).  

V samostatné vědní disciplíně psychologie bylo stanoveno několik typologií osobnosti, 

převážně temperamentu. Na začátku 20. století E. Kretschmer definoval tři základní typy 

osobnosti podle stavby těla na pyknika, leptosoma a atletika. W. Sheldon rozlišil také tři 

typy, které byly předcházejícím typům osobnosti podobné. Definoval, že piknikovi 

odpovídá endomorfní typ, leptosomovi ektomorfní typ a atletikovi mezomorfní.  

Pro výzkum diplomové práce je důležité zmínit typologii C. G. Junga, který na počátku  

20. století rozšířil typologickou dvojici extravert x introvert (Čáp, Mareš, 2007). 
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Miková, Stang (2010) uvádějí, že termíny extroverze a introverze se týkají orientace 

energie každého člověka. Význam této dvojice znamená navenek či dovnitř obrácený.  

Extravertním člověkem se často rozumí osoba otevřená, přátelská, komunikativní a naopak 

introvertní osobou je míněn člověk uzavřený, ostýchavý, odtažitý.  

„Jung a Myersová a Briggsová používají v rámci teorie typů název pro extroverzi 

s hláskou „a“. V jejich teorii typů je extrovert ten, který je orientován na vnější svět,  

tam směřuje své reakce a čerpá energii. Na rozdíl od toho Websterova definice  

pro „extroverzi“ zní „společenský a otevřený“.“ (Miková, Stang, 2010, s. 17) 

Z toho plyne, že člověk, který je na základě teorie typů extravert, si může počínat jako 

extrovert (společenský, otevřený).  Je ale varianta, kdy tento člověk může být tichý, 

stydlivý. Introvert může být družný, sociální za podmínky dobré nálady a chovat se tak 

jako extrovert. Usuzuje se tedy z toho, že introvertní člověk se musí projevovat extravertně 

z důvodu fungování ve vnějším světě. Stejně jako člověk píšící pravou rukou.  

I když dochází k preferenci pravé ruky, stále je levá ruka nezbytná k vykonávání různých 

činností (Miková, Stang, 2010). 

H. J. Eysenck navázal na I. P. Pavlova a C. G. Junga a další, a charakterizoval osobnost 

(temperament) kombinací dvou dimenzí. Za tyto dimenze je považována  

extroverze- introverze , stabilita- labilita, která vyjadřuje odolnost k zátěži. Na základě 

sdružování obou dimenzí dochází k zvýšení počtu vlastností člověka a vytyčení čtyř 

klasických typů temperamentu (melancholik, cholerik, sangvinik, flegmatik) (Čáp, Mareš, 

2007). 

Extravertní lidé  

Tito lidé mají potřebu sdělovat ostatním vše, co zažili, co jim běží hlavou, co prožívají, 

touží po tom být stále informováni, mít přehled o tom, co se děje. Je to způsobeno zejména 

díky energii, která je orientována směrem ven, ke světu.  

Charakteristické pro extravertní lidi je „přemýšlení nahlas“, kdy si až v průběhu odpovědi 

třídí své myšlenky. Proto se velice často stává, že v prvotním počátku komunikace tvrdí 

něco jiného než na konci. V oblibě mají skákání do řeči způsobené vlnou myšlenek,  

které je k dané věci napadají a potřebují je ihned sdělit. Tuto dovednost se učí celý život  

a prakticky si ji osvojují. K velkému přetlaku dochází tehdy, když nemohou po delší dobu 

sdělit své myšlenky a jsou v komunikaci pasivní (např. při poslouchání výkladu ve škole). 

Nastává pak frustrace a omrzelost. E xtraverti pracují rádi ve skupině, zajímá je,  
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co si o daném problému myslí druzí a rádi s nimi daný problém řeší. Projevují navenek své 

emoce, vyhledávají místa, kde se něco děje, nevadí jim ruch, změny, dobře se přizpůsobují 

a nemají rádi samotu.  

Extravertní děti se v brzkém věku smějí, radují a zahajují kontakt. Toto je možné 

pozorovat již v kočárku. Nemají problém se seznamováním s novými lidmi, lehce  

si zvykají v novém prostředí a nepotřebují tak dlouhý čas na rozkoukání, jako introvertní 

děti. Veškeré myšlenky, které dítěti proběhnou v hlavě, musí sdělovat a podělit  

se o to s druhými. Mnohdy si tak vynucují pozornost druhých, sdělují nespočet informací  

od zážitků po názory, skáčou druhým do řeči, neradi si hrají samy. Extravertní děti  

jsou rády středem pozornosti a přebírají iniciativu. Získávají pak roli vedoucího  

či mluvčího a působí sebevědomějším dojmem. Preferují ústní projev, který jim umožňuje 

vše důkladně okomentovat a rozebrat. Během vyučovací hodiny jsou tito žáci bystřejší  

a aktivnější, rádi se hlásí, vykřikují odpovědi ještě před dokončením otázky. Rádi si domů 

zvou kamarády, chodí k nim na návštěvy, protože nemají rádi čas trávený o samotě. 

Introvertní lidé 

Energie těchto lidí je orientována směrem dovnitř, potřebují určitý čas na to, aby „strávili“ 

své myšlenky a dokázali se o nich s druhými podělit. Vyhledávají spíše samotu,  

která jim pomáhá k získání energie. Než odpoví na danou otázku, nechají si čas  

na promyšlení. Pokud nemají dostatek času na zamyšlení, nejsou schopni své myšlenky 

s druhými sdílet. Tito lidé se dostávají do úzkých ve chvíli, kdy na ně druhý člověk tlačí  

a neustále opakuje otázku. Zvenčí se to poté může jevit tak, že dotyčný ani neposlouchá  

a nechce reagovat. Oni však dotaz právě zpracovávají, proto nejsou schopni hned reagovat. 

Člověk by měl těmto lidem poskytnout dostatek prostoru k zamyšlení.  

Introverti si odpovídají „ve svém vnitřním světě“, tzn., že si na danou otázku odpoví jen 

v duchu, aniž by ji vyřkli nahlas. Dochází pak k častým konfliktům, kdy druhý člověk 

tvrdí, že žádnou odpověď nedostal. Introvert však bude tvrdit opak.  

Tito lidé preferují čas strávený o samotě, vyhledávají a upřednostňují spíše individuální 

činnosti, problémy řeší raději sami a nepotřebují s přáteli trávit tolik času, jako extroverti. 

Pokud se svěřují druhým s něčím intimním, vybírají si takové osoby, kterým opravdu 

důvěřují a mají jistotu, že to nebudou nikde šířit. Své názory příliš nesdělují a iniciativu 

přenechávají druhým. Druhým naslouchají, neskáčou jim do řeči, nad obsahem daného 

problému přemýšlejí a reagují s odstupem.  
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Introvertní děti se v nových a neznámých situacích drží spíše zpátky, jsou nejisté a chovají 

se odtažitě. Nahlížejí tak i na své okolí, komunikují pouze s několika známými lidmi.  

Ve chvíli, kdy vypráví o něčem, co se jim líbí, na čem jim záleží, dokážou být hovorné  

a nadšené. Než začnou vykonávat nějakou činnost, dobře vše uváží, pozorují a na základě 

toho si vyberou možnost, která se jim nejvíce líbí. Nechávají druhé, aby udělali první krok.  

Dostatečně přemýšlí o tom, co budou dělat, s kým si budou hrát. Preferují však 

samostatnou hru, při které si sami pro sebe povídají či mlčí a nechtějí, aby je kdokoliv jiný 

poslouchal.  

Neradi mluví před ostatními, trpí trémou a obavami a je jim nepříjemné, pokud  

jsou středem pozornosti. Obtíže jim činí ústní zkoušení, při kterém je sleduje celá třída.  

Proto upřednostňují písemný projev. Při práci ve skupině spíše poslouchají a nechtějí být 

mluvčími. Tyto děti mají problém, aby se během výuky dostali ke slovu, protože potřebují 

delší čas na promyšlení. Avšak než k tomu dojde, extravertní spolužáci jej předběhnou. 

Vyčerpává je fyzická blízkost lidí, po delším kontaktu s ostatními mohou reagovat pláčem, 

agresivitou, trpí záchvaty vzteku. Vyžadují tak svůj vlastní fyzický prostor, který jim 

umožní načerpat novou energii (Miková, Stang, 2010). 
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4. Výzkumné otázky  

1) Je většina žáků ze sociokulturně znevýhodněného prostředí extrovertních  

nebo introvertních? 

2) Ovlivňuje osobnostní charakteristika žáka plaveckou výuku? 

3) Ovlivňuje sociokulturně znevýhodněné prostředí plaveckou výuku?  

4) Které pohlaví bude dosahovat lepších výsledků ve zvládnutí základních plaveckých 

dovedností? 

5) Ve kterém věku se sociokulturní znevýhodnění a temperament projevuje na plavecké 

výuce nejvýrazněji? 

6) Jak se žáci 1. – 5. ročníku zlepší v průběhu základního plaveckého výcviku?  
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5. Metody diplomové práce  

Pro zpracování výzkumné části diplomové práce bylo použito několik výzkumných metod. 

Na základě testů Čechovské, Milera (2008) pro hodnocení úrovně základních plaveckých 

dovedností, byla hodnocena empirickou metodou pozorování úroveň těchto dovedností. 

Další aplikovanou metodou bylo dotazníkové šetření u učitelů základních škol 

k problematice sociokulturního znevýhodnění žáků. Druhý dotazník byl vytvořen pro žáky 

základních škol, který diagnostikoval charakter temperamentu žáků. Poslední použitou 

metodou výzkumu bylo statistické zpracování získaných dat.  

Charakteristika výzkumných metod 

5.1. Metoda testování 

Testování je druh zkoušky, která je pro všechny zkoumané osoby stejná. Má jasně 

stanovený způsob hodnocení výsledků a jejich numerického vyjadřování (měření).  

Testy se mohou třídit z hlediska různých kritérií na testy schopností, testy osobnosti  

a výkonové testy.  

Testy schopností zjišťují předpoklady, dispozice, které jedinec má k řešení situací  

či určitých úloh. 

Testy osobnosti měří stránky osobnosti (zaměření motivace, vlastnosti temperamentu aj.). 

Testy výkonové měří výkon jedince v daných oblastech.  

Testy didaktické mají velký význam pro pedagogický výzkum (Skutil a kol., 2011). 

V rámci diplomové práce došlo k testování jedinců empirickou metodou testu. Dochází při 

něm k terénnímu sběru dat, které se uskutečňuje v rodině, klubu, třídě, škole, plaveckém 

bazénu apod. Čechovská a Miler vytvořili tabulku, která slouží k hodnocení základních 

plaveckých dovedností a stanovuje jejich úroveň s následným celkovým vyhodnocením. 

Klasifikace obsahuje deset plaveckých cvičení, která jsou v rámci posuzování sledována,  

a na jejich základě je stanovena výsledná úroveň plaveckých dovedností  

(tabulka vyhodnocení je součástí příloh). Tato metoda byla zvolena proto, aby bylo získáno  

co nejpřesnějších údajů z hlediska základní plaveckých dovedností. V rámci výzkumu 

docházelo ke sběru dat vstupních a výstupních měření úrovně plaveckých dovedností žáků. 

Každá testovaná dovednost byla hodnocena na základě bodovací škály od 1 do 3.  

Jedním bodem byli ohodnoceni ti žáci, kteří požadovanou dovednost nezvládli,  
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nebo ji vykonali s velkými obtížemi. Dva body získali ti žáci, kteří dovednost provedli, 

avšak s určitými nedostatky. Hodnota tří bodů znamenala nejvyšší možné dosažení 

hodnoty a dosáhli jí ti žáci, kteří zvládli vykonat danou dovednost správně a bez 

jakýchkoliv obtíží. Na základě všech deseti ohodnocených plaveckých dovedností došlo 

k jejich sečtení a vyhodnocení. Za úplného začátečníka byl vyhodnocen ten, kdo získal 

méně jak 16 bodů. Za pokročilého začátečníka byl považován jedinec se získaným počtem 

16-24 bodů. Jedinec vyhodnocen s velmi dobře zvládnutými základními plaveckými 

dovednostmi získal 25-30bodů (Čechovská, Miler, 2008). 

5.2. Metoda dotazník 

Metoda dotazníku je nejrozšířenější pedagogickou výzkumnou technikou.  

Základem je zjišťování dat o respondentovi, jeho názorů a postojů k danému problému 

(Skutil a kol., 2011). 

„Dotazník v jeho základní podobě není nic jiného než standardizované interview 

předložené v písemné podobě.“ (Ferjenčík, 2010, s. 183) 

Dotazník by se dal charakterizovat jako psaný soubor otázek, které si respondent čte  

a následně na ně písemně odpovídá. Je to metodický nástroj výzkumu, který zjišťuje 

informace o postojích k aktuální skutečnosti, osobních znalostech a hodnotových 

preferencích. Slouží ke sběru velkého počtu dat při výzkumech a šetřeních, k získání dat, 

které nejsou schopné opatřit jinou technikou.  

Konstrukce dotazníku není jen jednoduše sestaveným souborem otázek, ale je komplexním 

postupem. Musí docházet k řadě ověření, že uvedené otázky jsou srozumitelné a zjišťují to, 

co opravdu mají.  

Pro správnou tvorbu otázek v dotazníku by mělo být dodržováno správné a jasné 

formulace, které budou všichni respondenti rozumět. Otázky by neměly mít příliš široké 

znění, které by vedlo k volným a nejasným odpovědím a výrazy jako „někdy“, „obyčejně“ 

by měly být nahrazeny přesnými časovými údaji, např. jednou týdně, třikrát týdně. 

Nevýhoda dvojitých otázek je taková, že respondenti mnohdy na jednu zapomenout.  

Proto by se měl autor těmto otázkám vyhýbat a klást smysluplné a jednoduché otázky,  

na které dotazovaný dokáže odpovědět. Při tvorbě otázek by měly být vynechány záporné 

výrazy a prvky vzbuzující předpojatost.  
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Otázky v dotazníku se dělí podle míry otevřenosti. Ve většině případů se rozlišují základní 

typy otázek na uzavřené, polozavřené, otevřené, testové a škálovací.  

Uzavřené, neboli dichotomické otázky dávají možnost respondentovi vybrat z varianty 

odpovědí (ANO-NE-Neumím se vyjádřit).  

Polouzavřené otázky nejprve nabízí varianty odpovědí jako otázky uzavřené,  

ale umožňují i povysvětlení (ANO-NE-Jestliže NE, uveďte, prosím, proč). 

Otevřené otázky umožňují dotazovanému vyjádření dle jeho potřeby. 

Testové otázky jsou používány při sestavování didaktických testů ve školním prostředí  

a rozdělují se na úlohy s výběrem odpovědí, úlohy přiřazovací a úlohy doplňovací. 

Škálovací otázky stanovují rozsah vlastnosti jevu nebo jeho intenzitu. Své hodnocení 

vyjadřuje pozorovatel určením polohy na škále. Při tvorbě škál se dodržují určitá pravidla, 

např. škály jsou tvořeny lichým počtem stupňů, hodnoty odpovědí na obou stranách musí 

být srovnatelné.  

Mezi škálovací otázky patří Likterovy škály (měření postojů a názorů lidí), bipolární škály, 

numerické posuzovací škály, intervalové škály a sobeposuzovací škály (Skutil a kol., 

2011). 

5.3. Elektronický dotazník  

Elektronické dotazování je technika sběru dat, která využívá pro komunikaci mezi 

výzkumníkem a respondentem e-mail nebo webové stránky. Jeho výhodou je relativní 

rychlost získání odpovědí od respondentů s úsporou času. Komunikace s respondenty  

je finančně nenáročná, snadná a rychlá. Umožňuje možnost rychlejšího a přesnějšího 

zpracování dat. Distribuce elektronického dotazníku je také levná a dává možnost v krátké 

době oslovit velké množství respondentů. Data jsou zpracována automaticky, výzkumník 

má přehled o odpovědích dotazujících a jejich anonymita je touto formou dotazování lépe 

zabezpečena. Pro vyplňování elektronického dotazníku je nutné, aby byl respondent 

počítačově gramotný, měl přístup k internetu a počítači, a dokázal tak dotazník vyplnit. 

Vytvoření elektronického dotazníku je časově náročné a je potřeba, aby byl výzkumním 

vybaven určitými znalostmi, které mu při tvorbě dotazníku pomohou (Pol a kol., 2004).
5
  

                                           

5
 Dostupné z https://pages.pedf.cuni.cz/pedagogika/?p=1752&lang=cs 

https://pages.pedf.cuni.cz/pedagogika/?p=1752&lang=cs
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5.4. Metoda statistiky 

Statistika je metoda, kterou je označován soubor nástrojů kvantitativní analýzy.  

Slouží k srozumitelnému, přehlednému uspořádání, utřídění, popsání nasbíraných údajů  

a vyvození smysluplných zevšeobecnění (Ferjenčík, 2010). 

Tato metoda nachází široké uplatnění v řadě odvětví, v tělesné výchově, v oblasti sportu  

a kinantropologii. Díky rozvoji výpočetní techniky a specializovaných software roste její 

význam. Umožňuje to zkvalitnění a zrychlení při sběru a přenosu dat, při ukládání  

a zpracování daných informací.  Statistika má nezastupitelnou roli, protože stálé 

vyhodnocování informací o celku a jeho částech přináší významné informace,  

které se používají pro další rozhodovací procesy. Aplikací statistických metod a postupů  

se rozumí zaznamenání dat o jevech a jejich zpracování (třídění, vyhodnocení, 

interpretace). 
6
 

Statistika se dělí na dvě části, deskriptivní a inferenčí. Deskriptivní statistika se týká řady 

čísel, která následně shrnuje. Inferenční statistika sděluje, jestli to, co bylo u testovaných 

lidí zpozorováno, bude všeobecně platit i na netestovanou populaci (Walker, 2013). 

Statistické zpracování je v diplomové práci využito pro vyhodnocování aritmetického 

průměru a korelační analýzy.  

Aritmetický průměr je statistická veličina vyjadřující typickou hodnotu, která popisuje 

soubor mnoha hodnot. Vypočítá se součtem všech hodnot vydělený jejím počtem.  

Korelace je vzájemný vztah mezi dvěma veličinami a procesy. Pokud se mezi nimi ukáže 

korelace, pravděpodobně na sobě závisejí. Samotná korelace nedovoluje rozhodnout,  

zda by jeden z nich musel být příčinou a druhý následkem.  

Ve statistice tento pojem znamená vzájemný lineární vztah mezi veličinami x, y,  

nebo znaky. Korelační koeficient vyjadřuje míru korelace, který nabývá hodnot od -1 až po 

+1.
6
 

Kovariance a korelace slouží k vyjádření vzájemné závislosti náhodných veličin.
7
 

 

                                           

6
  Dostupné z https://www.fsps.muni.cz/hledat-

11.html?q=statistick%C3%A9+metody&cx=005331749807194557042%3Ayuenlqpyzww&cof=FORID%3A

11&ie=UTF-8&oe=UTF-8&lang=cs&obsah=v+obsahu 
7
 Dostupné z http://www.financevpraxi.cz/statistika-kovariance-a-korelace 

https://www.fsps.muni.cz/hledat-11.html?q=statistick%C3%A9+metody&cx=005331749807194557042%3Ayuenlqpyzww&cof=FORID%3A11&ie=UTF-8&oe=UTF-8&lang=cs&obsah=v+obsahu
https://www.fsps.muni.cz/hledat-11.html?q=statistick%C3%A9+metody&cx=005331749807194557042%3Ayuenlqpyzww&cof=FORID%3A11&ie=UTF-8&oe=UTF-8&lang=cs&obsah=v+obsahu
https://www.fsps.muni.cz/hledat-11.html?q=statistick%C3%A9+metody&cx=005331749807194557042%3Ayuenlqpyzww&cof=FORID%3A11&ie=UTF-8&oe=UTF-8&lang=cs&obsah=v+obsahu
http://www.financevpraxi.cz/statistika-kovariance-a-korelace
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Cílem kapitoly je výpočet párových koeficientů kovariance a korelace.  

K výpočtu korelace byl použit následující vzorec:                                                            .   . 

Dle publikace (Čelikovský, 1979) lze rozdělit hodnotu korelačního koeficientu  

v absolutní hodnotě podle tohoto členění: 0- nezávislost, do 0,3- nízká závislost,  

nad 0,3 až do 0,6- střední závislost, více než 0,6 vysoká závislost, 1- úplná funkční lineární 

závislost. 

V diplomové práci toto členění posloužilo k odhalení míry závislosti mezi % zlepšení 

v plavání a temperamentem a mezi % zlepšení v plavání a sociokulturním znevýhodněním.  
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6. Postup práce výzkumné části  

Výzkumná část probíhala v několika etapách. 

1. Podle tabulky hodnocení základních plaveckých dovedností (Čechovská, Miler, 

2008) byli testováni žáci 1. - 5. ročníku základních škol v průběhu povinné 

plavecké výuky. 

2. Dle metodiky identifikace sociálního znevýhodnění byly zpracovány dotazníky  

pro učitele 1. stupně základních škol pro zjištění sociokulturního prostředí žáka. 

3. Na základě publikace Psychologické testy pro kluky a děvčata (Kichner, 2001) byl 

sestaven a zpracován dotazník pro žáky, který zjišťoval charakter temperamentu 

každého žáka.  

4. Shromažďování dat pro statistické vyhodnocování.  

5. Seskupení a zpracování všech dat z elektronických dotazníků.  

6. Vyhodnocení všech dosažených dat. 

7. Objasnění výsledků obou oblastí zkoumání.  
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7. Výzkumná část  

7.1. Zkoumaný soubor a jeho charakteristika 

Pro výzkum diplomové práce byly osloveny dvě základní školy ve středních Čechách. 

Jednalo se o základní školu Řevničov a 1. KŠPA Kladno. Obě tyto školy absolvovaly 

povinný plavecký výcvik, každá však u jiné plavecké školy. ZŠ Řevničov navštěvovala 

plaveckou školu Medúza Kladno ve Slaném. 1.KŠPA absolvovala plavecký výcvik 

v Kladně pod plaveckou školou Baby Club Elma. Jak již bylo dříve zmíněno,  

pro zhodnocení úrovně základní plaveckých dovedností byla použita metoda  

dle Čechovské, Milera (2008)- hodnocení úrovně plaveckých dovedností.  

Hodnocení prováděla v obou školách autorka této práce dle dané metodiky uvedené 

v publikaci Plavání (2008). Celkový počet zúčastněných žáků 1. - 5. ročníků základních 

škol činil 179 žáků. Všichni tito žáci se do výzkumu zapojili a byli zahrnuti  

do vyhodnocování. 

Sociokulturní zázemí žáků bylo zjišťováno dotazníkem pro učitele, který byl sestaven na 

základě výzkumu pro potřeby MŠMT ČR v rámci projektu řešeného na Pedagogické 

fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Hlavním cílem projektu bylo umožnit 

pedagogickým zaměstnancům ucelený manuál dostupné podpory studentům, žákům  

a dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Materiál je dělen na jednotlivé části, 

z čehož je jedna zaměřena na podpůrná opatření pro žáky s jistým druhem znevýhodnění, 

do kterého se řadí i sociálně znevýhodnění jedinci. Úkol výzkumu byl řešen v rámci 

OPVK, neboli Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Součástí tohoto 

úkolu bylo vytvořeno posuzovací schéma a podpůrná opatření pro žáky s potřebou podpory 

ve vzdělávání z důvodu sociálního znevýhodnění. Schéma je prioritně určeno pracovníkům 

školských poradenských zařízení a pedagogickým zaměstnancům škol. Slouží 

k identifikaci vhodné podpory pro tyto znevýhodněné žáky.  

Posuzovací schéma obsahuje popis projevů žáků, které mohou vykazovat příčiny 

v různých aspektech sociálního znevýhodnění.  

Ke zjištění charakteru temperamentu žáků základních škol byl sestaven vhodný dotazník 

podle publikace Psychologické testy pro kluky a děvčata od Johni Kincher.  

Dotazník byl koncipován tak, aby byl vhodný pro žáky mladšího školního věku a byl 

srozumitelný. Vytvořený dotazník byl konzultován s pedagogicko-psychologickou 

poradnou, která potvrdila vhodnost těchto dotazníků a doporučila je jako nejvhodnější,  
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i díky jednoznačnosti vyhodnocení výsledků. Psycholožka pedagogicko-psychologického 

centra sdělila, že jsou tyto testy běžně používané pro zjišťování temperamentu.  

Dotazníky pro učitele zjišťující sociokulturní prostředí žáka a dotazníky pro žáky,  

které mapovaly charakter temperamentu každého jedince, byly vytvořeny na základě 

konzultace s paní PhDr. Klárou Špačkovou, Ph.D., z katedry psychologie UK. Poskytla  

mi k daným tématům dostatek informací a odkázala mě na zdroje (katalog podpůrných 

opatření-sociální znevýhodnění), ze kterých byly dané dotazníky vytvořeny.  

7.2. Popis výzkumu 

Výzkum byl realizován v období od 1. 9. 2018 do 30. 6. 2019. Na začátku školního roku 

bylo provedeno vstupní hodnocení a s absolvováním poslední hodiny povinné plavecké 

výuky bylo zaznamenáno výstupní hodnocení. K měření došlo dle stejné metodiky na dvou 

lokalitách, ve kterých byla přítomna autorka práce z důvodu jednotnosti hodnocení 

výsledků. Žáci, kteří byli hodnoceni, plnili deset úkolů základních plaveckých dovedností 

podle bodovací škály, která je uvedena výše. U obou základních škol probíhala povinná 

plavecká výuka dle úkolů RVP ZV. Obě naměřená vstupní a výstupní hodnocení probíhala 

za totožných podmínek, a to ve stejném prostředí a stejnou denní dobu. Dotazníky,  

které zjišťovaly sociokulturní prostředí žáků, byly vytvořeny dle již výše zmíněného 

materiálu vzniklého pro potřeby MŠMT ČR v rámci projektu řešeného na Pedagogické 

fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Na základě uvedených otázek v daném 

materiálu byly sestaveny otázky, které se rozeslaly učitelům vybraných základních škol. 

Otázky byly vytvořeny tak, aby bylo možno dotazník relevantně vyhodnotit a měl 

dostatečnou výpovědní hodnotu. Dotazník se skládal ze čtyř hlavních otázek směřujících 

k dané problematice. Před odesláním dotazníků se uskutečnila pilotní studie.  

Dotazník k určení temperamentu obdrželi všichni žáci, kteří vykonávali povinný plavecký 

výcvik. Byl rozeslán elektronickou poštou a následně žáky vyplněn. Vycházel z již 

popsané publikace výše a jeho návratnost byla 100%. Aby se zachovala anonymita jedinců, 

byli všichni žáci ve výzkumu označeni kódy.  

Sestavený sedmimístný kód byl utvořený dle těchto kritérií: 

1) Pořadí daného žáka v seznamu. 

2) Oddělení ročníku, do kterého žák chodí- jestli se jedná o třídu A, B nebo C. 

3) Ročník, do kterého žák chodí (1., 2., 3., 4., 5.). 
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4) Plavecké družstvo, do kterého byl žák zařazen (1 nejlepší, 2 pokročilí,  

3 začátečníci). 

5) Plavecká škola, ve které byl žák sledován a testován ( E- Elma, M- Medúza). 

6) Základní škola, kterou žák navštěvuje (K- Kladno, Ř- Řevničov). 

7) Označení pohlaví (Y- dívka, X- chlapec). 

1A11EKY 

1 A 1 1 E K Y 

pořadí 

v seznamu 

třída ročník plavecké 

družstvo 

plavecká 

škola 

základní 

škola 

označení 

pohlaví 

 

Veškeré dotazování žáků, kteří se zúčastnili výzkumu, bylo v souladu se zákonem GDPR, 

které rodiče žáků podepsali v rámci dané školy, tedy poskytli souhlas se zpracováním 

osobních údajů.   

 

 

  



 

54 

 

8. Výsledková část  

8.1. Zpracování výsledků 

Všechny výsledky ze získaných dat byly zaokrouhleny dle zaběhlé praxe  

pro zaokrouhlování čísel. Pro lepší přehlednost a vyhodnocení byla použita celá čísla.  

8.2. Základní plavecké dovednosti  

Pro vyhodnocení úrovně základních plaveckých dovedností byla použita metodika 

Čechovské, Milera (2008), tabulka 1, která úroveň základních plaveckých dovedností 

vyhodnocuje dle bodového ohodnocení. Za úplného začátečníka je považován žák,  

který při měření získá méně jak 16 bodů (žlutá), za pokročilého začátečníka je označen 

jedinec, který získá v měření 16-24 bodů (zelená). Pokud žák dosáhne 25-30 bodů (modrá), 

jeho zvládnutí základních plaveckých dovedností je na velmi dobré úrovni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka vyhodnocení úrovně základních plaveckých dovedností dle Čechovské, Milera (2008) 

30-25 bodů Velmi dobré zvládnutí základních plaveckých dovedností  

24-16 bodů Pokročilý začátečník 

méně jak 16 bodů Úplný začátečník 

Tabulka 1- Tabulka vyhodnocení úrovně základních plaveckých dovedností (zdroj Čechovská, 

Miler, 2008) 
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1. ROČNÍK  - základní plavecké dovednosti  

Kód žáka Vstup Výstup 
% zlepšení 
v plavání 

Kód žáka Vstup Výstup 
% zlepšení 
v plavání 

1A13MŘY 14 21 50 1A12EKX 13 22 69 

2A13MŘX 16 20 25 2A11EKX 17 26 53 

3A13MŘY 12 13 8 3A13EKX 10 15 50 

4A13MŘY 14 20 43 4A11EKY 23 28 22 

5A13MŘY 13 17 31 5A13EKX 11 20 82 

6A13MŘY 16 20 25 6A11EKY 19 28 47 

7A13MŘX 16 17 6 7A12EKX 15 19 27 

8A13MŘX 14 17 21 8A13EKY 11 15 36 

9A13MŘX 10 16 60 9A12EKY 18 24 33 

10A13MŘX 10 14 40 10A12EKY 16 26 63 

11A13MŘY 12 20 67 11A13EKX 10 18 80 

12A13MŘY 11 18 64 12A13EKX 12 17 42 

13A13MŘY 20 24 20 13A11EKY 20 26 30 

14A13MŘX 11 18 64 14A13EKY 11 16 45 

15A13MŘY 13 18 38 15A13EKY 11 18 64 

16A13MŘY 13 23 77 16A13EKX 12 14 17 

17A13MŘY 16 19 19 

    18A13MŘY 12 20 67 

    19A13MŘY 18 21 17 

     

 

 

 

 

 

Tabulka 2 obsahuje vstupní a výstupní hodnoty z měření základních plaveckých 

dovedností a vykazuje procentuální zlepšení v plavání jednotlivých žáků 1. ročníku. 

Procentuální zlepšení v plavání bylo vypočítáno porovnáním vstupní a výstupní hodnoty 

každého žáka.  

Při vstupním hodnocení 1. ročníku z celkového počtu 35 žáků bylo 23 žáků na úrovni 

úplný začátečník, 12 žáků na úrovni pokročilý začátečník a 0 žáků s velmi dobrým 

zvládnutím základních plaveckých dovedností. 

1. ročník 

Celkové % 
zlepšení v plavání  

43 

Tabulka 2- Vstupní a výstupní hodnoty základních plaveckých dovedností a % zlepšení v plavání 

žáků 1. ročníku (zdroj vlastní) 

 

Tabulka 3- % zlepšení v plavání 1. ročníku (zdroj vlastní) 
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Při výstupním hodnocení 1. ročníku z celkového počtu 35 žáků bylo 5 žáků na úrovni 

úplný začátečník, 25 žáků na úrovni pokročilý začátečník a 5 žáků s velmi dobrým 

zvládnutím základních plaveckých dovedností. 

Tabulka 3 vyjadřuje celkové procentuální zlepšení v plavání všech žáků 1. ročníku,  

které bylo vypočítáno aritmetickým průměrem ze všech hodnot udávajících % zlepšení 

v plavání. Celkové % zlepšení v plavání 1. ročníku tedy činí 43 %.  

Dle tabulky 1 jsou žlutě označeny hodnoty odpovídající úplným začátečníkům, zeleně 

vyznačeny hodnoty náležící pokročilým začátečníkům a modře zvýrazněny hodnoty 

odpovídající jedincům, jejichž zvládnutí základních plaveckých dovedností je na velmi 

dobré úrovni.  
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Při vstupním měření 1. ročníku z celkového počtu 35 žáků vykazuje 66 % jedinců úroveň 

úplný začátečník, 34 % pokročilý začátečník a 0 % jedinců, jejichž zvládnutí základních 

plaveckých dovedností je na velmi dobré úrovni (tabulka 4).  

Vstupní hodnocení 1. roč. v % 

Velmi dobré zvládnutí zákl. pl. dov. 0 % 

Pokročilý začátečník   34 % 

Úplný začátečník  66 % 

Výstupní hodnocení 1. roč. v % 

Velmi dobré zvládnutí zákl. plav. dov. 14 % 

Pokročilý začátečník   72 % 

Úplný začátečník  14 % 

0 % 

34 % 

66 % 

Vstupní hodnocení  
1. roč. v % 

Velmi dobré zvládnutí zákl. pl. dov. 

Pokročilý začátečník   

Úplný začátečník  

Tabulka 4- Vstupní hodnocení 1. ročníku v % 

(zdroj vlastní) 

 

Graf 1-  Vstupní hodnocení 1. ročníku v % (zdroj vlastní) 

14 % 

72 % 

14 % 

Výstupní hodnocení           
1. roč. v % 

Velmi dobré zvládnutí zákl. plav. dov. 

Pokročilý začátečník   

Úplný začátečník  

Tabulka 5- Výstupní hodnocení 1. ročníku v % 

(zdroj vlastní) 

 

Graf 2-  Výstupní hodnocení 1. ročníku v % (zdroj vlastní) 
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Toto vstupní hodnocení dále graficky znázorňuje graf 1. Můžeme si všimnout, že převládá 

úroveň úplný začátečník (66 %), dále pak pokročilý začátečník (34 %). Velmi dobrým 

zvládnutím základních plaveckých dovedností nedisponuje žádný žák (0 %). Procentuální 

zastoupení je tedy nulové.  

 Ve výstupním měření 1. ročníku z celkového počtu 35 žáků vykazuje 14 % jedinců úroveň 

úplný začátečník, 72 % pokročilý začátečník a 14 % jedinců, jejichž zvládnutí základních 

plaveckých dovedností je na velmi dobré úrovni (tabulka 5). 

Toto výstupní hodnocení dále graficky znázorňuje graf 2, ve kterém klesá hodnota úrovně 

úplný začátečník (14 %) oproti vstupnímu měření. Naopak narůstá hodnota úrovně 

pokročilý začátečník (72 %) a velmi dobré zvládnutí základních plaveckých dovedností 

(14 %).    
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2. ROČNÍK - základní plavecké dovednosti  

Kód žáka Vstup Výstup 
% zlepšení 
v plavání 

Kód žáka Vstup Výstup 
% zlepšení  
v plavání 

1A23MŘY 19 23 21 1A23EKX 11 19 73 

2A21MŘX 24 27 13 2A21EKY 23 28 22 

3A23MŘY 14 20 43 3A22EKY 21 25 19 

4A23MŘY 12 16 33 4A23EKX 14 23 64 

5A23MŘY 12 15 25 5A21EKY 22 26 18 

6A21MŘX 23 26 13 6A23EKY 15 25 67 

7A23MŘX 17 22 29 7A23EKY 10 16 60 

8A22MŘX 20 25 25 8A22EKX 16 23 44 

9A23MŘX 16 21 31 9A21EKX 25 29 16 

10A23MŘX 19 26 37 10A23EKX 18 23 28 

11A21MŘY 21 26 24 11A23EKY 10 14 40 

12A22MŘY 17 25 47 12A23EKX 10 18 80 

13A21MŘX 27 29 7 13A21EKY 25 27 8 

14A21MŘX 23 25 9 14A22EKX 25 29 16 

15A22MŘX 18 20 11 15A22EKX 18 24 33 

16A21MŘY 20 24 20 16A21EKX 25 28 12 

17A23MŘY 12 16 33 17A21EKX 23 28 22 

18A23MŘY 17 19 12 18A22EKX 18 21 17 

19A22MŘY 18 23 28 19A21EKY 22 23 5 

20A21MŘX 23 25 9 20A21EKX 27 29 7 

    
21A22EKX 18 23 28 

    
22A22EKY 19 26 37 

    
23A23EKX 13 21 62 

    
24A21EKX 22 25 14 

    
25A22EKY 20 24 20 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 6 obsahuje vstupní a výstupní hodnoty z měření základních plaveckých 

dovedností a vykazuje procentuální zlepšení v plavání jednotlivých žáků 2. ročníku. 

Procentuální zlepšení v plavání bylo vypočítáno porovnáním vstupní a výstupní hodnoty 

každého žáka.  

2. ročník 

Celkové % zlepšení v 
plavání  

28 

Tabulka 6- Vstupní a výstupní hodnoty základních plaveckých dovedností a % zlepšení v plavání 

žáků 2. ročníku (zdroj vlastní) 

 

Tabulka 7- % zlepšení v plavání 2. ročníku (zdroj vlastní) 

 



 

60 

 

Při vstupním hodnocení 2. ročníku z celkového počtu 45 žáků bylo 11 žáků na úrovni 

úplný začátečník, 28 žáků na úrovni pokročilý začátečník a 6 žáků s velmi dobrým 

zvládnutím základních plaveckých dovedností. 

Při výstupním hodnocení 2. ročníku z celkového počtu 45 žáků byli 2 žáci na úrovni úplný 

začátečník, 22 žáků na úrovni pokročilý začátečník a 21 žáků s velmi dobrým zvládnutím 

základních plaveckých dovedností. 

Tabulka 7 vyjadřuje celkové procentuální zlepšení v plavání všech žáků 2. ročníku,  

které bylo vypočítáno aritmetickým průměrem ze všech hodnot udávajících % zlepšení 

v plavání. Celkové % zlepšení v plavání 2. ročníku tedy činí 28 %.  

Dle tabulky 1 jsou žlutě označeny hodnoty odpovídající úplným začátečníkům, zeleně 

vyznačeny hodnoty náležící pokročilým začátečníkům a modře zvýrazněny hodnoty 

odpovídající jedincům, jejichž zvládnutí základních plaveckých dovedností je na velmi 

dobré úrovni.  
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Při vstupním měření 2. ročníku z celkového počtu 45 žáků vykazuje 25 % jedinců úroveň 

úplný začátečník, 62 % pokročilý začátečník a 13 % jedinců, jejichž zvládnutí základních 

plaveckých dovedností je na velmi dobré úrovni (tabulka 8).  

Vstupní hodnocení 2. roč. v % 

Velmi dobré zvládnutí zákl. plav .dov. 13 % 

Pokročilý začátečník  62 % 

Úplný začátečník  25 % 

Výstupní hodnocení 2. roč. v % 

Velmi dobré zvládnutí zákl. plav. dov. 47 % 

Pokročilý začátečník 49 % 

Úplný začátečník  4 % 

13 % 

62 % 

25 % 

Vstupní hodnocení  
2. roč. v % 

Velmi dobré zvládnutí zákl. plav .dov. 

Pokročilý začátečník  

Úplný začátečník  

47 % 

49 % 

4 % 

Výstupní hodnocení  
2. roč. v % 

Velmi dobré zvládnutí zákl. plav. dov. 

Pokročilý začátečník 

Úplný začátečník  

Tabulka 8- Vstupní hodnocení 2. ročníku v % 

(zdroj vlastní) 

 

Tabulka 9- Výstupní hodnocení 2. ročníku v % 

(zdroj vlastní) 

 

Graf 3-  Vstupní hodnocení 2. ročníku v % (zdroj vlastní) 

Graf 4- Výstupní hodnocení 2. ročníku v % (zdroj vlastní) 
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Toto vstupní hodnocení dále graficky znázorňuje graf 3. Největší zastoupení má úroveň 

pokročilý začátečník (62 %). Také si můžeme všimnout, že se již při vstupním hodnocení 

objevují jedinci, kteří vykazují velmi dobré zvládnutí základních plaveckých dovedností 

(13 %). Žáků začátečníků je 25 %.  

Ve výstupním měření 2. ročníku z celkového počtu 45 žáků vykazují 4 % jedinců úroveň 

úplný začátečník, 49 % pokročilý začátečník a 47 % jedinců, jejichž zvládnutí základních 

plaveckých dovedností je na velmi dobré úrovni (tabulka 9). 

Toto výstupní hodnocení dále graficky znázorňuje graf 4, ve kterém klesá hodnota úrovně 

úplný začátečník (4 %) a pokročilý začátečník (49 %) oproti vstupnímu měření. Naopak 

rapidně narůstá hodnota úrovně velmi dobré zvládnutí základních plaveckých dovedností, 

a to na 47 %.  
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3. ROČNÍK- základní plavecké dovednosti  

Kód žáka Vstup Výstup 
% zlepšení 
v plavání 

Kód žáka Vstup Výstup 
% zlepšení 
v plavání 

1A32MŘX 16 24 50 1A31EKY 28 30 7 

2A31MŘX 21 28 33 2A31EKY 23 28 22 

3A33MŘY 11 17 55 3A31EKY 20 25 25 

5A33MŘY 17 23 35 4A32EKY 16 24 50 

6A31MŘY 22 29 32 5A31EKX 25 27 8 

7A31MŘX 22 27 23 6A31EKX 23 24 4 

8A32MŘX 16 24 50 7A31EKX 22 25 14 

9A32MŘY 14 19 36 8A32EKY 16 24 50 

10A31MŘX 23 27 17 9A31EKY 24 26 8 

11A32MŘY 17 24 41 10A33EKY 11 18 64 

12A31MŘX 25 27 8 11A32EKY 17 19 12 

13A32MŘX 16 20 25 12A31EKX 21 23 10 

14A33MŘX 13 17 31 13A32EKY 19 25 32 

15A33MŘX 14 22 57 14A33EKY 19 24 26 

16A32MŘX 19 25 32 15A33EKY 10 15 50 

17A31MŘX 24 28 17 16A33EKY 12 19 58 

19A32MŘY 18 26 44 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 10 obsahuje vstupní a výstupní hodnoty z měření základních plaveckých 

dovedností a vykazuje procentuální zlepšení v plavání jednotlivých žáků 3. ročníku. 

Procentuální zlepšení v plavání bylo vypočítáno porovnáním vstupní a výstupní hodnoty 

každého žáka.  

Při vstupním hodnocení 3. ročníku z celkového počtu 33 žáků bylo 8 žáků na úrovni úplný 

začátečník, 22 žáků na úrovni pokročilý začátečník a 3 žáci s velmi dobrým zvládnutím 

základních plaveckých dovedností. 

Při výstupním hodnocení 3. ročníku z celkového počtu 33 žáků byl 1 žák na úrovni úplný 

začátečník, 17 žáků na úrovni pokročilý začátečník a 15 žáků s velmi dobrým zvládnutím 

základních plaveckých dovedností. 

3. ročník 

Celkové % zlepšení v 
plavání  

31 

Tabulka 10- Vstupní a výstupní hodnoty základních plaveckých dovedností a % zlepšení v plavání 

žáků 3. ročníku (zdroj vlastní) 

 

Tabulka 11- % zlepšení v plavání 3. ročníku (zdroj vlastní) 
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Tabulka 11 vyjadřuje celkové procentuální zlepšení v plavání všech žáků 3. ročníku,  

které bylo vypočítáno aritmetickým průměrem ze všech hodnot udávajících % zlepšení 

v plavání. Celkové % zlepšení v plavání 3. ročníku tedy činí 31 %.  

Dle tabulky 1 jsou žlutě označeny hodnoty odpovídající úplným začátečníkům, zeleně 

vyznačeny hodnoty náležící pokročilým začátečníkům a modře zvýrazněny hodnoty 

odpovídající jedincům, jejichž zvládnutí základních plaveckých dovedností je na velmi 

dobré úrovni.  

Vstupní hodnocení 3. roč. v % 

Velmi dobré zvládnutí zákl. plav. dov. 9% 

Pokročilý začátečník  67% 

Úplný začátečník 24% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstupní hodnocení 3. roč. v % 

Velmi dobré zvládnutí zákl. plav. dov. 45% 

Pokročilý začátečník  52% 

Úplný začátečník 3% 

 

 

 

 

 

 

 

9% 

67% 

24% 

Vstupní hodnocení  
3. roč. v % 

Velmi dobré zvládnutí zákl. plav. dov. 

Pokročilý začátečník  

Úplný začátečník 

45% 

52% 

3% 

Výstupní hodnocení  
3. roč. v % 

Velmi dobré zvládnutí zákl. plav. dov. 

Pokročilý začátečník  

Úplný začátečník 

Tabulka 12- Vstupní hodnocení 3. ročníku v % 

(zdroj vlastní) 

 

Tabulka 13- Výstupní hodnocení 3. ročníku v % 

(zdroj vlastní) 

 

Graf 5- Vstupní hodnocení 3. ročníku v % (zdroj vlastní) 

Graf 6-  Výstupní hodnocení 3. ročníku v % (zdroj vlastní) 



 

65 

 

Při vstupním měření 3. ročníku z celkového počtu 33 žáků vykazuje 24 % jedinců úroveň 

úplný začátečník, 67 % pokročilý začátečník a 9 % jedinců, jejichž zvládnutí základních 

plaveckých dovedností je na velmi dobré úrovni (tabulka 12).  

Toto vstupní hodnocení dále graficky znázorňuje graf 5. Největší zastoupení má úroveň 

pokročilý začátečník (67 %). Také si můžeme všimnout, že se již při vstupním hodnocení 

objevují jedinci, kteří vykazují velmi dobré zvládnutí základních plaveckých dovedností  

(9 %). V úrovni úplný začátečník je 24 % žáků.  

Ve výstupním měření 3. ročníku z celkového počtu 33 žáků vykazují pouze 3 % jedinců 

úroveň úplný začátečník, 52 % pokročilý začátečník a 45 % jedinců, jejichž zvládnutí 

základních plaveckých dovedností je na velmi dobré úrovni (tabulka 13). 

Toto výstupní hodnocení dále graficky znázorňuje graf 6, ve kterém klesá hodnota úrovně 

úplný začátečník (3 %) na minimum. Úroveň pokročilý začátečník (52 %) oproti 

vstupnímu měření mírně klesá a naopak se rapidně zvyšuje počet žáků, jejichž zvládnutí 

základních plaveckých dovedností je na velmi dobré úrovni a dosahuje tak 45 % 

z celkového počtu žáků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

66 

 

4. ROČNÍK - základní plavecké dovednosti  

Kód žáka Vstup Výstup 
% zlepšení 
v plavání 

Kód žáka Vstup Výstup 
% zlepšení 
v plavání 

1A41MŘX 24 29 21 1A43EKY 12 17 42 

2A42MŘX 14 18 29 2A42EKX 21 23 10 

3A43MŘX 27 27 0 3A42EKX 17 24 41 

4A41MŘX 22 27 23 4A41EKY 24 27 13 

5A41MŘX 16 19 19 5A43EKY 13 17 31 

6A42MŘY 25 29 16 6A41EKX 24 28 17 

7A41MŘX 29 30 3 7A41EKY 25 29 16 

8A43MŘY 18 19 6 8A41EKY 25 26 4 

9A43MŘY 11 15 36 9A42EKY 17 22 29 

10A42MŘY 26 28 8 10A42EKX 20 24 20 

11A41MŘX 22 26 18 11A41EKY 26 30 15 

13A41MŘY 28 28 0 12A42EKX 20 21 5 

14A41MŘX 26 28 8 13A43EKY 21 22 5 

15A41MŘY 22 28 27 14A43EKY 12 18 50 

16A41MŘX 27 29 7 15A42EKX 21 26 24 

17A41MŘX 17 21 24 
    18A43MŘY 20 23 15 

    19A43MŘY 21 27 29 
    20A42MŘX 25 26 4 
    21A42MŘX 21 23 10 
     

 

  

 

 

 

Tabulka 14 obsahuje vstupní a výstupní hodnoty z měření základních plaveckých 

dovedností a vykazuje procentuální zlepšení v plavání jednotlivých žáků 4. ročníku. 

Procentuální zlepšení v plavání bylo vypočítáno porovnáním vstupní a výstupní hodnoty 

každého žáka.  

Při vstupním hodnocení 4. ročníku z celkového počtu 35 žáků byl 1 žák na úrovni úplný 

začátečník, 19 žáků na úrovni pokročilý začátečník a 11 žáků s velmi dobrým zvládnutím 

základních plaveckých dovedností. 

4. ročník 

Celkové % zlepšení v 
plavání  

18 

Tabulka 14- Vstupní a výstupní hodnoty základních plaveckých dovedností a % zlepšení v plavání 

žáků 4. ročníku (zdroj vlastní) 

 

Tabulka 15- % zlepšení v plavání 4. ročníku (zdroj vlastní) 
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Při výstupním hodnocení 4. ročníku z celkového počtu 35 žáků byl jeden žák na úrovni 

úplný začátečník, 15 žáků na úrovni pokročilý začátečník a 19 žáků s velmi dobrým 

zvládnutím základních plaveckých dovedností. 

Tabulka 15 vyjadřuje celkové procentuální zlepšení v plavání všech žáků 4. ročníku,  

které bylo vypočítáno aritmetickým průměrem ze všech hodnot udávajících % zlepšení 

v plavání. Celkové % zlepšení v plavání 4. ročníku tedy činí 18 %.  

Dle tabulky 1 jsou žlutě označeny hodnoty odpovídající úplným začátečníkům, zeleně 

vyznačeny hodnoty náležící pokročilým začátečníkům a modře zvýrazněny hodnoty 

odpovídající jedincům, jejichž zvládnutí základních plaveckých dovedností je na velmi 

dobré úrovni.  
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Vstupní hodnocení 4. roč. v % 

Velmi dobré zvládnutí zákl. plav.dov.  32 % 

Pokročilý začátečník  54 % 

Úplný začátečník 14 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Při vstupním měření 4. ročníku z celkového počtu 35 žáků vykazuje 14 % jedinců úroveň 

úplný začátečník, 54 % pokročilý začátečník a 32 % jedinců, jejichž zvládnutí základních 

plaveckých dovedností je na velmi dobré úrovni (tabulka 16).  

Toto vstupní hodnocení dále graficky znázorňuje graf 7. Největší zastoupení má úroveň 

pokročilý začátečník (54 %). Úroveň úplný začátečník zastupuje menší počet žáků a činí 

Výstupní hodnocení 4. roč. v % 

Velmi dobré zvládnutí zákl. plav. dov. 54 % 

Pokročilý začátečník  43 % 

Úplný začátečník 3 % 

32 % 

54 % 

14 % 

Vstupní hodnocení  
4. roč. v % 

Velmi dobré zvládnutí zákl. plav.dov.  

Pokročilý začátečník  

Úplný začátečník 

54 % 
43 % 

3 % 

Výstupní hodnocení  
4. roč. v % 

Velmi dobré zvládnutí zákl. plav. dov. 

Pokročilý začátečník  

Úplný začátečník 

Tabulka 16- Vstupní hodnocení 4. ročníku v % 

(zdroj vlastní) 

 

Tabulka 17- Výstupní hodnocení 4. ročníku v % 

(zdroj vlastní) 

 

Graf 7- Vstupní hodnocení 4. ročníku v % (zdroj vlastní) 

Graf 8- Výstupní hodnocení 4. ročníku v % (zdroj vlastní) 
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tak 14 % z celkového počtu. Také si můžeme všimnout, že se objevuje větší hodnota 

vykazující úroveň velmi dobré zvládnutí základních plaveckých dovedností (32 %). 

Ve výstupním měření 4. ročníku z celkového počtu 35 žáků vykazují pouze 3 % jedinců 

úroveň úplný začátečník, 43 % pokročilý začátečník a 54 % jedinců, jejichž zvládnutí 

základních plaveckých dovedností je na velmi dobré úrovni (tabulka 17). 

Toto výstupní hodnocení dále graficky znázorňuje graf 8, ve kterém klesá hodnota úrovně 

úplný začátečník (3 %) na minimum. Úroveň pokročilý začátečník (43 %) oproti 

vstupnímu měření mírně klesá a naopak se zvyšuje počet žáků, jejichž zvládnutí 

základních plaveckých dovedností je na velmi dobré úrovni a dosahuje tak 54 % 

z celkového počtu žáků. 
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5. ROČNÍK - základní plavecké dovednosti  

Kód žáka Vstup Výstup 
% zlepšení 
v plavání 

Kód žáka Vstup Výstup 
% zlepšení 
v plavání 

1A51MŘY 27 29 7 1A53EKY 18 21 17 

2A51MŘX 30 30 0 2A51EKX 25 30 20 

3A53MŘY 18 25 39 3A52EKY 20 24 20 

5A52MŘY 26 29 12 4A51EKX 26 25 -4 

6A51MŘX 28 29 4 5A51EKY 26 26 0 

7A52MŘY 24 28 17 6A52EKY 19 25 32 

9A53MŘY 19 21 11 7A52EKX 21 23 10 

10A52MŘX 20 22 10 8A51EKY 25 26 4 

11A53MŘX 20 22 10 9A52EKY 22 26 18 

12A53MŘY 23 28 22 10A53EKY 20 24 20 

13A51MŘX 28 29 4 11A52EKX 21 25 19 

14A52MŘY 27 30 11 12A51EKX 26 28 8 

15A53MŘX 21 23 10 13A51EKX 28 29 4 

16A53MŘX 20 24 20 14A51EKX 23 25 9 

17A52MŘX 24 28 17 15A52EKX 20 27 35 

   
  16A51EKX 27 30 11 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabulka 18 obsahuje vstupní a výstupní hodnoty z měření základních plaveckých 

dovedností a vykazuje procentuální zlepšení v plavání jednotlivých žáků 5. ročníku. 

Procentuální zlepšení v plavání bylo vypočítáno porovnáním vstupní a výstupní hodnoty 

každého žáka. Je zajímavé si povšimnout žáka s kódem 4A51EKX, který se jako jediný  

ze všech 179 testovaných žáků zhoršil v plavání o 4%.   

Při vstupním hodnocení 5. ročníku z celkového počtu 31 žáků bylo 0 žáků na úrovni úplný 

začátečník, 18 žáků na úrovni pokročilý začátečník a 13 žáků s velmi dobrým zvládnutím 

základních plaveckých dovedností. 

Při výstupním hodnocení 5. ročníku z celkového počtu 31 žáků bylo 0 žáků na úrovni 

úplný začátečník, 9 žáků na úrovni pokročilý začátečník a 22 žáků s velmi dobrým 

zvládnutím základních plaveckých dovedností. 

5. ročník 

Celkové % zlepšení v 
plavání  

13 

Tabulka 18- Vstupní a výstupní hodnoty základních plaveckých dovedností a % zlepšení v plavání 

žáků 5. ročníku (zdroj vlastní) 

 

Tabulka 19- % zlepšení v plavání 5. ročníku (zdroj vlastní) 
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Tabulka 19 vyjadřuje celkové procentuální zlepšení v plavání všech žáků 5. ročníku,  

které bylo vypočítáno aritmetickým průměrem ze všech hodnot udávajících % zlepšení 

v plavání. Celkové % zlepšení v plavání 5. ročníku tedy činí 13 %.  

Dle tabulky 1 jsou žlutě označeny hodnoty odpovídající úplným začátečníkům, zeleně 

vyznačeny hodnoty náležící pokročilým začátečníkům a modře zvýrazněny hodnoty 

odpovídající jedincům, jejichž zvládnutí základních plaveckých dovedností je na velmi 

dobré úrovni.  
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Vstupní hodnocení 5. roč. v % 

Velmi dobré zvládnutí zákl. plav. dov. 42 % 

Pokročilý začátečník  58 % 

Úplný začátečník 0 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Výstupní hodnocení 5. roč. v % 

Velmi dobré zvládnutí zákl. plav. dov. 71 % 

Pokročilý začátečník  29 % 

Úplný začátečník 0 % 

 

  

42 % 

58 % 

0 % 

Vstupní hodnocení  
5. roč. v % 

Velmi dobré zvládnutí zákl. plav. dov. 

Pokročilý začátečník  

Úplný začátečník 

71 % 

29 % 

0 % 

Výstupní hodnocení  
5. roč. v % 

Velmi dobré zvládnutí zákl. plav. dov. 

Pokročilý začátečník  

Úplný začátečník 

Tabulka 20- Vstupní hodnocení 5. ročníku v % 

(zdroj vlastní) 

 

Tabulka 21- Výstupní hodnocení 5. ročníku v % 

(zdroj vlastní) 

 

Graf 10- Výstupní hodnocení 5. ročníku v % (zdroj vlastní) 

Graf 9- Vstupní hodnocení 5. ročníku v % (zdroj vlastní) 
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Při vstupním měření 5. ročníku z celkového počtu 31 žáků vykazuje 0 % jedinců úroveň 

úplný začátečník, 58 % pokročilý začátečník a 42 % jedinců, jejichž zvládnutí základních 

plaveckých dovedností je na velmi dobré úrovni (tabulka 20).  

Toto vstupní hodnocení dále graficky znázorňuje graf 9. Největší zastoupení má úroveň 

pokročilý začátečník (58 %) a velmi dobré zvládnutí základních plaveckých dovedností 

(42 %). Úroveň úplný začátečník nevykazuje žádný žák. Jeho % zastoupení je tedy nulové.  

Ve výstupním měření 5. ročníku z celkového počtu 31 žáků vykazuje 0 % jedinců úroveň 

úplný začátečník, 29 % pokročilý začátečník a 71 % jedinců, jejichž zvládnutí základních 

plaveckých dovedností je na velmi dobré úrovni (tabulka 21). 

Toto výstupní hodnocení dále graficky znázorňuje graf 10, ve kterém je nulové zastoupení 

úrovně úplný začátečník. Úroveň pokročilý začátečník (29 %) oproti vstupnímu měření  

o dost klesá a naopak se rapidně zvyšuje počet žáků, jejichž zvládnutí základních 

plaveckých dovedností je na velmi dobré úrovni a dosahuje tak 71 % z celkového počtu 

žáků. 
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Vstupní a výstupní hodnocení žáků 1. a 4. ročníku v % 

  

1. ROČNÍK  4. ROČNÍK  1. ROČNÍK  4. ROČNÍK  

Vstupní 
hodnocení v % 

Vstupní 
hodnocení v % 

Výstupní 
hodnocení v % 

Výstupní 
hodnocení v % 

Velmi dobré zvládnutí 
zákl. pl. dov. 

0 % 32 % 14 % 5 4% 

Pokročilý začátečník   34 % 54 % 72 % 43 % 

Úplný začátečník  66 % 14 % 14 % 3 % 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Zajímavé je porovnat vstupní a výstupní hodnocení základních plaveckých dovedností 

žáků 1. a 4. ročníku, ve kterých je stejný počet testovaných žáků, tj. 35. 

Při vstupním měření vykazují žáci 1. ročníku větší zastoupení úrovně úplný začátečník  

(66 %) oproti 4. ročníku, jehož zastoupení je v této úrovni 14 % z celkového počtu. Dále je 

zajímavé pozorovat, že úroveň velmi dobré zvládnutí základních plaveckých dovedností 

Tabulka 22- Vstupní a výstupní hodnoty základních plaveckých dovedností a % zlepšení v plavání 

žáků 1. a 4. ročníku (zdroj vlastní) 

 

66 % 

14 % 14 % 

3 % 

34 % 

54 % 

72 % 

43 % 

0 % 

32 % 

14 % 

54 % 
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1. ROČNÍK  4. ROČNÍK  1. ROČNÍK  4. ROČNÍK  
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1. a 4. ročníku v % 

Úplný začátečník  Pokročilý začátečník   Velmi dobré zvládnutí zákl. pl. dov. 

Graf 11- Vstupní a výstupní hodnocení základních plaveckých dovedností 1. a 4. ročníku v % (zdroj vlastní) 
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má u 1. ročníku při vstupním hodnocení nulové zastoupení, ale 4. ročník vykazuje 32 % 

této úrovně z celkového počtu žáků. 

Ve výstupním měření 1. ročníku dochází k velkému nárůstu úrovně pokročilý začátečník  

a zvyšuje se i úroveň velmi dobré zvládnutí základních plaveckých dovedností.  

4. ročník však stále vykazuje lepších výsledků. Tyto výsledky jsou pravděpodobně 

ovlivněny většími plaveckými zkušenostmi žáků 4. ročníku, kteří již základní plavecký 

výcvik absolvovali v nižších ročnících a oproti žákům 1. ročníku tak mají značný náskok.  
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1. - 5. ROČNÍK - základní plavecké dovednosti  

ROČNÍK 
Celkové 

zlepšení v 
%  

ROČNÍK 
Celkové 

zlepšení v 
%  

ROČNÍK 
Celkové 

zlepšení v 
%  

ROČNÍK 
Celkové 

zlepšení v 
%  

ROČNÍK 
Celkové 

zlepšení v 
%  

1. 43 2. 28 3. 31 4. 18 5. 13 

          

Kód žáka % Kód žáka % Kód žáka % Kód žáka % Kód žáka % 

1A13MŘY 50 1A23EKX 73 1A32MŘX 50 1A41MŘX 21 1A53EKY 17 

2A13MŘX 25 2A21EKY 22 2A31MŘX 33 2A42MŘX 29 2A51EKX 20 

3A13MŘY 8 3A22EKY 19 3A33MŘY 55 3A43MŘX 0 3A52EKY 20 

4A13MŘY 43 4A23EKX 64 5A33MŘY 35 4A41MŘX 23 4A51EKX -4 

5A13MŘY 31 5A21EKY 18 6A31MŘY 32 5A41MŘX 19 5A51EKY 0 

6A13MŘY 25 6A23EKY 67 7A31MŘX 23 6A42MŘY 16 6A52EKY 32 

7A13MŘX 6 7A23EKY 60 8A32MŘX 50 7A41MŘX 3 7A52EKX 10 

8A13MŘX 21 8A22EKX 44 9A32MŘY 36 8A43MŘY 6 8A51EKY 4 

9A13MŘX 60 9A21EKX 16 10A31MŘX 17 9A43MŘY 36 9A52EKY 18 

10A13MŘX 40 10A23EKX 28 11A32MŘY 41 10A42MŘY 8 10A53EKY 20 

11A13MŘY 67 11A23EKY 40 12A31MŘX 8 11A41MŘX 18 11A52EKX 19 

12A13MŘY 64 12A23EKX 80 13A32MŘX 25 13A41MŘY 0 12A51EKX 8 

13A13MŘY 20 13A21EKY 8 14A33MŘX 31 14A41MŘX 8 13A51EKX 4 

14A13MŘX 64 14A22EKX 16 15A33MŘX 57 15A41MŘY 27 14A51EKX 9 

15A13MŘY 38 15A22EKX 33 16A32MŘX 32 16A41MŘX 7 15A52EKX 35 

16A13MŘY 77 16A21EKX 12 17A31MŘX 17 17A41MŘX 24 16A51EKX 11 

17A13MŘY 19 17A21EKX 22 19A32MŘY 44 18A43MŘY 15 1A51MŘY 7 

18A13MŘY 67 18A22EKX 17 1A31EKY 7 19A43MŘY 29 2A51MŘX 0 

19A13MŘY 17 19A21EKY 5 2A31EKY 22 20A42MŘX 4 3A53MŘY 39 

1A12EKX 69 20A21EKX 7 3A31EKY 25 21A42MŘX 10 5A52MŘY 12 

2A11EKX 53 21A22EKX 28 4A32EKY 50 1A43EKY 42 6A51MŘX 4 

3A13EKX 50 22A22EKY 37 5A31EKX 8 2A42EKX 10 7A52MŘY 17 

4A11EKY 22 23A23EKX 62 6A31EKX 4 3A42EKX 41 9A53MŘY 11 

5A13EKX 82 24A21EKX 14 7A31EKX 14 4A41EKY 13 10A52MŘX 10 

6A11EKY 47 25A22EKY 20 8A32EKY 50 5A43EKY 31 11A53MŘX 10 

7A12EKX 27 1A23MŘY 21 9A31EKY 8 6A41EKX 17 12A53MŘY 22 

8A13EKY 36 2A21MŘX 13 10A33EKY 64 7A41EKY 16 13A51MŘX 4 

9A12EKY 33 3A23MŘY 43 11A32EKY 12 8A41EKY 4 14A52MŘY 11 

10A12EKY 63 4A23MŘY 33 12A31EKX 10 9A42EKY 29 15A53MŘX 10 

11A13EKX 80 5A23MŘY 25 13A32EKY 32 10A42EKX 20 16A53MŘX 20 

12A13EKX 42 6A21MŘX 13 14A33EKY 26 11A41EKY 15 17A52MŘX 17 

13A11EKY 30 7A23MŘX 29 15A33EKY 50 12A42EKX 5 
  14A13EKY 45 8A22MŘX 25 16A33EKY 58 13A43EKY 5 
  15A13EKY 64 9A23MŘX 31 

 
  14A43EKY 50 

  16A13EKX 17 10A23MŘX 37 
 

  15A42EKX 24 
  

 
  11A21MŘY 24 

      

 
  12A22MŘY 47 

      

 
  13A21MŘX 7 

      

 
  14A21MŘX 9 

      

 
  15A22MŘX 11 

      

 
  16A21MŘY 20 

      

 
  17A23MŘY 33 

      

 
  18A23MŘY 12 

      

 
  19A22MŘY 28 

      
 

  20A21MŘX 9 
      

Tabulka 23- Celkové % zlepšení v plavání žáků 1. - 5. ročníku v % (zdroj vlastní) 

 



 

77 

 

Tabulka 23 obsahuje procentuální zlepšení v základních plaveckých dovednostech 

jednotlivých žáků a jednotlivých ročníků. Procentuální zlepšení v plavání bylo vypočítáno 

porovnáním vstupní a výstupní hodnoty každého žáka a celkové % zlepšení jednotlivých 

ročníků bylo vytvořeno pomocí aritmetického průměru ze všech hodnot daného ročníku 

udávajících % zlepšení v plavání.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 24 a graf 12 znázorňují celkové procentuální zlepšení v základních plaveckých 

dovednostech 1. - 5. ročníku. 1. ročník se zlepšil o 43 %, 2. ročník o 28 %, 3. ročník  

o 31 %, 4. ročník o 18 % a 5. ročník o 13 %.  

Souhrn výsledků zlepšení v základních 
plaveckých dovednostech  

1. - 5. roč. v % 

Ročník % zlepšení 

1. ročník 43 

2. ročník 28 

3. ročník 31 

4. ročník 18 

5. ročník  13 

Tabulka 24- Souhrn výsledků zlepšení v základních plaveckých dovednostech 1. – 5. roč. v % (zdroj vlastní) 
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Souhrn výsledků zlepšení v 
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dovednostech 1. - 5. roč. v % 

Graf 12- Souhrn výsledků zlepšení v základních plaveckých dovednostech 1. – 5. roč. v % (zdroj vlastní) 
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Ze získaných výsledků tedy můžeme vyčíst, že největšího zlepšení v základních 

plaveckých dovednostech dosahují žáci 1. ročníku, poté žáci 3. ročníku, následně žáci  

2. ročníku. Zlepšení 4. a 5. ročníku je nižší.  
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1. ROČNÍK - základní plavecké dovednosti  
dívek a chlapců   

DÍVKY 
 % zlepšení 
v plavání  

CHLAPCI 
% zlepšení 
v plavání  

1A13MŘY 50 2A13MŘX 25 

3A13MŘY 8 7A13MŘX 6 

4A13MŘY 43 8A13MŘX 21 

5A13MŘY 31 9A13MŘX 60 

6A13MŘY 25 10A13MŘX 40 

11A13MŘY 67 14A13MŘX 64 

12A13MŘY 64 1A12EKX 69 

13A13MŘY 20 2A11EKX 53 

15A13MŘY 38 3A13EKX 50 

16A13MŘY 77 5A13EKX 82 

17A13MŘY 19 7A12EKX 27 

18A13MŘY 67 11A13EKX 80 

19A13MŘY 17 12A13EKX 42 

4A11EKY 22 16A13EKX 17 

6A11EKY 47 
  8A13EKY 36 
  9A12EKY 33 
  10A12EKY 63 
  13A11EKY 30 
  14A13EKY 45 
  15A13EKY 64 
  

Počet dívek a chlapců 1. roč.  

  počet % z celkového počtu 

Dívek 21 60 

Chlapců  14 40 

Průměrné zlepšení zákl. pl. dov. 
dívek a chlapců 1. roč. v % 

Dívky 41 

Chlapci 45 

Tabulka 25-  % zlepšení v plavání dívek a chlapců 1. ročníku (zdroj vlastní) 

 

Tabulka 26 – Počet dívek a chlapců 1. ročníku 

(zdroj vlastní) 

Graf 13- Průměrné zlepšení v plavání dívek a chlapců 1. ročníku v % 

(zdroj vlastní) 

Tabulka 27- Průměrné zlepšení 

v plavání dívek a chlapců 1. ročníku v % 

(zdroj vlastní) 
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Tabulka 25 rozděluje žáky 1. ročníku na dívky a chlapce a ukazuje jejich procentuální 

zlepšení v plavání, které bylo vypočítáno porovnáním vstupní a výstupní hodnoty každého 

žáka. 

V 1. ročníku je celkem 21 dívek a 14 chlapců. Dívky tvoří z celkového počtu 35 žáků 60 % 

a chlapci 40 % (tabulka 26).  

Tabulka 27 vyjadřuje celkové procentuální zlepšení v plavání dívek a chlapců 1. ročníku, 

které bylo vypočítáno aritmetickým průměrem ze všech hodnot udávajících % zlepšení 

v plavání dívek a chlapců. Celkové % zlepšení v plavání u dívek činí 41 % a u chlapců  

45 %. 

Průměrné zlepšení základních plaveckých dovedností dívek a chlapců 1. ročníku 

znázorňuje dále graf 13.   
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2. ROČNÍK - základní plavecké dovednosti  
dívek a chlapců   

DÍVKY 
 % 

zlepšení 
v plavání  

CHLAPCI 
% 

zlepšení v 
plavání  

2A21EKY 22 1A23EKX 73 

3A22EKY 19 4A23EKX 64 

5A21EKY 18 8A22EKX 44 

6A23EKY 67 9A21EKX 16 

7A23EKY 60 10A23EKX 28 

11A23EKY 40 12A23EKX 80 

13A21EKY 8 14A22EKX 16 

19A21EKY 5 15A22EKX 33 

22A22EKY 37 16A21EKX 12 

25A22EKY 20 17A21EKX 22 

1A23MŘY 21 18A22EKX 17 

3A23MŘY 43 20A21EKX 7 

4A23MŘY 33 21A22EKX 28 

5A23MŘY 25 23A23EKX 62 

11A21MŘY 24 24A21EKX 14 

12A22MŘY 47 2A21MŘX 13 

16A21MŘY 20 6A21MŘX 13 

17A23MŘY 33 7A23MŘX 29 

18A23MŘY 12 8A22MŘX 25 

19A22MŘY 28 9A23MŘX 31 

  
10A23MŘX 37 

  
13A21MŘX 7 

  
14A21MŘX 9 

  
15A22MŘX 11 

  
20A21MŘX 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet dívek a chlapců 2. roč.  

  počet % z celkového počtu 

Dívek 20 44 

Chlapců  25 56 

Průměrné zlepšení zákl. pl. dov. 
dívek a chlapců 2. roč. v % 

Dívky 29 

Chlapci 28 
29 28 

0 

5 
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15 

20 

25 

30 

Dívky Chlapci 

Průměrné zlepšení zákl. pl. dov.                          
dívek a chlapců 2. roč. v % 

Tabulka 28-  % zlepšení v plavání dívek a chlapců 2. ročníku (zdroj vlastní) 

 

Tabulka 29 – Počet dívek a chlapců 2. ročníku 

(zdroj vlastní) 

Tabulka 30- Průměrné zlepšení 

v plavání dívek a chlapců 2. ročníku v % 

(zdroj vlastní) 

Graf 14- Průměrné zlepšení v plavání dívek a chlapců 2. ročníku v % 

(zdroj vlastní) 
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Tabulka 28 rozděluje žáky 2. ročníku na dívky a chlapce a ukazuje jejich procentuální 

zlepšení v plavání, které bylo vypočítáno porovnáním vstupní a výstupní hodnoty každého 

žáka. 

Ve 2. ročníku je celkem 20 dívek a 25 chlapců. Dívky tvoří z celkového počtu 45 žáků  

44 % a chlapci 56 % (tabulka 29).  

Tabulka 30 vyjadřuje celkové procentuální zlepšení v plavání dívek a chlapců 2. ročníku, 

které bylo vypočítáno aritmetickým průměrem ze všech hodnot udávajících % zlepšení 

v plavání dívek a chlapců. Celkové % zlepšení v plavání u dívek činí 29 % a u chlapců  

28 %. Jejich % zlepšení v plavání je tedy téměř vyrovnané.  

Průměrné zlepšení základních plaveckých dovedností dívek a chlapců 2. ročníku 

znázorňuje dále graf 14.  
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3. ROČNÍK - základní plavecké dovednosti 
dívek a chlapců   

DÍVKY 
 % zlepšení 
v plavání  

CHLAPCI 
% zlepšení 
v plavání  

3A33MŘY 55 1A32MŘX 50 

5A33MŘY 35 2A31MŘX 33 

6A31MŘY 32 7A31MŘX 23 

9A32MŘY 36 8A32MŘX 50 

11A32MŘY 41 10A31MŘX 17 

19A32MŘY 44 12A31MŘX 8 

1A31EKY 7 13A32MŘX 25 

2A31EKY 22 14A33MŘX 31 

3A31EKY 25 15A33MŘX 57 

4A32EKY 50 16A32MŘX 32 

8A32EKY 50 17A31MŘX 17 

9A31EKY 8 5A31EKX 8 

10A33EKY 64 6A31EKX 4 

11A32EKY 12 7A31EKX 14 

13A32EKY 32 12A31EKX 10 

14A33EKY 26 
  15A33EKY 50 
  16A33EKY 58 
   

 

  

Počet dívek a chlapců 3. roč.  

  počet % z celkového počtu 

Dívek 18 55 

Chlapců  15 45 

Průměrné zlepšení zákl. pl. dov. 
dívek a chlapců 3. roč. v % 

Dívky 36 

Chlapci 25 36 

25 
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40 

Dívky Chlapci 

Průměrné zlepšení zákl. pl. dov.  
dívek a chlapců 3. roč. v % 

Tabulka 31-  % zlepšení v plavání dívek a chlapců 3. ročníku (zdroj vlastní) 

 

Tabulka 32 – Počet dívek a chlapců 3. ročníku 

(zdroj vlastní) 

Tabulka 33- Průměrné zlepšení 

v plavání dívek a chlapců 3. ročníku v % 

(zdroj vlastní) 

Graf 15- Průměrné zlepšení v plavání dívek a chlapců 3. ročníku v % 

(zdroj vlastní) 
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Tabulka 31 rozděluje žáky 3. ročníku na dívky a chlapce a ukazuje jejich procentuální 

zlepšení v plavání, které bylo vypočítáno porovnáním vstupní a výstupní hodnoty každého 

žáka. 

V 3. ročníku je celkem 18 dívek a 15 chlapců. Dívky tvoří z celkového počtu 33 žáků 55 % 

a chlapci 45 % (tabulka 32).  

Tabulka 33 vyjadřuje celkové procentuální zlepšení v plavání dívek a chlapců 3. ročníku, 

které bylo vypočítáno aritmetickým průměrem ze všech hodnot udávajících % zlepšení 

v plavání dívek a chlapců. Celkové % zlepšení v plavání u dívek činí 36 % a u chlapců  

25 %.  

Průměrné zlepšení základních plaveckých dovedností dívek a chlapců 3. ročníku 

znázorňuje dále graf 15.  
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4. ROČNÍK - základní plavecké dovednosti 
dívek a chlapců   

DÍVKY 
 % zlepšení 
v plavání  

CHLAPCI 
% zlepšení 
v plavání  

6A42MŘY 16 1A41MŘX 21 

8A43MŘY 6 2A42MŘX 29 

9A43MŘY 36 3A43MŘX 0 

10A42MŘY 8 4A41MŘX 23 

13A41MŘY 0 5A41MŘX 19 

15A41MŘY 27 7A41MŘX 3 

18A43MŘY 15 11A41MŘX 18 

19A43MŘY 29 14A41MŘX 8 

1A43EKY 42 16A41MŘX 7 

4A41EKY 13 17A41MŘX 24 

5A43EKY 31 20A42MŘX 4 

7A41EKY 16 21A42MŘX 10 

8A41EKY 4 2A42EKX 10 

9A42EKY 29 3A42EKX 41 

11A41EKY 15 6A41EKX 17 

13A43EKY 5 10A42EKX 20 

14A43EKY 50 12A42EKX 5 

  
15A42EKX 24 

 

 

Průměrné zlepšení zákl. pl. dov. 
dívek a chlapců 4. roč. v % 

Dívky 20 

Chlapci 16 

  

Počet dívek a chlapců 4. roč.  

  počet % z celkového počtu 

Dívek 17 49 

Chlapců  18 51 
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Průměrné zlepšení zákl. pl. dov.  
dívek a chlapců 4. roč. v % 

Tabulka 34-  % zlepšení v plavání dívek a chlapců 4. ročníku (zdroj vlastní) 

 

Tabulka 35 – Počet dívek a chlapců 4. ročníku 

(zdroj vlastní) 

Tabulka 36- Průměrné zlepšení 

v plavání dívek a chlapců 4. ročníku v % 

(zdroj vlastní) 

Graf 16- Průměrné zlepšení v plavání dívek a chlapců 4. ročníku v % 

(zdroj vlastní) 



 

86 

 

Tabulka 34 rozděluje žáky 4. ročníku na dívky a chlapce a ukazuje jejich procentuální 

zlepšení v plavání, které bylo vypočítáno porovnáním vstupní a výstupní hodnoty každého 

žáka. 

V 4. ročníku je celkem 17 dívek a 18 chlapců, tedy téměř stejný počet. Dívky tvoří 

z celkového počtu 35 žáků 49 % a chlapci 51 % (tabulka 32).  

Tabulka 36 vyjadřuje celkové procentuální zlepšení v plavání dívek a chlapců 4. ročníku, 

které bylo vypočítáno aritmetickým průměrem ze všech hodnot udávajících % zlepšení 

v plavání dívek a chlapců. Celkové % zlepšení v plavání u dívek činí 20 % a u chlapců  

16 %. Na základě skoro vyrovnaného počtu dívek a chlapců si můžeme všimnout,  

že většího zlepšení dosahují dívky.   

Průměrné zlepšení základních plaveckých dovedností dívek a chlapců 4. ročníku 

znázorňuje dále graf 16.  
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5. ROČNÍK - základní plavecké dovednosti 
dívek a chlapců   

DÍVKY 
 % zlepšení 
v plavání  

CHLAPCI 
% zlepšení 
v plavání  

7A52MŘY 17 13A51MŘX 4 

9A53MŘY 11 15A53MŘX 10 

12A53MŘY 22 16A53MŘX 20 

14A52MŘY 11 17A52MŘX 17 

1A53EKY 17 2A51EKX 20 

3A52EKY 20 4A51EKX -4 

5A51EKY 0 7A52EKX 10 

6A52EKY 32 11A52EKX 19 

8A51EKY 4 12A51EKX 8 

9A52EKY 18 13A51EKX 4 

10A53EKY 20 14A51EKX 9 

1A51MŘY 7 15A52EKX 35 

3A53MŘY 39 16A51EKX 11 

5A52MŘY 12 2A51MŘX 0 

  
6A51MŘX 4 

  
10A52MŘX 10 

  
11A53MŘX 10 

 

 

Průměrné zlepšení zákl. pl. dov. 
dívek a chlapců 5. roč. v % 

 Dívky 16 

Chlapci 11 

  

Počet dívek a chlapců 5. roč.  

  počet % z celkového počtu 

Dívek 14 45 

Chlapců  17 55 

16 
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Dívky Chlapci 

Průměrné zlepšení zákl. pl. dov.  
dívek a chlapců 5. roč. v % 

Tabulka 37-  % zlepšení v plavání dívek a chlapců 5. ročníku (zdroj vlastní) 

 

Tabulka 38 – Počet dívek a chlapců 5. ročníku 

(zdroj vlastní) 

Tabulka 39- Průměrné zlepšení 

v plavání dívek a chlapců 5. ročníku v % 

(zdroj vlastní) 

Graf 17- Průměrné zlepšení v plavání dívek a chlapců 5. ročníku v % 

(zdroj vlastní) 
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Tabulka 37 rozděluje žáky 5. ročníku na dívky a chlapce a ukazuje jejich procentuální 

zlepšení v plavání, které bylo vypočítáno porovnáním vstupní a výstupní hodnoty každého 

žáka. 

V 5. ročníku je celkem 14 dívek a 17 chlapců. Dívky tvoří z celkového počtu 31 žáků 45 % 

a chlapci 55 % (tabulka 38).  

Tabulka 39 vyjadřuje celkové procentuální zlepšení v plavání dívek a chlapců 5. ročníku, 

které bylo vypočítáno aritmetickým průměrem ze všech hodnot udávajících % zlepšení 

v plavání dívek a chlapců. Celkové % zlepšení v plavání u dívek činí 16 % a u chlapců  

11 %.  

Průměrné zlepšení základních plaveckých dovedností dívek a chlapců 5. ročníku 

znázorňuje dále graf 17.  
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Průměrné zlepšení zákl. pl. dov. dívek a chlapců                                      
1. - 5. roč. v % 

  Počet  celkové % zlepšení v plavání 

1. ročník  
Dívky 21 41 

Chlapci 14 45 

  

2. ročník 
Dívky 20 29 

Chlapci 25 28 

  

3. ročník 
Dívky 18 36 

Chlapci 15 25 

  

4. ročník  
Dívky 17 20 

Chlapci 18 16 

  

5. ročník 
Dívky 14 16 

Chlapci 17 11 
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Průměrné zlepšení zákl. pl. dov.                       
dívek a chlapců 1. - 5. roč. v % 

Graf 18- Průměrné zlepšení v plavání dívek a chlapců 1. - 5. ročníku v % (zdroj vlastní) 

Tabulka 40- Průměrné zlepšení v plavání dívek a chlapců 1. - 5. ročníku (zdroj vlastní) 
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Tabulka 40 uvádí počet dívek a chlapců v každém ročníku a ukazuje souhrn průměrného 

zlepšení základních plaveckých dovedností dívek a chlapců 1. - 5. ročníku.  

Celkové procentuální zlepšení dívek a chlapců jednotlivých ročníků bylo vypočítáno 

aritmetickým průměrem ze všech hodnot udávajících % zlepšení v plavání.  

Je zajímavé porovnat některé počty dívek a chlapců jednotlivých ročníků a jejich  

% zlepšení v plavání.  

V 1. ročníku je 21 dívek a v 2. ročníku je 20 dívek. Jejich počet je téměř shodný. Avšak 

procento zlepšení v plavání je odlišné. Dívky 1. ročníku vykazují většího zlepšení 

v plavání, a to 41 %. Dívky 2. ročníku takových hodnot nedosahují a jejich procento 

zlepšení je 29 %. Na základě toho bychom mohli říct, že většího zlepšení dosahují dívky  

1. ročníku. Dále bychom si mohli povšimnout dívek 3. a 4. ročníku. Jejich počet se opět 

liší o jednu dívku. V 3. ročníku je tedy 18 dívek, které dosahují 36 % zlepšení v plavání  

a v 4. ročníku je 17 dívek, jejichž % zlepšení je 20 %.  

Nyní bych ráda poukázala na počet chlapců v 1. a 3. ročníku a jejich % zlepšení v plavání. 

Zlepšení chlapců 1. ročníku, kterých je 14, je 45 %. Chlapců v 3. ročníku je 15 a zlepšení 

v plavání je 25 %. Na základě tohoto zjištění bychom mohli říct, že většího zlepšení 

dosáhli chlapci 1. ročníku.  

Rozdíl jednoho hocha je též u 4. a 5. třídy. 4. ročník má zastoupení 18 chlapců vykazující 

16 % zlepšení v plavání. Chlapci z 5. ročníku, kterých je 17, dosáhli 11 % zlepšení.  

Průměrné zlepšení základních plaveckých dovedností dívek a chlapců 1. - 5. ročníku 

znázorňuje graf 18.  
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8.3. Charakter temperamentu  

Ke zjištění charakteru temperamentu žáků základních škol byl sestaven vhodný dotazník 

podle publikace Psychologické testy pro kluky a děvčata od Johni Kincher. Dotazník byl 

koncipován tak, aby byl vhodný pro žáky mladšího školního věku a byl srozumitelný. 

Obsahoval celkem 15 otázek, na které žáci odpovídali odpovědí A) nebo B).  

Dotazníky poté byly vyhodnoceny dle již zmíněné publikace od Johni Kincher.  

Jestliže žáci odpověděli 10 a více odpovědí A), byli považováni za introverty.  

Pokud odpověděli 10 a vícekrát odpověď B) řadili se mezi extroverty. V případě nejasného 

počtu odpovědí A) nebo B), tzn. méně jak 10, byli považováni za smíšený typ,  

tzv. introextrovertní, který nevykazuje ani typ introvertní, ani extrovertní. 

 

1. ROČNÍK - temperament                                         

INTROVERT 
SMÍŠENÝ TYP 

INTROEXTROVERT 
EXTROVERT 

Kód žáka Kód žáka Kód žáka 

5A13MŘY 1A13MŘY 2A13MŘX 

9A13MŘX 3A13MŘY 4A13MŘY 

3A13EKX 8A13MŘX 6A13MŘY 

6A11EKY 11A13MŘY 7A13MŘX 

10A12EKY 16A13MŘY 10A13MŘX 

 

17A13MŘY 12A13MŘY 

 

18A13MŘY 13A13MŘY 

 

19A13MŘY 14A13MŘX 

 

1A12EKX 15A13MŘY 

 

2A11EKX 4A11EKY 

 

7A12EKX 5A13EKX 

 

9A12EKY 8A13EKY 

 

14A13EKY 11A13EKX 

 

16A13EKX 12A13EKX 

 
 

13A11EKY 

 
 

15A13EKY 

 

 

Tabulka 41 rozděluje žáky 1. ročníku, na základě vyplněných dotazníků zjišťujících typ 

temperamentu, do tří skupin. Jedná se o skupinu s názvem introvert, introextrovert, neboli 

smíšený typ, a extrovert. Již z dané tabulky si můžeme všimnout, že převažuje počet 

Počet intr., introextr., extr. v 1. roč. 

Typ  Počet žáků Celkem žáků 

introvert 5 

35 introextrovert 14 

extrovert 16 

Tabulka 42 – Počet introvertů, introextrovertů a 

extrovertů v 1. ročníku (zdroj vlastní) 

Tabulka 41- Typ temperamentu žáků 1. ročníku (zdroj vlastní) 
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extrovertů a introextrovertů nad introverty. Přesné počty žáků v jednotlivých skupinách 

nám uvádí tabulka 42, která dokazuje, že z celkového počtu 35 žáků 1. ročníku je 5 žáků 

introvertních, 14 introextrovertních a 16 extrovertních.  

 

Typ temperamentu 1. roč. v % 

INTROVERT 14 

SMÍŠENÝ TYP 
INTROEXTROVERT 

40 

EXTROVERT 46 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 43 uvádí, kolik procent žáků 1. ročníku je z celkového počtu 35 introvertních, 

introextrovertních a extrovertních. Toto zjištění dále předkládá graf 19, ve kterém  

je největší procento zastoupení extrovertů, tedy 46 %, dále introextrovertů 40 % a nejméně 

introvertů 14 %.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 % 

40 % 

46 % 

Typ temperamentu  
1. roč. v % 

INTROVERT 

SMÍŠENÝ TYP INTROEXTROVERT 

EXTROVERT Tabulka 43 – Typ temperamentu 1. ročníku v % 

(zdroj vlastní) 

Graf 19 – Typ temperamentu 1. ročníku v % (zdroj vlastní) 
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2. ROČNÍK - temperament                                         

INTROVERT 
SMÍŠENÝ TYP 

INTROEXTROVERT 
EXTROVERT 

Kód žáka Kód žáka Kód žáka 

2A21MŘX 1A23MŘY 6A21MŘX 

5A23MŘY 3A23MŘY 10A23MŘX 

8A22MŘX 4A23MŘY 14A21MŘX 

1A23EKX 7A23MŘX 19A22MŘY 

4A23EKX 9A23MŘX 3A22EKY 

12A23EKX 11A21MŘY 5A21EKY 

16A21EKX 12A22MŘY 6A23EKY 

21A22EKX 13A21MŘX 7A23EKY 

23A23EKX 15A22MŘX 10A23EKX 

 
16A21MŘY 18A22EKX 

 
17A23MŘY 19A21EKY 

 
18A23MŘY 20A21EKX 

 
20A21MŘX 22A22EKY 

 
2A21EKY 24A21EKX 

 
8A22EKX 

 

 
9A21EKX 

 

 
11A23EKY 

 

 
13A21EKY 

 

 
14A22EKX 

 

 
15A22EKX 

 

 
17A21EKX 

 

 
25A22EKY 

  

 

Tabulka 41 rozděluje žáky 2. ročníku, na základě vyplněných dotazníků zjišťujících typ 

temperamentu, do tří skupin. Jedná se o skupinu s názvem introvert, introextrovert, neboli 

smíšený typ, a extrovert. Již z dané tabulky si můžeme všimnout, že převažuje počet 

introextrovertů. Přesné počty žáků v jednotlivých skupinách nám uvádí tabulka 45,  

která dokazuje, že z celkového počtu 45 žáků 2. ročníku je 8 žáků introvertních,  

22 introextrovertních a 15 extrovertních.  

Počet intr., introextr., extr. v 2. roč. 

Typ  
Počet 
žáků Celkem žáků 

introvert 8 

45 introextrovert 22 

extrovert 15 

Tabulka 44- Typ temperamentu žáků 2. ročníku (zdroj vlastní) 

 

Tabulka 45 – Počet introvertů, introextrovertů a 

extrovertů v 2. ročníku (zdroj vlastní) 
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Typ temperamentu 2. roč. v % 

INTROVERT 20 

SMÍŠENÝ TYP 
INTROEXTROVERT 

49 

EXTROVERT 31 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 46 uvádí, kolik procent žáků 2. ročníku je z celkového počtu 45 introvertních, 

introextrovertních a extrovertních. Toto zjištění dále předkládá graf 20, ve kterém  

je největší procento zastoupení introextrovertů, tedy 49 %, dále extrovertů 31 % a nejméně 

introvertů 20 %.  

  

20 % 

49 % 

31 % 

Typ temperamentu 2. roč. 
v % 

INTROVERT 

SMÍŠENÝ TYP INTROEXTROVERT 

EXTROVERT Tabulka 46 – Typ temperamentu 2. ročníku v % 

(zdroj vlastní) 

Graf 20 – Typ temperamentu 2. ročníku v % (zdroj vlastní) 
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3. ROČNÍK - temperament                                         

INTROVERT 
SMÍŠENÝ TYP 

INTROEXTROVERT 
EXTROVERT 

Kód žáka Kód žáka Kód žáka 

6A31MŘY 1A32MŘX 4A32EKY 

7A31MŘX 2A31MŘX 6A31EKX 

8A32MŘX 3A33MŘY 8A32EKY 

12A31MŘX 5A33MŘY 10A33EKY 

1A31EKY 9A32MŘY 11A32EKY 

5A31EKX 10A31MŘX 14A33EKY 

7A31EKX 11A32MŘY 15A33EKY 

9A31EKY 13A32MŘX 
 16A33EKY 14A33MŘX 
 

 
15A33MŘX 

 

 
16A32MŘX 

 

 
17A31MŘX 

 

 
19A32MŘY 

 

 
2A31EKY 

 

 
3A31EKY 

 

 
12A31EKX 

 

 
13A32EKY 

  

 

Tabulka 47 rozděluje žáky 3. ročníku, na základě vyplněných dotazníků zjišťujících typ 

temperamentu, do tří skupin. Jedná se o skupinu s názvem introvert, introextrovert, neboli 

smíšený typ, a extrovert. Již z dané tabulky si můžeme všimnout, že převažuje počet 

introextrovertů nad introverty i extroverty. Přesné počty žáků v jednotlivých skupinách 

nám uvádí tabulka 48, která dokazuje, že z celkového počtu 33 žáků 1. ročníku je 9 žáků 

introvertních, 17 introextrovertních a 7 extrovertních. 

 

 

 

 

 

 

Počet intr., introextr., extr. v 3. roč. 

Typ  
Počet 
žáků Celkem žáků 

introvert 9 

33 introextrovert 17 

extrovert 7 

Tabulka 47- Typ temperamentu žáků 3. ročníku (zdroj vlastní) 

 

Tabulka 48 – Počet introvertů, introextrovertů a 

extrovertů v 3. ročníku (zdroj vlastní) 
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Typ temperamentu 3. roč. v % 

INTROVERT 27 

SMÍŠENÝ TYP 
INTROEXTROVERT 

52 

EXTROVERT 21 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 49 uvádí, kolik procent žáků 3. ročníku je z celkového počtu 33 introvertních, 

introextrovertních a extrovertních. Toto zjištění dále předkládá graf 21, ve kterém  

je největší procento zastoupení introextrovertů, tedy 52 %, dále introvertů 27 % a nejméně 

extrovertů 21 %.  

  

27 % 

52 % 

21 % 

Typ temperamentu 3. roč. 
v % 

INTROVERT 

SMÍŠENÝ TYP INTROEXTROVERT 

EXTROVERT Tabulka 49 – Typ temperamentu 3. ročníku v % 

(zdroj vlastní) 

Graf 21 – Typ temperamentu 3. ročníku v % (zdroj vlastní) 
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4. ROČNÍK - temperament                                         

INTROVERT 
SMÍŠENÝ TYP 

INTROEXTROVERT 
EXTROVERT 

Kód žáka Kód žáka Kód žáka 

2A42MŘX 1A41MŘX 3A43MŘX 

4A41MŘX 6A42MŘY 5A41MŘX 

9A43MŘY 8A43MŘY 7A41MŘX 

14A41MŘX 13A41MŘY 10A42MŘY 

15A41MŘY 18A43MŘY 11A41MŘX 

21A42MŘX 19A43MŘY 16A41MŘX 

14A43EKY 20A42MŘX 17A41MŘX 

 
1A43EKY 5A43EKY 

 
2A42EKX 7A41EKY 

 
3A42EKX 12A42EKX 

 
4A41EKY 

 

 
6A41EKX 

 

 
8A41EKY 

 

 
9A42EKY 

 

 
10A42EKX 

 

 
11A41EKY 

 

 
13A43EKY 

 

 
15A42EKX 

  

 

Tabulka 50 rozděluje žáky 4. ročníku, na základě vyplněných dotazníků zjišťujících typ 

temperamentu, do tří skupin. Jedná se o skupinu s názvem introvert, introextrovert, neboli 

smíšený typ, a extrovert. Již z dané tabulky si můžeme všimnout, že převažuje počet 

introextrovertů. Přesné počty žáků v jednotlivých skupinách nám uvádí tabulka 51, která 

dokazuje, že z celkového počtu 35 žáků 4. ročníku je 7 žáků introvertních, 18 

introextrovertních a 10 extrovertních. 

 

 

 

 

Počet intr., introextr., extr. v 4. roč. 

Typ  
Počet 
žáků Celkem žáků 

introvert 7 

35 introextrovert 18 

extrovert 10 

Tabulka 50- Typ temperamentu žáků 4. ročníku (zdroj vlastní) 

 

Tabulka 51 – Počet introvertů, introextrovertů a 

extrovertů v 4. ročníku (zdroj vlastní) 
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Typ temperamentu 4. roč. v % 

INTROVERT 20 

SMÍŠENÝ TYP 
INTROEXTROVERT 

51 

EXTROVERT 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabulka 52 uvádí, kolik procent žáků 4. ročníku je z celkového počtu 35 introvertních, 

introextrovertních a extrovertních. Toto zjištění dále předkládá graf 22, ve kterém je 

největší procento zastoupení introextrovertů, tedy 51 %, dále extrovertů 29 % a nejméně 

introvertů 20 %.  

  

20 % 

51 % 

29 % 

Typ temperamentu 4. roč. 
v % 

INTROVERT 

SMÍŠENÝ TYP INTROEXTROVERT 

EXTROVERT 
Tabulka 52 – Typ temperamentu 4. ročníku v % 

(zdroj vlastní) 

Graf 22 – Typ temperamentu 4. ročníku v % (zdroj vlastní) 
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5. ROČNÍK - temperament                                         

INTROVERT 
SMÍŠENÝ TYP 

INTROEXTROVERT 
EXTROVERT 

Kód žáka Kód žáka Kód žáka 

6A51MŘX 1A51MŘY 2A51MŘX 

7A52MŘY 3A53MŘY 9A53MŘY 

11A53MŘX 5A52MŘY 14A52MŘY 

12A53MŘY 10A52MŘX 7A52EKX 

1A53EKY 13A51MŘX 11A52EKX 

9A52EKY 15A53MŘX 14A51EKX 

10A53EKY 16A53MŘX 
 13A51EKX 17A52MŘX 
 

 
2A51EKX 

 

 
3A52EKY 

 

 
4A51EKX 

 

 
5A51EKY 

 

 
6A52EKY 

 

 
8A51EKY 

 

 
12A51EKX 

 

 
15A52EKX 

 

 
16A51EKX 

  

 

Tabulka 53 rozděluje žáky 5. ročníku, na základě vyplněných dotazníků zjišťujících typ 

temperamentu, do tří skupin. Jedná se o skupinu s názvem introvert, introextrovert,  

neboli smíšený typ, a extrovert. Již z dané tabulky si můžeme všimnout, že převažuje počet 

introextrovertů. Přesné počty žáků v jednotlivých skupinách nám uvádí tabulka 54,  

která dokazuje, že z celkového počtu 34 žáků 5. ročníku je 8 žáků introvertních,  

17 introextrovertních a 6 extrovertních. 

 

 

 

 

 

Počet intr., introextr., extr. v 5. roč. 

Typ  
Počet 
žáků Celkem žáků 

introvert 8 

31 introextrovert 17 

extrovert 6 

Tabulka 53- Typ temperamentu žáků 5. ročníku (zdroj vlastní) 

 

Tabulka 54 – Počet introvertů, introextrovertů a 

extrovertů v 5. ročníku (zdroj vlastní) 
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Typ temperamentu 5. roč. v % 

INTROVERT 26 

SMÍŠENÝ TYP 
INTROEXTROVERT 

55 

EXTROVERT 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabulka 55 uvádí, kolik procent žáků 5. ročníku je z celkového počtu 31 introvertních, 

introextrovertních a extrovertních. Toto zjištění dále předkládá graf 23, ve kterém  

je největší procento zastoupení introextrovertů, tedy 55 %, dále introvertů 26 % a nejméně 

extrovertů 19 %.  

 

  

26 % 

55 % 

19 % 

Typ temperamentu 5. roč.  
v % 

INTROVERT 

SMÍŠENÝ TYP INTROEXTROVERT 

EXTROVERT 
Tabulka 55 – Typ temperamentu 5. ročníku v % 

(zdroj vlastní) 

Graf 23 – Typ temperamentu 5. ročníku v % (zdroj vlastní) 
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Typ temperamentu 1. a 4. roč. v % 

  1. ročník  4. ročník  

INTROVERT 14 20 

SMÍŠENÝ TYP INTROEXTROVERT 40 51 

EXTROVERT 46 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 56 porovnává typ temperamentu žáků 1. a 4. ročníku v procentech. V obou 

ročnících je stejný počet žáků, tedy 35, proto je velice zajímavé se pozastavit nad tím, jaký 

typ temperamentu se v daných ročnících nejvíce objevuje.  

Rozdíl typu temperamentu mezi 1. a 4. ročníkem ukazuje graf 24. V 1. ročníku je 14 % 

introvertů, 40 % introextrovertů a 46 % extrovertů. Oproti tomu je v 4. ročníku introvertů 

20 %, introextrovertů 51 % a extrovertů 29 %. Již z těchto hodnot vidíme, že % zastoupení 

jednotlivých skupin je odlišné. V 1. ročníku je nejvíce extrovertů, poté introextrovertů  

a nejméně introvertů.  Avšak v 4. ročníku je nejvíce introextroverů, poté extrovertů  

a nejméně introvertů. Oba ročníky se tedy shodují v tom, že % zastoupení skupiny 

introvertů je nejnižší.  

 

 

Tabulka 56- Typ temperamentu žáků 1. a 4. ročníku (zdroj vlastní) 

 

Graf 24- Typ temperamentu žáků 1. a 4. ročníku (zdroj vlastní) 

 

14 
20 

40 

51 
46 

29 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

1. ročník  4. ročník  

Typ temperamentu 1. a 4. ročník v % 

INTROVERT SMÍŠENÝ TYP INTROEXTROVERT EXTROVERT 



 

102 

 

Souhrn výsledků temperamentu 1. -5. roč.                                                                                                              
INROVERT (intr.) - SMÍŠENÝ TYP INTROEXTROVERT (introextr.)- EXTROVERT (extr.) 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

Kód žáka temper. Kód žáka temper. Kód žáka temper. Kód žáka temper. Kód žáka temper. 

5A13MŘY intr. 2A21MŘX intr. 6A31MŘY intr. 2A42MŘX intr. 6A51MŘX intr. 

9A13MŘX intr. 5A23MŘY intr. 7A31MŘX intr. 4A41MŘX intr. 7A52MŘY intr. 

3A13EKX intr. 8A22MŘX intr. 8A32MŘX intr. 9A43MŘY intr. 11A53MŘX intr. 

6A11EKY intr. 1A23EKX intr. 12A31MŘX intr. 14A41MŘX intr. 12A53MŘY intr. 

10A12EKY intr. 4A23EKX intr. 1A31EKY intr. 15A41MŘY intr. 1A53EKY intr. 

1A13MŘY introextr. 12A23EKX intr. 5A31EKX intr. 21A42MŘX intr. 9A52EKY intr. 

3A13MŘY introextr. 16A21EKX intr. 7A31EKX intr. 14A43EKY intr. 10A53EKY intr. 

8A13MŘX introextr. 21A22EKX intr. 9A31EKY intr. 1A41MŘX introextr. 13A51EKX intr. 

11A13MŘY introextr. 23A23EKX intr. 16A33EKY intr. 6A42MŘY introextr. 1A51MŘY introextr. 

16A13MŘY introextr. 1A23MŘY introextr. 1A32MŘX introextr. 8A43MŘY introextr. 3A53MŘY introextr. 

17A13MŘY introextr. 3A23MŘY introextr. 2A31MŘX introextr. 13A41MŘY introextr. 5A52MŘY introextr. 

18A13MŘY introextr. 4A23MŘY introextr. 3A33MŘY introextr. 18A43MŘY introextr. 10A52MŘX introextr. 

19A13MŘY introextr. 7A23MŘX introextr. 5A33MŘY introextr. 19A43MŘY introextr. 13A51MŘX introextr. 

1A12EKX introextr. 9A23MŘX introextr. 9A32MŘY introextr. 20A42MŘX introextr. 15A53MŘX introextr. 

2A11EKX introextr. 11A21MŘY introextr. 10A31MŘX introextr. 1A43EKY introextr. 16A53MŘX introextr. 

7A12EKX introextr. 12A22MŘY introextr. 11A32MŘY introextr. 2A42EKX introextr. 17A52MŘX introextr. 

9A12EKY introextr. 13A21MŘX introextr. 13A32MŘX introextr. 3A42EKX introextr. 2A51EKX introextr. 

14A13EKY introextr. 15A22MŘX introextr. 14A33MŘX introextr. 4A41EKY introextr. 3A52EKY introextr. 

16A13EKX introextr. 16A21MŘY introextr. 15A33MŘX introextr. 6A41EKX introextr. 4A51EKX introextr. 

2A13MŘX extr. 17A23MŘY introextr. 16A32MŘX introextr. 8A41EKY introextr. 5A51EKY introextr. 

4A13MŘY extr. 18A23MŘY introextr. 17A31MŘX introextr. 9A42EKY introextr. 6A52EKY introextr. 

6A13MŘY extr. 20A21MŘX introextr. 19A32MŘY introextr. 10A42EKX introextr. 8A51EKY introextr. 

7A13MŘX extr. 2A21EKY introextr. 2A31EKY introextr. 11A41EKY introextr. 12A51EKX introextr. 

10A13MŘX extr. 8A22EKX introextr. 3A31EKY introextr. 13A43EKY introextr. 15A52EKX introextr. 

12A13MŘY extr. 9A21EKX introextr. 12A31EKX introextr. 15A42EKX introextr. 16A51EKX introextr. 

13A13MŘY extr. 11A23EKY introextr. 13A32EKY introextr. 3A43MŘX extr. 2A51MŘX extr. 

14A13MŘX extr. 13A21EKY introextr. 4A32EKY extr. 5A41MŘX extr. 9A53MŘY extr. 

15A13MŘY extr. 14A22EKX introextr. 6A31EKX extr. 7A41MŘX extr. 14A52MŘY extr. 

4A11EKY extr. 15A22EKX introextr. 8A32EKY extr. 10A42MŘY extr. 7A52EKX extr. 

5A13EKX extr. 17A21EKX introextr. 10A33EKY extr. 11A41MŘX extr. 11A52EKX extr. 

8A13EKY extr. 25A22EKY introextr. 11A32EKY extr. 16A41MŘX extr. 14A51EKX extr. 

11A13EKX extr. 6A21MŘX extr. 14A33EKY extr. 17A41MŘX extr. 
  12A13EKX extr. 10A23MŘX extr. 15A33EKY extr. 5A43EKY extr. 
  13A11EKY extr. 14A21MŘX extr. 

  
7A41EKY extr. 

  15A13EKY extr. 19A22MŘY extr. 
  

12A42EKX extr. 
  

  
3A22EKY extr. 

      

  
5A21EKY extr. 

      

  
6A23EKY extr. 

      

  
7A23EKY extr. 

      

  
10A23EKX extr. 

      

  
18A22EKX extr. 

      

  
19A21EKY extr. 

      

  
20A21EKX extr. 

      

  
22A22EKY extr. 

      

  
24A21EKX extr. 

         
Tabulka 57- Souhrn výsledků temperamentu žáků 1. - 5. ročníku (zdroj vlastní) 
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Typ temperamentu 1. - 5. roč. v % 

Ročník  
Počet introvertů, 
introextrovertů, 

extrovertů  

Typ 
temperamentu 

v % 

1. ročník- 35 žáků   

INTROVERT 5 14 

SMÍŠENÝ TYP 
INTROEXTROVERT 

14 40 

EXTROVERT 16 46 

  

2. ročník- 45 žáků   

INTROVERT 8 20 

SMÍŠENÝ TYP 
INTROEXTROVERT 

22 49 

EXTROVERT 15 31 

  

3. ročník- 33 žáků       

INTROVERT 9 27 

SMÍŠENÝ TYP 
INTROEXTROVERT 

17 52 

EXTROVERT 7 21 

  

4. ročník- 35 žáků       

INTROVERT 7 20 

SMÍŠENÝ TYP 
INTROEXTROVERT 

18 51 

EXTROVERT 10 29 

  

5. ročník - 31 žáků   

INTROVERT 8 26 

SMÍŠENÝ TYP 
INTROEXTROVERT 

17 55 

EXTROVERT 6 19 

 

 

Tabulka 57 uvádí souhrn výsledků temperamentu všech žáků 1. – 5. ročníku.   

Detailnější pohled nám nabízí tabulka 58, která znovu uvádí celkový počet žáků, počet 

introvertů, introextrovertů a extrovertů a typ temperamentu v procentech, který byl počítán 

z celkového počtu žáků jednotlivých ročníků.  

Tabulka 58- Souhrn výsledků temperamentu žáků 1. - 5. ročníku (zdroj vlastní) 
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1. ročník, který má 35 žáků, tvoří z tohoto počtu 14 % introvertů (5 žáků), 40 % 

introextrovertů (14 žáků) a 46 % extrovertů (16 žáků). 

2. ročník, který má 45 žáků, tvoří z tohoto počtu 20 % introvertů (8 žáků), 49 % 

introextrovertů (22 žáků) a 31 % extrovertů (15 žáků). 

3. ročník, který má 33 žáků, tvoří z tohoto počtu 27 % introvertů (9 žáků), 52 % 

introextrovertů (17 žáků) a 21 % extrovertů (7 žáků). 

4. ročník, který má 35 žáků, tvoří z tohoto počtu 20 % introvertů (7 žáků), 51 % 

introextrovertů (18 žáků) a 29 % extrovertů (10 žáků). 

5. ročník, který má 31 žáků, tvoří z tohoto počtu 26 % introvertů (8 žáků), 55 % 

introextrovertů (17 žáků) a 19 % extrovertů (6 žáků). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Souhrn výsledků temperamentu 1. – 5. ročníku předkládá také graf 25, z kterého můžeme 

usuzovat, že skoro ve všech ročnících převažuje typ smíšený, který nevykazuje introvertní 

ani extrovertní zaměření. Pouze v 1. ročníku převažuje typ extrovert.  
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Souhrn výsledků temperamentu 1. - 5. roč. v % 

Graf 25- Souhrn výsledků temperamentu žáků 1. - 5. ročníku (zdroj vlastní) 
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8.4. Temperament a plavání 

Cílem této kapitoly je poukázání na jednotlivé skupiny (introvert, smíšený typ, extrovert)  

a jejich % zlepšení v plavání.  

1. ROČNÍK - temperament a % zlepšení v plavání                                         

INTROVERT 
% zlepšení 
v plavání 

SMÍŠENÝ TYP 
INTROEXTROVERT 

% zlepšení 
v plavání 

EXTROVERT 
% zlepšení 
v plavání 

Kód žáka   Kód žáka   Kód žáka 
  

5A13MŘY 31 1A13MŘY 50 2A13MŘX 25 

9A13MŘX 60 3A13MŘY 8 4A13MŘY 43 

3A13EKX 50 8A13MŘX 21 6A13MŘY 25 

6A11EKY 47 11A13MŘY 67 7A13MŘX 6 

10A12EKY 63 16A13MŘY 77 10A13MŘX 40 

  

17A13MŘY 19 12A13MŘY 64 

  

18A13MŘY 67 13A13MŘY 20 

  

19A13MŘY 17 14A13MŘX 64 

  

1A12EKX 69 15A13MŘY 38 

  

2A11EKX 53 4A11EKY 22 

  

7A12EKX 27 5A13EKX 82 

  

9A12EKY 33 8A13EKY 36 

  

14A13EKY 45 11A13EKX 80 

  

16A13EKX 17 12A13EKX 42 

  
  

13A11EKY 30 

  
  

15A13EKY 64 

 

 

Tabulka 59 rozděluje žáky 1. ročníku na základě vyplněných dotazníků zjišťujících typ 

temperamentu do tří skupin. Jedná se o skupinu s názvem introvert, introextrovert,  

neboli smíšený typ, a extrovert. V každé skupině má každý žák také své % zlepšení 

v plavání.   

 

 

 

Tabulka 59- Temperament a % zlepšení v plavání žáků 1. ročníku (zdroj vlastní) 
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Celkové % zlepšení v plavání jednotlivých temperamentových skupin (introvert, 

introextrovert, extrovert) 1. ročníku bylo vypočítáno aritmetickým průměrem ze všech 

hodnot udávajících % zlepšení v plavání dané skupiny. Celkové % zlepšení v plavání 

introvertů činí 50 %, introextrovertů 41 % a extrovertů 43 % (tabulka 60).  

Toto celkové % zlepšení v plavání jednotlivých skupin nám dále předkládá graf 26. 

 

 

 

 

 

 

Celkové % zlepšení v plavání jednotlivých 
typů temperamentu 1. roč. 

INTROVERT 50 

SMÍŠENÝ TYP 
INTROEXTROVERT 

41 
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Tabulka 60- Celkové % zlepšení v plavání jednotlivých typů temperamentu 1. ročníku (zdroj vlastní) 

 

Graf 26- Celkové % zlepšení v plavání jednotlivých typů temperamentu 1. ročníku (zdroj vlastní) 
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2. ROČNÍK - temperament a % zlepšení v plavání                                         

INTROVERT 
% zlepšení 
v plavání 

SMÍŠENÝ TYP 
INTROEXTROVERT 

% zlepšení 
v plavání 

EXTROVERT 
% zlepšení 
v plavání 

Kód žáka   Kód žáka   Kód žáka 
  

2A21MŘX 13 1A23MŘY 21 6A21MŘX 13 

5A23MŘY 25 3A23MŘY 43 10A23MŘX 37 

8A22MŘX 25 4A23MŘY 33 14A21MŘX 9 

1A23EKX 73 7A23MŘX 29 19A22MŘY 28 

4A23EKX 64 9A23MŘX 31 3A22EKY 19 

12A23EKX 80 11A21MŘY 24 5A21EKY 18 

16A21EKX 12 12A22MŘY 47 6A23EKY 67 

21A22EKX 28 13A21MŘX 7 7A23EKY 60 

23A23EKX 62 15A22MŘX 11 10A23EKX 28 

  
16A21MŘY 20 18A22EKX 17 

  
17A23MŘY 33 19A21EKY 5 

  
18A23MŘY 12 20A21EKX 7 

  
20A21MŘX 9 22A22EKY 37 

  
2A21EKY 22 24A21EKX 14 

  
8A22EKX 44 

 
 

  
9A21EKX 16 

 
 

  
11A23EKY 40 

  

  
13A21EKY 8 

  

  
14A22EKX 16 

  

  
15A22EKX 33 

  

  
17A21EKX 22 

  

  
25A22EKY 20 

   

 

Tabulka 61 rozděluje žáky 2. ročníku na základě vyplněných dotazníků zjišťujících typ 

temperamentu do tří skupin. Jedná se o skupinu s názvem introvert, introextrovert,  

neboli smíšený typ, a extrovert. V každé skupině má každý žák také své % zlepšení 

v plavání.   

 

 

 

 

 

 

Tabulka 61- Temperament a % zlepšení v plavání žáků 2. ročníku (zdroj vlastní) 
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Celkové % zlepšení v plavání 
jednotlivých typů temperamentu 2. roč. 

INTROVERT 42 

SMÍŠENÝ TYP 
INTROEXTROVERT 

25 

EXTROVERT 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Celkové % zlepšení v plavání jednotlivých temperamentových skupin  

(introvert, introextrovert, extrovert) 2. ročníku bylo vypočítáno aritmetickým průměrem 

ze všech hodnot udávajících % zlepšení v plavání dané skupiny. Celkové % zlepšení 

v plavání introvertů činí 42 %, introextrovertů 25 % a extrovertů 26 % (tabulka 62).  

Toto celkové % zlepšení v plavání jednotlivých skupin nám dále předkládá graf 27.  

 

 

 

 

 

 

Tabulka 62- Celkové % zlepšení v plavání jednotlivých typů temperamentu 2. ročníku (zdroj vlastní) 

 

Graf 27- Celkové % zlepšení v plavání jednotlivých typů temperamentu 2. ročníku (zdroj vlastní) 
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3. ROČNÍK - temperament a % zlepšení v plavání                                         

INTROVERT 
% zlepšení 
v plavání 

SMÍŠENÝ TYP 
INTROEXTROVERT 

% zlepšení 
v plavání 

EXTROVERT 
% zlepšení 
v plavání 

Kód žáka   Kód žáka   Kód žáka 
  

6A31MŘY 32 1A32MŘX 50 4A32EKY 50 

7A31MŘX 23 2A31MŘX 33 6A31EKX 4 

8A32MŘX 50 3A33MŘY 55 8A32EKY 50 

12A31MŘX 8 5A33MŘY 35 10A33EKY 64 

1A31EKY 7 9A32MŘY 36 11A32EKY 12 

5A31EKX 8 10A31MŘX 17 14A33EKY 26 

7A31EKX 14 11A32MŘY 41 15A33EKY 50 

9A31EKY 8 13A32MŘX 25 

  16A33EKY 58 14A33MŘX 31 

  

  
15A33MŘX 57 

  

  
16A32MŘX 32 

  

  
17A31MŘX 17 

  

  
19A32MŘY 44 

  

  
2A31EKY 22 

  

  
3A31EKY 25 

 
 

  
12A31EKX 10 

 
 

  
13A32EKY 32 

   

 
Tabulka 63 rozděluje žáky 3. ročníku na základě vyplněných dotazníků zjišťujících typ 

temperamentu do tří skupin. Jedná se o skupinu s názvem introvert, introextrovert,  

neboli smíšený typ, a extrovert. V každé skupině má každý žák také své % zlepšení 

v plavání.   

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 63- Temperament a % zlepšení v plavání žáků 3. ročníku (zdroj vlastní) 
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Celkové % zlepšení v plavání 
jednotlivých typů temperamentu 3. roč. 

INTROVERT 23 

SMÍŠENÝ TYP 
INTROEXTROVERT 

33 

EXTROVERT 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Celkové % zlepšení v plavání jednotlivých temperamentových skupin  

(introvert, introextrovert, extrovert) 3. ročníku bylo vypočítáno aritmetickým průměrem  

ze všech hodnot udávajících % zlepšení v plavání dané skupiny. Celkové % zlepšení 

v plavání introvertů činí 23 %, introextrovertů 33 % a extrovertů 37 % (tabulka 64).  

Toto celkové % zlepšení v plavání jednotlivých skupin nám dále předkládá graf 28. 
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Tabulka 64- Celkové % zlepšení v plavání jednotlivých typů temperamentu 3. ročníku (zdroj vlastní) 

 

Graf 28- Celkové % zlepšení v plavání jednotlivých typů temperamentu 3. ročníku (zdroj vlastní) 
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4. ROČNÍK - temperament a % zlepšení v plavání                                         

INTROVERT 
% zlepšení 
v plavání 

SMÍŠENÝ TYP 
INTROEXTROVERT 

% zlepšení 
v plavání 

EXTROVERT 
% zlepšení 
v plavání 

Kód žáka   Kód žáka   Kód žáka 
  

2A42MŘX 29 1A41MŘX 21 3A43MŘX 0 

4A41MŘX 23 6A42MŘY 16 5A41MŘX 19 

9A43MŘY 36 8A43MŘY 6 7A41MŘX 3 

14A41MŘX 8 13A41MŘY 0 10A42MŘY 8 

15A41MŘY 27 18A43MŘY 15 11A41MŘX 18 

21A42MŘX 10 19A43MŘY 29 16A41MŘX 7 

14A43EKY 50 20A42MŘX 4 17A41MŘX 24 

  
1A43EKY 42 5A43EKY 31 

  
2A42EKX 10 7A41EKY 16 

  
3A42EKX 41 12A42EKX 5 

  
4A41EKY 13 

  

  
6A41EKX 17 

  

  
8A41EKY 4 

  

  
9A42EKY 29 

  

  
10A42EKX 20 

 
 

  
11A41EKY 15 

 
 

  
13A43EKY 5 

  

  
15A42EKX 24 

    

 
Tabulka 65 rozděluje žáky 4. ročníku na základě vyplněných dotazníků zjišťujících typ 

temperamentu do tří skupin. Jedná se o skupinu s názvem introvert, introextrovert,  

neboli smíšený typ, a extrovert. V každé skupině má každý žák také své % zlepšení 

v plavání.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 65- Temperament a % zlepšení v plavání žáků 4. ročníku (zdroj vlastní) 

 



 

112 

 

Celkové % zlepšení v plavání 
jednotlivých typů temperamentu 4. roč. 

INTROVERT 26 

SMÍŠENÝ TYP 
INTROEXTROVERT 

17 

EXTROVERT 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Celkové % zlepšení v plavání jednotlivých temperamentových skupin  

(introvert, introextrovert, extrovert) 4. ročníku bylo vypočítáno aritmetickým průměrem  

ze všech hodnot udávajících % zlepšení v plavání dané skupiny. Celkové % zlepšení 

v plavání introvertů činí 26 %, introextrovertů 17 % a extrovertů 13 % (tabulka 66).  

Toto celkové % zlepšení v plavání jednotlivých skupin nám dále předkládá graf 29. 
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Tabulka 66- Celkové % zlepšení v plavání jednotlivých typů temperamentu 4. ročníku (zdroj vlastní) 

 

Graf 29- Celkové % zlepšení v plavání jednotlivých typů temperamentu 4. ročníku (zdroj vlastní) 
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5. ROČNÍK - temperament a % zlepšení v plavání                                         

INTROVERT 
% zlepšení 
v plavání 

SMÍŠENÝ TYP 
INTROEXTROVERT 

% zlepšení 
v plavání 

EXTROVERT 
% zlepšení 
v plavání 

Kód žáka   Kód žáka   Kód žáka 
  

6A51MŘX 4 1A51MŘY 7 2A51MŘX 0 

7A52MŘY 17 3A53MŘY 39 9A53MŘY 11 

11A53MŘX 10 5A52MŘY 12 14A52MŘY 11 

12A53MŘY 22 10A52MŘX 10 7A52EKX 10 

1A53EKY 17 13A51MŘX 4 11A52EKX 19 

9A52EKY 18 15A53MŘX 10 14A51EKX 9 

10A53EKY 20 16A53MŘX 20 

  13A51EKX 4 17A52MŘX 17 

  

  
2A51EKX 20 

  

  
3A52EKY 20 

  

  
4A51EKX -4 

  

  
5A51EKY 0 

  

  
6A52EKY 32 

  

  
8A51EKY 4 

  

  
12A51EKX 8 

 
 

  
15A52EKX 35 

 
 

  
16A51EKX 11 

   

 
 

Tabulka 65 rozděluje žáky 5. ročníku na základě vyplněných dotazníků zjišťujících typ 

temperamentu do tří skupin. Jedná se o skupinu s názvem introvert, introextrovert,  

neboli smíšený typ, a extrovert. V každé skupině má každý žák také své % zlepšení 

v plavání.    

Tabulka 67- Temperament a % zlepšení v plavání žáků 5. ročníku (zdroj vlastní) 
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Celkové % zlepšení v plavání jednotlivých 
typů temperamentu 5. roč. 

INTROVERT 14 

SMÍŠENÝ TYP 
INTROEXTROVERT 

14 

EXTROVERT 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkové % zlepšení v plavání jednotlivých temperamentových skupin  

(introvert, introextrovert, extrovert) 5. ročníku bylo vypočítáno aritmetickým průměrem  

ze všech hodnot udávajících % zlepšení v plavání dané skupiny. Celkové % zlepšení 

v plavání introvertů činí 14 %, introextrovertů 14 % a extrovertů 10 % (tabulka 68).  

Toto celkové % zlepšení v plavání jednotlivých skupin nám dále předkládá graf 30.  
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Tabulka 68- Celkové % zlepšení v plavání jednotlivých typů temperamentu 5. ročníku (zdroj vlastní) 

 

Graf 30- Celkové % zlepšení v plavání jednotlivých typů temperamentu 5. ročníku (zdroj vlastní) 
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Celkové % zlepšení v plavání jednotlivých typů 
temperamentu 1. - 5. roč.  

Ročník  
Počet introvertů, 
introextrovertů, 

extrovertů  

% 
zlepšení 

v 
plavání 

1. ročník- 35 žáků   

INTROVERT 5 50 

SMÍŠENÝ TYP 
INTROEXTROVERT 

14 41 

EXTROVERT 16 43 

  

2. ročník- 45 žáků   

INTROVERT 8 42 

SMÍŠENÝ TYP 
INTROEXTROVERT 

22 25 

EXTROVERT 15 26 

  

3. ročník- 33 žáků       

INTROVERT 9 23 

SMÍŠENÝ TYP 
INTROEXTROVERT 

17 33 

EXTROVERT 7 37 

  

4. ročník- 35 žáků       

INTROVERT 7 26 

SMÍŠENÝ TYP 
INTROEXTROVERT 

18 17 

EXTROVERT 10 13 

  

5. ročník - 31 žáků   

INTROVERT 8 14 

SMÍŠENÝ TYP 
INTROEXTROVERT 

17 14 

EXTROVERT 6 10 

 

 

Je zajímavé srovnat % zlepšení v plavání introvertů 2. a 5. ročníku. V těchto ročnících jich 

je stejný počet- 8. Introverti v 2. ročníku dosahují 42 % zlepšení v plavání, ale introverti 

Tabulka 69- Celkové % zlepšení v plavání jednotlivých typů temperamentu 1. - 5. ročníku (zdroj vlastní) 
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v 5. ročníku vykazují pouze 14 % zlepšení. Na základě tohoto zjištění tedy můžeme říct,  

že většího zlepšení dosahují introvertní žáci 1. ročníku.  

Stejný počet introextrovertních žáků je také v 3. a 5. ročníku- 17. Introextroverti 3. ročníku 

dosahují 33 % zlepšení a introextroverti 5. ročníku 14 % zlepšení. 3. ročník tedy vykazuje 

větší % zlepšení v plavání (tabulka 69). 

 Souhrn výsledků celkového % zlepšení v plavání introvertů, introextrovertů, extrovertů  

1. - 5. ročníku uvádí graf 31, ve kterém bychom se mohli zaměřit i na srovnání % zlepšení 

v plavání introvertů 2. a 3 ročníku (42 % a 23 %), 3 a 5. ročníku (23 % a 14 %),  

2. a 4. ročníku (42 % a 26 %), introextrovertů 3. a 4. ročníku (33 % a 17 %), 4. a 5. ročníku 

(17 % a 14 %), extrovertů 1. a 2. ročníku (43 % a 26 %), 3. a 5. ročníku (37 % a 10 %),  

ve kterých je počet žáků téměř vyrovnaný.  

Obecně bychom z grafu mohli usuzovat, že největšího % zlepšení v plavání dosahovali 

introverti.  Dále pak introextroverti a extroverti převážně u nižších ročníků,  

tedy 1. – 3. ročník.  
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Graf 31- Souhrn výsledků celkového % zlepšení v plavání introvertů, introextrovertů, extrovertů 1. – 5. ročníku (zdroj vlastní) 
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8.5. Sociokulturní znevýhodnění 

Sociokulturní zázemí žáků bylo zjišťováno dotazníkem pro učitele, který byl sestaven  

na základě výzkumu pro potřeby MŠMT. Materiál je dělen na jednotlivé části, z nichž 

jedna část je zaměřena na podpůrná opatření pro žáky s jistým druhem znevýhodnění,  

do kterého se řadí i sociálně znevýhodnění jedinci. Úkol výzkumu byl řešen v rámci 

OPVK, neboli Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Součástí tohoto 

úkolu bylo vytvořeno posuzovací schéma a podpůrná opatření pro žáky s potřebou podpory 

ve vzdělávání z důvodu sociálního znevýhodnění. Posuzovací schéma obsahuje popis 

projevů žáků, které mohou vykazovat příčiny v různých aspektech sociálního 

znevýhodnění.  

Dle metodiky identifikace sociálního znevýhodnění (Felcmanová, Habrová, 2015) bylo 

převzato posuzovací schéma, které umožnilo vyhodnotit, zda je daný žák sociokulturně 

znevýhodněný, či ne. Každá zvolená odpověď u dané otázky byla bodově ohodnocena  

od 0 do 3 bodů. 

OS (optimální stav)- 0 bodů 

S1 (stupeň 1)- 1 bod 

S2 (stupeň 2)- 2 body  

S3 (stupeň 3)- 3 body 

Učitelé odpovídali u každého žáka celkem na 4 otázky, které se týkaly spolupráce 

s rodinou, absence ve výuce, omezení z důvodu kulturní odlišnosti a vztahu k autoritě. 

Nejvyšší počet bodů, který žák mohl získat, byl tedy 12. Jestliže žák vykazoval po sečtení 

bodů z celkového počtu bodů 25 % a více, byl považován za sociokulturně 

znevýhodněného (25 % odpovídá 3 bodům). Sociokultruně znevýhodněným jedincem byl 

tedy označen žák, který získal 3 a více bodů z dotazníku pro učitele.  
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1. ROČNÍK - sociokulturní znevýhodnění   

Kód žáka 
Počet 
bodů 

Míra 
znevýhodnění v % 

Znev. Kód žáka 
Počet 
bodů  

Míra 
znevýhodnění v % 

Znev. 

1A13MŘY 0 0 ne 1A12EKX 0 0 ne 

2A13MŘX 1 8 ne 2A11EKX 0 0 ne 

3A13MŘY 0 0 ne 3A13EKX 2 17 ne 

4A13MŘY 1 8 ne 4A11EKY 0 0 ne 

5A13MŘY 0 0 ne 5A13EKX 3 25 ano 

6A13MŘY 0 0 ne 6A11EKY 0 0 ne 

7A13MŘX 1 8 ne 7A12EKX 0 0 ne 

8A13MŘX 1 8 ne 8A13EKY 6 50 ano 

9A13MŘX 0 0 ne 9A12EKY 0 0 ne 

10A13MŘX 1 8 ne 10A12EKY 0 0 ne 

11A13MŘY 0 0 ne 11A13EKX 1 8 ne 

12A13MŘY 0 0 ne 12A13EKX 1 8 ne 

13A13MŘY 0 0 ne 13A11EKY 1 8 ne 

14A13MŘX 0 0 ne 14A13EKY 0 0 ne 

15A13MŘY 0 0 ne 15A13EKY 2 17 ne 

16A13MŘY 0 0 ne 16A13EKX 3 25 ano 

17A13MŘY 0 0 ne 

    18A13MŘY 0 0 ne 

    19A13MŘY 0 0 ne 

     

 

Tabulka 70 předkládá počet získaných bodů každého žáka z dotazníku pro učitele a míru 

znevýhodnění v %, která byla vypočítaná z celkového počtu bodů.  

Sociokultruně znevýhodněný žák je zvýrazněn hnědou barvou. 

Můžeme si všimnout, že v 1. ročníku jsou 3 znevýhodnění žáci, kteří vykazují míru 

znevýhodnění 25 % a více a 32 žáků, kteří sociokulturně znevýhodněni nejsou.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 70- Sociokulturní znevýhodnění žáků 1. ročníku (zdroj vlastní) 
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Sociokulturní znevýhodnění žáků 1. ročníku v % dále ukazuje tabulka 71 a graf 32,  

ve kterých je 9 % žáků sociokulturně znevýhodněných a zbylých 91 % žáků žádné 

sociokulturní znevýhodnění nevykazují. Vše bylo počítáno z celkového počtu 35 žáků  

a 9 % tak odpovídá 3 žákům a 91 % 32 žákům.  

  

Sociokulturní znevýhodnění 1. roč. v % 

Ne 91 

Ano  9 

 Ne                              
91%  

Ano                   
9 % 

Sociokulturní 
znevýhodnění                     

1. roč. v % 
Tabulka 71 – Sociokulturní znevýhodnění 

žáků 1. ročníku v % (zdroj vlastní) 

Graf 32- Sociokulturní znevýhodnění žáků 1. ročníku v % (zdroj vlastní) 
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2. ROČNÍK- sociokulturní znevýhodnění   

Kód žáka 
Počet 
bodů 

Míra 
znevýhodnění v % 

Znev. Kód žáka 
Počet 
bodů 

Míra 
znevýhodnění v % 

Znev. 

1A23MŘY 4 33 ano 1A23EKX 0 0 ne 

2A21MŘX 0 0 ne 2A21EKY 0 0 ne 

3A23MŘY 0 0 ne 3A22EKY 1 8 ne 

4A23MŘY 0 0 ne 4A23EKX 0 0 ne 

5A23MŘY 4 33 ano 5A21EKY 0 0 ne 

6A21MŘX 0 0 ne 6A23EKY 0 0 ne 

7A23MŘX 0 0 ne 7A23EKY 1 8 ne 

8A22MŘX 0 0 ne 8A22EKX 2 17 ne 

9A23MŘX 0 0 ne 9A21EKX 0 0 ne 

10A23MŘX 0 0 ne 10A23EKX 0 0 ne 

11A21MŘY 0 0 ne 11A23EKY 0 0 ne 

12A22MŘY 0 0 ne 12A23EKX 1 8 ne 

13A21MŘX 0 0 ne 13A21EKY 1 8 ne 

14A21MŘX 2 17 ne 14A22EKX 1 8 ne 

15A22MŘX 0 0 ne 15A22EKX 0 0 ne 

16A21MŘY 0 0 ne 16A21EKX 4 33 ano 

17A23MŘY 0 0 ne 17A21EKX 0 0 ne 

18A23MŘY 4 33 ano 18A22EKX 4 33 ano 

19A22MŘY 0 0 ne 19A21EKY 1 8 ne 

20A21MŘX 1 8 ne 20A21EKX 0 0 ne 

    
21A22EKX 3 25 ano  

    
22A22EKY 0 0 ne 

    
23A23EKX 2 17 ne 

    
24A21EKX 0 0 ne 

    
25A22EKY 0 0 ne 

 

 

Tabulka 72 předkládá počet získaných bodů každého žáka z dotazníku pro učitele a míru 

znevýhodnění v %, která byla vypočítaná z celkového počtu bodů.  

Sociokultruně znevýhodněný žák je zvýrazněn hnědou barvou. 

Můžeme si všimnout, že v 2. ročníku je 6 znevýhodněných žáků, kteří vykazují míru 

znevýhodnění 25 % a více a 39 žáků, kteří sociokulturně znevýhodněni nejsou.  

 

  

Tabulka 72- Sociokulturní znevýhodnění žáků 2. ročníku (zdroj vlastní) 
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Sociokulturní znevýhodnění 2. roč. v % 

Ne 87 

Ano  13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociokulturní znevýhodnění žáků 2. ročníku v % dále ukazuje tabulka 73 a graf 33,  

ve kterých je 13 % žáků sociokulturně znevýhodněných a zbylých 87 % žáků žádné 

sociokulturní znevýhodnění nevykazují. Vše bylo počítáno z celkového počtu 45 žáků  

a 13 % tak odpovídá 6 žákům a 87 % 39 žákům.  

  

Tabulka 73 – Sociokulturní znevýhodnění 

žáků 2. ročníku v % (zdroj vlastní) 

Graf 33- Sociokulturní znevýhodnění žáků 2. ročníku v % (zdroj vlastní) 

Ne                          
87 % 

Ano                            
13 % 

Sociokulturní 
znevýhodnění  

2. roč. v % 
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3. ROČNÍK - sociokulturní znevýhodnění  

Kód žáka 
Počet 
bodů 

Míra 
znevýhodnění v 

% 
Znev. Kód žáka 

Počet 
bodů 

Míra 
znevýhodnění v 

% 
Znev. 

1A32MŘX 2 17 ne 1A31EKY 0 0 ne 

2A31MŘX 0 0 ne 2A31EKY 0 0 ne 

3A33MŘY 0 0 ne 3A31EKY 0 0 ne 

5A33MŘY 0 0 ne 4A32EKY 0 0 ne 

6A31MŘY 0 0 ne 5A31EKX 0 0 ne 

7A31MŘX 0 0 ne 6A31EKX 2 17 ne 

8A32MŘX 0 0 ne 7A31EKX 0 0 ne 

9A32MŘY 2 17 ne 8A32EKY 0 0 ne 

10A31MŘX 0 0 ne 9A31EKY 0 0 ne 

11A32MŘY 0 0 ne 10A33EKY 0 0 ne 

12A31MŘX 0 0 ne 11A32EKY 1 8 ne 

13A32MŘX 0 0 ne 12A31EKX 6 50 ano 

14A33MŘX 0 0 ne 13A32EKY 0 0 ne 

15A33MŘX 0 0 ne 14A33EKY 0 0 ne 

16A32MŘX 1 8 ne 15A33EKY 5 42 ano 

17A31MŘX 0 0 ne 16A33EKY 1 8 ne 

19A32MŘY 1 8 ne   
    

 

Tabulka 74 předkládá počet získaných bodů každého žáka z dotazníku pro učitele a míru 

znevýhodnění v %, která byla vypočítaná z celkového počtu bodů.  

Sociokultruně znevýhodněný žák je zvýrazněn hnědou barvou. 

Můžeme si všimnout, že v 3. ročníku jsou 2 znevýhodnění žáci, kteří vykazují míru 

znevýhodnění 25 % a více a 31 žáků, kteří sociokulturně znevýhodněni nejsou.  

  

Tabulka 74- Sociokulturní znevýhodnění žáků 3. ročníku (zdroj vlastní) 
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Sociokulturní znevýhodnění 3. roč. v % 

Ne 94 

Ano  6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociokulturní znevýhodnění žáků 3. ročníku v % dále ukazuje tabulka 75 a graf 34,  

ve kterých je 6 % žáků sociokulturně znevýhodněných a zbylých 94 % žáků žádné 

sociokulturní znevýhodnění nevykazují. Vše bylo počítáno z celkového počtu 33 žáků  

a 6 % tak odpovídá 2 žákům a 94 % 31 žákům.  

 

  

Tabulka 75 – Sociokulturní znevýhodnění 

žáků 3. ročníku v % (zdroj vlastní) 

Graf 34- Sociokulturní znevýhodnění žáků 3. ročníku v % (zdroj vlastní) 

Ne                            
94 % 

Ano                            
6 % 

Sociokulturní 
znevýhodnění  

3. roč. v % 
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4. ROČNÍK - sociokulturní znevýhodnění 

Kód žáka 
Počet 
bodů 

Míra 
znevýhodnění v 

% 
Znev. Kód žáka 

Počet 
bodů  

Míra 
znevýhodnění v 

% 
Znev. 

1A41MŘX 1 8 ne 1A43EKY 0 0 ne 

2A42MŘX 0 0 ne 2A42EKX 0 0 ne 

3A43MŘX 0 0 ne 3A42EKX 0 0 ne 

4A41MŘX 0 0 ne 4A41EKY 1 8 ne 

5A41MŘX 0 0 ne 5A43EKY 2 17 ne 

6A42MŘY 0 0 ne 6A41EKX 3 25 ano 

7A41MŘX 1 8 ne 7A41EKY 2 17 ne 

8A43MŘY 0 0 ne 8A41EKY 1 8 ne 

9A43MŘY 1 8 ne 9A42EKY 0 0 ne 

10A42MŘY 0 0 ne 10A42EKX 4 33 ano 

11A41MŘX 0 0 ne 11A41EKY 0 0 ne 

13A41MŘY 0 0 ne 12A42EKX 0 0 ne 

14A41MŘX 0 0 ne 13A43EKY 2 17 ne 

15A41MŘY 0 0 ne 14A43EKY 0 0 ne 

16A41MŘX 0 0 ne 15A42EKX 1 8 ne 

17A41MŘX 1 8 ne       
 18A43MŘY 1 8 ne   

   19A43MŘY 0 0 ne   
   20A42MŘX 1 8 ne   
   21A42MŘX 1 8 ne 

     

 

Tabulka 76 předkládá počet získaných bodů každého žáka z dotazníku pro učitele a míru 

znevýhodnění v %, která byla vypočítaná z celkového počtu bodů.  

Sociokultruně znevýhodněný žák je zvýrazněn hnědou barvou. 

Můžeme si všimnout, že v 4. ročníku jsou 2 znevýhodnění žáci, kteří vykazují míru 

znevýhodnění 25 % a více a 33 žáků, kteří sociokulturně znevýhodněni nejsou.  

Tabulka 76- Sociokulturní znevýhodnění žáků 4. ročníku (zdroj vlastní) 
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Sociokulturní znevýhodnění 4. roč. v % 

Ne 94 

Ano  6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociokulturní znevýhodnění žáků 4. ročníku v % dále ukazuje tabulka 77 a graf 35,  

ve kterých je 6 % žáků sociokulturně znevýhodněných a zbylých 94 % žáků žádné 

sociokulturní znevýhodnění nevykazují. Vše bylo počítáno z celkového počtu 35 žáků  

a 6 % (před zaokrouhlením 5,71 %) tak odpovídá 2 žákům a 94 % (před zaokrouhlením 

94,29) 33 žákům.  

 

  

Ne                            
94 % 

Ano                            
6 % 

Sociokulturní 
znevýhodnění  

4. roč. v % 
Tabulka 77 – Sociokulturní znevýhodnění 

žáků 4. ročníku v % (zdroj vlastní) 

Graf 35- Sociokulturní znevýhodnění žáků 4. ročníku v % (zdroj vlastní) 
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5. ROČNÍK - sociokulturní znevýhodnění  

Kód žáka 
Počet 
bodů 

Míra  
znevýhodnění v 

 % 
Znev. Kód žáka 

Počet 
bodů  

Míra 
znevýhodnění v 

% 
Znev. 

1A51MŘY 0 0 ne 1A53EKY 0 0 ne 

2A51MŘX 0 0 ne 2A51EKX 8 67 ano 

3A53MŘY 0 0 ne 3A52EKY 0 0 ne 

5A52MŘY 1 8 ne 4A51EKX 1 8 ne 

6A51MŘX 1 8 ne 5A51EKY 0 0 ne 

7A52MŘY 0 0 ne 6A52EKY 0 0 ne 

9A53MŘY 1 8 ne 7A52EKX 3 25 ano 

10A52MŘX 0 0 ne 8A51EKY 0 0 ne 

11A53MŘX 3 25 ano 9A52EKY 3 25 ano 

12A53MŘY 1 8 ne 10A53EKY 0 0 ne 

13A51MŘX 0 0 ne 11A52EKX 1 8 ne 

14A52MŘY 1 8 ne 12A51EKX 3 25 ano 

15A53MŘX 0 0 ne 13A51EKX 3 25 ano 

16A53MŘX 2 17 ne 14A51EKX 3 25 ano  

17A52MŘX 2 17 ne 15A52EKX 0 0 ne 

        16A51EKX 0 0 ne 

 

 

Tabulka 78 předkládá počet získaných bodů každého žáka z dotazníku pro učitele a míru 

znevýhodnění v %, která byla vypočítaná z celkového počtu bodů. 

Sociokultruně znevýhodněný žák je zvýrazněn hnědou barvou. 

Můžeme si všimnout, že v 5. ročníku je 7 znevýhodněných žáků, kteří vykazují míru 

znevýhodnění 25 % a více a 24 žáků, kteří sociokulturně znevýhodněni nejsou.  

 

  

Tabulka 78- Sociokulturní znevýhodnění žáků 5. ročníku (zdroj vlastní) 
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Sociokulturní znevýhodnění 5. roč. v % 

Ne 77 

Ano  23 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociokulturní znevýhodnění žáků 5. ročníku v % dále ukazuje tabulka 79 a graf 36, 

ve kterých je 23 % žáků sociokulturně znevýhodněných a zbylých 77 % žáků žádné 

sociokulturní znevýhodnění nevykazují. Vše bylo počítáno z celkového počtu 31 žáků  

a 23 % tak odpovídá 7 žákům a 77 % 24 žákům.  

 

  

Ne                            
77 % 

Ano                          
23 % 

Sociokulturní 
znevýhodnění  

5.roč. v %  
Tabulka 79 – Sociokulturní znevýhodnění 

žáků 5. ročníku v % (zdroj vlastní) 

Graf 36- Sociokulturní znevýhodnění žáků 5. ročníku v % (zdroj vlastní) 
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SOCIOKULTURNÍ ZNEVÝHODNĚNÍ 1. – 5. ROČNÍKU 

1. ROČNÍK 
Míra   
znev.              
v % 

Znev. 2. ROČNÍK 
Míra 
znev.              
v % 

Znev. 3. ROČNÍK 
Míra 
znev.              
v % 

Znev. 4. ROČNÍK 
Míra 
znev.              
v % 

Znev. 5. ROČNÍK 
Míra 
znev.              
v % 

Znev. 

Kód žáka   Kód žáka   Kód žáka   Kód žáka   Kód žáka   

1A13MŘY 0 ne 1A23MŘY 33 ano 1A32MŘX 17 ne 1A41MŘX 8 ne 1A51MŘY 0 ne 

2A13MŘX 8 ne 2A21MŘX 0 ne 2A31MŘX 0 ne 2A42MŘX 0 ne 2A51MŘX 0 ne 

3A13MŘY 0 ne 3A23MŘY 0 ne 3A33MŘY 0 ne 3A43MŘX 0 ne 3A53MŘY 0 ne 

4A13MŘY 8 ne 4A23MŘY 0 ne 5A33MŘY 0 ne 4A41MŘX 0 ne 5A52MŘY 8 ne 

5A13MŘY 0 ne 5A23MŘY 33 ano 6A31MŘY 0 ne 5A41MŘX 0 ne 6A51MŘX 8 ne 

6A13MŘY 0 ne 6A21MŘX 0 ne 7A31MŘX 0 ne 6A42MŘY 0 ne 7A52MŘY 0 ne 

7A13MŘX 8 ne 7A23MŘX 0 ne 8A32MŘX 0 ne 7A41MŘX 8 ne 9A53MŘY 8 ne 

8A13MŘX 8 ne 8A22MŘX 0 ne 9A32MŘY 17 ne 8A43MŘY 0 ne 10A52MŘX 0 ne 

9A13MŘX 0 ne 9A23MŘX 0 ne 10A31MŘX 0 ne 9A43MŘY 8 ne 11A53MŘX 25 ano 

10A13MŘX 8 ne 10A23MŘX 0 ne 11A32MŘY 0 ne 10A42MŘY 0 ne 12A53MŘY 8 ne 

11A13MŘY 0 ne 11A21MŘY 0 ne 12A31MŘX 0 ne 11A41MŘX 0 ne 13A51MŘX 0 ne 

12A13MŘY 0 ne 12A22MŘY 0 ne 13A32MŘX 0 ne 13A41MŘY 0 ne 14A52MŘY 8 ne 

13A13MŘY 0 ne 13A21MŘX 0 ne 14A33MŘX 0 ne 14A41MŘX 0 ne 15A53MŘX 0 ne 

14A13MŘX 0 ne 14A21MŘX 17 ne 15A33MŘX 0 ne 15A41MŘY 0 ne 16A53MŘX 17 ne 

15A13MŘY 0 ne 15A22MŘX 0 ne 16A32MŘX 8 ne 16A41MŘX 0 ne 17A52MŘX 17 ne 

16A13MŘY 0 ne 16A21MŘY 0 ne 17A31MŘX 0 ne 17A41MŘX 8 ne 1A53EKY 0 ne 

17A13MŘY 0 ne 17A23MŘY 0 ne 19A32MŘY 8 ne 18A43MŘY 8 ne 2A51EKX 67 ano 

18A13MŘY 0 ne 18A23MŘY 33 ano 1A31EKY 0 ne 19A43MŘY 0 ne 3A52EKY 0 ne 

19A13MŘY 0 ne 19A22MŘY 0 ne 2A31EKY 0 ne 20A42MŘX 8 ne 4A51EKX 8 ne 

1A12EKX 0 ne 20A21MŘX 8 ne 3A31EKY 0 ne 21A42MŘX 8 ne 5A51EKY 0 ne 

2A11EKX 0 ne 1A23EKX 0 ne 4A32EKY 0 ne 1A43EKY 0 ne 6A52EKY 0 ne 

3A13EKX 17 ne 2A21EKY 0 ne 5A31EKX 0 ne 2A42EKX 0 ne 7A52EKX 25 ano 

4A11EKY 0 ne 3A22EKY 8 ne 6A31EKX 17 ne 3A42EKX 0 ne 8A51EKY 0 ne 

5A13EKX 25 ano 4A23EKX 0 ne 7A31EKX 0 ne 4A41EKY 8 ne 9A52EKY 25 ano 

6A11EKY 0 ne 5A21EKY 0 ne 8A32EKY 0 ne 5A43EKY 17 ne 10A53EKY 0 ne 

7A12EKX 0 ne 6A23EKY 0 ne 9A31EKY 0 ne 6A41EKX 25 ano 11A52EKX 8 ne 

8A13EKY 50 ano 7A23EKY 8 ne 10A33EKY 0 ne 7A41EKY 17 ne 12A51EKX 25 ano 

9A12EKY 0 ne 8A22EKX 17 ne 11A32EKY 8 ne 8A41EKY 8 ne 13A51EKX 25 ano 

10A12EKY 0 ne 9A21EKX 0 ne 12A31EKX 50 ano 9A42EKY 0 ne 14A51EKX 25 ano 

11A13EKX 8 ne 10A23EKX 0 ne 13A32EKY 0 ne 10A42EKX 33 ano 15A52EKX 0 ne 

12A13EKX 8 ne 11A23EKY 0 ne 14A33EKY 0 ne 11A41EKY 0 ne 16A51EKX 0 ne 

13A11EKY 8 ne 12A23EKX 8 ne 15A33EKY 42 ano 12A42EKX 0 ne   
  14A13EKY 0 ne 13A21EKY 8 ne 16A33EKY 8 ne 13A43EKY 17 ne 

   15A13EKY 17 ne 14A22EKX 8 ne 
  

  14A43EKY 0 ne 
   16A13EKX 25 ano 15A22EKX 0 ne 

  
  15A42EKX 8 ne 

   

  
  16A21EKX 33 ano 

         

  
  17A21EKX 0 ne 

         

  
  18A22EKX 33 ano 

         

  
  19A21EKY 8 ne 

         

  
  20A21EKX 0 ne 

         

  
  21A22EKX 25 ano 

         

  
  22A22EKY 0 ne 

         

  
  23A23EKX 17 ne 

         

  
  24A21EKX 0 ne 

         

  
  25A22EKY 0 ne 

         

Tabulka 80- Sociokulturní znevýhodnění žáků 1. - 5. ročníku v % (zdroj vlastní) 
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Tabulka 80 umožňuje celkový pohled na sociokultrní znevýhodnění žáků 1. - 5. ročníku 

v %. Všimněme si, že nejvíce znevýhodněných žáků je v 5. ročníku. Z celkového počtu 

179 žáků 1. - 5. ročníku je 20 žáků sociokulturně znevýhodněných.  

 

Souhrn výsledků 
sociokulturního znevýhodnění 

1. - 5. roč. v % 

1. ročník 

Ne 91 

Ano  9 

    

2. ročník 

Ne 87 

Ano  13 

    

3. ročník  

Ne 94 

Ano  6 

    

4. ročník 

Ne 94 

Ano  6 

    

5. ročník 

Ne 77 

Ano  23 

 

 

Sociokulturně znevýhodněných žáků 1. - 5. ročníku není mnoho. Můžeme si tak všimnout 

z tabulky 81 a grafu 37, ve kterých převažuje % žáků, kteří sociokulturně znevýhodnění 

nejsou. Nejvíce znevýhodněných žáků vykazuje 5. ročník, poté 2. ročník, 1. ročník  

a 3. a 4. ročník.  
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Tabulka 81 – Souhrn výsledků sociokulturního znevýhodnění žáků 1. - 5. ročníku v %  

(zdroj vlastní) 

Graf 37- Souhrn výsledků sociokulturního znevýhodnění žáků  

1. - 5. ročníku v % (zdroj vlastní) 
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Temperament sociokulturně znevýhodněných 
žáků  

Ročník  Kód žáka Znev. Temperament  

1. 
ročník 

5A13EKX ano extr. 

8A13EKY ano extr. 

16A13EKX ano introextr. 

        

2. 
ročník 

1A23MŘY ano introextr. 

5A23MŘY ano intr. 

18A23MŘY ano introextr. 

16A21EKX ano intr. 

18A22EKX ano extr. 

21A22EKX ano intr. 

        

3. 
ročník 

12A31EKX ano introextr. 

15A33EKY ano extr. 

        

4. 
ročník 

6A41EKX ano introextr. 

10A42EKX ano introextr. 

        

5. 
ročník 

11A53MŘX ano intr. 

2A51EKX ano introextr. 

7A52EKX ano extr. 

9A52EKY ano intr. 

12A51EKX ano introextr. 

13A51EKX ano intr. 

14A51EKX ano extr. 

 

 

Je zajímavé se podívat, kolik je v každém ročníku znevýhodněných introvertů, 

introextrovertů a extrovertů.  

V 1. ročníku je sociokulturně znevýhodněných 0 introvertů, 1 intoextrovert a 2 extroverti. 

V 2. ročníku jsou sociokulturně znevýhodněni 3 introverti, 2 introextroverti a 1 extrovert. 

V 3. ročníku je sociokulturně znevýhodněných 0 introvertů, 1 introextrovert a 1 extrovert.  

V 4. ročníku je sociokulturně znevýhodněných 0 introvertů, 2 introextroverti  

a 0 extrovertů.  

V 5. ročníku jsou sociokulturně znevýhodnění 3 introverti, 2 introextroverti a 2 extroverti.  

Tabulka 82 – Temperament sociokulturně znevýhodněných žáků (zdroj vlastní) 
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Celkem je sociokulturně znevýhodněných 20 žáků, z toho 6 introvertů, 8 introextrovertů  

a 6 extrovertů. Na základě toho můžeme říct, že v tomto výzkumu je nejvíce sociokulturně 

znevýhodněných žáků smíšených, neboli introextrovertních (tabulka 82).  
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8.6. Výpočet korelace 

Korelace byla vypočítána ze získaných dat % zlepšení v plavání, temperamentu  

a % sociokulturního znevýhodnění a pomohla tak odkrýt vzájemný vztah mezi dvěma 

veličinami. Tzn. mezi procenty zlepšení v plavání a temperamentem a mezi procenty 

zlepšení v plavání a procenty sociokulturního znevýhodnění. Veškeré korelace byly 

provedeny u každého ročníku zvlášť, tedy 1. - 5. ročníku.  

Korelace značí vzájemný lineární vztah mezi veličinami x, y nebo znaky.  

Korelační koeficient určuje míru korelace, která nabývá hodnot od -1 až po +1.  

Proto se v následujících výsledcích korelace u jednotlivých ročníků mohou vyskytnou  

i záporná čísla (např. – 0,0541). Záleží na tom, zda převládá přímá nebo nepřímá úměra.  

K výpočtu korelace byl použit následující vzorec:                                                            .    . 

 

Dle publikace Antropomotorika pro studující tělesnou výchovu (Čelikovský, 1979),  

která říká, že lze rozdělit hodnotu korelačního koeficientu v absolutní hodnotě podle 

určitého členění (tabulka 83), byla určena míra závislosti mezi procenty zlepšení v plavání 

a temperamentem a mezi procenty zlepšení v plavání a procenty sociokulturního 

znevýhodnění.   

Na základě toho vyplývá, zda má temperament a sociokulturní znevýhodnění 

v jednotlivých ročnících vliv na plaveckou výuku.  

Pro lepší přehlednost byly výsledky korelace zaokrouhleny na 1 desetinné místo z důvodu 

přehledného vyhodnocení dle tabulky 83. Pomocí této tabulky byla určena míra závislosti.  

Členění hodnoty korelačního koeficientu v absolutní hodnotě (Čelikovský, 1979) 

0 nezávislost  

do 0,3  nízká závislost  

nad 0,3 až do 0,6  střední závislost  

více než 0,6 vysoká závislost  

1 úplná funkční lineární závislost  

   
Tabulka 83 – Členění hodnoty korelačního koeficientu v absolutní hodnotě (Čelikovský, 1979) 



 

133 

 

V následujících tabulkách jednotlivých ročníků je temperament zaznamenán jako počet 

odpovědí A. Je to z důvodu korelace, která pro správný výpočet potřebuje hodnotu.  

Proto v daných výsledcích není přímo uvedeno, zda se jedná o introverta, extroverta  

nebo žáka introextrovertního. Pouze je uveden počet odpovědí A z vyplněných dotazníků 

každého žáka. Jak už bylo dříve vysvětleno, dotazníky byly vyhodnoceny pomocí 

publikace Psychologické testy pro kluky a děvčata (Kichner, 2001), kde je za introverta 

považován žák, který má více jak 10 odpovědí A, za extroverta je označen jedinec,  

který má více jak 10 odpovědí B. Pokud je méně než 10 odpovědí A, nebo B,  

je žák introextrovertní.  

Pro zajímavost jsou v sloupci % zlepšení v plavání červeně zvýrazněné hodnoty,  

které se rovnají, nebo jsou vyšší jak 50 %. Můžeme si tak všímat, kolik žáků se v plavání 

zlepšilo o 50 % a více.  

Pro lepší přehlednost je temperament žáků barevně označen.   

 

 

 

Dále jsou barevně označeny kódy žáků podle jejich úrovně zvládnutí základních 

plaveckých dovedností z výstupního měření.  K měření a vyhodnocení byla použita  

již zmíněná metodika Čechovské, Milera (2008).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTROVERT 

SMÍŠENÝ TYP 
INTROEXTROVERT 

EXTROVERT 

Velmi dobré zvládnutí zákl. pl. dov. 

Pokročilý začátečník   

Úplný začátečník  
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1. ROČNÍK - souhrnná tabulka výsledků 

Kód žáka 
% zlepšení 
v plavání 

Temperament 
počet 

odpovědí A 

 % 
znevýhodnění 

Korelace  
% zlepšení v 

plavání a  
temperament  

Korelace 
% zlepšení v 
plavání a % 

znevýhodnění 

1A13MŘY 50 8 0 

0,1512 -0,0008 

2A13MŘX 25 0 8 

3A13MŘY 8 6 0 

4A13MŘY 43 2 8 

5A13MŘY 31 11 0 

6A13MŘY 25 5 0 

7A13MŘX 6 5 8 

8A13MŘX 21 7 8 

9A13MŘX 60 10 0 

10A13MŘX 40 4 8 

11A13MŘY 67 6 0 

12A13MŘY 64 5 0 

13A13MŘY 20 4 0 

14A13MŘX 64 5 0 

15A13MŘY 38 4 0 

16A13MŘY 77 8 0 

17A13MŘY 19 7 0 

18A13MŘY 67 6 0 

19A13MŘY 17 8 0 

1A12EKX 69 9 0 

2A11EKX 53 9 0 

3A13EKX 50 14 17 

4A11EKY 22 2 0 

5A13EKX 82 5 25 

6A11EKY 47 10 0 

7A12EKX 27 6 0 

8A13EKY 36 0 50 

9A12EKY 33 8 0 

10A12EKY 63 11 0 

11A13EKX 80 3 8 

12A13EKX 42 1 8 

13A11EKY 30 1 8 

14A13EKY 45 8 0 

15A13EKY 64 4 17 

16A13EKX 17 9 25 

 

INTROVERT 
SMÍŠENÝ TYP 

INTROEXTROVERT 
EXTROVERT 

Velmi dobré  
zvládnutí zákl. pl. dov. 

Pokročilý  
začátečník   

Úplný  
začátečník  

Tabulka 84 – Souhrnná tabulka výsledků žáků 1. ročníku (zdroj vlastní) 
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Tabulka 84 uvádí souhrn všech výsledků 1. ročníku. Tzn. % zlepšení v plavání, 

temperament a % sociokulturního znevýhodnění. Z těchto výsledků byly dále počítány 

korelace.  

Korelace mezi procenty zlepšení v plavání a temperamentem vykazuje hodnotu 0,1512  

a korelace mezi procenty zlepšení v plavání a procenty sociokulturního znevýhodnění 

předkládá hodnotu 0,0008.    

 
1. ročník- KORELACE A MÍRA ZÁVISLOSTI 

Korelace  Po zaokrouhlení  Míra závislosti  

Korelace mezi % zlepšení v 
plavání a temperamentem  

0,1512 0,2 nízká závislost 

Korelace mezi % zlepšení v 
plavání a % znevýhodnění 

-0,0008 0,0 nezávislost  

 

 
 

Tabulka 85 podrobněji ukazuje hodnoty jednotlivých korelací a míru závislosti  

v 1. ročníku. Korelace mezi procenty zlepšení v plavání a temperamentem  

je po zaokrouhlení 0,2, což značí, dle tabulky 83, nízkou závislost. Korelace mezi procenty 

zlepšení v plavání a procenty sociokulturního znevýhodnění je po zaokrouhlení 0,0, 

znamená tedy nezávislost.  

Na základě těchto korelací vyplývá, že u žáků 1. ročníku nemá temperament téměř žádný 

vliv na plaveckou výuku, protože míra závislosti je mezi nimi nízká.  

Sociokulturní znevýhodnění nemá žádný vliv na plaveckou výuku, protože mezi nimi není 

žádná závislost.   

Obecně můžeme říct, že temperament a sociokulturní znevýhodnění nemají téměř žádný 

vliv na plaveckou výuku u těchto žáků 1. ročníku.   

Tabulka 85 – 1. ročník- Korelace a míra závislosti (zdroj vlastní) 
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2. ROČNÍK - souhrnná tabulka výsledků 

Kód žáka 
% 

zlepšení 
v plavání 

Temperament 
počet 

odpovědí A 

 % 
znevýhodnění 

Korelace 
% zlepšení v 

plavání a 
temperament  

Korelace 
% zlepšení v 
plavání a % 

znevýhodnění 

1A23MŘY 21 8 33 

0,1249 -0,1745 

2A21MŘX 13 10 0 

3A23MŘY 43 9 0 

4A23MŘY 33 8 0 

5A23MŘY 25 10 33 

6A21MŘX 13 4 0 

7A23MŘX 29 6 0 

8A22MŘX 25 11 0 

9A23MŘX 31 8 0 

10A23MŘX 37 5 0 

11A21MŘY 24 7 0 

12A22MŘY 47 6 0 

13A21MŘX 7 9 0 

14A21MŘX 9 3 17 

15A22MŘX 11 8 0 

16A21MŘY 20 6 0 

17A23MŘY 33 7 0 

18A23MŘY 12 7 33 

19A22MŘY 28 5 0 

20A21MŘX 9 6 8 

1A23EKX 73 10 0 

2A21EKY 22 7 0 

3A22EKY 19 5 8 

4A23EKX 64 10 0 

5A21EKY 18 5 0 

6A23EKY 67 4 0 

7A23EKY 60 3 8 

8A22EKX 44 9 17 

9A21EKX 16 8 0 

10A23EKX 28 5 0 

11A23EKY 40 8 0 

12A23EKX 80 10 8 

13A21EKY 8 9 8 

14A22EKX 16 8 8 

15A22EKX 33 7 0 

16A21EKX 12 11 33 

17A21EKX 22 9 0 

18A22EKX 17 1 33 

19A21EKY 5 3 8 

20A21EKX 7 5 0 

21A22EKX 28 11 25 

22A22EKY 37 4 0 

23A23EKX 62 11 17 

24A21EKX 14 4 0 

25A22EKY 20 8 0 

Velmi dobré  
zvládnutí zákl. pl. dov. 

Pokročilý  
začátečník   

Úplný  
začátečník  

INTROVERT 
SMÍŠENÝ TYP 

INTROEXTROVERT 
EXTROVERT 

Tabulka 86 – Souhrnná tabulka výsledků žáků 2. ročníku (zdroj vlastní) 
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Tabulka 86 uvádí souhrn všech výsledků 2. ročníku. Tzn. % zlepšení v plavání, 

temperament a % sociokulturního znevýhodnění. Z těchto výsledků byly dále počítány 

korelace.  

Korelace mezi procenty zlepšení v plavání a temperamentem vykazuje hodnotu 0,1249  

a korelace mezi procenty zlepšení v plavání a procenty sociokulturního znevýhodnění 

předkládá hodnotu 0,1745.    

 

2. ročník- KORELACE A MÍRA ZÁVISLOSTI   

Korelace  Po zaokrouhlení  Míra závislosti  

Korelace mezi % zlepšení v 
plavání a temperamentem 

0,1249 0,1 nízká závislost 

Korelace mezi % zlepšení v 
plavání a % znevýhodnění 

-0,1745 -0,2 nízká závislost  

 

 
Tabulka 87 podrobněji ukazuje hodnoty jednotlivých korelací a míru závislosti  

v 2. ročníku. Korelace mezi procenty zlepšení v plavání a temperamentem  

je po zaokrouhlení 0,1, což značí, dle tabulky 83, nízkou závislost. Korelace mezi procenty 

zlepšení v plavání a procenty sociokulturního znevýhodnění je po zaokrouhlení 0,2, 

vykazuje tedy nízkou závislost.  

Na základě těchto korelací vyplývá, že u žáků 2. ročníku nemá temperament téměř žádný 

vliv na plaveckou výuku, protože míra závislosti je mezi nimi nízká. Stejně tak tomu  

je i u sociokulturního znevýhodnění.    

Obecně můžeme říct, že temperament a sociokulturní znevýhodnění nemají téměř žádný 

vliv na plaveckou výuku u žáků 2. ročníku.   

Tabulka 87 – 2. ročník- Korelace a míra závislosti (zdroj vlastní) 
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3. ROČNÍK - souhrnná tabulka výsledků 

Kód žáka 
% zlepšení 
v plavání 

Temperament 
počet 

odpovědí A 
 % znevýhodnění 

Korelace 
% zlepšení v 

plavání a 
temperament  

Korelace 
% zlepšení v 
plavání a % 

znevýhodnění 

1A32MŘX 50 7 17 

0,0238 0,0213 

2A31MŘX 33 8 0 

3A33MŘY 55 8 0 

5A33MŘY 35 8 0 

6A31MŘY 32 10 0 

7A31MŘX 23 10 0 

8A32MŘX 50 11 0 

9A32MŘY 36 6 17 

10A31MŘX 17 7 0 

11A32MŘY 41 7 0 

12A31MŘX 8 10 0 

13A32MŘX 25 7 0 

14A33MŘX 31 6 0 

15A33MŘX 57 6 0 

16A32MŘX 32 6 8 

17A31MŘX 17 9 0 

19A32MŘY 44 7 8 

1A31EKY 7 11 0 

2A31EKY 22 7 0 

3A31EKY 25 6 0 

4A32EKY 50 3 0 

5A31EKX 8 10 0 

6A31EKX 4 2 17 

7A31EKX 14 10 0 

8A32EKY 50 0 0 

9A31EKY 8 12 0 

10A33EKY 64 5 0 

11A32EKY 12 2 8 

12A31EKX 10 7 50 

13A32EKY 32 8 0 

14A33EKY 26 4 0 

15A33EKY 50 3 42 

16A33EKY 58 11 8 

 

 
 

  

Tabulka 88 – Souhrnná tabulka výsledků žáků 3. ročníku (zdroj vlastní) 
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Tabulka 88 uvádí souhrn všech výsledků 3. ročníku. Tzn. % zlepšení v plavání, 

temperament a % sociokulturního znevýhodnění. Z těchto výsledků byly dále počítány 

korelace.  

Korelace mezi procenty zlepšení v plavání a temperamentem vykazuje hodnotu 0,0238  

a korelace mezi procenty zlepšení v plavání a procenty sociokulturního znevýhodnění 

předkládá hodnotu 0,0213.    

 

3. ročník- KORELACE A MÍRA ZÁVISLOSTI 

Korelace  Po zaokrouhlení  Míra závislosti  

Korelace mezi % zlepšení v 
plavání a temperamentem  

0,0238 0,0 nezávislost 

Korelace mezi % zlepšení v 
plavání a % znevýhodnění 

0,0213 0,0 nezávislost  

 

 

Tabulka 89 podrobněji ukazuje hodnoty jednotlivých korelací a míru závislosti  

v 3. ročníku. Korelace mezi procenty zlepšení v plavání a temperamentem  

je po zaokrouhlení 0,0, což značí, dle tabulky 83, nezávislost. Korelace mezi procenty 

zlepšení v plavání a procenty sociokulturního znevýhodnění je po zaokrouhlení 0,0, 

vykazuje tedy také nezávislost.  

Na základě těchto korelací vyplývá, že u žáků 3. ročníku nemá temperament žádný vliv  

na plaveckou výuku, protože mezi nimi není žádná závislost. Stejně tak tomu  

je i u sociokulturního znevýhodnění.    

Obecně můžeme říct, že temperament a sociokulturní znevýhodnění nemají žádný vliv  

na plaveckou výuku u žáků 3. ročníku. 

  

Tabulka 89 – 3. ročník- Korelace a míra závislosti (zdroj vlastní) 
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4. ROČNÍK - souhrnná tabulka výsledků 

Kód žáka 
% zlepšení 
v plavání 

Temperament 
počet 

odpovědí A 
 % znevýhodnění 

Korelace 
% zlepšení v 

plavání a 
temperament  

Korelace 
% zlepšení v 
plavání a % 

znevýhodnění 

1A41MŘX 21 8 8 

0,3163 -0,0541 

2A42MŘX 29 10 0 

3A43MŘX 0 4 0 

4A41MŘX 23 11 0 

5A41MŘX 19 5 0 

6A42MŘY 16 7 0 

7A41MŘX 3 5 8 

8A43MŘY 6 8 0 

9A43MŘY 36 12 8 

10A42MŘY 8 4 0 

11A41MŘX 18 3 0 

13A41MŘY 0 6 0 

14A41MŘX 8 12 0 

15A41MŘY 27 11 0 

16A41MŘX 7 3 0 

17A41MŘX 24 5 8 

18A43MŘY 15 6 8 

19A43MŘY 29 8 0 

20A42MŘX 4 8 8 

21A42MŘX 10 11 8 

1A43EKY 42 8 0 

2A42EKX 10 8 0 

3A42EKX 41 6 0 

4A41EKY 13 7 8 

5A43EKY 31 4 17 

6A41EKX 17 8 25 

7A41EKY 16 4 17 

8A41EKY 4 6 8 

9A42EKY 29 8 0 

10A42EKX 20 7 33 

11A41EKY 15 8 0 

12A42EKX 5 1 0 

13A43EKY 5 9 17 

14A43EKY 50 10 0 

15A42EKX 24 6 8 

Tabulka 90 – Souhrnná tabulka výsledků žáků 4. ročníku (zdroj vlastní) 
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Tabulka 90 uvádí souhrn všech výsledků 4. ročníku. Tzn. % zlepšení v plavání, 

temperament a % sociokulturního znevýhodnění. Z těchto výsledků byly dále počítány 

korelace.  

Korelace mezi procenty zlepšení v plavání a temperamentem vykazuje hodnotu 0,3163  

a korelace mezi procenty zlepšení v plavání a procenty sociokulturního znevýhodnění 

předkládá hodnotu 0,0541.    

 

4. ročník- KORELACE A MÍRA ZÁVISLOSTI 

Korelace  Po zaokrouhlení  Míra závislosti  

Korelace mezi % zlepšení 
v plavání a 

temperamentem 
0,3163 0,3 střední závislost 

Korelace mezi % zlepšení 
v plavání a % 
znevýhodnění 

-0,0541 -0,1 nízká závislost  

 

 

Tabulka 91 podrobněji ukazuje hodnoty jednotlivých korelací a míru závislosti  

v 4. ročníku. Korelace mezi procenty zlepšení v plavání a temperamentem  

je po zaokrouhlení 0,3, což značí, dle tabulky 83, střední závislost. Korelace mezi procenty 

zlepšení v plavání a procenty sociokulturního znevýhodnění je po zaokrouhlení 0,1, 

vykazuje tedy nízkou závislost.  

Na základě těchto korelací vyplývá, že u žáků 4. ročníku má temperament určitý vliv  

na plaveckou výuku, protože je mezi nimi střední závislost. Sociokulturní znevýhodnění 

nemá téměř žádný vliv na plaveckou výuku, protože je mezi nimi nízká závislost.    

Obecně můžeme říct, že v 4. ročníku temperament do jisté míry ovlivňuje plaveckou 

výuku, ale sociokulturní znevýhodnění téměř žádný vliv na plavání nemá.  

  

  

Tabulka 91 – 4. ročník- Korelace a míra závislosti (zdroj vlastní) 
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5. ROČNÍK - souhrnná tabulka výsledků 

Kód žáka 
% zlepšení 
v plavání 

Temperament 
počet 

odpovědí A 

 % 
znevýhodnění 

Korelace 
% zlepšení v 

plavání a 
temperament  

Korelace 
% zlepšení v 
plavání a % 

znevýhodnění 

1A51MŘY 7 7 0 

0,3982 0,0757 

2A51MŘX 0 2 0 

3A53MŘY 39 9 0 

5A52MŘY 12 6 8 

6A51MŘX 4 11 8 

7A52MŘY 17 12 0 

9A53MŘY 11 5 8 

10A52MŘX 10 6 0 

11A53MŘX 10 10 25 

12A53MŘY 22 10 8 

13A51MŘX 4 8 0 

14A52MŘY 11 4 8 

15A53MŘX 10 7 0 

16A53MŘX 20 7 17 

17A52MŘX 17 8 17 

1A53EKY 17 10 0 

2A51EKX 20 9 67 

3A52EKY 20 6 0 

4A51EKX -4 9 8 

5A51EKY 0 7 0 

6A52EKY 32 6 0 

7A52EKX 10 3 25 

8A51EKY 4 9 0 

9A52EKY 18 10 25 

10A53EKY 20 11 0 

11A52EKX 19 5 8 

12A51EKX 8 8 25 

13A51EKX 4 10 25 

14A51EKX 9 4 25 

15A52EKX 35 8 0 

16A51EKX 11 6 0 

 

 

 

 

Tabulka 92 – Souhrnná tabulka výsledků žáků 5. ročníku (zdroj vlastní) 
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Tabulka 92 uvádí souhrn všech výsledků 5. ročníku. Tzn. % zlepšení v plavání, 

temperament a % sociokulturního znevýhodnění. Z těchto výsledků byly dále počítány 

korelace.  

Korelace mezi procenty zlepšení v plavání a temperamentem vykazuje hodnotu 0,3982  

a korelace mezi procenty zlepšení v plavání a procenty sociokulturního znevýhodnění 

předkládá hodnotu 0,0757. 

 

5. ročník- KORELACE A MÍRA ZÁVISLOSTI 

Korelace  Po zaokrouhlení 
 Míra 

závislosti  

Korelace mezi % zlepšení v 
plavání a temperamentem 

0,3982 0,4 
střední 

závislost 

Korelace mezi % zlepšení v 
plavání a % znevýhodnění 

0,0757 0,1 
nízká 

závislost  

 

 

Tabulka 93 podrobněji ukazuje hodnoty jednotlivých korelací a míru závislosti  

v 5. ročníku. Korelace mezi procenty zlepšení v plavání a temperamentem  

je po zaokrouhlení 0,4, což značí, dle tabulky 83, střední závislost. Korelace mezi procenty 

zlepšení v plavání a procenty sociokulturního znevýhodnění je po zaokrouhlení 0,1, 

vykazuje tedy nízkou závislost.  

Na základě těchto korelací vyplývá, že u žáků 5. ročníku má temperament určitý vliv  

na plaveckou výuku, protože je mezi nimi střední závislost. Sociokulturní znevýhodnění 

nemá téměř žádný vliv na plaveckou výuku, protože je mezi nimi nízká závislost.    

Obecně můžeme říct, že v 5. ročníku temperament do jisté míry ovlivňuje plaveckou 

výuku, ale sociokulturní znevýhodnění téměř žádný vliv na plavání nemá.  

 

 

  

Tabulka 93 – 5. ročník- Korelace a míra závislosti (zdroj vlastní) 
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1. - 5. ročník - KORELACE A MÍRA ZÁVISLOSTI  

Korelace  Po zaokrouhlení  Míra závislosti  

1. ročník 

Korelace mezi % 
zlepšení v plavání a 

temperamentem  
0,1512 0,2 nízká závislost 

Korelace mezi % 
zlepšení v plavání a % 

znevýhodnění 
-0,0008 0,0 nezávislost  

2. ročník        

Korelace mezi % 
zlepšení v plavání a 

temperamentem 
0,1249 0,1 nízká závislost 

Korelace mezi % 
zlepšení v plavání a % 

znevýhodnění 
-0,1745 -0,2 nízká závislost  

3. ročník       

Korelace mezi % 
zlepšení v plavání a 

temperamentem  
0,0238 0,0 nezávislost 

Korelace mezi % 
zlepšení v plavání a % 

znevýhodnění 
0,0213 0,0 nezávislost 

4. ročník       

Korelace mezi % 
zlepšení v plavání a 

temperamentem 
0,3163 0,3 střední závislost 

Korelace mezi % 
zlepšení v plavání a % 

znevýhodnění 
-0,0541 -0,1 nízká závislost  

5. ročník       

Korelace mezi % 
zlepšení v plavaní a 

temperamentem 
0,3982 0,4 střední závislost 

Korelace mezi % 
zlepšení v plavání a % 

znevýhodnění 
0,0757 0,1 nízká závislost  

 

 

 

 

Tabulka 94 – 1. - 5. ročník- Korelace a míra závislosti (zdroj vlastní) 
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Tabulka 94 podrobněji vykazuje hodnoty jednotlivých korelací a míru závislosti  

1. - 5. ročníku. Na základě těchto korelací vyplývá, že u žáků nižších ročníků (1. – 3.)  

je vliv temperamentu a sociokulturního znevýhodnění na plaveckou výuku velice nízký. 

Závislost mezi procenty zlepšení v plavání a temperamentem je buď nízká, nebo žádná. 

Stejně tak tomu je mezi procenty zlepšení plavání a procenty sociokulturního 

znevýhodnění.  

Oproti tomu si můžeme všimnout, že korelace mezi procenty zlepšení v plavání  

a temperamentem u žáků vyšších ročníků (4., 5.), vykazuje střední závislost. Temperament  

u 4. a 5. ročníku má tedy určitý vliv na plaveckou výuku.  

Z hlediska korelace mezi procenty zlepšení v plavání a procenty sociokulturního 

znevýhodnění je závislost u 4. a 5. ročníku nízká a vliv na plaveckou výuku je minimální.  
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9. Diskuse  

Tato diplomová práce se zabývá aspekty a jejich působení na plaveckou výuku žáků 

základních škol. Výzkum byl proveden na 179 žácích, kteří byli testování z hlediska 

základních plaveckých dovedností, z hlediska temperamentu a sociokulturního prostředí.  

Na základě cílů výzkumy byly vytyčeny výzkumné otázky, které charakterizují 

problematiku daného tématu.  

První výzkumná otázka se věnovala tomu, zda je většina žáků ze sociokulturně 

znevýhodněného prostředí extrovertních, nebo introvertních. Z daného výzkumu bylo 

zjištěno, že sociokulturně znevýhodněných žáků bylo v každém ročníku velice málo,  

proto se i výsledky jednotlivých skupin temperamentu přibližovaly. Každý ročník 

obsahoval maximálně 7 žáků, kteří pocházeli ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. 

Počet se zvyšoval hlavně u vyšších ročníků. I přes téměř vyrovnaný počet nám tabulka 

vykazuje, že nejvíce znevýhodněných žáků 1. - 5. ročníku je žáků smíšeného typu,  

tedy takových, kteří nejsou ani introvertní a ani extrovertní. Proto není možné říct,  

zda je více sociokulturně znevýhodněných žáků introvertních, nebo extrovertních.  

Můžeme se však domnívat, že kdyby byl naměřen větší počet žáků, výsledky by byly 

jasnější.  

Druhá výzkumná otázka směřovala k tomu, zda osobnostní charakteristika žáka ovlivňuje 

plaveckou výuku. Tato otázka byla zjišťována pomocí korelací, díky nimž se potvrdila  

či nepotvrdila závislost mezi dvěma veličinami. V tomto případě šlo o zjištění, zda má 

temperament vliv na plaveckou výuku. Ze všech tabulek a grafů bylo zjištěno, že v nižších 

ročnících (1. - 3.) byla závislost minimální a osobnostní charakteristika tak plaveckou 

výuku neovlivňovala. Ve 4. a 5. ročníku však závislost byla střední a mohli bychom zde 

říct, že osobnostní charakteristika vyšších ročníků měla určitý vliv na plaveckou výuku. 

Mohlo by k tomu přispívat období začínající puberty, kdy si žáci všímají více sami sebe, 

objevuje se ostych, strach, touha se předvést a další. Domnívám se, že i toto by mohlo 

působit na osobnost jedince a skrze toho na plaveckou výuku, kdy se do sebe introverti 

mohou ještě více uzavřít a extroverti naopak otevřít.  

Cílem třetí výzkumné otázky bylo zjistit, zda sociokulturně znevýhodněné prostředí 

ovlivňuje plaveckou výuku. Stejně tak jako v druhé výzkumné otázce byl vliv zjišťován 

pomocí korelací. U všech ročníků byla výsledná závislost buď nízká, nebo žádná.  
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Na základě těchto výsledků se ukázalo, že sociokulturně znevýhodněné prostředí 

neovlivnilo plaveckou výuku.  

Čtvrtá výzkumná otázka se zabývala tím, které pohlaví bude dosahovat lepších výsledků 

ve zvládnutí základních plaveckých dovedností. Ze všech tabulek a grafů, které tyto 

výsledky předkládaly, je jisté, že většího zlepšení v plavání, u téměř všech ročníků, 

dosahovaly dívky. Pouze v 1. ročníku vykazovali větší zlepšení chlapci. Z mé zkušenosti  

a z daného výzkumu mohu potvrdit, že dívky se při plavání více soustředily, poslouchaly  

a snažily se o zlepšení. Není tomu tak vždy a ne u všech dívek. Avšak jejich počet 

převažuje nad chlapci.  

Pátá výzkumná otázka měla odhalit, ve kterém věku se sociokulturní znevýhodnění  

a temperament projevují na plavecké výuce nejvýrazněji. Jak už bylo zmíněno v druhé  

a třetí výzkumné otázce, určitý vliv měl temperament na plaveckou výuku hlavně  

ve vyšších ročnících (4., 5., ročník). Sociokulturní znevýhodnění se v plavecké výuce 

neprojevilo, protože z daných výsledků vyšlo, že míra závislosti je nízká, nebo žádná.  

Šestá výzkumná otázka se věnovala tomu, jak se žáci 1. – 5. ročníku zlepšili v průběhu 

plaveckého výcviku. Zlepšení v plavání proběhlo u 178 žáků ze 179. Předpokládala jsem 

dle mých zkušeností, že největšího zlepšení budou dosahovat žáci nižších ročníků.  

Tedy děti, které plavecký výcvik absolvovali poprvé a neměli žádné plavecké zkušenosti. 

Tento předpoklad se mi opravdu potvrdil a dokazují ho jak tabulky, tak grafy.  

Největšího zlepšení vykazovali žáci 1., 3. a 2. ročníku. U žáků 4 a 5. ročníku k velkému 

zlepšení nedošlo, což mohlo být ovlivněno tím, že tito žáci již základní plavecký výcvik 

absolvovali. Měli určité plavecké zkušenosti a jejich zlepšení už nebylo tak rapidní, 

protože již při vstupním měření vykazovaly vyšší naměřené hodnoty.  

Domnívám se, že však na zlepšení žáků také působí instruktor, který plavecký výcvik 

vede. Velice záleží na osobnosti instruktora, na jeho empatii, trpělivosti, znalostech  

a dalších aspektech, které pak na každého žáka působí. Výuka plavání u daných škol byla 

na velice dobré úrovni a instruktoři odváděli dobrou práci, což dokazují i výsledky žáků. 

Ne vždy tomu tak ale je a instruktoři mnohdy svým přístupem žáky odradí a dochází  

tak k rezignaci žáků na plavání. Tím se zvyšuje plavecká negramotnost a riziko utonutí.  

Na základě toho si myslím, že velice záleží na plavecké škole, která plaveckou výuku 

může ovlivnit.  
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Na základě doložených výsledků by bylo nejvhodnější zahájit povinný plavecký výcvik 

v 1. ročníku, kdy jsou podmínky pro zahájení plaveckého výcviku nejpříznivější.  

Avšak vstup do školy žákům přináší spoustu nových situací, žáci dostávají novou roli 

„školáka“, seznamují se s novým prostředím, novými lidmi a první rok je pro ně tak 

náročný, že se domnívám, že zahájení povinné plavecké výuky není v 1. ročníku z hlediska 

sociálního vývoje vhodné. Naopak se domnívám, jak se i ve výzkumu potvrdilo, že je 

vhodné zařadit povinný plavecký výcvik v 2. a 3. ročníku, kdy jsou podmínky také 

dostatečně příznivé.  
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10.  Závěr 

Téma této diplomové práce bylo pro mě velice zajímavé, protože je mi plavání blízké  

a plaveckou výukou žáků jsem se zabývala. Bylo pro mě tedy přínosné celý výzkum 

provést a vyvodit z něho určité závěry, které se ale mohou v jiných podmínkách a za jiných 

okolností do jisté míry lišit. Záleží na věku a zázemí žáků, na cílové skupině, plavecké 

škole a základní škole.  

Cílem mé diplomové práce bylo seznámit čtenáře s dispozičními, osobnostními  

a sociokulturními aspekty a poukázat na to, zda působí na plaveckou výuku žáků. 

V současné době se také děje to, že byla plavecká výuka ustanovena jako povinná  

a zařazena do RVP ZV mezi závazné očekávané výstupy s rozsahem nejméně  

40 vyučovacích hodin. S tím, že o tom, ve kterých ročnících budou děti plavat, rozhodne 

ředitel školy. Proto bylo i cílem zjistit, který věk je nejvhodnější k zahájení povinné 

plavecké výuky. 

1) Pomocí testování základních plaveckých dovedností jsme zjistili, že nejvhodnější 

věk pro zahájení povinné plavecké výuky je 6-8/9 let, tedy 1., 2., 3. ročník.  

Na základě testování také bylo zmapováno, že došlo k zlepšení v plavání téměř  

u všech žáků. Nejvíce však u 1., 3. a 2. ročníku.  

2) Statistickou metodou korelace bylo rozpoznáno, že temperament měl u vyšších 

ročníků určitý vliv na plaveckou výuku. Sociokulturní prostředí u všech ročníků 

žádný vliv téměř nemělo.   

3) Dotazníky byl diagnostikován typ temperamentu a sociokulturní znevýhodnění 

každého žáka. Z toho bylo dále zaznamenáno, že nejvíce žáků ze sociokulturně 

znevýhodněného prostředí bylo žáků smíšeného typu, tedy introextrovertních.  

4) Z výzkumu také vyvstalo, že lepších výsledků dosahovaly téměř ve všech ročnících 

dívky.  

Výsledky výzkumu by mohly být podkladem pro ředitele škol, kteří volí vhodný ročník  

pro zahájení povinné plavecké výuky. Doporučuji zvážení zařazení povinné plavecké 

výuky již do nižších ročníků. Materiál dále může sloužit jako podklad pro další šetření  

a výzkumy, které se budou týkat povinné plavecké výuky žáků základních škol. 

V diplomové práci by mohl být zkoumán přístup instruktorů v jednotlivých plaveckých 
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školách, a na základě toho by mohlo dojít ke zjištění, jaký má vliv instruktor na plaveckou 

výuku.  
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