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Abstrakt
Název:
Analýza záběrových pohybů plaveckého způsobu kraul u osob se zrakovým postižením
Zpracoval:
Bc. Marek Hájíček
Vedoucí:
Mgr. Daniel Jurák, Ph.D.
Cíle práce:
Cílem práce bylo zjistit rozdíly mezi plaveckou technikou zrakově postiženého plavce a
plavce bez zrakového postižení.
Metodika práce:
K posouzení techniky plaveckého způsobu kraul jsme použili test plavání na 50 m,
který jsme zaznamenali a následně vyhodnotili pomocí technologie a aplikace
SmartPaddles.
Výsledky práce:
Na základě výsledků, můžeme říci, že největší rozdíly v technice ZP a osoby bez ZP
jsme zaznamenali v počtech záběrů za minutu, v celkové rychlosti a v provedení
záběrové křivky pravou a levou rukou. Plavkyně bez ZP rovnoměrně rozložila svalovou
sílu mezi obě paže, zatímco plavkyně se ZP měly problém svalovou sílu udržet po celou
dobu záběru. Zjistili jsme, že u zrakově postižených plavců, je třeba věnovat více času
nácviku a osvojení plavecké techniky než u zdravých plavců.
Klíčová slova:
Plavecká technika, kraul, zrakově postižení, SmartPaddles

Abstract
Title:
Analysis of stroking movements of crawl technique in persons with visual disabilities.
Complained by:
Bc. Marek Hájíček
Supervisor:
Mgr. Daniel Jurák Ph.D.
Objectives:
The aim of the study was to determine differencees among swimming technique of
visually impaired swimmers and fully health swimmers.
Methods:
To assess the technique of the crawl swimming method, we used a 50 m swimming test,
which we recorded and subsequently evaluated using the SmartPaddles technology and
application.
Results:
Based on the results, we can say that the biggest differences in the technique of VI and
fully health swimmers we recorded in the number of strokes per minute, in the total
speed and in the execution of the stroke curve with the right and left hand. Fully health
swimmer evenly distributed muscle strength between the two arms, while a swimmer
with a VI had trouble maintaining muscle strength throughout the stroking movement.
We have found that for visually impaired swimmers, it is necessary to devote more time
to training and mastering swimming techniques than for healthy swimmers.
Keywords
Swimming technique, crawl, visual impaired, SmartPaddles
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1. Úvod
Dovednost plavat, je jedna z nejcennějších schopností, kterou se může člověk za
života naučit. Krom toho že plavání slouží jako volnočasová aktivita, využíváme jej i
jako součást kondičního tréninku a ve vrcholné závodní formě se těší velké oblibě z řad
veřejnosti. Nesmíme však opomenout, že schopnost plavat nám může v určitých život
ohrožujících situacích ve vodě zachránit život, a tak by měl každý mít možnost se této
dovednosti naučit.
V České republice se realizuje povinná plavecká výuka v základních školách.
Žáci zde dostávají možnost naučit se základům plavání, začátečníci se učí jak se udržet
na hladině, a základy lokomoce ve vodě, pokročilí dostávají možnost zdokonalení jejich
stylu. Tuto povinnost mají i speciální školy pro zrakově postižené. Díky tomu děti
z prvního stupně ze základních škol pro ZP (zrakově postižené) chodí v průběhu
jednoho pololetí na bazén a učí se základům plavání. Bohužel toto není zcela dostatečné
z důvodů větší časové náročnosti výuky ZP. Naštěstí děti v Praze a některých krajských
městech mají možnost navštěvovat volnočasové plavání pro ZP. Zde mohou zlepšovat
svoje dovednosti a naučit se dalším plaveckým způsobům.
Na základě integrace a inkluzi zkouší mnoho rodičů zapsat své děti do
plaveckých oddílů pro zdravé děti. Zde jde však především o postoj trenérů, jestli
daného jedince přijmou a často zde rozhoduje závažnost postižení, jelikož málokdo
dokáže pracovat s nevidomým neplavcem. Pokud se vše podaří dohodnout a všechny
strany jsou schopny spolupracovat, je to pro ZP dítě skvělá možnost naučit se plavat a
trávit čas v kolektivu dětí podobného věku, což napomáhá socializaci.
Po zvládnutí alespoň jednoho plaveckého způsobu, mohou děti nebo i dospělí
přejít na kondiční plavání, ve kterém dále rozvíjejí plavecké dovednosti a způsoby. Po
dosažení určité úrovně dovedností, kdy je ZP schopen plavat sám bez asistenta, je
vhodné, aby se ZP naučil zvládnout přesun na sportoviště, kde má možnost plavat
několikrát týdně bez omezení a bez potřeby speciálních programů pro ZP. Pokud však
ZP tuto možnost nemají a potřebují pomoc druhé osoby, případně je bazén nedostupný,
je plavecká výuka nerealizovatelná. V Praze již dlouhodobě funguje projekt, který se
zabývá výukou plavání pro ZP v Tyršově domě. Výuka v Tyršově domě je určena jak
pro začínající plavce, tak i pro plavce již zkušené, kteří mají možnost pravidelně
jedenkrát týdně rozvíjet své plavecké dovednosti a kondici.
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V této práci se chci zaměřit na skupinu ZP kondičních plavců. Pomocí nové
technologie SmartPaddles budu zkoumat rozdíly v plavecké technice mezi plavci se
zrakovým postižením a plavci bez zrakového postižení.
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2. Teoretická část
2.1 Zrakový orgán
Zrak je pro člověka ze všech smyslů nejdůležitější. Zrakový orgán patří společně
se sluchem, čichem, chutí a hmatem mezi pět smyslů člověka. Pomocí zrakového
orgánu, který představuje lidské oko, člověk vnímá dokonale vizuální obrazy okolního
světa např. světlo, barvy, tvary a v neposlední řadě ho využíváme k orientaci v prostoru.
Všechny zrakové vjemy jsou důležité pro každou činnost, ať už jde o učení, práci či
trávení volného času. Ztrátou, poruchou nebo poškozením zraku může být člověk
omezen v každodenních činnostech, komunikaci a celkové socializaci člověka
(Květoňová, 2000). Tato schopnost vyžaduje propojení lidského oka a periferního
senzoru s mozkovou kůrou. Pomocí zraku vnímá člověk asi 80 % všech informací ze
svého okolí (Zrak.cz, 2012). Jakékoliv poškození či úplná ztráta tohoto orgánu tak
působí člověku nemalé potíže během života.
Lidské oko se začíná vyvíjet už dva týdny po početí dítěte, díky tomu má
narozené dítě již vyvinuté oči, které však ještě neumí plně používat, proto se postupně
učí, jak vnímat okolí a vše, co vidí kolem sebe. Až když se naučí zrakové centrum
uložené v mozku plně spolupracovat s okem, může dítě postupně začít poznávat okolní
svět (Zrak.cz, 2012). Teprve na základě zrakových zkušeností spojených s rozvojem
zrakového centra v mozku se ostrost vidění i vnímání obrazu zdokonaluje. Oko
považujeme pouze za receptor, tedy orgán, který svým složením a na základě
světelných podnětů předává informace do mozkového centra, kde se tyto informace
zpracovávají. Na základě zrakových zkušeností si člověk vytváří představy o okolním
světě (Finková, 2011).
Každý rok se rodí velké množství lidí se ZP, což do jisté míry znesnadňuje život
a především vývoj člověka. Přeci jen trvá déle, než se ZP naučí plně vnímat okolní svět
a než se dokáže vypořádat se svým postižením. Delší dobu také trvá zjištění, o jaké
postižení se jedná, a nalezení vhodné kompenzační pomůcky, či takové metodiky práce
s dítětem, aby co nejlépe zvládalo to, co ostatní zdravé děti (Hájíček, 2017).
Na práci oka se podílí více než dva miliony funkčních částí, proto je oko velmi
náchylné na poškození, jak v prenatálním a perinatálním období, tak i v postnatálním
období až do stáří (Zrak.cz, 2012). Zrakovou nedostatečnost může způsobit každá část
12

zrakového ústrojí – oko, nervové dráhy vedoucí do mozkového centra, případně
poškození samotného centra v mozku. Postižení může být dědičné, získané vlivem
prenatálního vývoje, vlivem předčasného narození, ale i získané během života –
zvyšující se oční vadou, regresí některé části zrakového orgánu, po úrazu oka, nebo
mozku atd (Finková, 2011).
Jesenský (2000) popisuje zrakové postižení jako snížení citlivosti na určitě
podněty, zvýšení času na reakce a prodlužování poznávacích procesů. Mezi další
ukazatele, které vymezují odchylku od běžné populace, jsou např. snížená adaptabilita,
snížená výkonnost, zvýšená míra specifických potřeb, snížená soběstačnost a nižší
samostatnost.
Jesenský (2000) dále také vymezuje vnitřní a vnější činitele, kteří působí na
kompenzaci zraku a jeho funkce. Mezi vnitřní činitele můžeme zařadit např. vnímání,
představivost, myšlení a řeč. Všechny tyto činitelé se opírají o náhradní smysly, jako je
hmat, sluch, čich a chuť. Vnějšími činiteli jsou např. podpora rodiny, přátel a
kompenzační pomůcky, které jsou nezbytné např. při orientaci v prostoru.
Zrakové postižení tak můžeme definovat jako stav, kdy poškození zrakového
analyzátoru, nebo jeho funkci vytváří vážnou překážku v procesu informovanosti
člověka v nejširším slova smyslu, ovlivňuje jeho celkový rozvoj, utváření osobnosti,
následné pracovní uplatnění a existence ve společnosti (Vitásková, 2003).
Zrakově postiženou osobou potom rozumíme jedince, který má i po optimální
korekci potíže při čtení, psaní, získávání informací, v pracovním procesu, orientaci v
prostoru a dalších oblastech. Jedná se tedy o potíže, které celkově ovlivňují život
zrakově postiženého člověka (Vitásková, 2003).
Zrakovými postiženími se zabývá tyflopedie, někdy se také užívá pojem
oftalmopedie. Tyflopedie je věda o výchově a vzdělávání osob se zrakovým postižením,
o fyziologii a patologii zrakového ústrojí a o vadách zraku. Oftalmopedie se potom
používá ve spojení se speciální pedagogikou, jejíž je součástí. Cílem Tyflopedie, je
rozvoj jedince se zrakovým postižením, což znamená nejen dosažení nejvyššího stupně
socializace, včetně zajištění adekvátních podmínek pro edukaci, ale i přípravu na
povolání, následné pracovní zařazení a plnohodnotné společenské uplatnění (Finková,
Ludíková, 2007).
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Pro zdravého člověka je oko a celý zrakový orgán jen součást těla a věc, které
nevěnuje příliš pozornosti. Teprve v momentu, když se nám s naším zrakem něco stane,
začneme pociťovat, jak moc je pro nás důležitý, a zjišťujeme, že jeho ztráta by pro nás
byla citelná. Člověk je schopen zpracovat zrakem přibližně 36 000 informací každou
hodinu (Zrak.cz, 2012). Proto jsme nuceni při poškození zraku kompenzovat tento
nedostatek jiným smyslem, převážně sluchem a hmatem. Závažné zrakové postižení
vytváří situaci senzorické, resp. informační deprivace. Jedinec se zrakovým postižením
nemůže snadno a přesně vnímat všechny vizuální informace, resp. pro něho tato
dimenze vnějšího světa vůbec neexistuje (Vágnerová, 2004).
I proto je důležité věnovat se oční hygieně a pečovat o svůj zrak obzvláště v
dnešní době počítačů, mobilů a dalších technologií, při jejichž používání světelné záření
z obrazovek negativně působí na náš zrak a postupně jej ničí. Přeci jen byl zrak
původně určen pro použití v přirozeném prostředí a na nové podmínky není zcela
uzpůsoben (Hájíček, 2017).

2.1.1 Anatomie zrakového orgánu.
Oko je párový orgán uložený v očnicích, kde je spojeno se zrakovým nervem
(nervus opticus) a okohybným svalem (musculus orbicularis oculi), který se dělí na
další tři části. Oko je chráněno dvěma víčky, která při každém mrknutí roztírají tenkou
vrstvu slz. Ty zvlhčují a zároveň vyhlazují povrch rohovky, smývají prach a tím se
zlepšuje funkčnost soustavy, které se říká optický aparát oka. Optický aparát je tvořen
rohovkou, komorovou vodou a sklivcem (Silbenagl, 2003).
Zrak umožňuje vnímat světlo, různé barvy, tvary a hlavně slouží k orientaci v
prostoru. Možná proto jsou oči nejsložitějším orgánem lidského těla, hned po mozku
(Epochaplus.cz, 2018). Oko neboli oční koule (bulbus oculi) je hlavní recepční
smyslový orgán. K oku se pak připojují další struktury, jako víčka, spojivky, slzní
aparát, okohybné svaly, cévy a nervy (Čihák, 2004).
Lidské oko je velmi důmyslná optická soustava, představující přibližně kouli o
svislém průměru 23,6 mm, vodorovném průměru 24 mm, předozadním průměru 24,27
mm a váze 28g (Techmania.cz, 2005). Anatomie oka je velmi složitá. Každé oko se tak
skládá z více než dvou milionů spolupracujících částí (Coopervison.cz, 2020), díky
čemuž jsou oči schopny zpracovat až 36 000 různých informací za jednu hodinu a
zaostřit na 50 různých věcí za sekundu (Epochaplus.cz, 2018).
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Zrakový orgán můžeme rozdělit:


na oční koule (lidské oko) viz obrázek č. 1,



přídatné orgány.
Oční kouli dělíme na stěnu oční koule a obsah oční koule, přitom pouze 1/6

celého oka je vidět v obličeji (Epochaplus.cz, 2018).
Stěna se dělí na zevní, střední a vnitřní vazivovou vrstvu


Zevní vazivová vrstva: bělima, rohovka



Střední vazivová vrstva: cévnatka, řasnaté těleso, duhovka



Vnitřní vazivová vrstva: sítnice

Vnitřek oční koule pak obsahuje: čočku, sklivec, oční komoru a komorový mok
Jako přídatné oční orgány označujeme: okohybné svaly, hladké svaly očnice,
víčka, slzní žlázy, obočí a řasy.
Obrázek č. 1: Schématické zobrazení lidského oka (https://cs.wikipedia.org/wiki/
Soubor:Schematic diagram_of_the_human_eye_cs.svg)

V oku světlo prochází nejprve průhlednou rohovkou, Množství světla, které
vchází do oka je regulováno duhovkou. Duhovka pomocí svalů zužuje a rozšiřuje
zornici. Dále světlo prochází na pružnou čočku, kterou se obraz zaostřuje a láme na
sítnici. Obraz se na sítnici vytváří zmenšený, převrácený a skutečný, viz obrázek č. 2.
15

Sítnici tvoří přibližně 130 milionů buněk. Jsou uspořádány do 3 vrstev, obsahují tří
druhy fotoreceptorů citlivých na tři základní barvy (červená, modrá, zelená). Pomocí
tyčinek a čípků uložených v sítnici oko rozezná barvy předmětu, na který se koukáme.
Ze sítnice je informace o obrazu přenášena slabými elektrickými proudy do mozku. Na
zpracování zrakových informací se podílí asi 60 % celé mozkové kůry. Zrakové
vnímání je prvořadě zaměřeno na rozlišování kontrastu, tedy rozdílu jasu nebo
barevného odstínu nazíraných ploch. Po zpracování obrazu v mozku putuje zpátky přes
oční nerv. V místě, kde z oka vystupuje oční nerv, je tzv. slepá skvrna. V tomto místě
nejsou žádné tyčinky ani čípky, takže se tu nevytváří obraz (Techmania.cz, 2005).
Obrázek č. 2: Průchod světla okem (http://veronika.sovova.sweb.cz/interest/oko.htm)

Podle popisu anatomického rozdělení oka a funkci daných segmentů rozdělujeme oko
ještě na tyto části:
1. Bělimo, pokrývá prakticky celé oko, vyjímkou je přední část oka, kde se nachází
rohovka, a zadní část, kde se nachází výstup zrakového nervu (Zeiss.cz, 2017).
2. Rohovka (cornea), neboli průhledná část obalu lidského oka, je díky slznému
filmu, který ji pokrývá, vždy vlhká. Rohovka je součástí bělimy. Rohovka
funguje jako okno: má kulatý tvar, je průhledná a do oka propouští světlo. Oko
také chrání před vnějšími vlivy, např. špínou, prachem a povrchovými
zraněními. Rohovka je velice odolná. Její zakřivení jí navíc propůjčuje optické
vlastnosti a hraje klíčovou roli v ostrosti vidění (Zeiss.cz, 2017). Je také
důležitou součástí aparátu oka, který láme světlo, reaguje na dotek
nepodmíněným reflexem, kdy dochází k sevření víček. Její poškození způsobuje
astigmatizmus a dvojité vidění. Rohovka je také jedinou částí našeho těla, v níž
se nevyskytují žádné krevní cévy (Hájíček, 2017).
3. Cévnatka (chorioidea), se nacházejí mezi sítnicí a bělimou, a přechází do
řasnatého tělíska a duhovky. Stará se o přísun živin k receptorům na sítnici,
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udržuje stálou teplotu sítnice a podílí se také na akomodaci, tj. na zostřování na
blízko a na dálku (Zeiss.cz, 2017).
4. Duhovka je barevný kruh obklopující zornici, který funguje stejně jako clona ve
fotoaparátu: reguluje množství světla vstupujícího do oka. Duhovka navíc určuje
barvu našich očí a u každého z nás je jedinečná. Barva duhovky nemá na zrak
žádný vliv (Zeiss.cz, 2017).
5. Řasnaté tělísko (corpus ciliare), produkuje komorovou vodu a obsahuje ciliární
sval (musculus ciliaris). Jeho působením na oční čočku je zajištěno, že můžeme
zaostřovat jak na blízké, tak na vzdálené předměty (Zeiss.cz, 2017).
6. Sítnice (retina) je vrstva na očním pozadí, citlivá na světlo (Lidské-smysly.cz,
2020). Sítnice zpracovává světelné podměty, které prostřednictvím optického
nervu dále posílá do mozku. Jsou v ní umístěny vlastní smyslové buňky
(fotoreceptory), tyčinky a čípky, které přijímáním světelných a barevných
podnětů, umožňují vidění (Hájíček, 2017).
7. Tyčinky tvoří asi sto třicet milionů buněk, které rozlišují pouze odstíny šedi.
Jsou citlivější na světlo, čímž umožňují vidění za šera (Coopervision.cz, 2018).
8. Čípky tvoří asi sedm milionů buněk umožňujících barevné vidění (modrá, zelená
a červená), (Coopervision.cz, 2018).
9. Zornice je černá tečka uprostřed lidského oka. Reaguje na okolní osvětlení a
přizpůsobuje se jeho intenzitě. Velikost zornice určuje oční duhovka. Velikost
zornic může ovlivnit také stav našich emocí. Strach a velká radost například
mohou způsobit rozšíření zornic, zatímco alkohol a drogy mohou způsobit
stažení zornic (Zeiss.cz, 2017).
10. Čočka (lens) zaostřuje světlo vstupující do zornice, čímž na sítnici zajišťuje
ostrý obraz. Čočka je elastická a při pohledu na různé vzdálenosti se více či
méně zakřivuje (do blízka – se více zakřivuje; do dálky – se méně nebo vůbec
nezakřivuje). Snížením elasticity čočky se snižuje možnost zaostření. Čočka
převrací pozorovaný obraz a zobrazuje jej na zadní stěnu oka – sítnici. Obraz je
pak „otočen zpět“, jakmile je později zpracován mozkem (Zeiss.cz, 2017).
11. Žlutá skvrna je místo, do kterého se promítá obraz, na nějž se člověk dívá
zpříma (Lidské-smysly.cz, 2020).
12. Slepá skvrna je místo, kde vystupuje z oční koule zrakový nerv, je bez tyčinek a
čípků (Hájíček, 2017).
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13. Sklivec (corpus vitreum) Sklivec vyplňuje vnitřek oka mezi čočkou a sítnicí.
Tato výplň tvoří většinu oka, je průhledný a obsahuje 98 procent vody (Zeiss.cz,
2017).
14. Oční komory (camerae bulbi) Lidské oko tvoří přední a zadní komory. Jedná se
o dutiny v přední části oka obsahující komorovou vodu. Tato tekutina obsahuje
důležité živiny pro čočku a rohovku. Kromě toho komorová voda plní další
funkci: pomáhá oku držet svůj tvar (Zeiss.cz, 2017).
Vnější část lidského oka:
1. Optický nebo také zrakový nerv (optic nerve) je součástí mozku. Je to párový
senzorický mozkový nerv. Vede jednotlivé impulsy ze sítnice do mozku
(Lidské-smysly.cz, 2020).
2. Slzné kanálky (glandula lacrimalis) májí přibližně velikost mandle, nachází se u
vnější části očního důlku a v případě potřeby produkuje slzy. Výměšek slzného
kanálku, který obsahuje soli, bílkoviny, tuky a enzymy, dodává rohovce živiny,
slouží k její ochraně a vyplavování cizích těles z oka (Zeiss.cz, 2017).
3. Oční víčka (palpebrae) zvlhčují oko pokaždé, když mrkneme, a zavírají se jako
reflexivní reakce na ochranu před větrem, tekutinami a cizími tělesy. Člověk v
průměru mrkne osmkrát až dvanáctkrát za minutu, čímž v rámci zlomku vteřiny
dojde k rozprostření tekutiny po povrchu oka. Rohovka je takto zvlhčována a
nedochází k jejímu vysychání (Zeiss.cz, 2017).
4. Řasy (cilia) chrání oko před vnikem prachu, nečistot a jiných cizích těles. K
tomu všemu dochází automaticky: víčka se reflexivně zavřou ihned po kontaktu
těchto jemných chloupků s cizím tělesem, nebo když mozek takovýto kontakt
očekává (Zeiss.cz, 2017).
5. Obočí (supercilium) víčka oči chrání před potem, který může stékat z čela
(Zeiss.cz, 2017).

2.1.2 Zraková postižení
V současné době existuje velké množství zrakových postižení, které více či
méně ovlivňují náš zrak. Ačkoliv se onemocnění dají diagnostikovat, pojmenovat a
léčit, není nikdy zaručeno, že se vyléčí úplně a u zrakových postižení toto platí
dvojnásob. Jelikož jedinou vnější ochranou lidského oka je lebka a vnitřní části oka jsou
velice jemné a křehké, není tedy příliš chráněno, především pak před vnitřními vlivy.
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Navíc složitý systém oka pracující v maximálních detailech a koherenci mezi
jednotlivými segmenty z něj činí jednu z nejkřehčích složek lidského těla. Není divu, že
poškození jednotlivých částí pak mohou mít fatální následky a tyto ztráty a poškození
tak často bývají trvalé a nevratné. V konečném důsledku se už jen snažíme mírnit
poškození zraku pomocí operací a kompenzačních pomůcek.
Avšak současná věda a medicína zaznamenala obrovský pokrok a zraková
postižení už dokážeme daleko lépe diagnostikovat, operovat a léčit. Díky tomu jsme
schopni ZP daleko lépe začlenit do společnosti a dát jim možnost fungovat jako běžní
lidé.
Termínem zrakové vady (postižení) označujeme nedostatky zrakové percepce
různé etiologie i rozsahu. Spadají sem onemocněni oka s následným oslabením
zrakového vnímaní, stavy po úrazech, vrozené či získané anatomicko - fyziologické
poruchy (Kvetoňová - Švecova, 2000).
Níže představujeme důležité faktory, které u zrakových postižení rozlišujeme.
Tyto faktory mohou být zásadní jak pro způsoby komunikace a orientace, tak zásadně
ovlivňují i dovednosti ZP.
Klasifikace zrakových vad (Slowik, 2007):
Dle doby vzniku:


vrozené,



získané.

Podle postižení zrakových funkcí:


snížení zrakové ostrosti,



omezení zorného pole,



poruchy barvocitu,



poruchy akomodace (refrakční vady),



poruchy adaptace,



poruchy okohybné aktivity,



poruchy hloubkového (3D) vidění.

Podle stupně zrakového postižení:


slabozrakost,



zbytky zraku,



nevidomost.
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Podle etiologie:


orgánové (například vady čočky nebo sítnice),



funkční (poruchy binokulárního vidění, např. tupozrakost, strabismus).
Mezi hlavní příčiny slepoty ve světě dle WHO (World Health Organization)

tvoří: katarakta (47,8 %), glaukom (12,3 %), věkem podmíněná makulární degenerace
(8,7 %), opacity rohovky jako následek různých onemocnění (5,1 %), diabetická
retinopatie (4,8 %), různá onemocnění u dětí (3,9 %), trachom (3,6 %), říční slepota (0,8
%) a další oční postižení (13 %), která jsou spojena s genetickým vývojem,
degenerativními procesy, traumaty a jinými příčinami (Kuchyňka, 2007). Na
následujících řádcích uvádím nejčastější oční vady a jejich důsledky. Je také důležité
zmínit, že je prakticky nemožné najít ve světě dva lidi se stejným zrakovým postižením
a stejnými důsledky pro zrak. Většinou platí, že každého ovlivňuje postižení jinak a tak
muže být diagnóza stejná, ale výsledné vidění je pro každého trochu jiné.
Krátkozrakost je jedna z nejpočetněji zastoupených zrakových vad. Je to oční vada, při
které se paprsky světla usměrněné čočkou sbíhají už před sítnicí, a na sítnici tedy
nevzniká ostrý obraz. Hlavním projevem je špatné vidění vzdálených předmětů, viz
obrázek č. 3. Čím je myopie vyšší, tím kratší je vzdálenost, na kterou člověk vidí.
Příznakem je mhouření očí na dálku, nerozpoznání vzdálených objektů, nalepený nos na
sešitě při psaní, bolest hlavy a únava. Tato vada se napravuje brýlemi s čočkou
rozptylkou (old.lf.upol.cz, 2015).
Dalekozrakost je oční vada, při které se paprsky světla usměrněné čočkou sbíhají až za
sítnicí a na sítnici tedy nevzniká ostrý obraz. Jejím projevem je špatná viditelnost na
blízko umístěné předměty, viz obr. č. 4. Napravuje se brýlemi se spojnou čočkou. Při
poklesu akomodační šíře s postupujícím věkem hovoříme o presbyopii (dříve též
stařecká dalekozrakost). Presbyopie je tedy ztráta pružnosti oční čočky způsobená
stárnutím (old.lf.upol.cz, 2015).
Astigmatismus je vada způsobující nemožnost přesného zaostření předmětu na sítnici
vlivem různého zakřivení rohovky. Jednotlivé paprsky světla se nespojí v ohnisku na
sítnici, ale vznikají dva ostré obrazy v jiných rovinách, výsledkem je obraz s neostrou
plochou. Vadu je možné korelovat brýlemi s cylindrickými čočkami (Vokurka, 2002).
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Nystagmus, jinak nazývaný také jako třas očí anebo záškuby oka. Je to oční vada, která
způsobuje nekontrolované, trhavé a rychlé pohyby očí. Většinou se jedná o pohyb ze
strany na stranu, ale někdy i nahoru a dolů nebo kroutivým pohybem. Existuje 45 typů
nystagmu. U vrozeného nystagmu si postižený člověk pohyby očí často neuvědomuje,
jsou totiž mimovolní a tak se pouze soustředí na fixování předmětu do zorného pole,
což vede často ke kompenzačnímu postavení hlavy. Při získaném nystagmu si postižený
uvědomuje změny a pohyby očí vnímá. Postižený má dojem, že se okolí pohybuje vpřed
nebo vzad, houpání obrazu pak může způsobovat závratě (4oci.cz, 2012).
Barvoslepost (daltonismus) je porucha barevného vidění lidského oka. Jde o poruchu,
která částečně nebo úplně znemožňuje barevné vidění. Úplná barvoslepost je velmi
ojedinělá, mnohem častěji se objevuje porucha vnímání jen určitých barev. Je
způsobena poruchou buněk sítnice zvaných čípky. Jelikož čípky, kromě vnímání barev,
zajištuji též zrakovou ostrost, je tedy zraková ostrost rovněž snížena. Fyziologicky stav
správného barevného vidění se nazývá trichromázie podle tři skupiny sítnicových čípků
s pigmenty reagujícími na modrou, zelenou a červenou barvu. Chybí-li úplně jedna
skupina pigmentu, mluvíme o dichromázii.
Jednotlivé anomálie se nazývají (Gemini.cz, 2017):


protanopie (problém vidět červenou barvu),



deuteranopie (problém se zelenou barvou),



tritanopie (problém s modrou barvou).

Šedý zákal (katarakta) se vytvoří přibližně u jedné třetiny populace do věku 65 let a nad
75 let je šedým zákalem postiženo až 70 % obyvatel (Hycl, 2008). Šedý zákal znamená
sníženou průhlednost - tedy zkalení normálně čiré oční čočky, která se tím stává
neprůhlednou a brání průchodu paprsků světla na sítnici, takže dochází k poklesu
zrakové ostrosti, Viz obr. č. 5. Jak zkalení postupuje, objevují se doprovodné příznaky:
zamlžené vidění, citlivost na oslnění, zvyšující se krátkozrakost a zkreslení
pozorovaného obrazu, zhoršuje se vidění za tmy. Zkalení čočky se v průběhu času
zvyšuje. Rychlost kalení čočky je individuální, většinou se jedná o měsíce až roky.
Podle doby vzniku je katarakta vrozená nebo získaná (Hájíček, 2017). Příčiny vzniku
této vady mohou být toxického, infekčního nebo traumatického původu. Léčba se
provádí extrakcí čočky a její náhradou za brýle, případně transplantací intraokulární
čočky (Vokurka, 2002).

21

Afakie (chybění čočky) obvykle se vyskytuje jako výsledek chirurgického zákroku, při
kterém se odstraní čočka (např. operace šedého zákalu). Příznakem je ztráta
akomodační schopnosti a světloplachost (is.muni.cz, 2012).
Zelený zákal (glaukom) je skupina onemocnění, při kterém je přerušen oběh tekutiny v
oku, nedochází k její absorpci, a tím se zvyšuje tlak uvnitř oka (nitrooční tlak). Vysoký
nitrooční tlak může mít v konečném důsledku vliv na poškození zrakového nervu, který
spojuje oko a mozek. Zelený zákal je jedno z nejzávaznějších onemocnění. Projevuje se
úbytkem zorného pole, trpí jim 1 – 2 % lidi starších 40 let a 10 % postižených končí
trvalou slepotou (Moravcová, 2004).
Akutní zelený zákal se projevuje silnými záchvaty bolestí hlavy, světloplachostí,
zarudnutím očí, viděním barevných kruhů kolem zdroje světla nebo mlhavím viděním,
Viz obr. č. 8. Primární zelný zákal se objevuje na zdravém oku a jeho příčina vzniku
zatím není zcela známa. V případě, že sekundárního zákalu jde o následek jiných
onemocnění očí, jako jsou záněty očí nebo úraz. Podstatou léčby je snížení nitroočního
tlaku pomocí očních kapek, případně léky, které snižují tvorbu komorové vody. Jednou
z možností léčby je i laserová operace. Čím dříve se začne s léčbou zeleného zákalu, tím
se zvyšuje pravděpodobnost zastavení progrese onemocnění, nebo úplné slepotě, ale již
vzniklá poškození nelze jakýmkoliv způsobem zmírnit nebo odstranit. Postižený si často
ani nevšimnou, že je něco jinak a pokud včas nepodstoupí vyšetření, může být
poškození zrakového nervu fatální s trvalými následky případně, může dojít až ke
slepotě (Vokurka, 2002).
Zelený zákal je u plavání jedna z nejtěžších vad, vyžadující velkou pozornost,
která musí být ZP plavcům věnována. Nedoporučuje se provádět skoky do vody,
kotoulové obrátky a potápění, při kterých hrozí zvýšení nitroočního tlaku a mohlo by
dojít k výraznému zhoršení či úplné ztrátě zraku (Hájíček, 2017).
Diabetická retinopatie, přidružené nezánětlivé onemocnění sítnice ke stávajícímu
diabetu mellitu. Kvůli poruše metabolismu dochází k poškození cév sítnice, které ji
nejsou schopny dostatečně vyživovat. Organismus reaguje na tyto změny výstavbou
nových cév, které nedosahují stejné kvality jako původní. Vzhledem k jejich tenké a
propustné stěně dochází k rupturám a následnému krvácení. Při velkém jizvení cév
můře dojít k odchlípnutí sítnice a v poslední řade celkovému oslepnutí. Onemocnění
sítnice, postihuje každého diabetika, projevuje se sníženou zrakovou ostrostí,
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proměnlivým viděním, postupné zhoršovaní zraku, výpadky zorného pole, potíže s
oslněním a světloplachost, viz obr. č. 9. (Hycl, 2008).
Světloplachost (albinismus). Jedná se o dědičnou poruchu. Při albinismu je v duhovce
oka a sítnici nedostatek pigmentu. Duhovka nemůže clonit světlo a informace přijímané
na sítnici jsou ve většině případů zkreslené (Vokurka, 2002).
Věkem podmíněná makulární degenerace. Spadá pod nezánětlivé choroby sítnice s
progresivním charakterem a postihuje zejména starší osoby (Kuchyňka, 2007). K
poklesu zrakové ostrosti dochází postupně, zpočátku se projevuje především při čtení,
nebo práci s malými předměty. Dochází k výpadkům zorného pole. Nejprve drobným,
později v masivnější míře vedoucí až k praktické slepotě. Dále mohou pacienti vnímat
deformovaný obraz či vyskytující se mlhavý flek v centru zorného pole (Aubrechtová,
2013).
Obrázek č. 3, 4, 5, 6, 7: Krátkozrakost, dalekozrakost, šedý zákal, odchlípená sítnice,
makulární degenerace (https://www.zbynekmlcoch.cz/medicina/nemocilecba/nejcastejsi-ocni-vady-a-poruchy-priznaky-projevy-lecba)

Obrázek č. 8, 9: Zelený zákal, diabetická retinopatie (https://cs.wikipedia.org/wiki/
glaukom#/media/Soubor:Eye_disease_simulation,_glaucoma.jpg,
https://cs.wikipedia.org/wiki/Diabetická_retinopatie#/media/Soubor:
Human_eyesight_two_children_and_ball_with_diabetic_retinopathy.jpg)
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2.1.3 Klasifikace zrakových postižení
Stejně tak jako všechna další postižení, mají i ZP vlastní klasifikaci, která
umožnuje lepší rozdělení ať už pro sportovní účely, tak i pro všeobecný přístup. Tyto
klasifikace tak dávají lidem přibližný obraz o tom, co ZP vidí.
Podle výsledků rozsáhlé studie Světové zdravotnické organizace (WHO) z roku
2010, žije na světě 285 mil. osob se zrakovým postižením, z čehož je 39 mil.
nevidomých (who.int, 2010). V České republice je takových lidí 150 - 200 tisíc.
Dioptrické brýle nosí většina dospělých, ale o vážném zrakovém postižení mluvíme, až
když brýle nepomáhají zrakovou vadu zcela korigovat. V praxi navíc můžeme vidět, že
velké množství zrakových postižení se váže k dalším postižením, většinou mentálním a
tělesným. Prodlužování délky života, větší množství genetických onemocnění a vyšší
věk rodiček však zapříčiňují každoroční nárůst ZP. Možná i proto jsou čísla z roku 2018
mnohonásobně větší. Celosvětově je něco kolem 2,2 miliard lidí se zrakovým
postižením, nebo nevidomých, z nichž minimálně 1 miliardě šlo zabránit, nebo pomoci.
Z toho přibližně 123,7 milionů trpí refrakčními vadami, 65,2 milion kataraktou, 6,9
milionů glaukomem, 3 miliony diabetickou retinopatií (who.int, 2019).
V česku má k roku 2019 přibližně 250 tisíc lidí nějaký tip zrakového postižení
(czso.cz, 2019). Přitom v roce 2007 to bylo něco kolem 60 000-100 000 lidí (Finková,
Ludíková, 2007).
Zrakové vady můžeme rozdělit do kategorií dle různých kritérií (Slowík, 2007):
•

podle postižení zrakových funkcí (např. snížení zrakové ostrosti, poruchy barvocitu,
poruchy akomodace, poruchy okohybných aktivit),

•

podle stupně zrakového postižení (slabozrakost, zbytky zraku a nevidomost),

•

podle doby vzniku (vrozené nebo získané),

•

podle etiologie (sítnice nebo čočky, strabismus, tupozrakost).
Nejdůležitější je především včasná diagnostika očních vad, neboť oko, jako

zrakový orgán se vyvíjí do 6 let věku dítěte. V tomto období se dá převážná většina
očních vad zlepšit případně úplně odstranit (strabismus – šilhavost, amblyopie –
tupozrakost, retinopatie – onemocnění předčasně narozených), (Sidorova, 2014). U
těžších zrakových vad je třeba zahájit včasné speciálně pedagogické vzdělávání.
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Zrakových vad a nemocí existuje velká škála a je velmi pravděpodobné, že
najdete dvě osoby se stejnou diagnózou, ale jiným vlivem onemocnění na úroveň a
ostrost vidění. Vliv nemoci na zrak je tak velmi individuální a u každého se projevuje
jinak. Proto světová zdravotnická organizace WHO popsala pět kategorií, nezávisle na
diagnóze, ale podle závažnosti zrakového postižení (viz tabulka č. 1).
Tabulka č. 1: Klasifikace zrakových postižení podle WHO
(http://www.nicm.cz/klasifikace-zrakoveho-postizeni)
Položka Druh zdravotního postižení
1.

Střední slabozrakost zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí: maximum
menší než 6/18 (0,30) - minimum rovné nebo lepší než 6/60 (0,10); 3/10 1/10, kategorie zrakového postižení 1

2.

Silná slabozrakost zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí: maximum
menší než 6/60 (0,10) - minimum rovné nebo lepší než 3/60 (0,05); 1/10 10/20, kategorie zrakového postižení 2

3.

Těžce slabý zrak: a) zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí: maximum
menší než 3/60 (0,05) - minimum rovné nebo lepší než 1/60 (0,02); 1/20 1/50, kategorie zrakového postižení 3, b) koncentrické zúžení zorného pole
obou očí pod 20 stupňů, nebo jediného funkčně zdatného oka pod 45 stupňů

4.

Praktická nevidomost zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí 1/60
(0,02), 1/50 až světlocit nebo omezení zorného pole do 5 stupňů kolem
centrální fixace, i když centrální ostrost není postižena, kategorie zrakového
postižení 4

5.

Úplná nevidomost ztráta zraku zahrnující stavy od naprosté ztráty světlocitu
až po zachování světlocitu s chybnou světelnou projekcí, kategorie
zrakového postižení 5

Daleko praktičtější a v českých poměrech i využívanější je toto rozdělení podle
Vágnerové (2004):
1. Slabozrakost - Omezení zrakových funkcí na úroveň 15 – 5% běžné kapacity. Takto
postižení lidé jsou schopni běžné orientace v prostředí, jejich psychický vývoj nebývá
zásadně odlišný.
2. Praktická nevidomost - Zbytky zraku, což je deficit v rozsahu méně než 4% běžné
kapacity až po zachování jakékoli schopnosti vizuální diferenciace (např. rozlišení prstů
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před okem). Tito lidé mají větší problémy i v běžném životě, pokud je jejich postižení
vrozené, potřebují již od raného věku speciální péči.
3. Nevidomost - Znamená chybění tvarového vidění, ale může být zachována schopnost
rozlišovat světlo a tmu, někdy je dokonce možné určit směr, odkud světlo přichází
(světlocit s projekcí). Úplná neschopnost zrakově vnímat je vzácností. Vyskytuje se
např. jako následek enukleace obou očí po úrazu nebo nádorovém onemocnění
(retinoblastom). Takto postižení lidé potřebují speciální péči a úpravu životních
podmínek.
Tomu rozdělení přibližně odpovídá rozdělení mezinárodní federace zrakově
postižených sportovců (IBSA) která zaštituje všechny velké sportovní akce ZP a na
těchto akcích musí být sportovci oklasifikování sportovním očním lékařem a rozděleni
do následujících tříd.
•

B1 (Blind 1) (tato třída odpovídá kategorii S 11 (Swimming 11) pro zrakově
postižené plavce v systému IPC) zraková ostrost slabší než LogMAR 2.60.

•

B2 (=S12) Zraková ostrost v rozmezí od LogMAR 1.50 po 2.60 (včetně) a/nebo
zorné pole zúžené na méně než 10 stupňů.

•

B3 (=S13) Zraková ostrost v rozmezí od LogMAR 1.40 po 1 (včetně) a/nebo zorné
pole zúžené na méně než 40 stupňů.
Určení zrakové kategorie je založeno na posouzení oka s lepší zrakovou ostrostí,

za užití nejlepší optické korekce, při užití brýlí nebo kontaktních čoček (ČSZPS, 2015).
Pro lepší orientaci zde uvádíme i dříve užívaná kritéria pro jednotlivé kategorie:
Třída B1 Bez světlocitu obou očí až po světlocit, ale neschopnost rozeznat tvar ruky z
jakékoliv vzdálenosti nebo v jakémkoliv směru.
Třída B2 Od schopnosti rozeznat tvar ruky až po zrakovou ostrost 2/60 a/nebo zorné
pole menší než 5 stupňů.
Třída B3 Od zrakové ostrosti nad 2/60 až po zrakovou ostrost 6/60 a/nebo zorné pole
větší než 5 stupňů a menší než 20 stupňů (IBSA, 2012).
Ve speciální pedagogice se používá ještě následujícího rozdělení. Jde o klasifikaci:
„1. osoby nevidomé, 2. osoby se zbytky zraku, 3. osoby slabozraké, 4. osoby s
poruchami binokulárního vidění“ (Finková, Ludíková, 2007).
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2.2 Plavání
Plavání je nejefektivnější způsob pohybu člověka ve vodě. Ne nadarmo tak patří
mezi jednu z nejdůležitější pohybových dovedností. Už v antickém Řecku patřilo
plavání mezi základní prvky vzdělanosti (Neuls, 2013). Ovšem kořeny plavání najdeme
už ve starověkém Egyptě. Od té doby se plavání vyvinulo a v současnosti se těší velké
popularitě jak na profesionální úrovni, tak i mezi amatéry v rámci volnočasových
aktivit. O popularitě plavání svědčí i zastoupení disciplíny na olympijských hrách, kdy
pro Tokyo 2021 je plánováno 37 medailových závodů, což je o 3 závody více než v Riu
2016 (tokyo2020.org, 2020a). Jen v atletice se rozdá o 11 sad medailí více, i tak to ale
ukazuje na dominantní postavení plavání a už po několikáté je tak neodmyslitelně spjato
s prvním týdnem olympiády, kdy tvoří hlavní náplň olympijského programu.
Světové plavání v současnosti uznává čtyři soutěžní plavecké způsoby: kraul,
motýlek, prsa a znak. Tyto způsoby se po dlouhá léta vyvíjely a trvalo dlouhou dobu,
než dosáhly ukotvení v pravidlech do podoby, jakou známe dnes. Všechny způsoby jsou
podrobně popsány v pravidlech a jakékoliv odchýlení od daného pravidla během závodu
je trestáno diskvalifikací. Hlavním řídícím orgánem mezinárodních plaveckých soutěží
je od roku 1908 FINA (Fédération internationale de natation), pro evropské šampionáty
a soutěže je to pak organizace LEN (Ligue Européenne de Natation). Česká republika je
pak v těchto organizacích zastoupena ČSPS (Český svaz plaveckých sportů). Plavecké
závody se zpravidla konají v pětadvacetimetrových, nebo padesátimetrových bazénech,
případně na otevřené vodě. Plavání je také využíváno jako součást různých vícebojů s
plaveckou částí, ať už to jsou triatlony, kvadriatlony, moderní pětiboj a další (Hájíček,
2017).

2.2.1 Historie plavání zrakově postižených
Plavání zdravotně postižených, se nemůže pochlubit takovou tradicí jako plavání
zdravých plavců. První plavecké závody se konaly v roce 1949 v Anglii, v rámci „The
Stoke Mandevil Games“. Šlo však pouze o závody tělesně postižených
(mandevillelegacy.org.uk, 2014). Zrakově postižení plavci se dočkali své vrcholné akce
až na 1. paralympijských hrách v roce 1960 v Římě. Od této doby je plavání součástí
všech paralympijských her. Plavci soutěží v kategoriích pro tělesně, zrakově a mentálně
postižené a v případě paralympiády v Tokyu si rozdělí 146 sad medailí.
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Hlavní organizací zajištující sport zdravotně postižených je od roku 1989
Mezinárodní paralympijský výbor (IPC), (paralympic.org, 2020), který pořádá všechny
hlavní soutěže. A tak od roku 1994 mohou zdravotně postižení sportovci soutěžit o
medaile na Mistrovství světa v plavání a od roku 2009 na Evropském šampionátu.
Zrakově postižení mohou navíc závodit na IBSA Word Games, které pořádá
mezinárodní asociace pro nevidomé sportovce IBSA (International Blind Sport
Federation), (ibsasport.org, 2020).
V roce 1948 se v českých zemích pořádala první sportovní akce pro
handicapované sportovce pod názvem „1. Kladrubské hry“. Jednalo se však pouze o hry
pro tělesně postižené bez plaveckých soutěží (Kantorová, 2011).
Přestože měli zrakově postižení a nevidomí své první sportovní kluby už od roku
1929, na svoji vlastní sportovní organizaci čekali do roku 1991, kdy vznikl Český svaz
zrakově postižených sportovců (ČSZPS), (sport-nevidomých.cz, 2011). V současné
době čeští slabozrací a nevidomí plavci mají své soutěže pouze na školské úrovni. V
seniorských kategoriích tak musí závodit pouze na mezinárodních závodech a
Mistrovstvích světa a Evropy (Štěpánek, 2011).

2.2.2 Význam plavání pro zrakově postižené
„Plavání je pro zrakově postižené jedním z nejvhodnějších sportů, protože
povzbuzuje jejich tělesný rozvoj“ (Corley, et al. 1989).
Plavání ZP má pozitivní vliv na upevňování zdraví. Příznivě působí na jedince z
hlediska tělesného, protože dochází k zatížení všech svalových skupin a rozvoji
fyziologických funkcí (cévní soustavy, dýchací soustavy, svalové soustavy, CNS). Lidé
se zrakovým postižením jsou obecně v pohybových aktivitách spíše pasivní, a proto je
posilování a relaxace svalových skupin důležitá pro správné držení těla, zlepšení
motorických schopností a rozvoj koordinačních schopností, ale i z hlediska
psychického, protože se nevidomý může věnovat pohybové činnosti spolu se zdravými.
Zároveň psychicky pozitivní působení vodního prostředí umožňuje provádět volné
pohyby a může docházet k ovlivnění duševní pohody (Holubová, 2000).
Tělesná cvičení jsou významným prostředkem zdravotní péče ve smyslu
regenerace tělesných a duševních sil, prevence a kompenzace nepříznivých vlivů na
organismus a rehabilitace po úrazech a onemocnění. Jestliže pro zdravé občany je
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tělesná výchova denní potřebou, pak pro občany oslabené je životní nutností. V tomto
kontextu je plavání jednou z nejvhodnějších pohybových aktivit. Je to jedna ze
základních motorických dovedností, kterou lidstvo zná už po staletí. Velká výhoda
plavání je v tom, že je možné jej provozovat na jakékoliv úrovni napříč věkovými
kategoriemi, proto se člověk může pohybovat ve vodě od kojeneckého věku až do
pozdního stáří. Plavat mohou lidé tělesně vyspělí i lidé málo zdatní, zdraví a sportovně
nadaní a také handicapovaní a zdravotně oslabení (Nešněrová, 2007).
Plavání všestranně a rovnoměrně zatěžuje svalstvo, především velké svalové
skupiny, ale i svalové skupiny, které jsou v běžném životě zanedbávány. Vodní
prostředí uvnitř bazénu má díky hydrostatickému tlaku, který nadlehčuje tělo, pozitivní
vliv na pohybově podpůrný systém člověka a umožňuje tak cvičení lidem s omezenou
hybností. Především u poruch páteře, poruch stavby dolních končetin i oslabení
vnitřních orgánů. „Vyvážené plavecké pohyby korigují často se vyskytující svalové
dysbalance, které jsou způsobeny např. pohybem na vozíku nebo používáním jiné
kompenzační pomůcky“ (Kovář, 1997).
Vodorovná poloha těla pozitivně ovlivňuje činnost srdečně cévního systému.
Usnadňuje cirkulaci krve a společně s činností svalů a pravidelným dýcháním přispívá k
dobrému prokrvení tkání. Dále je zde velmi podstatný fakt, že plavání pomáhá k rozvoji
dýchacího aparátu a příznivě ovlivňuje rozvoj vitální kapacity plic. Při správném
dýchání do vody během plavání zároveň posilujeme dýchací svaly. S tím je spojena
úroveň tělesné kondice. Při dlouhodobém aerobním a kondičním plavání může člověk
podstatně ovlivnit a zvýšit svoji tělesnou kondici. Obzvláště v oblasti ZP je to velmi
podstatné, jelikož u tělesně, ale i zrakově postižených, má tělesná výkonnost velmi
podstatný vliv jak na soběstačnost, tak na psychickou odolnost (a promítá se i na
postavě plavce), (Dobrý, 2007).
V neposlední řadě plavání v bazénu, ale i na otevřené vodě, má výrazný vliv na
otužování a zlepšení obranyschopnosti organismu. Proto je doporučováno především v
dětském věku, ale i ve stáří. Chladné vodní prostředí totiž podněcuje tělo k
termoregulaci a zlepšuje prokrvení.
Plavání je tak velmi komplexní a zdraví prospěšná aktivita, která se dá
provozovat napříč všemi věkovými kategoriemi bez rozdílu pohlaví a zdravotních a
výkonnostních dispozic. A především v oblasti OSP (osob se specifickými potřebami)
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je to mnohdy jediná pohybová aktivita, která jde u této skupiny provozovat (Hájíček
2017).

2.2.3 Výuka plavání zrakově postižených
Plavecká výuka zdravých a postižených osob vychází ze společných základů a
metodiky. Přesto je nutné u každého postižení zohlednit dané možnosti, částečně upravit
metodiku nácviku. Je potřeba si uvědomit, že výuka postižených, neprobíhá stejně
rychle jako u zdravých jedinců. Například u ZP je ve vodním prostředí prakticky
vyřazen sluchový analyzátor a též odlišně funguje hmatové a rovnovážné ústrojí.
Všechny tyto změny navozené specifikami vodního prostředí poté ovlivňují potopení
hlavy, plavecké dýchání, orientaci pod hladinou, splývavé polohy atd. (Kvapilová,
2004).
U výuky osob s postižením vždy platí, že musíme předpovídat, že se ve skupině
může vyskytovat jedinec s nejzávažnějším postižením daného typu a tomu je nutné
přizpůsobovat hodinu a program. U zrakově postižených, tak tvoříme přípravu na
výuku nevidomých. Nevidomí plavci jsou nejvíce limitováni a tak je potřeba být
připraven a počítat s variantou že se jich ve skupině ZP může vyskytovat hned několik.
Proto si na úvod stanovíme menší cíle a pomalejší postup. Nachystáme si více
základních cvičení, volíme více opakování, případně trávíme více času předváděním
pohybu na sucho či ve vodě, než se nevidomí naučí daný pohybový vzorec, a poté
postupujeme dál. V případě že naši skupinu plavců tvoří jen lehce zrakově postižení,
vycházíme ze stejné přípravy, jen posouváme hranice, kam můžeme ve výuce zajít a
klademe si vyšší cíle. Zároveň musíme být připraveni na to, že výuka může probíhat
rychleji a mít v záloze cvičení či hry navíc. To velice pomáhá plynulosti hodiny a
usnadňuje práci učitele či trenéra. Základním cílem by tak mělo být naučit ZP plavat
jedním plaveckým způsobem bez asistence, což znamená volný pohyb plavce bez
omezení.
Výuka plavání u ZP se příliš neliší od výuky u běžné populace. Jedním z
hlavních rozdílů je možnost využití všech smyslů. V této oblasti jsou ZP ochuzeni o
zrakovou složku, která nefunguje tak dobře, nebo zde neexistuje. To má za následek
sníženou schopnost pohybové představivosti, tolik potřebné při učení nového pohybu.
„Představy získané hmatem přinášejí oproti zrakovému vnímání méně informací, ale
jsou přesnější než informace získané sluchem. Fyziologickou citlivost hmatového
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analyzátoru nelze zvýšit. Schopnost vnímání hmatem lze vylepšit systematickým
výcvikem techniky, rozvojem obratnosti prstů a ruky, schopnosti zapamatovat si
hmatové vjemy“ (Keblová, 1999).

2.2.4 Etapy plavecké výuky
V české didaktice plavání rozlišujeme následující 3 etapy plavecké výuky:
přípravná, základní a zdokonalovací (Čechovská, 2003). V přípravné etapě se učíme
adaptaci na vodní prostředí a základní plavecké dovednosti, jejichž zvládnutí je dobrý
předpoklad pro postup do základní etapy. Základní etapou, chápeme učení se jednomu
plaveckému způsobu. Zde učí nováčci a lehce pokročilí, základnímu způsobu, který je
pro ně v daný okamžik primární a jsou schopni se díky němu bezpečně pohybovat ve
vodě. Ve zdokonalovací fázi se zdokonalujeme v technice a učíme se dalším plaveckým
způsobům.

2.2.5 Přípravná a základní etapa plavecké výuky
Základní krok je první kontakt s bazénem či vodní plochou. Jedná se o naprosto
jiné, neznámé a nepřirozené prostředí. Proto je jako první nezbytné zvládnout adaptaci
na vodní prostředí. Zde se snažíme postupně odbourávat nepříjemné pocity, které
mohou ZP neplavci mít. Zrakově postižené děti vykazují v procesu adaptace na
podmínky plavecké výuky, výrazné zvláštnosti, které se významně promítají do celkově
protrahovaného a výrazně individuálního procesu sžívání se s vodou. Na celkově delší
době adaptace zrakově postižených dětí na vodní prostředí se podílejí zejména
(Šarinová, Čechovká, 2001):


zraková vada a eventuálně další zdravotní komplikace,



síla nových podmětů - neznámé prostředí, nový lidé, teplota vody,
fyzikální účinky vodního prostředí,



hluk a zhoršená akustika prostoru většiny plaveckých bazénů,



nevhodné osvětlení,



vliv sociálního prostředí.

Jedním z podstatných faktorů je hluk. Ten bývá často opomíjený, a především
při výuce nevidomých neplavců je třeba myslet na to, co nejvíce zmírnit okolní hluk.
Ten bývá všeobecně velmi stresující a zároveň zde vyřazuje sluch jako jeden z hlavních
nástrojů orientace ZP. Jiné akustické vlastnosti budovy bazénu, řev dětí, silné nárazy na
vodní hladinu způsobené skoky do vody a šplouchání vody se může rychle stát noční
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můrou nevidomého neplavce a důvodem ukončení jeho působení ve výuce. Je proto
potřeba se co nejvíce snažit zajistit adekvátní prostředí. S tím souvisí i osvětlení bazénu.
To se týká především slabozrakých. Zde může mít zásadní význam i výběr bazénu a
jeho vany. Zde může docházet k tomu, že při zhasnutém osvětlení a tmavé barvě
bazénové vany (především modré a nerezové vany) se bazény stávají tmavé a ZP plavec
není schopen orientace pod hladinou. Prakticky tak necháme slabozrakého plavat
poslepu, což není optimální a je potřeba zajistit bazén s přírodním i umělým osvětlením.
Po zvládnutí adaptace na vodní hladinu začínáme s výukou základních
plaveckých dovedností. Mezi pět základních dovedností patří: plavecké dýchání,
orientace pod vodní hladinou a v bazénu, vstupy a pády do vody, vznášení a
polohování, záběrové polohy a rozvoj pocitu vody (Čechovská, Miler 2008).
V plavání ZP jako první učíme dýchání do vody. Tato výuka probíhá stejně jako
u zdravé populace, pro ZP je však zásadní složkou. Stává se, že pokročilí ZP plavci
neumí vydechovat do vody. U rekreačních plavců je časté že plavou s hlavou nad
hladinou, my se však snažíme už začátečníkům vštípit, že tato technika je chybná a je
třeba správně vydechovat pod hladinu. Především u těžce ZP a nevidomých je třeba
začínat tímto nácvikem dýchání pod hladinu, aby si co nejdříve zvykli na zanoření
obličeje do vody. Díky tomu je pak nepřekvapí vlny a další momenty kdy dochází
k nepředvídatelným nárazům vody na hlavu a obličej. Když umí tyto vlivy eliminovat,
dokáží zachovat klid jak při bazénovém plavání, tak při plavání otevřené vodě, což je
podstatné pro bezpečnost plavců (Hájíček, 2017).
Orientace pod vodní hladinou, je dovednost, kterou učíme jen lehce slabozraké.
U nevidomých provádíme potápění spíše jako zpestření hodiny či zábavný prvek.
Potápíme se na dno bazénu nebo lovíme puky, aby nevidomí věděli jak je hluboký
prostor pod nimi a měli lepší představu o tom kde plavou a jak bazén vypadá na dně
(Hájíček, 2017).
Vstupy a pády do vody jsou kategorií, která především u nevidomých není příliš
oblíbená. Nenadálý pád do neznáma může vyvolat strach i u zdravého jedince. Přesto je
potřeba nevidomé na tuto situaci připravit, jelikož v jistých život ohrožujících situacích
jim může zachránit život. Proto začínáme pády z kraje bazénu, a postupně přecházíme
na skoky. Vždy s uvážením k danému postižení a stupni plavecké způsobilosti (Hájíček,
2017).
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Záběrové pohyby jsou specifickou dovedností, která je však důležitá pro rychlý
a efektivní pohyb ve vodě. Většinou začínáme u scallingu, poté přecházíme na výuku
záběru u jednotlivých plaveckých způsobů, primárně kraulu a prsou (Hájíček, 2017).
Vznášení a polohování. Je důležité pro udržení dobré polohy těla při plavání.
Zároveň může sloužit jako forma relaxace. Pro nevidomé mohou být tyto polohy
nepříjemné, z důvodů houpající se hladiny. Je proto důležité hlavně v začátcích být na
blízku a zajištovat podporu a v případě nějakého problému plavce včas zachytit a
postavit na nohy (Hájíček, 2017).
Po zvládnutí základních plaveckých dovedností začínáme naplno pracovat na
výuce primárního plaveckého způsobu. Ten se snažíme volit podle výkonnostních a
fyzických předpokladů neplavce. Schopnější a silnější jedince učíme kraulu a jedince
pohybově pasivní učíme prsa. Je to z důvodu fyzické náročnosti těchto plaveckých
způsobů. Spoustu nových neplavců často projeví vlohy pro daný způsob už od začátku
výuky, kdy se snaží nějakým způsobem pohybovat vpřed. U jedinců, kteří se snaží volit
spíše současné pohyby paží či dolních končetin je jednodušší výuka prsou. Pro jedince,
kteří volí cyklické pohyby paží a snaží se napodobit střídavý kop je výuka kraulu jasnou
volbou. S tímto faktem pak pokračujeme ve výuce a snažíme se jim tento styl vštípit a
vypilovat, aby byli schopni souvisle plavat. Když plavci zvládají jeden plavecký
způsob, začínáme je učit dalším dovednostem ve vodě, jako jsou skoky, starty, či
základní obrátky. Na to dále nabalujeme další plavecké způsoby. Zde už pak začíná
zdokonalovací fáze, která pak může vrcholit kondičním a závodním plaváním.

2.2.6 Specifika plavecké výuky zrakově postižených
V případě výuky nového plavce či plavců s předchozí plaveckou zkušeností
postupujeme podle následujících kroků: prostorová orientace – samostatný pohyb –
zdatnost – zdraví (Šafáříková, 1999). V okamžiku, kdy je plavec po seznámení s
prostorem a prostředím uveden do vody, je potřeba zjistit, na jaké výkonnostní a
technické úrovni je. Proto první hodiny věnujeme diagnostice a zhodnocení základních
plaveckých dovedností. Tyto informace nám vždy velmi pomáhají při další práci a
přípravě na další činnost. Díky tomu víme, co plavci zvládají, co je potřeba zlepšit a kde
jsou jejich skryté rezervy (Hájíček, 2017).
Kromě základních dovedností je velmi podstatnou záležitostí zjistit etologii
zrakového postižení a kontraindikace spojené s pohybem ve vodě. Zde nastává řada
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problémů. U klientů dětského věku je problematické zjistit jejich postižení, jelikož sami
často nevědí, jak se dané postižení nazývá, a proto je nejlepší se dotázat rodičů, nebo
asistentů, kteří na děti dohlíží. U některých dospělých, se získanou zrakovou vadou,
bývá nepříjemné mluvit o daném postižení, a tak zjišťujeme jen nejnutnější informace.
Často se však stává, že asistent ani rodiče neznají přesnou diagnózu svých svěřenců a
dětí a pořádně nevědí, jaké mají kontraindikace pro vodní prostředí (Hájíček, 2017).
U zrakově postižených je velmi náročné predikovat, co je plavec schopen vidět.
Proto se snažíme dotázat plavců, případně je sami zařadíme do kategorií od B1 do B3.
Většinou plavci nebo jejich doprovod znají tuto klasifikaci a jsou schopni tak určit
jejich třídu. Toto dělení pak velmi pomáhá při výuce a tréninku. Pokud nejsme schopni
přesně určit stupeň postižení, je vždy lepší počítat s horší variantou postižení. Bazénové
prostředí pak tyto rozdíly do jisté míry snižuje a nám „stačí“ plavce připravit především
po stránce orientace v draze a při obrátce. Vždy se před zahájením výuky seznámíme s
aktuálním zdravotním stavem plavce a kontraindikacemi, které mohou významně
ovlivnit výběr vhodných cvičení. Např. při aktuálně zvýšeném nitroočním tlaku nelze
zařadit skoky, ani hlubší zanořování (Kovařovic, 2006)
Toto jsou nezbytné kroky, které musíme na začátku splnit u každého ZP plavce.
Chráníme tak bezpečnost všech zúčastněných a zároveň nám tyto informace slouží do
budoucna k tvorbě tréninkových plánů a možností dalšího rozvoje plavců.
Specifická skupina jsou osoby s kombinovanými vadami zrakového postižení a
dalších typů postižení. Těmto osobám je třeba věnovat větší pozornost, jelikož vyžadují
odlišný přístup a krom zrakového postižení musíme pracovat s dalším typem postižení.
Těchto osob v posledních letech přibývá a pro trenéry a učitele je třeba se učit pracovat
i s jinými typy postižení.
U výuky nových plavců se ZP se objevují větší rozdíly v plaveckých
dovednostech, ale stále vycházíme z principů určených pro zdravou populaci. Vždy se
nejprve věnujeme základním plaveckým dovednostem a pohybu ve vodě během
přípravné fáze plavecké výuky. Zde je potřeba být na blízku a dohlížet na plavce, být
s ním v kontaktu a dávat mu jistotu že se mu nic nestane. V základní fázi se věnujeme
výuce jednoho plaveckého způsobu. Po úspěšném zvládnutí základní techniky můžeme
nechat plavce plavat přes celou délku bazénu, ale pořád kontrolujeme a hlídáme, zdali je
v pořádku a netopí se. V přípravné etapě plavecké výuky je třeba počítat s různě
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velkými zábranami, především psychického rázu, a to hlavně u zcela nevidomých
jedinců (Kvapilová, 2004).
U ZP, a především u nevidomých, je potřeba všechno důsledně popsat, dát
plavci možnost se důkladně seznámit s prostředím bazénu a dalšími aspekty, které bude
ve vodě potřebovat pro své pohodlí a bezpečný pocit. Je nutné zvládnout
standardizované prostředí, vymezený prostor pro výuku, později i pro plavání. Pro
vlastní plaveckou lokomoci se snažíme nevyužívat dráhy u okrajů bazénu, neboť hrozí
bolestivý kontakt se stěnou bazénu a schůdky (Kovařovic, 2006).
Poprvé je dobré nechat plavce vstoupit do bazénu pomocí schůdků a první
hodinu může klidně trávit na mělčině, nebo u okraje bazénu, aby si bazén dobře osahal a
získal jistotu. Nového neplavce nikdy nepustíme samotného rovnou do vody. Je dobré
mu dát nadlehčovací pomůcku a přidělit mu asistenta, nebo na něj osobně dohlížet. Být
s ním ve slovním kontaktu a klidně se jej i dotýkat a pomalu zkoumat, jak je schopen se
pohybovat ve vodě. Začít s jednoduchými pohyby, a když jsme si jistí, že se zvládne ve
vodě pohybovat sám bez opory, můžeme odebrat pomůcku. Podáme mu informaci, kde
se nachází, co musí dělat, aby se udržel bezpečně na hladině, a můžeme ho nechat se
samostatně pohybovat ve vymezené dráze a v došlapné hloubce. Samozřejmě pod
dohledem. Když je schopen se udržet na hladině, je dobré začít s nácvikem základních
plaveckých dovedností, a poté samotných plaveckých způsobů (Kovařovic, 2006).
Samotný nácvik plaveckých způsobů je vhodné provádět nejprve „na suchu“. Je
potřeba všechny pohyby důkladně popsat, předvést na samotném plavci vedeným
pohybem, a posléze ho nechat zopakovat daný pohyb bez pomoci, abychom se
přesvědčili, že byl pohyb správně pochopen. Představu lze vytvářet pouze kontaktně,
vedeným pohybem (u menších postižení lze využít i ukázku), (Kovařovic, 2006).
První problém nastává u samotného předvedení pohybu, jelikož voda klade zcela
jiný odpor a u slabších plavců, nebo u plavců s horším těžištěm a svalovým tonem,
okamžitě po vstupu do vody vlivem působení tlaku a odporových sil dojde k rychlému
rozboření zkoušeného pohybového vzorce a plavec ve snaze udržet se na hladině není
schopen předvést pohyby, které mu byly před tím vysvětleny, a okamžitě přechází do
polohy a pozice, kterou má fixovanou jako pro něj bezpečnou, případně se začne topit.
Je tedy potřeba jednotlivé kroky postupně zdokonalovat a pracovat na nich nejprve
zvlášť, a posléze je skládat do jednotného pohybového vzorce.
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Velkým problémem u ZP je velmi často ponoření hlavy do vody, které je
potřebné pro zvládnutí všech plaveckých způsobů a pomáhá k účelnému a
efektivnějšímu pohybu ve vodě např. při splývání. Proto na této dovednosti pracujeme
už od úplných začátků (Kovařovic, 2006).
Dalším úskalím je samotná orientace v bazénu. Pokud je možnost plavání se
skupinou zrakově postižených buďto v celém bazénu, nebo v části bazénu, je nejlepší
vymezit daný úsek drahami. Ty dávají možnost se o ně zachytit a opřít, a tak se může
nechat plavec vést na druhý konec bazénu bez toho, aby příliš vybočoval z dráhy. V
krajních drahách je potřeba v rámci možností natáhnout dráhu, nebo zde nechat plavat
lépe vidící plavce. Je zde riziko kontaktu s boční stěnou bazénu a se schůdky. To může
mít za následek nejen zranění, ale i psychický blok, kterého se těžko zbavuje a klienta to
může od plavání odradit. Díky natažené dráze může zrakově postižený plavec poměrně
jednoduše držet směr a předejít kontaktu s ostatními plavci. U obrátkové stěny se pak
přesune k protější dráze a podél ní plave zpět. Takto ZP plavci opisují elipsu, která jim
pomáhá se bezpečně pohybovat v bazénu bez toho, aby jim hrozil náraz do stěny, nebo
aby ohrozili další návštěvníky areálu (Kovařovic, 2006).
Obrátky jsou řešeny individuálně, podle postižení, plaveckých dovedností a
zkušeností. U osob se zbytky zraku a nevidomých (třídy B1 a B2) se na výkonnostní
úrovni využívá funkce „tappera“ který pomocí tyče, která je zakončena měkkým
míčkem, ťuká plavci na záda v předem domluvené vzdálenosti, čímž mu dává signál k
obrátce. U rekreačních plavců se tato funkce nevyužívá. Buďto jsou na okraji připraveni
asistenti, kteří plavce přidrží, nebo je zastaví před okrajem. Popřípadě má plavec přímo
osobního asistenta u sebe ve vodě, ten plave s ním a vždy jej signálem zastaví. Další
technika využívaná u rekreačního plavání je počítání záběrů. Při standardní délce
bazénu a klidnému tempu plavání se dá spočítat počet potřebných pohybových cyklů na
překonání dané vzdálenosti a i nevidomý plavec je pak schopen plavat zcela sám, když
si svoje pohybové cykly počítá. Když má plavec pocit, že se blíží obrátková stěna,
většinou záběr prodlužuje. V případě zrychlení tempa je pak tato metoda nepoužitelná,
jelikož dochází k prodloužení záběru a zvýšení rychlosti, tudíž se plavec dostane k
obrátkové stěně rychleji než je zvyklý (Kovařovic, 2006).
Velmi podstatné je taky brát v potaz intenzitu a zatížení při výuce a tréninku. Je
běžné, že ZP jsou často spíše pasivní, jejich tělesná kondice je tak spíše nižší. Zároveň
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je potřeba uvážit návrat z bazénu domů. To může v případě, že plavci cestují sami a
není zajištěn přesun s asistentem či doprovodem, být velice náročné. Především u
nevidomých vyžaduje cestování velkou míru soustředění. Pokud plavce příliš zatížíme,
mohou být velmi unavení, ztrácet koncentraci a mít problémy s prostorovou orientací a
cestou domů. Proto nesmíme plavce příliš přetěžovat a intenzitu zatížení zvyšovat
postupně v řádu týdnů a měsíců (Kovařovic, 2006).

2.2.7 Volnočasové a kondiční plavání zrakově postižených
Plavání v oblasti OSP má tedy mnoho výhod. Krom toho že dochází ke zlepšení
tělesné kondice, což napomáhá soběstačnosti handicapovaných, je zde i velmi důležitý
socializační aspekt. V prostorách bazénů má ZP možnost kontaktu s dalšími lidmi a
plavci, což značně pomáhá psychice plavce. Osoba se ZP může navštěvovat bazén
sama, nebo s asistentem či jiným doprovodem. Plavání v bazénu vytváří podmínky k
získání nových přátel a to jak v individuální podobě, tak i ve skupinových hodinách
plavání pro ZP. V rámci plaveckých hodin pak může porovnávat své výkony s výkony
ostatních ZP plavců, což může všechny motivovat k dalšímu tréninku. Plavání ZP osob
je tedy vyhledáváno pro svou společenskou funkci, kterou využívají nejen ke kontaktu s
ostatními ZP, ale i k zábavě a motivaci a k dalším společným aktivitám (Lepore, 2007).
Problém ZP osob je vždy spojen s orientací v prostoru, která je náročná v
případě samostatné dopravy na sportoviště. V prostředí velkých měst a aglomerací je
dostupnost bazénu jednodušší. Dobrá infrastruktura ve městech umožňuje prakticky
přístup přímo před bazén, a pak i následně zpět domů. I přesto je třeba upozornit na
nástrahy, které číhají na cestě, a při první návštěvě bazénu tuto cestu se ZP projít. Při
tom je potřeba upozornit na záchytné body, které si má zapamatovat, aby mohl následně
tuto cestu využívat. Problém nastává v menších městech a na vesnicích, kde se
nevidomí bez pomoci neobejdou. Možnosti dopravy ZP na bazén jsou stížené a
pravidelné plavání se stává spíše ojedinělým zážitkem (Hájíček, 2017).
Po příchodu na bazén, je potřeba ZP seznámit s prostředím bazénu. To se týká
především velkých plaveckých areálů. Je také potřeba dohlédnout na pohyb v šatně, kde
se ZP mohou setkat s obtížemi v podobě rozházených laviček, nebo větší vlhkosti a
vody na podlaze, které mohou vést k pádu a úrazu.
Každý bazén nebo plavecký areál má specifické podmínky v oblasti šaten.
Někde jsou šatny společné, někde oddělené, případně se nejprve prochází převlékárnou
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a poté jsou skříňky na uložení věcí. Souvislosti s přístupem do bazénu a šaten je nutné
nejdříve vysvětlit a ukázat. Následuje vstup do sprch, kde je opět potřeba seznámit ZP s
umístěním sociálních zařízení, a sprch. V prostoru bazénu je pak důležité upozornit na
místo, kam si může uložit věci, a ty tam také musí po celou dobu zůstat a nesmí s nimi
být manipulováno. Následně je důležité popsat, kde je malá hloubka, velká hloubka,
skokanské můstky, zábradlí a kde jsou dráhy pro kondiční plavání. Všechny informace
slouží ZP k tomu, aby se sám mohl v prostoru pohybovat bezpečně a neplaval v
dráhách, které využívá někdo jiný. Nebo aby případně neplaval v místech, kde si hrají
děti či u skokanských můstků, kde může dojít k úrazu. Je proto lepší při první návštěvě
areálu mít doprovod, který s těmito záležitostmi pomůže, případně se obrátit na personál
bazénu. Ten však není povinen vyhovět, ale pokud je zařízení označeno jako
bezbariérové, měli by pomoci.
Pro pravidelné navštěvování bazénu tak potřebuje ZP znát cestu k areálu,
prostředí bazénu a mít natažené lajny. V ten moment by měl být schopen plavat bez
problému a bez závislosti na asistentovi. Tím pádem je schopen samostatně navštěvovat
sportoviště bez asistence, což ZP velmi zjednodušuje život (vlastní zkušenosti autora).
Pakliže se ZP plavci věnují plavání více a navštěvují bazén alespoň jednou
týdně, je velmi potřebné je naučit správné plavecké technice. Z důvodu nedostatečné
pohybové aktivity u ZP často dochází, k různým dysbalancím, zkrácením a ochabnutím
svalových skupin a velmi často také k nadváze Z těchto důvodů, je velmi důležité učit
klienty správné plavecké technice, aby nebyly posilovány jejich tělesné disproporce, ale
aby naopak docházelo k souměrnému a stejnému zatížení celého těla. Především při
dýchání u kraulu zdraví plavci často preferují jen jednu dominantní nádechovou stranu,
což má za následek vznik dysbalancí a zvýšené disproporcionality jedné strany krku a
trupu. Někdy nastává tak extrémní situace, že plavci, kteří nejsou schopni dýchat na obě
strany, příliš zatěžují horní polovinu trupu, ramen a hlavy, a jejich pohyb ve vodě se
stává kontraproduktivním. Z těchto důvodů, patří výuka korektní techniky plaveckého
způsobu mezi nejdůležitější činností učitele nebo trenéra plavání (Hájíček, 2017).
Dobré zvládnutí prsařské techniky je poměrně náročné především kvůli
koordinaci pohybů horních a dolních končetin, přesto jsou prsa širokou veřejností
akceptována více, než ostatní plavecké způsoby. Popularita prsařské techniky spočívá v
její snadné modifikaci, kdy člověk nemusí zanořovat hlavu pod hladinu, což je
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především u začínajících ZP plavců problém. Tato modifikace plavci umožňuje: 1.
plavat velice pomalu, 2. kontrolovat pohyb kolem sebe, 3. komunikovat s ostatními
plavci vedle sebe a za 4. může ZP plavec celkem dobře kontrolovat svoji polohu v
bazénu sluchem (Vlastní zjištění autora).
Výuka kraulařské techniky je sice trochu obtížnější, přesto se snažíme, aby ji
zvládli i ZP plavci. Výhodou kraulařské techniky je nízká energetická spotřeba, vyšší
rychlost plavání a tím i větší vliv na úroveň tělesné kondice a celková efektivita plavání
(Mandzák, 2014). U ZP kraulem většinou plavou až pokročilí plavci, a to z důvodů
zvýšených nároků na tělesnou kondici, což bývá velmi často problém, především u
začátečníků. V posledních letech, se snažíme tento trend měnit a začínáme výuku kraulu
už od začátečníků. Zde je osvojení kraulové techniky časově náročnější, ale úspěchy se
dostavují (Vlastní zjištění autora).
V praxi se stále setkáváme s tím, že ZP při plavání preferují prsařskou techniku
před kraulařskou. Důvodem můžou být již zmiňované zvýšené nároky na tělesnou
kondici u kraulu. I přesto že koordinace pohybů horních a dolních končetin u prsou
bývá často velmi špatná, jsou plavci schopni uplavat více bazénu, i když je jejich
technika neefektivní. Rovněž další faktory, které zmiňuji výše, mluví ve prospěch
prsou, ať už jde o možnost komunikace, tak především jednodušší orientace v prostoru
(Vlastní zjištění autora).
Co se týče výuky kraulu, je potřeba plavce nejprve naučit základním plaveckým
dovednostem. Především zanoření a orientaci pod hladinou. Při zanoření hlavy do vody
u kraulu a následném dýchání do boku dochází k zhoršení prostorové orientace a z
důvodů větší rychlosti se tak dostáváme k obrátkové stěně rychleji. Proto je potřeba
orientaci zvládat, aby nedošlo k úrazům. Když má plavec dostatečnou úroveň tělesné
kondice, může se soustředit na lepší provedení plavecké techniky a potom efektivněji
plavat. Je také důležité kontrolovat, aby plavec nepřetěžoval jednu nádechovou stranu,
ale dýchal rovnoměrně na každou stranu. ZP plavci jsou také schopni plavat kraul a
další způsoby na otevřené vodě, kdy pomocí signálů z doprovodné lodě dostávají
informace, jak moc mají zatočit do kterého směru, aby se drželi ve správném směru a
mohli plynule plavat vpřed (Kovařovic, 2006).
Dalším plaveckým způsobem je znak. Tento způsob je často využíván spíše jako
relaxační a odpočinkový, ale jsou i plavci, kterým znak vyhovuje zdaleka nejvíce. U
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znaku je potřeba zvýšené opatrnosti, jelikož při plavání znakem zaznamenáváme asi
největší rizika úrazu. Plavci plavou hlavou napřed a u těžce slabozrakých a nevidomých
je minimální možnost kontroly vzdálenosti, ve které se zrovna nachází vzhledem k
obrátkové stěně. Vlaječky zavěšené nad dráhou nevidomí nevnímají, tak jako značení
na krajích či dně bazénu. Plavci se tak musí spolehnout na své zhodnocení situace,
popřípadě na pomoc asistenta. Proto je důležité se držet u lajny a případně počítat
pohybové cykly a včas prodloužit intervaly záběru, aby nedošlo k nepříjemným
nárazům do hlavy. Tyto úrazy pak mohou mít u mnohých negativní vliv na jejich zrak i
další samostatné plavání (Hájíček, 2017).
V případě plaveckého tréninku bývá většinou přítomný asistent, který se ZP
plavce dotkne, případně mu dá jiný předem domluvený signál, aby včas zastavil, nebo
se otočil a nenarazil do stěny. Pro mnoho zrakově postižených může být znak velmi
nepříjemný z důvodů polohy na zádech na nestabilní ploše vodní hladiny. Ta může u
mnohých vyvolávat pocit nevolnosti. Další nepříjemností je pohled na strop bazénu,
který může být buďto nízko položený, nebo naopak příliš vzdálený, což může lehce
slabozrakým působit závratě, a především na otevřené vodě, kde takřka není možnost
kontroly vzdálenosti od mělčiny, může dojít až ke ztrátě povědomí o prostoru a
odplavání příliš daleko od břehu. Znakařská technika je ale vhodná pro zkušenější
plavce, kteří dokáží odhadnout moment, kdy se blíží ke zdi (Hájíček, 2017).
Posledním plaveckým způsobem je motýlek. Ten se však na úrovni rekreačních
plavců prakticky nepoužívá a u slabozrakých to není výjimkou. Důvodem je jeho velká
technická a tělesná náročnost. V plavání ZP spíš využíváme modifikace a prvkové
plavání. Například používáme delfínové vlnění s deskou, případně motýlkové paže s
kraulařským či prsařským kopem. Jde tedy spíše o zábavný prvek, než o snahu
proniknout do techniky motýlku (Hájíček, 2017).

2.2.8 Závodní plavání zrakově postižených
Po zvládnutí základní výuky může ZP jedinec přejít na výkonnostní plavání.
Podmínkou je získání základu techniky plaveckých způsobů, talent a jistota orientace ve
vodním prostředí. Dopracovat se k vysoké výkonnosti obnáší jisté tělesné předpoklady
jedince a dlouhodobý cílený trénink pod odborným vedením (Štěpánek, 2011). V České
Republice spočívají největší problémy nevidomých plavců v zajištění odpovídajících
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podmínek pro tréninkovou přípravu, v omezených možnostech soutěžení, a v celkové
vysoké ekonomické náročnosti plaveckého sportu (Čechovská, 2001).
Zrakově postižené sportovce dělíme do klasifikačních skupin (Viz. Kapitola
2.1.3) podle ostrosti zraku, nebo zorného pole. Skupiny nesou označení B1, B2 a B3.
Ne každý, kdo špatně vidí, může být do těchto skupin zařazen, jelikož se zrak posuzuje
s nejlepší možnou korekcí (s brýlemi a za nejlepších světelných podmínek). Toto
kritérium vylučuje podstatnou část populace, protože jim korekce zajišťuje
plnohodnotné vidění (Štěpánek, 2011).
Významný aspekt pro závodní plavání tvoří etologie zrakového postižení.
Především v souvislosti se získaným a vrozeným postižením. Tento aspekt bývá často
přehlížen, ale jedná se o jeden z hlavních rozdílů významně ovlivňující předpoklady pro
práci ve sportovním tréninku. Vrozená postižení se projevují lépe zvládnutou
prostorovou orientací a celkovou adaptací na dané postižení. Nevidomí, kteří mají
postižení vrozené tak mají předpoklad k tomu lépe zvládat přesuny na trénink, orientaci
v areálu bazénu a lépe se srovnávají s vyřazením zraku ve vodním prostředí, což dokáží
kompenzovat jinými smysly. Nevýhodu však mají při učení novým podmětům a
pohybům. Plavecká motorika je velice specifické na naučení. U ZP je rozvoj motoriky
opožděný vlivem jejich vady a můžeme pozorovat rozdíly v nestejné době při
osvojování dovedností a chápání pohybového úkolu jako je tomu u dobře vidící
populace (Chapmen, Stone 1988). V plavání ZP se především využívá učení vedeným
pohybem, které však musí probíhat na suchu a ve vodě se velmi těžko simuluje a
informace přijata na souši se těžko přenáší do vodního prostředí. Proto je převedení
daného pohybu do vodního prostředí jedním ze zásadních úkolů při tréninku ZP a
především nevidomých. Tato metodika však zabírá příliš mnoho času, který by bylo
potřeba věnovat kondičnímu tréninku.
Naproti tomu lidé se získaným postižení jsou znevýhodněni v prostorové
orientaci a s celkovým mentálním a psychickým přijetím daného postižení. Adaptace na
onemocnění zraku či na jeho úplnou ztrátu je velmi individuální. Závisí tak na osobnosti
každého člověka, jak se s nově vzniklou situací vyrovná (Hartl, 2004).
Čím dříve dokáží osoby dané postižení přijmout a sžít se s ním, tím lépe se pak
mohou zaměřit na učení prostorové orientace a dalších činností. Základy těmto
procesům je tak potřeba dát během několika měsíců po zhoršení zdravotního stavu a
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postupně je zdokonalovat, zatímco lidé s vrozeným postižením se toto učí postupně
několik let. U plavců s předchozí plaveckou, případně závodní zkušeností a získaným
zrakovým postižením, je samotná práce v bazénu poměrně zjednodušená. Nejen že má
plavec dobrou představu o pohybu, ale lépe reaguje na podměty a může tak více času
věnovat samotné kondiční přípravě než technickým cvičením. Je tedy sice znevýhodněn
v oblasti přesunu na sportoviště a samotném pohybu po sportovišti, ale v momentu kdy
se dokáže adaptovat na vodní prostředí bez zrakové kontroly je v tréninku zvýhodněný,
co se pohybových schopností a rychlostí učení týče (Vlastní zjištění autora).
V tréninku při výkonnostním plavání ZP se uplatňuji jisté odlišnosti. Jednou z
nich je menší počet plavců v dráze, kůly bezpečnosti. Další odlišnosti je u ZP
postiženého interakce s trenérem a dalšími sportovci. „Interakce má u ZP mimořádnou
váhu, neboť bývá většinou ztížena vlivem postižení. Komunikace klade tím vetší nároky,
čím je zraková složka horši. Trenér tak má nelehkou úlohu, když nemůže např. ve
vysvětlování techniky demonstrovat ukázku a je odkázán jen na verbální popis“
(Dovalil, 2008).
S nárůstem výkonnosti a potřebou větších tréninkových dávek se přistupuje k
integraci do běžného plaveckého klubu, zejména u kategorii B2 a B3. Zde se jedná o
zásadní moment pro budoucí výkon ZP plavce. Hlavní roli zde hraje interakce mezi
trenérem, tréninkovou skupinou a samotný ZP plavcem. Jedná se o to, že ZP mění
prostředí tréninku, nemusí se jednat přímo o bazén, ale změna tréninkových dávek,
intenzity zatížení a tréninkových metod může být klíčová pro budoucí výkonost a rychlá
adaptace na tyto procesy je zásadní. Soužití s tréninkovou skupinou hraje také klíčovou
roli. Je potřeba, aby kolektiv přijal ZP plavce jako součást týmu a bral ho jako kolegu a
respektoval jeho nároky a specifika. Je přínosné když tréninkový parťáci dokáži pomoci
s orientací v areálu, dopravou na sportoviště a dalšími úkoly, které zjednoduší život ZP
a ten má vetší možnost se soustředit na plavání a trénink. V neposlední řadě je klíčová
interakce s trenérem. Pro toho to může být první zkušenost se ZP a tak je v úvodu třeba
hodně komunikovat a nastavit postupy jak pracovat, aby mohla být spolupráce co
nejefektivnější. Když se zapojení do tréninkového procesu zadaří, mohou být plavci
registrováni pod národním plaveckým svazem, a běžné se účastnit závodu se zdravými.
Vyrovnat se zdravým jedincům je tak významný motivační faktor postiženého
sportovce (Štěpánek, 2011).
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Koncepce tréninku zdravotně postižených má obvyklé složky, kterými jsou
příprava kondiční, technická, taktická a psychologická (Potměšil in Dovalil, 2002). V
kondiční přípravě se využívá stejných přístupu jako u zdravých, jen je třeba zohlednit
individuální omezeními vzhledem k postižení jedince. Snažíme se zde ve velké míře
zařazovat kompenzační cvičení pro korekcí dysbalancí, které jsou pro ZP typické.
Technická příprava má svá specifika a vychází z postižení, nebo nedostatečné kondiční
přípravy. To se projevuje zejména v počátečních fázích motorického učení při
seznamování se s pohybovým úkolem a s jeho pochopením, ale i při dalším postupu.
Zdokonalování dovedností zpravidla trvá déle, dostatečné stabilizace Ize dosáhnout jen
u výjimečných jedinců. Taktická příprava se v individuálních soutěžích soustředí
především na rozložení sil. U ZP je zde specifikum nemožnosti zrakové kontroly
ostatních plavců. V psychologické přípravě jde již před začátkem sportovní přípravy o
získání sebedůvěry a psychické rovnováhy.
Při pohybových aktivitách se musí ZP adaptovat na nezvyklé podmínky,
překonat strach z neznámého prostředí, z množství cizích lidi a nezvyklých zvuků.
Psychicky klid a pohoda jsou základem dobré spolupráce. ZP potřebuje delší čas
k získání pocitu důvěry, proto žádnou činnost nelze uspěchat (Bergl, 2001).
Plavci soutěží dle pravidel FINA, IPC a IBSA. Pravidla IPC mají přednost před
pravidly IBSA. Plavou se všechny způsoby a vzdálenosti, pouze na obrátce se u
některých plavců vyžaduje asistence druhé osoby (tapper), která plavce upozorní na
obrátku poklepem holi k tomu účelu přizpůsobenou (zakončena měkkým míčkem). Na
všechny plavce se též vztahuje zákaz používání zakázaných látek a metod dopingu (IPC
pravidlo č. 5.1).

2.2.9 Etapy sportovního tréninku a tréninkové cykly v plavání ZP
V plaveckém tréninku zrakově postižených se dle základů sportovního tréninku
uplatňují jednotlivé etapy základního, specializovaného a vrcholového tréninku. V
základní etapě jde jako u jiných sportů zejména o celkový harmonický rozvoj osobnosti,
upevnění zdraví, podporování přirozeného tělesného a psychického vývoje (Dovalil,
2002).
V plavání ZP se v základní etapě jedna zejména o nácvik na pravidelné zatíženi
a vytvořeni kladného vztahu k tréninku. Důraz je kladen na techniku jednotlivých
plaveckých způsobu. ZP plavcům tato etapa zabírá tím delší čas, čím je zrakový
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handicap závažnější. Většině plavců se díky mnoha okolnostem spojeným s jejich
postižením nemusí podařit přes tuto etapu dostat. Ve specializovaném tréninku přibývá
důraz na kondiční oblast (rychlostní, vytrvalostní, silové a další schopnosti). Výkon ve
specializaci dosud zůstává mírně v pozadí. V plavání zrakově postižených bývá tato
etapa až na výjimky vrcholem, proto většina sportovců plave na významných soutěžích
několik disciplín, které se liší, jak svou vzdáleností, tak i plaveckým způsobem
(Štěpánek, 2011).
Etapa vrcholového tréninku má za cíl dosáhnout co nejvyšší výkonnost ve
specializované disciplíně. Trénink se vyznačuje enormními dávkami co se do počtu
tréninkových dnů za rok a tréninkových hodin týče. Do této etapy má šanci proniknout
jen málo ZP plavců na světě, kteří navíc potřebují výraznou podporu ve své zemi.
Tréninkové cykly se u většiny zrakově postižených plavců podřizují nejvýznamnějším
soutěžím, kterými jsou Letní Paralympijské hry a Mistrovství světa a většinou jsou tak
plánovány na 2 až 4 roly. Během těchto cyklů jsou dalšími významnými závody
(národní) Mistrovství ČR a Mistrovství ČR postižených a případné IBSA World Games
konané jednou za 4 roky (Štěpánek, 2011).
Sportovní příprava ZP se snaží co nejvíce přiblížit charakteristikám základního
plaveckého tréninku. V období bezprostřední přípravy na vrchol se trénink může blížit
specializovanému tréninku, ale zdaleka nedosahuje jeho parametrům režimovým ani
objemovým (Čechovská, 2001). Schopnost akceptovat profesionální zavodní přípravu
má jen malé množství ZP, přesto že se rozdíly v posledních letech snižují, je
nepravděpodobné že by se v budoucnu našel ZP plavec schopný výrazně konkurovat
zdravým plavcům.
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3. Cíle práce, výzkumné otázky, úkoly práce
3.1 Cíle práce
Cílem práce je zjistit rozdíly mezi plaveckou technikou zrakově postiženého
plavce a plavce bez zrakového postižení.

3.2 Výzkumné otázky
Do jaké míry ovlivňuje plaveckou techniku úroveň zrakového postižení?
Dosáhnou kategorie B2 a B3 lepších výsledků než B1?
Dosáhnou zrakově postižení plavci lepších výsledků než plavec bez zrakového
postižení?
Zvyšuje snížená orientace zrakově postižených laterální a vertikální složku
záběru u kraulu?
Ovlivňuje snížená zraková kontrola rychlost záběru zrakově postižených
v porovnání s plavcem bez zrakového postižení?
Zaručuje vysoká efektivita záběru rychlejší čas u všech probandů?
Zaručí vysoká průměrná propulzní síla lepší čas u všech probandů?

3.3 Úkoly práce
1. Rešerše literatury a její studium
2. Vytváření obsahu práce
3. Sepisování teoretické části práce
4. Příprava experimentální části
5. Realizace výzkumu
6. Sepsání protokolu u každého probanda
7. Analýza grafů
8. Vyhodnocení individuálních výsledků
9. Vyhodnocení souhrnných výsledků
10. Rozbor výsledků v diskuzi a vytvoření závěrů
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4. Soubor a metodika práce
4.1 Charakteristika výzkumného souboru
Zkoumaný soubor se skládal ze tří zrakově postižených plavkyň a jedné
plavkyně bez zrakového postižení. Hlavním kritériem pro všechny plavkyně, byla
schopnost plavat plavecký způsob kraul. U zdravé plavkyně jsme požadovali zdravý
zrak bez užívání jakýchkoliv kompenzačních pomůcek (brýle na čtení, kontaktní
čočky). Zrakově postižené plavkyně jsme vybírali na základě jejich postižení, přičemž
jsme chtěli z každé klasifikační skupiny jednu plavkyni, která odpovídá klasifikaci
podle IBSA (viz kapitola 2.1.3).
Všichni probandi byli plnoletí ve věkovém rozmezí 24-44 let. Před
absolvováním výzkumu byli obeznámeni s testování a všichni dobrovolně podepsali
informovaný souhlas EK FTVS (příloha č. 2). To byla klíčová podmínka, na jejímž
základě mohli být zařazeni do výzkumu. Všem byly zajištěny stejné podmínky a každý
proband podstoupil tento výzkum dobrovolně a po konci výzkumu bude každý
obeznámen s jeho výsledky a dostane doporučení pro další práci a zlepšení.
S každým probandem jsme individuálně vyplnili protokol, který je vložen níže
(viz kapitola 5 výsledky a diskuze). Na základě tohoto protokolu jsme plavce přiřadili
do příslušné kategorie podle zrakového postižení. Z protokolů jsme následně vycházeli
při vyhodnocování grafů a stanovování výsledků a závěrů.
Probandi museli splňovat základní podmínky výzkumu. Být zrakově postižený,
nebo zdravý, a být schopen plavat plaveckým způsobem kraul. Každý plaval tímto
plaveckým způsobem úsek dlouhý 50 metrů. Úkol každého probanda bylo plavat co
nejrychleji. Cílem pak bylo především u zrakově postižených narušit možnost počítání
záběrů a dostat je do diskomfortní situace, ve které se mohou projevit rozdíly v
technice. To může ukázat hlavní rozdíly v technice zdravých a zrakově postižených
plavců.

4.2 SmartPaddles
Pro tuto práci jsme se rozhodli použít přístroje SmartPaddles, které pracují na
principu tenzometrů a jsou schopny zaznamenávat silové ukazatele a jednotlivé roviny
záběru v průběhu záběrového pohybu plavce.
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„SmartPaddle je zařízení, pomáhající vidět to co nemusí být na první pohled
zjevné. Zobrazuje distribuci sil plavce během záběru a ukazuje, jestli je plavec schopen
efektivně použít svalovou sílu ve správném směru a v pravý čas
(smartpaddle.trainesense.com, 2019).“
SmartPaddle jsou malé „destičky“ které se s pomocí 2 gumiček umístí na prsty
podobně jak odporové desky, s kterými můžete monitorovat průběh tréninku, především
záběrový pohyb horních končetin.
Obrázek č. 10, 11, 12: Aktivované SmartPaddles, SmartPaddles na nabíječce,
SmartPaddles připravené k použití v bazénu (https://smartpaddle.trainesense.com,
https://webstore.trainesense.com, http://bechamp-swim.com/smart-paddles)

Riku Rimpelä, mluvčí společnosti Trainesense uvedl, že „v plavání většinou
sledujeme uplavané metry a intenzitu tréninku, ale už ne efektivitu pohybu. Není možné,
aby trenér sledovat vše, co plavec dělá. Z těchto důvodů jsme vyvinuli SmartPaddles,
které na základě změny tlaku a rychlosti vizualizují trajektorii záběrového pohybu
plavce. Po dokončení plaveckého tréninku se zařízení spáruje se smartphonem a pošle
všechna data, která se zálohují na cloudu a která je možné kdykoliv a kdekoliv otevřít a
pracovat s nimi“ (fastlane4.com, 2019 ).
Výrobcem je Finská startupová společnost Trainesense Ltd., která začala
patentovanou technologii SmartPaddles prodávat do světa v roce 2018 po 3 letech
vývoje. SmartPaddles změří uplavanou vzdálenost, čas na kolo, počet záběrů, frekvenci
záběrů a efektivitu záběru. Jejich hlavní výhoda je, že měří síly záběru, rychlost záběru,
a trajektorii záběru. Zaznamenané informace lze okamžitě vyvolat a pracovat s nimi i
v průběhu tréninku. Dále měřená data zprůměruje a zobrazí do grafu, či vykreslí křivku,
pak data pošle do smartphonu a trenér tak hned vidí, jak jeho plavec aktuálně plave.
Může tak plavce kontrolovat nejen po konci tréninku ale i během tréninku. Je to tedy
ideální pomůcka pro plavce, který tak okamžitě ví jak a kdy správně dávkovat sílu.
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Zároveň pomáhá trenérům monitorovat změny a ovlivnit projev techniky plavce
v aktuálním čase (Bechamp-swim.com, 2019).

4.3 Metody sběru dat
Výzkumu se účastnila skupina tří zrakově postižených (B1, B2 a B3) a jeden
proband bez zrakového postižení. Všichni probandi jsou ženského pohlaví. Všichni
probandi jsou kondiční plavci s několika letou plaveckou zkušeností.
V průběhu testování jsme se snažili vytvořit stejné podmínky pro všechny
testované. Test probíhal na 25 metrovém bazénu v Tyršově domě, který všichni
probandi dobře znají. Každý testovaný dostal dostatečný čas na rozplavání, minimálně
10 minut a měl možnost se rozplavat podle individuálních potřeb. Test probíhal
v prostřední dráze ohraničené lajnami, tak jak jsou zrakově postižení zvyklí plavat, aby
je neomezovala zeď bazénu a schůdky a předešlo se tak případným úrazům a zraněním.
Během testu plaval v dráze pouze testovaný plavec. Testování probíhalo v červnu po
koronavirové pauze. Všichni plavci byli minimálně 3 měsíce mimo bazén, což
zaručovalo stejné startovní podmínky pro všechny.
Průběh testu probíhal následovně:
1. Test se plaval na vzdálenost 50 metrů v maximální intenzitě.
2. Před zahájením testu jsme museli aktivovat tenzometry SmartPaddles. Ty
jsme synchronizovali přes bluetooth s aplikací v mobilním telefonu. Po
nastavení jednotlivých destiček jsme destičku s bílými upínacími gumami
přiřadili k pravé ruce a destičku s oranžovými upínacími gumami přiřadili
k levé ruce.
3. Plaveckou dráhu jsme vymezili oddělovacími lajnami.
4. Plavci jsme vysvětlili, co po něm požadujeme a že mu nasadíme jednotlivé
destičky podle nastavení v mobilu.
5. Testování jsme zahajovali zvednutými dlaněmi z vody, aby se SmartPaddles
synchronizovaly přes bluetooth se smartphonem.
6. Následně jsme ve smartphonu zapli měření, čímž byly desky připraveny.
Následoval povel ke startu, po němž mohl proband zahájit test v průběhu
několika sekund.
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7. Ukončení testu bylo provedeno vypnutím stopek a zvednutými pažemi nad
hladinu. Data se načetla do aplikace a mohli jsme pokračovat s dalším
měřením.

4.3.1 Test na 50 m plaveckým způsobem kraul
Délku testu na 50 metrů jsme volili záměrně. Tříměsíční pauze, způsobená
covid-19, ovlivnila výkonnost všech plavců a bylo zřejmé, že by 100m vzdálenost
nezvládli všichni. Padesáti metrová vzdálenost je vhodná k udržení jak intenzity, tak i
určité techniky, protože plavce úplně nevyčerpá. Rovněž jsme chtěli, aby se plavci
nezaměřovali na kontrolu své techniky a aby daná technika vycházela z jejich
individuálního provedení.

4.4 Interpretace dat ze SmartPaddles
Všechna naměřená data byla zaznamenána a po konci měření automaticky
odeslána do systému Trainesense. Po přihlášení do webové platformy v internetovém
prohlížeči byla všechna naměřená data volně dostupná a následně zpracována do
tabulek. Ke každému probandovi jsme vytvořili protokol skládající se z plavecké
anamnézy a anamnézy zrakového postižení. Do protokolu jsme pak zakomponovali
patřičné tabulky a k nim odpovídající grafy. Každý graf a tabulku jsme vyhodnotili a
snažili se rozpoznat klíčové faktory výkonu a následně je popsat.
Při závěrečném hodnocení jsme věnovali pozornost plavecké a zrakové
anamnéze. Především u zrakově postižených jsme se snažili zohlednit tento faktor a na
jeho základě jsme hledali chyby a možné odchylky od ostatních probandů.
SmartPaddles analyzují jednotlivá data na základě jednoho bazénu (Lap), což
odpovídá plavané délce 25m. Při plavání 50 metrů, systém změří 2 bazény a z nich
vytvoří průměr. Při měření jednotlivých bazénů systém zaznamenává údaje každé 0,04s,
a do finálního průměru pak data zapisuje s přesností na 0,01s. Každý záběr paže se
snímá, systém jej vyhodnotí a zprůměruje vzhledem k délce bazénu, a po doplavání
vytvoří celkový průměr. Zde mohou nastat rozdíly a výkyvy v křivkách, především u
středních a dlouhých vzdáleností. Ve finále pak platí, že v délce bazénu máme
podrobnější data, zatímco průměr nám dává komplexní pohled na celé měření. Právě
v důsledku průměrování pak mohou být některá data zkreslená a nepoužitelná pro
finální verzi.
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Pro získání některých dat je třeba daná data vyhledat v samotném grafu.
Přiložením kurzoru myši k dané části grafu se zobrazí údaje o velikostech síly (obrázek
č. 13). Tyto údaje jsme poté zaznamenali do tabulek pro větší přehlednost a komparaci.
Obrázek č. 13: Zobrazení velikostí síly

Všechny měřené výsledky byly pro lepší orientaci zaznamenány do tabulek a
grafů. Jednotlivé síly jsou v tabulkách popsány v angličtině z důvodů lepšího užití
zkratek a korelace mezi grafy a oficiálním systémem Trainesense. Skalární veličiny jsou
zapsány podle standartního zápisu fyzikálních veličin.
SmartPaddles jsou velice sofistikovanou pomůckou a grafy které tvoří, jsou na
první pohled komplikované, ale po nějakém čase se s nimi člověk naučí pracovat a
může tak naplno využít jejich potenciál.
U grafů kde porovnáváme obě paže, je pravá vždy tečkovaná linka a levá je plná
celistvá linka. Sloupcové grafy zachycující distribuci sil, záběrovou fázi a fázi přenosu.
Horní pole patří vždy pravé paži, spodní pole patří vždy levé paži. První graf z leva
značí prvních graf z 25 metrů, druhý graf na témže řádku značí druhých 25 metrů.
Jeden z hlavních parametrů, které SmartPaddles měří, je síla. Zelenou je vždy
zachycena síla propulzní (dopředná). Tedy výsledná síla, která nás žene kupředu. To je
ten nejpodstatnější ukazatel. Žlutě je síla laterální (horizontální) a červeně síla
vertikální. Na obrázku č. 14 vidíme naměřenou sílu za čas plaveckého záběru. Na
obrázku č. 15 pak velikost síly, kterou vyvolá plavec, při jednotlivých záběrech během
plavaného úseku. Jednotlivé záběry jsou zprůměrovány a zaznamenány v kolonce, Avg
(average: průměr).
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Obrázek č. 14: Porovnání působení síly obou paží

Osa x: Time (čas), (s)-průměrný čas záběru v sekundách, Osa y: Force (síla), (N)-zprůměrovaný celkový
součet všech sil, kterými plavec působí v daném okamžiku, přerušovaná linka: pravá paže, plná linka:
levá paže, zelená plná/přerušovaná linka: propulzní síla, žlutá plná/přerušovaná linka: laterální síla,
červená plná/přerušovaná linka: vertikální síla

Obrázek č. 15: Porovnání síly jednotlivých záběrů vybrané paže

Osa x: Číselný údaj=záběr paže, avg=průměr, osa y: síla (N), zelený sloupec: propulzní síla, žlutý
sloupec: laterální síla, červený sloupec: vertikální síla

Obrázek č. 16 znázorňuje rychlost paže během záběru. Tato data ukazují jakou
rychlost má paže plavce v průběhu záběru.
Obrázek č. 16: Porovnání rychlosti obou paží v průběhu záběru

Osa x: Time (čas) (s)-průměrný čas délky záběru, osa y: speed (rychlost) (km/h)-ukazatel rychlosti
v průběhu záběru, přerušovaná linka: pravá paže, plná linka: levá paže,

Poslední ukazatel, který budeme ve výsledcích řešit je záznam pohybu paže
během záběru. Na další sérii obrázků č. 17, 18, 19, jsou zachyceny pohyby paže během
záběrové fáze. Toto je další ukazatel, který může velmi ovlivnit techniku plavce.
Domníváme se, že to je jedna z nejzajímavějších informací které SmartPaddles
poskytují.
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Obrázek č. 17, 18, 19: horní pohled na záběrovou fázi, boční pohled na záběrovou fázi,
zadní pohled na záběrovou fázi

Obr č. 17: osa x: laterální směr, osa y: dopředný směr, červený bod: zahájení záběru, přerušovaná
trajektorie: pravá paže, plná trajektorie: levá paže

Obr č. 18: osa x: dopředný směr, osa y: hloubka, červený bod: zahájení záběru, přerušovaná
trajektorie: pravá paže, plná trajektorie: levá paže

Obr č 19: osa x: laterální směr, osa y: hloubka, červený bod: zahájení záběru, přerušovaná trajektorie:
pravá paže, plná trajektorie: levá paže

Ve výsledcích dále můžeme najít data, která je potřeba ze systému vyjmout.
Tato data jsme umístili do tabulek, podle vzoru tabulek č. 2, 3, 4 a následně jsme
provedli vyhodnocení. Níže je vidět obsah jednotlivých tabulek.
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Hlavními sledovanými údaji v tabulkách jsou:


Výsledný čas, který ukazuje, jakého výsledného času plavec dosáhl.



Frekvence, čili počet záběru za minutu.



Průměrná propulzní síla, značící jakou průměrnou propulzní sílu je schopen
plavec v průběhu záběru vyvinout.



Efektivita, poměr propulzní síly k celkové vynaložené síle. Čím lepší poměr tím
vyšší efektivita.



Čas záběru, který plavec potřebuje na provedení záběru danou paží.

Tabulka č. 2: Základní informace
Plavec

Způsob

Paže

Čas
paže
(min)

Výsledný čas
(min)

Frekvence
(záběr/min)

Impuls
(Ns)

Prům. síla
(N)

Efektivita
(propulzní/
celková)

B1
K
P
1:07,84
0:58,04
28,3
39,2
8,9
48
B1
K
L
0:58,04
0:58,04
28,4
40,8
7,1
37
Plavec): kódové označení plavce, způsob: K-kraul, paže: P-pravá, L-levá, Čas paže: výsledný čas každé
paže, Výsledný čas: celkový výsledný čas na 50m, frekvence: počet záběrů za minutu, impuls (Impuls
síly): časový účinek působení síly, průměrná síla: průměrná propulzní síla, efektivita: poměr propulzní
síla/celková síla

Tabulka č. 3: Hodnoty síly v průběhu záběru (všechny síly uváděny v Newtonech)
Plavec

Paže

Fw tot
max

Fw max

Fw
min

Lat max

Lat min

Ver max

Ver
min

Prům
síla (N)

Čas zab
(s)

B2
P
34,89
30,60
0,13
27,12
-0,01
19,51
0,07
5,03
1,44
B2
L
29,28
25,24
0,19
24,94
0,43
19,29
1,24
6,50
1,33
Plavec: kódové označení plavce, paže: P-pravá, L-levá, Fv tot max: maximální propulzní síla, Fv max:
průměrná maximální propulzní síla, Fv min: průměrná minimální propulzní síla, Lat max: průměrná
maximální laterální síla, Lat min: průměrná minimální laterální síla, Ver max: průměrná maximální
laterální síla, Ver min: průměrná minimální laterální síla, průměrná síla: průměrná propulzní síla, čas
záběru: průměrné trvání jednoho záběru.

Tabulka č. 4: Rychlost paže v průběhu záběru
Plavec

Paže

v min (m/s)

v max (m/s)

Čas záběru (s)

Čas v + (s)

Čas na 50m
(min)

B3
P
-0,96
1,58
1,57
0,85
1:19
B3
L
-1,30
1,44
1,79
0,85
1:19
Plavec: kódové označení plavce, paže: P-pravá, L-levá, v min: minimální rychlost paže v průběhu
záběru, v max: maximální rychlost paže v průběhu záběru, čas záběru: průměrný čas trvání záběru paže,
čas v +: délka trvání záběru v kladných hodnotách, čas na 50m: celkový čas v daném úseku.
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5. Výsledky a diskuze
Proband č. 1 - Plavkyně B1
Pohlaví: žena
Věk: 28, IBSA kategorie zrakového postižení: B1
Anamnéza zrakového postižení:


Typ zrakového postižení: vrozená hypoplazie očního nervu.



Vliv zrakového postižení na vidění: nevidí nic.



Vliv zrakového postižení na plavání: nevidí stěny, dno, vlaječky.



Sportovní aktivity: plavání, jóga, domácí spinning, cyklistika, běžecké lyžování.



Kontraindikace: nemůže plavat bez lajny, při rychlém plavání vyžaduje
signalizaci obrátkovou tyčí (případně asistentem) konec bazénu. Zeď bazénu a
riziko nárazu do břehu jsou velmi nepříjemné a nerada plave sama bez asistence.

Plavecká anamnéza:


Plavecké zkušenosti: začátky plavání od 3 let, od 6 let tréninky s vedením a
učením způsobů pravidelně do 26 let.



Plavecké dovednosti: plavecké způsoby prsa, kraul, znak, motýlek na
začátečnické úrovni, umí startovní skok, neumí kotoulovou obrátku.



Nejoblíbenější plavecký způsob: znak.



Závodní minulost: školní závody na ZŠ a SŠ pro zrakově postižené.

Zhodnocení plavecké techniky: i přes fakt, že proband č. 1 je plavkyně zcela nevidomá,
tak je schopná poměrně dlouho držet přímý směr plavání. Při vysoké rychlosti však
dochází k lehkému stáčení na pravou stranu a kontaktu s postranní lajnou, což sice
pomáhá lepší orientaci, protože zrakově postižení kontaktem s lajnou provádějí kontrolu
směru pohybu, ale rovněž tím vyvolává odpor, který plavce brzdí. Rovněž je evidentní,
že zahájení fáze přípravy na záběr je provedeno chybně, přes osu ramenní, což můžeme
vnímat jako obranný pohyb, kdy dochází ke krytí hlavy před překážkou na hladině nebo
před obrátkovou zdí. V průběhu testu jsme totiž nepoužili tappera, který plavci
oznamuje dotekem speciální tyčí, že následuje obrátková stěna. Z těchto důvodů museli
probandi dávat větší pozor a před obrátkovou stěnou zpomalovali. Obecně však

54

můžeme napsat, že kraulouvá technika dané plavkyně byla na dobré úrovni, nádech byl
proveden vždy po jednom pohybovém cyklu a to na pravou stranu.
Výsledný čas testu byl 58 s. V průběhu testu došlo z neznámých příčin ke
zpoždění záznamu na pravé paži. V celkovém vyhodnocení však samotné výsledky
nebyly zkresleny. Výsledky zobrazujeme v tabulce č. 5, kde je patrné, že výsledná
frekvence záběru je nízká, impuls realizované síly je však nejvyšší, ze všech měřených
probandů. Celkové hodnoty průměrné síly by mohly být ještě vyšší, kdyby nedošlo ke
snížení efektivity levé paže. Právě efektivita levé paže může ovlivňovat výsledný
výkon. Co se týče pravé paže, dosahuje efektivita dobrých hodnot.
Tabulka č. 5: Základní informace plavkyně B1
Plavec

Způsob

Paže

Čas paže
(min)

Výsledný čas
(min)

Frekvence
(záběr/min)

Impuls
(Ns)

Prům. síla
(N)

Efektivita
(propulzní/cel
ková)

B1
B1

K
K

P
L

1:07,84
0:58,04

0:58,04
0:58,04

28,3
28,4

39,2
40,8

8,9
7,1

48
37

V tabulce č. 6 a grafu č. 1 je vidět, že plavkyně je schopna vytvořit velmi
vysokou propulzní sílu. Tato informace však může být do jisté míry zkreslena dobou
provedení záběru, která byla dlouhá. Doba působení a velikost aplikované síly, tak
mohly vytvořit větší propulzní síly, než je naměřeno u ostatních plavců. Průměrná
propulzní síla je vytvářena oběmi pažemi rovnoměrně a SmartPaddles zaznamenají
jakékoliv odchylky od normálu, což v tomto případě bylo patrné u druhé paže, která
vytvářela méně propulzní síly. U levé paže je znatelný nárůst vertikální síly, což by
mohlo být způsobeno nataženou paží ve fázi přitažení záběru. U pravé paže vidíme
odchylku v laterálních silách, což může ukazovat na pohyb paží do strany ve fázi
přitažení a odtlačení.
Tabulka č. 6: Hodnoty síly v průběhu záběru plavkyně B1, Graf č. 1: Porovnání
působení síly obou paží plavkyně B1
Plavec

Paže

Fw tot
max

Fw max

Fw
min

Lat max

Lat min

Ver max

Ver min

Prům
síla (N)

Čas zab
(s)

B1
B1

P
L

47,38
42,75

38,55
35,97

0,09
-0,70

24,22
15,85

0,07
-0,88

19,49
31,79

0,14
-0,10

8,96
7,13

1,41
1,21

Fv tot max: maximální propulzní síla, Fv max: průměrná maximální propulzní síla, Fv min: průměrná minimální
propulzní síla, Lat max: průměrná maximální laterální síla, Lat min: průměrná minimální laterální síla, Ver max:
průměrná maximální laterální síla, Ver min: průměrná minimální laterální síla
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Přerušovaná linka: pravá paže, plná linka: levá paže, zelená: síla propulzní, žlutá: laterální, červená: vertikální

Z následujícího grafu č. 2, je patrný posun paže ve směru vertikálním, což
plavkyni může brzdit v pohybu vpřed. Pravá paže, tak velký podíl ve vertikálním směru
nemá, což pozitivně ovlivňuje propulzní sílu. Z grafu ale vidíme, že se pravá paže
pohybuje více v laterálním směru, což vede k většímu pohybu paží do strany.
Graf č. 2: Porovnání síly jednotlivých záběrů obou paží plavkyně B1

Horní řádek: pravá paže, spodní řádek: levá paže, zelená: síla propulzní, žlutá: laterální, červená: vertikální

Z výsledků je patrné, že plavkyně je schopna zabírat velkou sílou, ovšem v grafu
č. 3, je vidět, že plavkyně významně ztrácí rychlost v konečné fázi záběru, viz tabulka č.
7. To by odpovídalo tomu, co jsme vypozorovali v bazénu, kdy v průběhu přenosu a
přípravné fáze dochází k pohybu paže přes osu plavce. Domníváme se, že pohyb paže
přes podélnou osu slouží jako nepodmíněný obranný reflex nebo, že chybný pohyb ruky
je důsledkem špatně naučeného stereotypu. Graf č. 3 vyjadřuje, kdy záběr začal být
efektivní, to znamená, že pohyb ruky posouvá plavce vpřed. Rovněž vidíme, že u levé
ruky začíná propulze dříve než u pravé, ale z výsledků vyplývá, že pravá ruka posunuje
plavce vpřed po delší dobu než ruka levá. Z toho můžeme usoudit, že záběr levé je
kratší s menším svalovým úsilím, než u paže pravé.
Tabulka č. 7: Rychlost paže v průběhu záběru u plavkyně B1, Graf č. 3: Porovnání
rychlosti obou paží v průběhu záběru plavkyně B1
Plavec

Paže

v min (m/s)

v max (m/s)

Čas záběru (s)

Čas v + (s)

Čas na 50m
(min)

B1
B1

P
L

-4,37
-3,14

1,51
1,56

1,41
1,21

0,74
0,64

1:07
0:58
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Přerušovaná linka: pravá paže, plná linka: levá paže

Na grafu 4a můžeme vidět velký rozdíl v působení paží v laterálním směru, kdy
pravá paže zabírá silně do strany, čímž nedochází k esovité křivce. Levá paže naopak
zabírá výrazně pod tělem. Graf 4b pak zobrazuje nataženou levou paži v průběhu záběru
s větší dosaženou hloubkou, než paže pravá (graf 4c). Dosažená hloubka záběru pravé
paže a její pohyb do stran může ukazovat na fixaci paže v průběhu nádechu, kdy
plavkyně místo k pohybu trupu vpřed, využívá paži k opoře.
Graf: č. 4: 4a-horní pohled na záběrovou fázi plavkyně B1, 4b-boční pohled na
záběrovou fázi plavkyně B1, 4c-zadní pohled na záběrovou fázi plavkyně B1

Přerušovaná trajektorie: pravá paže, plná trajektorie: levá paže

Na základě analýzy jednotlivých grafů a výsledků se domníváme, že proband
s úrovní postižení B1 by se měl zaměřit na práci levé paže a na provedení esovité křivky
pokrčenou paží. U pravé paže by bylo vhodné provádět záběr rovněž esovitou křivkou
pod tělo a méně do strany s tím, že proband by se měl zaměřit na konečnou část fáze
přenosu a počáteční část fáze přípravy. Paže se musí zanořovat a dále splývat v ose
ramene, nikoliv přes osu těla. Z výsledků bychom se rovněž mohli domnívat, že chybně
provedená přípravná fáze s nestandardně provedeným záběrem by mohla být ovlivněna
nepravidelnou rotací trupu.
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Proband č. 2 - Plavkyně B2
Pohlaví: žena
Věk: 24, IBSA kategorie zrakového postižení: B2
Anamnéza zrakového postižení:


Typ zrakového postižení: vrozené poškození zrakového nervu - snížená zraková
ostrost s mnohačetnými výpadky v zorném poli, praktická nevidomost.



Vliv zrakového postižení na vidění: na krátkou vzdálenost schopna vidět siluety
postav, velké předměty, a rozpoznat základní barvy, schopná číst zvětšený text,
případně využívá hlasový výstup pro čtení dlouhého textu, pohybuje se s bílou
holí.



Vliv zrakového postižení na plavání: záleží na podmínkách v bazénu, v případě
že bazén není příliš hluboký a čára na dně bazénu je opravdu velmi kontrastní
vzhledem k okolním dlaždičkám, tak je schopna ji trochu vidět. U znaku ztížená
orientace, nemá se podle čeho orientovat, nevidí na strop, praporky na konci
bazénu také ne.



Sportovní aktivity: plavání, rychlochůze, lyžování, běžecké lyžování, cyklistika,
běh, kajak, potápění, bruslení, atletika.



Kontraindikace: jelikož se jedná o centrální poškození zraku a nikoliv
samotného oka, tak zde neevidujeme žádné kontraindikace jak pro běžný život,
tak pro plavání. Je však potřeba se vyhýbat aktivitám, při kterých by hrozilo
poškození mozku a tím by došlo k úplné ztrátě zraku.

Plavecká anamnéza:


Plavecké zkušenosti: začátky plavání od 3 let, závodní plavání od 10 let, od roku
2008 každodenní trénink, před závody dvoufázové tréninky.



Plavecké dovednosti: plavecké způsoby prsa, kraul, znak, motýlek, umí startovní
skok i kotoulové obrátky u znaku a kraulu.



Nejoblíbenější plavecký způsob: prsa.



Závodní minulost: závodně plavala od roku 2007 do roku 2015. Zúčastnila se
např. Světových her IBSA, Mistrovství Evropy handicapovaných plavců. V roce
2012 se účastnila paralympijských her v Londýně, v roce 2013 Mistrovství světa
handicapovaných plavců, a další regionální i mezinárodní závody pro
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handicapované. Krom toho se se během plavecké přípravy účastnila plaveckých
závodů s nehandicapovanými plavci.
Zhodnocení plavecké techniky: plavecká technika probanda č. 2 je na první pohled
v pořádku bez výrazných chyb. Projevuje se zde plavecká minulost a velká zkušenost.
Technika vypadá velmi klidně a plynule. Vzhledem k dobrému kontrastu bazénové
vany a vodící linie na dně bazénu, byla plavkyně schopna držet přímý směr během
plavání. Zároveň byla schopná provést kotoulovou obrátku poměrně bez problémů.
Nádech probíhal po jednom pohybovém cyklu na pravou stranu.
U probanda č. 2 evidujeme nejnižší frekvenci záběrů, viz tabulka č. 8, což může
značně ovlivňovat rychlost plavání. Taktéž zde pozorujeme poměrně vysoký impuls
svalové síly. Z výsledků vidíme, že plavkyně má absolutně nejnižší efektivitu záběru.
To by mohlo znamenat, že plavkyně produkuje velkou hodnotu celkové síly, ta se však
ztrácí v laterálně-vertikální rovině a na pohyb vpřed jí moc nezbyde. Výsledný čas,
který je sice druhý nejlepší mezi ženami, nejspíše poukazuje, na potřebu vynaložit velké
úsilí pro pohyb vpřed. Větší efektivita záběru by tak mohla zlepšit celkový výkon.
Tabulka č. 8: Základní informace plavkyně B2
Plavec

Způsob

Paže

Čas paže
(min)

Výsledný
čas (min)

Frekvence
(záběr/min)

Impuls
(Ns)

Prum. síla
(N)

Efektivita
(propulzní/celková)

B2
B2

K
K

P
L

0:50,92
0:49,76

0:49,76
0:49,76

27,6
27,7

37,5
39,2

5.03
6.5

29
35

V grafu č. 5 vidíme, že levá paže dosahuje vrcholu propulzní síly a drží se v této
oblasti delší čas, zatímco propulzní síla pravé paže se rychle snižuje. Tento výsledek
může být způsoben nižší efektivitou pravé paže. Největší problém však vidíme
v laterální a vertikální síle. Vertikální síly jsou poměrně v pořádku, i když by drobné
pokrčení levé paže ve fázi přitažení záběru mohlo výsledek pozitivně ovlivnit. Velký
problém však vidíme u laterální síly, které se nejvíce projevují ve fázi odtlačení a
vytažení. Plavkyně vytváří nejnižší propulzní sílu, ale zřejmě z důvodů dobré tělesné
kondice je schopna dosáhnout na kvalitní výkon, viz tabulka č. 9.
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Tabulka č. 9: Hodnoty síly v průběhu záběru plavkyně B2, Graf č. 5: Porovnání
působení síly obou paží plavkyně B2
Plavec

Paže

Fv tot
max

Fv max

Fv min

Lat max

Lat min

Ver max

Ver
min

Prop av

Čas zab

B2
B2

P
L

34,89
29,28

30,60
25,24

0,13
0,19

27,12
24,94

-0,01
0,43

19,51
19,29

0,07
1,24

5,03
6,50

1,44
1,33

Fv tot max: maximální propulzní síla, Fv max: průměrná maximální propulzní síla, Fv min: průměrná minimální
propulzní síla, Lat max: průměrná maximální laterální síla, Lat min: průměrná minimální laterální síla, Ver max:
průměrná maximální laterální síla, Ver min: průměrná minimální laterální síla

Přerušovaná linka: pravá paže, plná linka: levá paže, zelená: síla propulzní, žlutá: laterální, červená: vertikální

V grafu č. 6 vidíme, že pří záběru pravou paží, dochází k velkému pohybu
horních končetin do strany. Navíc, je u některých záběrů pravou horní končetinou
propulze tak malá, že prakticky nedochází k posunu plavce vpřed. Vysoká laterální síla
v kombinaci s nízkou propulzní silou prakticky vyřazují pravou paži a pohyb vpřed
vede paže levá. Tento způsob záběru může do jisté míry souviset s nádechem na pravou
stranu, kdy se plavkyně více soustředí na provedení záběru paží levou.
Graf č. 6: Porovnání síly jednotlivých záběrů obou paží plavkyně B2

Horní řádek: pravá paže, spodní řádek: levá paže, zelená: síla propulzní, žlutá: laterální, červená: vertikální

V tabulce č. 10 a v grafu č. 7 vidíme, že pravá paže je v plusových hodnotách,
čili by měla posouvat plavkyni vpřed podstatně déle než levá paže. Ovšem ve fázi
vytažení a přenosu dochází k velkému snížení rychlosti. Na základě trvání záběru se
domníváme, že plavkyně využívá více plaveckou techniku, která je charakteristická ve
vytrvalostních disciplínách, nikoliv sprintu. Levá paže pak vypadá více dynamicky, než
paže pravá.
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Tabulka č. 10: Rychlost paže v průběhu záběru u plavkyně B2, Graf č. 7: Porovnání
rychlosti obou paží v průběhu záběru plavkyně B2
Plavec

Paže

v min (m/s)

v max (m/s)

Čas záběru (s)

Čas v + (s)

Čas na 50m
(min)

B2
B2

P
L

-2,51
-2,12

1,44
1,48

1,44
1,33

0,72
0,54

0:50
0:49

Přerušovaná linka: pravá paže, plná linka: levá paže

V grafu 8a lze vidět, že plavkyně vede záběr pravou paží více do stran nikoliv
pod tělo, čímž dochází k nárůstu laterálních sil. V grafu 8b vidíme, že u levé paže
dochází ke zkrácení záběru. Navíc je záběr poměrně hluboký, což bychom si mohli
vysvětlit tak, že v průběhu fáze přitažení a přechodu do fáze odtlačení, je celá paže více
napjatá, než by bylo nutné. V grafu 8c, je vidět velký výkyv u laterální složky což
znamená, že ruka je vedena více do stran, propulzní síly jsou nižší, esovitá křivka je
malá.
Graf: č. 8: 8a-horní pohled na záběrovou fázi plavkyně B2, 8b-boční pohled na
záběrovou fázi plavkyně B2, 8c-zadní pohled na záběrovou fázi plavkyně B2

Přerušovaná trajektorie: pravá paže, plná trajektorie: levá paže

Na základě analýzy se domníváme, že plavkyně potřebuje zvýšit efektivitu
záběru u obou paží. Plavkyně by se měla vyvarovat velkému přechodu do laterální
roviny u pravé paže a měla by snížit vertikální pohyb u paže levé. Především pravá paže
by měla zabírat víc pod tělo, nikoliv od těla s důrazem na dotažení záběru u levé paže.
Plavkyně je schopná vyprodukovat velkou záběrovou sílu, ale nedokáže ji dostatečně
využít. Domníváme se, že plavkyni by pomohlo, kdyby se víc soustředila na provedení
záběru více po esovité křivce.
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Proband č. 3 - Plavkyně B3
Pohlaví: žena
Věk: 44, IBSA kategorie zrakového postižení: B3
Anamnéza zrakového postižení:


Typ zrakového postižení: achromatopsie (nedovyvinutí čípků na sítnici důsledkem je světloplachost, barvoslepost a snížení zrakové ostrosti do pásma
těžké slabozrakosti), hypermetropický astigmatismus.



Vliv zrakového postižení na vidění: s jistotou vidí 5 metrů před sebe, lépe vidí v
interiéru a za elektrického osvětlení. Oslňuje ji běžné denní světlo, musí nosit
velmi tmavé brýle, vidí takřka černobíle, pro orientaci v prostoru nemůže využít
barvy, ale pouze tvary.



Vliv zrakového postižení na plavání: v bazénu plave bez problému, orientuje se
podle lajny, podle vodící čáry uprostřed dráhy, nebo podle spár dlaždiček. Mývá
nepříjemné pocity při pohybu hlavou dolů, nemůže dělat kotouly a neumí
startovní skok.



Sportovní aktivity: běh, plavání, cyklistika, běžecké lyžování, závodně se věnuje
simulované zvukové střelbě, dříve závodně jezdila na koni (drezura)



Kontraindikace: světloplachost a barvoslepost, jak v běžném životě, tak ve
sportu (potřeba traséra pro venkovní sporty-běh, cyklistika). Problémem pro
plavání je denní světlo v bazénu, které ji oslňuje a znepříjemňuje pohyb, plavání
na otevřené vodě prakticky nemožné.

Plavecká anamnéza:


Plavecké zkušenosti: začátky od šesti let, ale ne příliš kladný vztah k plavání
vlivem neadekvátní školní plavecké výuky. Po třicátém roku života zlepšení
tréninkového zabezpečení a postupné učení plaveckým způsobům. Momentálně
se nachází ve zdokonalovací etapě se zaměřením na kondiční plavání.



Plavecké dovednosti: plavecké způsoby-prsa, kraul, znak pouze v kombinaci
s prsovým kopem. Neumí obrátky ani startovní skok.



Nejoblíbenější plavecký způsob: prsa.



Závodní minulost: žákovské závody na ZŠ pro zrakově postižené, v posledních
třech letech účasti na aquatlonu, sprint-triatlonech.
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Zhodnocení plavecké techniky: proband č. 3 neumí provést nádech na obě strany.
Plavkyně je schopná nádechu jen na pravou stranu. Během nádechu zvedá hlavu nad
úroveň hladiny. Během fáze přenosu je levá paže natažená a nedochází k uvolnění paže.
Paže tak neprochází fází vysokého lokte a opisuje půlkružnici, kdy je ruka neustále nad
úrovní ramene. Dochází zde k lehkému stáčení trupu do obou stran v průběhu záběrů.
Plavkyně tak není schopna držet přímou linii plavání a dochází k neustálým lehkým
změnám směru, což může být do jisté míry vlivem zrakového postižení. Vzhledem
k plavecké historii, věku a postižení, je však technika na poměrně dobré úrovni. Po
dokončení a během přípravné a přechodné fáze záběru, se plavkyně dokáže krásně
položit pravou nataženou paží na vodu a tím pak může dobře zahájit záběr. Tento prvek
v technice je na velice dobré úrovni a značí jistý cit pro vodu a potenciál pro zlepšení.
Celkový čas byl nejpomalejší ze všech probandů, což by mohlo být způsobeno
nízkou frekvencí záběrů s nízkou efektivitou záběru, viz tabulka č. 11. Průměrná
propulzní síla je nízká, avšak efektivita záběru pravé paže vykazuje vysoké hodnoty.
Tabulka č. 11: Základní informace plavkyně B3
Plavec

Způsob

Paže

Čas paže
(min)

Výsledný
čas (min)

Frekvence
(záběr/min)

Impuls
(Ns)

Prum. síla
(N)

Efektivita
(propulzní/celková)

B3
B3

K
K

P
L

1:19,60
1:19,48

1:19,48
1:19,48

27,4
27,5

30,8
35,5

7,13
6,3

51
39

Zatímco pravá paže dokáže vyvinout dobrou propulzní sílu, levá za ní velmi
zaostává, viz tabulka č. 12. Odchylky v laterální a vertikální rovině nejsou výrazné,
laterální složka u obou paží při odtlačení a vytažení paže by však mohla být nižší. Dále
by bylo dobré snížit vertikální složku u levé paže, viz graf č. 9. Celková efektivita
záběru by se zlepšila větším zapojením levé paže do záběru. Plavkyně nadechuje jen na
pravou stranu, proto zřejmě levá paže slouží především pro stabilizaci trupu a hlavy
k nádechu, což plavkyni velice zpomaluje.
Tabulka č. 12: Hodnoty síly v průběhu záběru plavkyně B3, Graf č. 9: Porovnání
působení síly obou paží plavkyně B3
Plavec

Paže

Fv tot
max

Fv max

Fv min

Lat max

Lat min

Ver max

Ver
min

Prop av

Čas zab

B3
B3

P
L

50,22
28,70

44,45
23,63

-0,33
-0,31

22,18
15,27

-0,75
-0,84

13,61
19,76

-0,43
-0,40

7,13
6,31

1,57
1,81

Fv tot max: maximální propulzní síla, Fv max: průměrná maximální propulzní síla, Fv min: průměrná minimální
propulzní síla, Lat max: průměrná maximální laterální síla, Lat min: průměrná minimální laterální síla, Ver max:
průměrná maximální laterální síla, Ver min: průměrná minimální laterální síla

63

Přerušovaná linka: pravá paže, plná linka: levá paže, zelená: síla propulzní, žlutá: laterální, červená: vertikální

V následujícím grafu č. 10, lze vidět, že pravá paže dokáže vyprodukovat dobrou
propulzní sílu, ovšem levá za ní zaostává a především v druhé části záběru lze vidět
značný pokles ve výkonu. Zároveň měla plavkyně největší počet záběrů, což může být
způsobeno velmi krátkým záběrem levé paže. Během prvních 25 metrů, měla plavkyně
ještě dostatek sil udržet rychlost plavání s vyšším počtem záběrů, než ostatní probandi,
v druhé polovině však dochází k nárůstu počtu záběrů a k snížení efektivity plavání.
Graf č. 10: Porovnání síly jednotlivých záběrů obou paží plavkyně B3

Horní řádek: pravá paže, spodní řádek: levá paže, zelená: síla propulzní, žlutá: laterální, červená: vertikální

Hodnoty z tabulky č. 13 a grafu č. 11 ukazují na snížení efektivity záběru. Čas
záběru je nejdelší ze všech, především u levé paže, což může odkazovat na nádech na
pravou stranu a delší čas potřebný pro provedení vdechu.
Tabulka č. 13: Rychlost paže v průběhu záběru plavkyně B3, Graf č. 11: Porovnání
rychlosti obou paží v průběhu záběru plavkyně B3
Plavec

Paže

v min (m/s)

v max (m/s)

Čas záběru (s)

Čas v + (s)

Čas na 50m
(min)

B3
B3

P
L

-0,96
-1,30

1,58
1,44

1,57
1,79

0,85
0,85

1:19
1:19

Přerušovaná linka: pravá paže, plná linka: levá paže
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V grafu 12a jsou vidět rozdíly mezi záběrem pravé a levé ruky, kdy pravá ruka
v přípravné a první části záběrové fáze směřuje příliš doprava od podélné osy ramene,
zatímco trajektorie levé ruky se blíží standardu. To znamená, že v přípravné fázi ruka
směřuje k ose těla, pak ve fázi přechodu směřuje ven k ose ramene a v záběrové fázi pak
směřuje pod trup, kde mění směr pohybu a pokračuje směrem ke stehnu plavce. V grafu
12b vidíme poměrně jasný rozdíl v délce záběru mezi pravou a levou horní končetinou.
Hloubka záběru pravé paže je nižší, než hloubka levé paže, což může být způsobeno
větším ůhlem rotace na levou stranu. Z grafu je rovněž patrná krátká trajektorie pohybu
levé paže v porovnání trajektorie paže pravé. Z grafu 12c nejsme schopni data správně
interpretovat.
Graf: č. 12: 12a-horní pohled na záběrovou fázi plavkyně B3, 12b-boční pohled na
záběrovou fázi plavkyně B3, 12c-zadní pohled na záběrovou fázi plavkyně B3

Přerušovaná trajektorie: pravá paže, plná trajektorie: levá paže

Probandovi č. 3 bychom primárně doporučili zlepšit práci hlavy při nádechu.
Vlivem zvedání hlavy nad úroveň hladiny, dochází k velkému zpomalení a
SmartPaddles nejsou schopny tento pohyb zaznamenat a zohlednit do výsledků. Dále by
bylo dobré se snažit k nádechu využívat obou nádechových stran. Pravděpodobně by
poté mohlo dojít k lepší práci levé paže, rovnoměrnějšímu působení sil v průběhu
záběru a větší efektivitě záběru. Plavkyně by se měla více věnovat nácviku techniky.
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Proband č. 4 - Plavkyně BZP
Pohlaví: žena
Věk: 25, IBSA kategorie zrakového postižení: X
Anamnéza zrakového postižení:


Typ zrakového postižení: X



Vliv zrakového postižení na vidění: X



Vliv zrakového postižení na plavání: X



Sportovní aktivity: plavání, sportovní gymnastika, moderní gymnastika,
TeamGym, softball, potápění.



Kontraindikace: X

Plavecká anamnéza:


Plavecké zkušenosti: základy plavání od malička, od 10 do 12 let závodní
plavání v plaveckém klubu, momentálně kondiční plavání a práce u vodní
záchranné služby.



Plavecké dovednosti: plavecké způsoby-kraul, prsa, znak, motýlek, všechny
obrátky (necítí se příliš dobře při provádění znakových obrátek), závodní skok
na dobré úrovni.



Nejoblíbenější plavecký způsob: prsa.



Závodní minulost: závodila v mladších žácích, později při školních závodech na
SŠ.

Zhodnocení plavecké techniky: plavecká technika probanda č. 4, je na první pohled
velmi elegantní bez výrazných chyb. Plavkyně využívá bilaterálního dýchání, a nádech
provádí na každý třetí záběr.
Plavkyně zaznamenala nejvyšší naměřenou frekvenci záběru mezi ženami, viz
tabulka č. 14. Naměřená průměrná propulzní síla je taktéž největší. Dobré výsledky se
projevují ve vysoké efektivitě záběru, kterou mají obě paže téměř stejné. Vyrovnanost
obou paží může být důsledek střídání nádechové strany.
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Tabulka č. 14: Základní informace plavkyně BZP
Plavec

Způsob

Paže

Čas paže
(min)

Výsledný čas
(min)

Frekvence
(záběr/min)

Impuls
(Ns)

Prum. síla
(N)

Efektivita
(propulzní/celková)

BZP
BZP

K
K

P
L

0:42,32
0:41,56

0:41,56
0:41,56

36,9
36,8

30,1
30,5

9,3
8,8

50
47

Maximální propulzní síla je dobrá, za povšimnutí však stojí poměr maximální
propulzní síly a průměrné maximální propulzní síly, viz tabulka č. 15. Zde je pokles u
fw max nejnižší ze všech plavkyň. Mohli bychom se domnívat, že probandka je schopna
udržet maximální sílu v každém záběru, aniž by došlo k jejímu poklesu v průběhu
záběrových cyklů. Negativní vliv laterálních a vertikálních sil je na nízké úrovni a
převážně kopírují graf propulsní síly, což má pozitivní vliv na celkovou efektivitu
plavání, viz graf č. 13.
Tabulka č. 15: Hodnoty síly v průběhu záběru plavkyně BZP, Graf č. 13: Porovnání
působení síly obou paží plavkyně BZP
Plavec

Paže

Fv tot
max

Fv max

Fv min

Lat max

Lat min

Ver max

Ver
min

Prop av

Čas zab

BZP
BZP

P
L

44,70
41,40

44,10
39,89

0,08
0,09

14,76
13,93

0,56
0,50

18,96
16,19

0,06
0,15

9,30
8,84

1,25
1,32

Fv tot max: maximální propulzní síla, Fv max: průměrná maximální propulzní síla, Fv min: průměrná minimální
propulzní síla, Lat max: průměrná maximální laterální síla, Lat min: průměrná minimální laterální síla, Ver max:
průměrná maximální laterální síla, Ver min: průměrná minimální laterální síla

Přerušovaná linka: pravá paže, plná linka: levá paže, zelená: síla propulzní, žlutá: laterální, červená: vertikální

Na grafu č. 15, vidíme, že je plavkyně schopna udržovat propulzní sílu poměrně
rovnoměrně, jen občas paže „uletí“ trochu více do strany, což ovlivňuje laterální síly.
Graf č. 14: Porovnání síly jednotlivých záběrů obou paží plavkyně BZP

Horní řádek: pravá paže, spodní řádek: levá paže, zelená: síla propulzní, žlutá: laterální, červená: vertikální
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U této probandky je zajímavé, že je schopna udržet délku záběru a propulzní sílu
levé paže skoro na stejné úrovni jako u pravé paže. Z grafu č. 15 je patrné, že propulzní
síla pravé paže mírně kolísá, což bychom na videu těžko zaznamenali.
Tabulka č. 16: Rychlost paže v průběhu záběru plavkyně BZP, Graf č. 15: Porovnání
rychlosti obou paží v průběhu záběru plavkyně BZP
Plavec

Paže

v min (m/s)

v max (m/s)

Čas záběru (s)

Čas v + (s)

Čas na 50m
(min)

BZP
BZP

P
L

-2,33
-2,70

1,48
1,49

1,25
1,32

0,54
0,56

0:42
0:41

Přerušovaná linka: pravá paže, plná linka: levá paže

Z horního pohledu v grafu 16a vidíme, že rozsah pohybu do strany levé a pravé
ruky je vyvážený. Rovněž je vidět, že levá ruka vykresluje větší záběrovou křivku než
ruka pravá, což může být přece jen způsobeno protireakcí levé paže při nádechu na
pravou stranu. Na trajektorii pravé paže v grafu 16b vidíme, že konec záběru je veden
dřív nahoru ke stehnu než u trajektorie levé paže. Rovněž je zajímavé, že trajektorie
pravé ruky v přípravné a přechodné fázi u obrázku 16c a 16a ukazuje, že ruka nesměřuje
vně od těla, ale rovně. V porovnání s plavkyněmi se zrakovým postižením je patrné, že
plavkyně bez zrakového postižení má lepší kontrolu nad směrem pohybu a že
koordinace obou paží s dýcháním je provedena lépe.
Graf: č. 16: 16a-horní pohled na záběrovou fázi plavkyně BZP, 16b-boční pohled na
záběrovou fázi plavkyně BZP, 16c-zadní pohled na záběrovou fázi plavkyně BZP

Přerušovaná trajektorie: pravá paže, plná trajektorie: levá paže
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Porovnání jednotlivých výsledků analyzovaných plavkyň BZP x B3 x B2 x B1
V základní analýze pohybu plavce se vždy zaměřujeme na porovnání těchto
parametrů: celkový čas, frekvence záběrů nebo počet záběrů za daný bazén.
Z parametrů času a frekvence záběrů jsme následně schopni vypočítat délku záběru.
Platí zde jednoduché pravidlo, že kvalitní plavecká technika se poměřuje rychlostí
dosaženého času a celkovým počtem záběrů. Čím vyšší rychlost a méně záběrů, tím je
technika kvalitnější.
S využitím SmartPaddles se v hodnocení techniky dostáváme blíže
k individuálnímu projevu plavce. Samozřejmě, že můžeme sledovat frekvenci záběru a
celkový čas, ale ještě navíc jsme schopni sledovat jednotlivé rozdíly mezi záběrem
pravé a levé ruky. Jsme schopni sledovat změny v realizaci svalové síly v průběhu
záběru a rovněž jsme schopni porovnávat individuální trajektorii záběrů ve třech
rovinách.
Podíváme-li se na výsledky jednotlivých plavkyň z pohledu analýzy
SmartPaddles (SP), tak vidíme velice zajímavé a někdy i protichůdné hodnoty.
Například pomocí SP jsme schopni zaznamenávat impuls síly, který nám vlastně říká,
jakou silou je plavec schopen se o vodu opřít. Kdybychom hodnotili techniku
jednotlivých probandek podle tohoto parametru, tak by nejlepší technikou disponovala
nevidomá plavkyně. V tomto případě je tedy vhodnější použít parametr průměrné síly
dosažené během daného testu, který výsledky zpřesňuje.
Jak jsme se již zmiňovali výše, kvalitní techniku je potřeba hodnotit především
na základě dosaženého času a frekvence, ale nesmíme zapomenout rovněž na úroveň
kondice. Fyzicky zdatný plavec je schopen zaplavat lepší čas než plavec, který má sice
výbornou techniku, ale má nízkou svalovou sílu a vytrvalost. Na základě uvědomění si
těchto faktorů, můžeme hodnotit i výsledky testu mezi jednotlivými probandkami.
Na základě výsledků jsme porovnávali parametry techniky tří osob se zrakovým
postižením s jednou osobou bez zrakového postižení. Z výsledků v tabulce č. 17 je
patrné, že všechny zrakově postižené probandky, v porovnání s vidoucí probandkou,
měly přibližně o 9 záběrů za minutu méně. V tomto případě bychom se mohli domnívat,
že nižší počet záběrů u ZP probandek by mohl být způsoben neustálou kontrolou směru
plavání, obavou ze srážky s jiným plavcem nebo s obrátkovou stěnou. V daném počtu
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záběrů může hrát roli i naučený stereotyp, kdy se v průběhu plavecké výuky, zrakově
postižený plavec učí počítat záběry na danou vzdálenost.
Z výsledků rovněž vyplývá, že probandka v kategorii postižní B1 měla velké
rozdíly v délce záběru mezi pravou a levou horní končetinou. V tomto případě by tyto
nesrovnalosti mohly být způsobeny naučeným stereotypem, kdy probandka potřebuje
více času na nádech a proto prodlužuje přípravnou fázi protilehlé paže a vytočení trupu
na nádechovou stranu.
Dalším z parametrů, který je u jednotlivých probandek velice odlišný, je
efektivita propulzní síly. Předpokládali bychom, že nejrychlejší zaplavaný čas bude
poměrově odpovídat i dobré efektivitě záběru, ale není tomu tak. U vidomé plavkyně
vidíme, že rychlý čas rovná se i vysoká efektivita záběru. U plavkyň se ZP je efektivita
propulze velice variabilní. Na základě plaveckého výkonu by probandka s B2 měla mít
větší efektivitu záběru, než probandka s B1, která plavala o přibližně 9 sekund pomaleji,
ale není tomu tak. Rovněž i další parametry mezi těmito plavkyněmi jsou různé a to
v neprospěch lepší plavkyně. Zatím vůbec netušíme, jak bychom mohli tyto výsledky
interpretovat. Porovnáme-li plavecký výkon a efektivitu propulze vidomé plavkyně a
plavkyně s B3, tak tyto výsledky jsou rovněž zmatečné. Plavkyně s B3 měla nejhůře
zaplavaný čas, ale její efektivita propulze u pravé paže byla lepší, než u pravé paže
vidomé plavkyně.
Určitou příčinnost, kterou by bylo potřeba dále ověřit, vidíme ve vztahu mezi
směrem nádechu a impulsem síly. Všechny plavkyně se ZP nadechovaly na pravou
stranu, a když se podíváme na velikost impulsu síly, tak všechny mají hodnoty vyšší na
levé ruce. Z tohoto zjištění vyplývá, že levá ruka vždy vytvářela větší impuls síly
v průběhu nádechu než ruka pravá. Když porovnáme nádechovou stranu, impuls síly a
délku trvání záběru, tak i v tomto případě můžeme vidět určitou souvislost, protože
záběr levé, tedy protilehlé ruky k nádechu, je vždy kratší a impuls síly je větší, než u
záběru paží pravou. Porovnáme-li tyto výsledky s vidomou plavkyní, která nadechovala
v průběhu testu na obě strany, tak rozdíly mezi pravou a levou paží nejsou tak velké
jako u ZP plavkyň. Z výsledku analýzy vidomé plavkyně se domníváme, že přesto, že
v průběhu testu nadechovala na obě strany, její oblíbená strana na nádech, by mohla být
rovněž pravá.
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Když tedy budeme přistupovat k vyhodnocení výsledků na základě preferované
nádechové strany, pak jsme schopni posoudit i ostatní hodnoty. K nádechu potřebují
plavkyně velký impuls síly na začátku záběru, aby měly jistotu, že se nadechnou bez
omezení. Tím je tento záběr ale časově kratší, a tím pádem bude tato ruka vykonávat
menší průměrnou svalovou sílu než ruka protilehlá, která může vytvářet odpor
rovnoměrně po delší dobu. Efektivita celkové propulzní síly pak ale bude opačná,
protože druhá paže se o vodu opírá déle, i když s menším svalovým úsilím. Jen
v jediném případě tato domněnka neplatí a to u plavkyně se ZP B2. Její výsledky by
mohly naznačovat na dominanci levé ruky v běžném životě.
Tabulka č. 17: Celkové výsledky vnitřní analýzy techniky
Plavkyn
ě

Pl.
způsob

Pa
že

Čas paže
(min)

Výsledný
čas (min)

Frekvence
(záběr/min)

Impuls
(Ns)

Prům.
síla (N)

Efektivita
(propulz./celk
ová)

B1
B1
B2
B2
B3
B3
BZP
BZP

K
K
K
K
K
K
K
K

P
L
P
L
P
L
P
L

1:07,84
0:58,04
0:50,92
0:49,76
1:19,60
1:19,48
0:42,32
0:41,56

0:58,04
0:58,04
0:49,76
0:49,76
1:19,48
1:19,48
0:41,56
0:41,56

28,3
28,4
27,6
27,7
27,4
27,5
36,9
36,8

39,2
40,8
37,5
39,2
30,8
35,5
30,1
30,5

8,9
7,1
5.03
6.5
7,13
6,3
9,3
8,8

48
37
29
35
51
39
50
47

V tabulce č. 18 vidíme čas záběrů v metrech za sekundu a v sekundách, což jsou
parametry, které nám ukazují rychlost záběru ve vztahu k době trvání záběru.
Tabulka č. 18: Rychlost paže v průběhu záběru u všech probandů
Plavec

Paže

v min (m/s)

v max (m/s)

Čas záběru (s)

Čas v + (s)

Čas na 50m
(min)

B1
B1
B2
B2
B3
B3
BZP
BZP

P
L
P
L
P
L
P
L

-4,37
-3,14
-2,51
-2,12
-0,96
-1,30
-2,33
-2,70

1,51
1,56
1,44
1,48
1,58
1,44
1,48
1,49

1,41
1,21
1,44
1,33
1,57
1,79
1,25
1,32

0,74
0,64
0,72
0,54
0,85
0,85
0,54
0,56

1:07
0:58
0:50
0:49
1:19
1:19
0:42
0:41

V grafu č. 17 vidíme působení síly ve všech sledovaných rovinách u plavkyň se ZP i
bez ZP.
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Graf č. 17: Grafy znázorňující působení síly v daných rovinách u obou paží

Přerušovaná linka: pravá paže, plná linka: levá paže, zelená: síla propulzní, žlutá: laterální, červená: vertikální

V grafu č. 18 vidíme působení propulzních sil levé a pravé paže u plavkyň se ZP a bez
ZP. V jednotlivých grafech pak vidíme efektivitu záběru pravé a levé ruky a zároveň
můžeme porovnávat jednotlivé probandky mezi sebou. Křivka grafu plavkyně bez ZP se
přece jenom liší v průběhu zahájení, provedení i ukončení záběru, přesto nejsme zatím
schopni vysledovat charakteristické rozdíly, kterými bychom mohli dané křivky
zobecnit.
Graf č. 18: Porovnání rychlostí obou paží v průběhu záběru

Přerušovaná linka: pravá paže, plná linka: levá paže

Odpovědi na výzkumné otázky
1. Do jaké míry ovlivňuje plaveckou techniku úroveň zrakového postižení?
Vliv zrakového postižení na plaveckou techniku je velmi individuální.
U našeho výzkumného souboru jsme zjistili, že některé plavkyně dokončují
fázi přenosu přes ramenní osu v úrovni hlavy, což si můžeme vysvětlit jako
podmíněný obranný reflex. U všech ZP je rovněž charakteristické zpomalení
před obrátkovou stěnou a provedení obrátky. Dále můžeme říci, že ZP
potřebují dobré světelné podmínky s dobře označeným dnem a vanou
bazénu. Ideální je, když by každý ZP měl vlastní plaveckou dráhu.
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2. Dosáhnou kategorie B2 a B3 lepších výsledků než kategorie B1?
Tuto výzkumnou otázku se nepodařilo zcela potvrdit. Výsledek je ovlivněn
nižší kraulovou technikou, která do značné míry ovlivnila výsledky testu u
probanda s B3. Výsledek testu probanda s B2 byl však lepší, než měl
proband s B1.
3. Dosáhnou zrakově postižení plavci lepších výsledků než plavec bez
zrakového postižení?
Zrakově postižení plavci nedosáhli lepších výsledků než zdraví plavec.
Příčiny mohou být: zrakové postižení, chyby v technice zásadně ovlivňující
finální výsledek, nedostatečná plavecká úroveň, horší tělesná kondice.
4. Zvyšuje snížená orientace zrakově postižených laterální a vertikální
složku záběru u kraulu?
Ve zkoumaném souboru probandů, měli zrakově postižení často výrazně
zvýšenou laterální či vertikální křivku záběru. Na základě výsledků se
domníváme, že se nejedná o důsledek zrakového postižení, ale o chyby,
které jsou způsobeny dosaženou plaveckou úrovní. Domníváme se, že
v tomto případě laterální a vertikální složku záběru ovlivňovala především
úroveň techniky a tělesné kondice.
5. Ovlivňuje snížená zraková kontrola rychlost záběru zrakově
postižených v porovnání s plavcem bez zrakového postižení?
Na základě výsledků se domníváme, že kontrola rychlosti záběrů z důvodů
zrakového postižení je u nevidomých nebo slabozrakých plavců jeden z
hlavních faktorů, který ovlivňuje celkový výkon. ZP musí neustále
kontrolovat polohu a umístění těla v plavecké dráze, což snižuje soustředění
na maximální výkon.
6. Zaručuje vysoká efektivita záběru rychlejší čas u všech probandů?
Z analýzy pohybu horních končetin víme, že plavecký výkon je důsledkem
souhry více proměnných. Efektivita záběru je jen jednou z nich, a ta nám
říká, že provedený záběr je na vysoké technické úrovni. Z výsledků testů ale
víme, že efektivita záběru plavci nezaručí, že bude mít i lepší čas, viz
porovnání efektivity probandů č. 2 a č. 1 v tabulce č. 17.
7. Zaručí vysoká průměrná propulzní síla rychlejší čas u všech probandů?
Vysoká průměrná propulzní síla zvyšuje šance na rychlejší výsledný čas, ta
je však ovlivněna laterálně-vertikálními silami, které plavce výrazně brzdí.
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Nevybočuje li laterální a vertikální složka z průměru, je následně i propulzní
síla větší.
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6. Závěr
Plavání je sport, ve kterém rozhodují detaily. Především pak na té nejvyšší
závodní úrovni, kde je každý pohyb plavce rozpitván do podrobna a hledají se místa,
kde by bylo možné ubrat další setiny z výsledného času. Nejen závodní plavci, ale
především pak rekreační a kondiční plavci mají v plavecké technice chyby, které sami
nevidí. Posoudit úroveň plavecké techniky je pro trenéra, nebo učitele, který se plavání
dlouhodobě věnuje poměrně snadné. Vždy se soustředí na primární pohyby a detaily,
které jsou dobře vidět. Ovšem plavání je velmi specifické tím, že mnoho pohybů a
detailů, je skrytých pod vodní hladinou a jsou tak hůře čitelné. Nová technologie
SmartPaddles nám však dává možnost sledovat záběrové pohyby plavce nejen pod
hladinou, ale zároveň nám umožňuje zviditelnit chyby, které nám doposud byly skryty.
Na základě analýzy výsledků ze SmartPaddles jsme zjistili, že hlavní faktor
rozdílu ve výkonu ZP plavců je úroveň plavecké techniky. Největší rozdíly v technice
ZP a osoby bez ZP jsme zaznamenali v počtech záběrů za minutu, v celkové rychlosti a
v provedení záběrové křivky pravou a levou rukou. Plavkyně bez ZP rovnoměrně
rozložila svalovou sílu mezi obě paže, zatímco plavkyně se ZP měly problém svalovou
sílu udržet po celou dobu záběru.
Některé výsledky, které nám SmartPaddles v analýze nabízí, zatím nejsou plně
využitelné. Domníváme se, že po provedení většího množství testů budeme schopni
data lépe interpretovat.
I když provedená analýza techniky záběrů ZP osob a osoby bez ZP, není úplně
dokonalá, domníváme se, že prezentované výsledky jsou velice zajímavé a to nejen pro
vědecké účely, ale rovněž pro odbornou veřejnost.
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S11 (Swimming 11)\
S12 (Swimming 12)
S13 (Swimming 13)
SP (SmartPaddles)
WHO (World Health Organization)
ZP (Zrakově postižený)
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INFORMOVANÝ SOUHLAS
Vážený pane, vážená paní,
v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými
právními předpisy (jakož jsou zejména Helsinská deklarace, přijatá 18. Světovým
zdravotnickým shromážděním v roce 1964 ve znění pozdějších změn (Fortaleza, Brazílie, 2013);
Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zejména ustanovení § 28 odst.
1 zákona č. 372/2011 Sb.) a Úmluva o lidských právech a biomedicíně č. 96/2001, jsou-li
aplikovatelné), Vás žádám o souhlas s účastí Vašeho syna/dcery ve výzkumném projektu na
UK FTVS v rámci diplomové práce s názvem Analýza záběrových pohybů vybraných
plaveckých technik u zrakově postižených osob prováděné v bazénu v Tyršově domě.
-Projekt bude probíhat v období: červen 2020 – červenec 2020
-Cílem výzkumného projektu je zjistit rozdíl v plavecké technice zrakově postižených a
zdravých plavců.
-Bude se jednat o jednu testovací hodinu na bazénu v Tyršově domě. Budeme sledovat
plaveckou techniku v maximálně plavané délce do 50 m. Jedná se o běžnou tréninkovou
jednotku a intenzitu.
-Pro sběr dat použijeme plavecké tenzometry Smart Paddles.
-V průběhu výzkumu nebudeme používat žádné invazivní metody. Na bezpečnost při testování
bude dohlížet plavčík a realizátoři výzkumu. Bezpečnost bude zajištěna standardním způsobem.
-Rizika prováděného výzkumu nebudou vyšší než běžně očekáváná rizika u dané aktivity.
-Do projektu nemůže být zařazen proband, který bude mít zranění či akutní onemocnění, nebo
proband s jakýmkoliv onemocněním či omezením pohybového aparátu nebo rekonvalescenci po
onemocnění či úrazu.
-Vaše účast v projektu je dobrovolná a nebude finančně ohodnocená.
-Přínosem je zjištění efektivity plaveckého záběru a možností jeho vylepšení do budoucna.
-S celkovými výsledky a závěry výzkumného projektu se můžete seznámit v diplomové práci
nebo na e-mail adrese: hamerhead@seznam.cz
-Ochrana osobních dat: Všichni účastníci výzkumu a jejich výsledky budou označení kódovým
označením. Jediný kdo bude vědět, komu náleží daný kód, bude jen autor výzkumu. Data budou
shromažďována a zpracovávána v souladu s pravidly vymezenými nařízením Evropské Unie č.
2016/679 a zákonem č. 110/2019 Sb. – o zpracování osobních údajů. Budou získávány
následující osobní údaje: pohlaví, věk a plavecká anamnéza (jak dlouho plavete?, plaval/a jste
závodně?), které budou bezpečně uchovány na heslem zajištěném počítači v uzamčeném
prostoru, přístup k nim bude mít jen autor výzkumu.
-Uvědomuji si, že text je anonymizován, neobsahuje-li jakékoli informace, které jednotlivě či ve
svém souhrnu mohou vést k identifikaci konkrétní osoby – budu dbát na to, aby jednotlivé
osoby nebyly rozpoznatelné v textu práce. Osobní data, která by vedla k identifikaci účastníků
výzkumu, budou bezprostředně do 1 dne po testování anonymizována.
-Získaná data budou zpracovávána, bezpečně uchována a publikována v anonymní podobě v
diplomové práci, případně v odborných časopisech, monografiích a prezentována na
konferencích, případně budou využita při další výzkumné práci na UK FTVS.
-Pořizování fotografií/videí/audio nahrávek účastníků: Během výzkumu neplánujeme pořizovat
žádné fotografie, audionahrávky ani videozáznam. Nicméně, v případě pořízení fotografií bude
anonymizace osob na fotografiích provedena začerněním/rozmazáním obličejů či částí těla,
znaků, které by mohly vést k identifikaci jedince. Neanonymizované fotografie budou bezpečně
uchovány. Následně budou smazány do 1 týdne po vyfotografování osob.
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-V případě pořízení videozáznamu bude videozáznam přístupný pouze hlavnímu řešiteli a
vedoucímu práce. Neanonymizované videozáznamy budou po ukončení výzkumu smazány a
před smazáním budou bezpečně uchovány na heslem zajištěném počítači v uzamčené místnosti
a budou bezprostředně po ukončení výzkumu smazány. Videozáznam nebude nikdy publikován.
-V maximální možné míře zajistím, aby získaná data nebyla zneužita.
Jméno a příjmení předkladatele a hlavního řešitele projektu Bc. Marek Hájíček
Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení: Bc. Marek Hájíček Podpis:........................
Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně souhlasím
s účastí ve výše uvedeném projektu a že jsem měl/a možnost si řádně a v dostatečném čase
zvážit všechny relevantní informace o výzkumu, zeptat se na vše podstatné týkající se účasti ve
výzkumu a že jsem dostal/a jasné a srozumitelné odpovědi na své dotazy. Potvrzuji, že mám
platnou zdravotní prohlídku. Byl/a jsem poučen/a o právu odmítnout účast ve výzkumném
projektu nebo svůj souhlas kdykoli odvolat bez represí, a to písemně Etické komisi UK FTVS,
která bude následně informovat předkladatele projektu. Dále potvrzuji, že mi byl předán jeden
originál vyhotovení tohoto informovaného souhlasu.
Místo, datum ....................
Jméno a příjmení účastníka ................................................ Podpis: ....................................
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