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ABSTRAKT 

Cílem diplomové práce je sestavení hodnotící škály vhodné k posouzení techniky 

plaveckého způsobu kraul u dětí mladšího školního věku. Předpokladem práce je rovněž 

upřesnění vhodné modelové techniky, která by odpovídala uvedenému vývojovému stupni 

dětí a také vytvoření vhodných kritérií pro posouzení plavecké techniky kraul. Hodnotící 

škála je dále aplikována na vybraném souboru dětí z Plavecké školy Žabička. Teoretická 

část se zabývá bližší charakteristikou dětí mladšího školního věku, upřesněním modelové 

techniky plaveckého způsobu kraul a možnými plaveckými odchylkami u tohoto plaveckého 

způsobu. Na tyto poznatky navazuje postup vedoucí k sestavení hodnotící škály ano/ne, 

zhotovení záznamového archu a zhodnocení výsledků. Ke zjištění výsledků byla aplikována 

metoda pozorování, škálování a metoda kvantitativní analýzy statistických dat pro 

vyhodnocení. Celkové výsledky škály odhalily u zkoumaného souboru odchylky od 

modelové techniky v oblasti polohy těla, pohybu dolních končetin, pohybu horních končetin 

a souhry pohybu horních končetin s dýcháním. 
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ABSTRACT 

The objective of the diploma thesis is to create a rating scale that would be convenient for 

the evaluation of the swimming crawl technique of the early age school children. The 

assumption of the thesis is to specify a model technique, which is corresponding with the 

stage of development of the children and also formulates criteria for evaluation of the 

swimming crawl technique. The created scale is later used within a group of children from 

the swimming school Žabička. The theoretical part of the thesis consists of the closer look 

at the characteristic of the early age school children, specification of the model swimming 

crawl technique and possible deviation of this technique. To follow up on this knowledge, a 

rating scale yes/no is developed, as well as a record sheet and an evaluation procedure. For 

determination of the results is used a method of observing, scaling and a method of 

quantitative analysis of statistical data. The final research results revealed deviation from the 

crawl technique mostly in the body posture, movements of legs, movements of arms and 

coordination of breathing together with arm movements.  
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1 Úvod  

Diplomová práce je soustředěna na plavání dětí v mladším školním věku. Toto zaměření 

jsem zvolila zejména proto, že plavání se stalo pravidelnou součástí mého životního stylu 

a díky několikaletému působení v plavecké škole Žabička. 

Plavání se intenzivněji věnuji již několik let, především od nástupu na vysokou školu, kde 

jsem si tento sport oblíbila zejména kvůli jeho všestrannosti ve sportovní, regenerační 

a relaxační rovině. Hlouběji nahlédnout do problematiky plaveckého sportu jsem mohla až 

prostřednictvím trenérsko-metodické praxe, která byla také důvodem pro zaměření práce na 

plavecký způsob kraul, který je mi z plaveckých způsobů nejbližší. Hodnotící technikou se 

zabývala ve své práci již Vetešníková (2017), která svoji bakalářskou práci směřovala na 

plavecký způsob znak a její práce pro mě byla inspirací.  

V současnosti je kraul jedním z nejoblíbenějších plaveckých způsobů. Technické provedení 

není tak jednoduché, jak se na první pohled může zdát a k uplavání delší vzdálenosti je třeba 

obdobně jako i v jiných sportech postupovat metodicky vhodným způsobem, protože i přes 

mnoho zdravotních benefitů, které plavání nabízí, může špatně zvolená technika vést 

k nejrůznějším zdravotním obtížím. Umět analyzovat a správně diagnostikovat úroveň 

techniky plavání by měl každý trenér nebo instruktor plavání. S touto dovedností se pojí 

i správný popis a zhodnocení celkového plaveckého projevu, které jsou prostředkem 

k dalšímu rozvoji plavce. Modelová technika stanovená vrcholovými sportovci představuje 

obraz, jak by správné provedení mělo vypadat. Při diagnostikování techniky je plavec 

srovnáván právě s tímto předurčeným modelem. Dětské parametry a dovednosti se však od 

dospělého plavce na vrcholové úrovni v mnohém liší, a ne všechny odlišnosti, které 

v plavecké projevu dětí nalezneme, se dají označit za chyby. Zkoumání techniky u dětí také 

neprobíhá na expertní úrovni, jako tomu může být u dospělého jedince a většinou si vystačí 

s přímým pozorováním nebo zkoumáním techniky pomocí videozáznamu. Při přímém 

pozorování není možné zcela obsáhnout pohyby pod hladinou, které jsou vidět pouze 

nepřesně a tato metoda tak není schopna poskytnou celkový obraz o pohybu plavce.  

Tato práce je zaměřena na definování znaků techniky u dětí mladšího školního věku 

v provedení plaveckého způsobu kraul a pomocí pořízených videozáznamů vede k navržení 

hodnotící škály pro tuto sportovní techniku. Tato škála by mohla pomoci k průběžnému 
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hodnocení plavecké techniky dětí v přípravném plaveckém tréninku. Sestavení škály je 

vhodné zejména z důvodu zvýšení objektivity při expertním hodnocení, díky postupnému 

a systematickému rozčlenění jednotlivých částí. Zároveň pořízený videozáznam a písemně 

zhodnocená škála může pomoci dětem k získání lepší představy o vlastním projevu pohybu 

ve vodním prostředí, neboť neodstraněním dílčích chyb se jejich počet násobí. 
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2 Problémy a cíle práce 

Cíle práce: 

Cílem práce je na základě literární rešerše a praktických zkušeností upřesnit modelovou 

techniku odpovídající vývojovým možnostem dětí ve věku 6-10 let a vytvořit vhodná 

hodnotící kritéria pro posouzení individuální techniky plaveckého způsobu kraul v tomto 

věku. Realizovat posouzení techniky plaveckého způsobu na vybraném vzorku dětské 

populace. 

Dílčí cíle: 

1. definovat modelovou techniku pro děti ve věku 6-10 let  

2. vymezit kritéria pro zhodnocení časových a prostorových parametrů pohybu jakými jsou 

zejména poloha těla a její přeměny, pohyb horních i dolních končetin, koordinace pohybů 

horních končetin a dýchání 

3. zkompletovat hodnotící škálu „dětské“ techniky pro diagnostiku plaveckého způsobu 

kraul 

4.  zformovat zápisový arch vhodný k posouzení plavecké techniky kraul dětí mladšího 

školního věku 

5. pořízení videozáznamů plavecké techniky ze čtyř kamer, z nichž dvě se nachází pod 

hladinou a dvě na okraji bazénu  

6. realizace posouzení u vybrané skupiny techniky plaveckého způsobu kraul 

7. zhodnocení aplikované škály a možná korektura 

Úkoly práce: 

1. Studium odborné literatury k dané problematice 

2. Formulace pracovní hypotézy 

3. Zpracování teoretické části práce 

4. Realizace výzkumné části a sběr dat 

5. Příprava výsledkové části práce – vyhodnocení získaných dat 

6. Pracovní verze diplomové práce  
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3 Teoretická část 

3.1 Fyzikální zákonitosti plavání 

Dle Counsilman (1974) musí znalost techniky jednotlivých plaveckých způsobů vycházet 

z mechanických principů, které se týkají přímo plavání. Nesprávné názory na techniku 

konkrétních plaveckých způsobů většinou vycházejí z nepochopení těchto principů nebo 

jejich nesprávného uplatňování, neznalosti či jejich nerespektování.  

Plavci jsou vydáni na milost a nemilost zákonům fyziky a dynamice vodních kapalin. Ti 

nejrychlejší se pohybují pomocí účelných pohybů z jediného důvodu, a to proto, že si to 

zákony přírody žádají. Rychlost, síla a vytrvalost hrají v plavcově projevu jenom malou 

úlohu, pokud nemá základy v technice. Nejlepší plavci na světě ovládají a chápou tyto 

souvislosti. (Taormina, 2014) 

3.1.1 Hydrostatika 

Hydrostatický tlak a vztlak 

V biomechanice plavání působí jako jeden z ukazatelů hydrostatický tlak. Tento tlak působí 

ve vodním prostředí všemi směry, avšak v případě plavce působí pouze kolmo vzhůru. 

Totožné působiště vztlaku s těžištěm těla má hydrostatický vztlak, který také vzniká jako 

výsledek působení všech hydrostatických sil. Působnost tohoto tlaku na jednotlivé části těla 

není stejná a ovlivněn je zejména stavbou a hustotou těla. Hustota těla a hustota vody jsou 

si blízké, ovšem hustota jednotlivých částí těla může být odlišná. Svaly a kosti mají mnohem 

větší hustotu než voda a naopak např. tuky anebo plíce mají hustotu menší. Celkově má také 

spodní část těla větší hustota než část horní. Z toho důvodu se posouvá těžiště k hlavě, když 

máme ruce ve vzpažení a splýváme, čímž je tělo ve vodorovné poloze lépe stabilizované 

(Motyčka, 2001). 

Skladba těla se s věkem mění, záleží také na pohlaví a pohybové aktivitě jedince. Zatímco 

kojenci se mohou díky nízké osifikaci kostí vznášet u hladiny, sportovci, kteří se vyznačují 

mohutností svalstva a kostry, budou někdy klesat ke dnu i při nádechu. Lepší předpoklady 

pro plavání mají spíše ženy než muži, jelikož mají menší hustotu těla. Hustota je také 

ovlivňována nádechem a výdechem plavce. S nádechem se objem těla zvětšuje a hustota 

klesá, naopak je tomu s výdechem. (Hofer a kol., 2011) 
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Archimédův zákon má zásadní vliv na stabilitu a správnou polohu těla plavce. Znění tohoto 

zákona je následující: „Těleso ponořené do kapaliny je nadlehčováno vztlakovou silou, 

rovnající se tíze kapaliny tělesem vytlačené. Působiště hydrostatické vztlakové síly je v těžišti 

objemu (geometrickém středu objemu) vytlačené kapaliny“. (Hofer, 2011, s.16) 

Colwin (2014) uvádí v souvislosti s tímto zákonem, že poloha těla bude labilní, pokud 

nejsou splněny podmínky, kdy střed objemu vytlačené vody je shodný s těžištěm hmotnosti 

těla a zároveň oba body musí ležet na společné vertikále tím způsobem, že těžiště hmotnosti 

se nachází uprostřed pod objemem výtlaku. Pokud je jsou podmínky splněny, je tělo ve 

stabilní poloze.  

3.1.2 Hydrodynamika 

Hydrodynamické podmínky jsou úzce spjaté s pohybem plavce ve vodě. V tu chvíli vzniká 

působnost gravitačních, hydromechanických a setrvačných sil. Mezi další faktory řídící 

plavecký projev člověka patří Newtonovy zákony:  

„Zákon setrvačnosti – každé těleso setrvává v klidu nebo v rovnoměrném přímočarém 

pohybu, dokud není přinuceno tento stav změnit působením jiné síly nebo jiného tělesa“. 

(Motyčka, 2001, s.33) 

„Zákon síly – zrychlení tělesa je přímo úměrné síle a nepřímo úměrné hmotnosti“. 

(Motyčka, 2001, s.33) 

„Zákon akce a reakce – každá reakce vyvolá stejnou reakci opačného směru, nebo dvě 

tělesa na sebe navzájem působí silami stejné velikosti, avšak opačného směru“. (Motyčka, 

2001, s.33) 

Svou polohou se plavec snaží co nejvíce zmenšit působící odpor vody. Usiluje o co největší 

rovnovážnost, bez prohýbání v bedrech, kterou můžeme dosáhnout tréninkem splývání. Při 

správném provedení má plavec ruce ve vzpažení, dlaně mohou být u sebe nebo na sobě 

a průběh je realizován pod vodní hladinou v hloubce 20–30 cm. (Motyčka, 2001)  
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3.1.3 Odpor vody 

Každý plavec má jinou postavu a jinou polohu ve vodě, tudíž ať už se jedná o muže nebo 

o ženu, vždy bude poloha těla záviset na individuálních charakteristikách. U plavce tedy 

závisí na postavě, proporcích, výkonnosti a jeho efektivnosti. Existují však ještě další 3 

vlivy, kterým se plavec musí ve vodním prostředí přizpůsobit – odpor tření, vlnový odpor 

a tvarový odpor. (Marinof, 2016) 

Motyčka (2001) charakterizuje hydrodynamický odpor jako sílu vodního prostředí působící 

proti směru pohybu plavce. Velikost a původ síly je závislý na tom, zda se plavec pohybuje 

pod hladinou či na hladině. V případě plavání na hladině můžeme stanovit odpor vody R 

jako součást tří prvků: odpor vlnový RVL + odpor tření RT + odpor tvarový RTV. R =  RVL + 

RT + RTV 

Odpor tření 

Při pohybu v kapalině se pouze ve vrstvě přilehlé u těla tvoří brzdící síly. Jedná se o mezní 

vrstvu. Zde probíhají dva způsoby proudění: laminární a turbulentní. Laminární proudění 

lze charakterizovat jako proudění, při kterém se vrstvy mezi sebou navzájem nemísí 

a pohybují se různými rychlostmi. Jeho důsledkem jsou menší brzdící síly, které při styku 

s tělem vytváří odpor tření. Turbulentní proudění probíhá složitěji. Dochází při něm 

k mísení vrstev a při kontaktu s tělem vznikají větší brzdící síly. To znamená, že velikost 

odporu závisí na druhu proudění v mezní vrstvě, dále závisí na tvaru tělesa, rozměrech tělesa 

a zároveň na přítokové rychlosti vody. (Counsilman, 1974) 

Vlnový odpor 

Vlnový odpor je ovlivnitelný mírou, do které je plavec schopen plavat v optimální plavecké 

poloze a zároveň je schopný všechny pohyby sladit v celkové souhře. Nedokonalostí 

v technice vznikají zpravidla při pohybu plavce na hladině vlny více než se tak děje u plavce 

se správnou technikou. (Čechovská a Miler,2008) 
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Obrázek 1 ,, Schéma vlnového systému, který vzniká za pohybu plavce na vodní hladině (1 - přední rozbíhající se vlny, 2 - 

přední příčné vlny, 3 - zadní rozbíhající se vlny, 4 - zadní příčné vlny, λ – délka vlny)“ 

 

Zdroj: Hofer (2011) 

Tvarový odpor 

Tvarový odpor je nedílnou součástí dvou sil – hnacích a brzdících. V plavání je využitelný 

v rámci hydrodynamické polohy, kdy spodní část hrudníku je nejvíce potopenou částí těla 

při snažení o rovnovážnou polohu. Toto postavení je doprovázeno vhodným záběrem paží 

a nohou, které souvisí s pocitovým vnímáním vody. (Čechovská a Miler,2008) 

Tvarový odpor vytváří tlak působící na přední část tělesa a zároveň za tělesem vytváří 

podtlak. Mezní vrstva se zde odpoutá od tělesa, čímž vytváří za tělesem vír. Ten dosáhne 

určité velikosti, po které se odtrhne a tvoří se znovu opakovaně. Velikost tohoto odporu je 

závislá na tvaru tělesa, jeho štíhlosti a poloze, kterou zaujímá vůči proudící kapalině. U 

plavců je závislý na poměru výšky ku maximální šířce. (Hofer a kol., 2011) 

Obrázek 2 Polohy náběhu plavce při rychlosti v = 2 m.s-1a odpor závislý na úhlu polohy 

 

Zdroj: Hofer (2011) 
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3.2 Parametry lokomoce plavce 

Mezi základní parametry plavecké lokomoce, které informují o účinnosti plavecké techniky, 

patří délka plaveckého kroku, frekvence pohybového cyklu a doba trvání pohybového cyklu. 

Hoch (1987) dále hovoří o návaznosti čtyř elementů, na kterých je závislá plavecká struktura 

sportovního výkonu. Jedná se o záběrovou sílu, opornou reakci, plavecký krok a plaveckou 

propulzi.  

3.2.1 Záběrová síla 

Záběrovou sílu můžeme u plaveckého výkonu považovat za základní element. U svalových 

skupin, které realizují záběrové pohyby vyjadřuje celkovou sílu kontrakce. Velikost této 

kontrakce se odvíjí od silových možností u příslušných svalových skupin a od velikosti 

oporné reakce vznikající záběrovým pohybem. (Hofer a kol., 2011) 

Hodnota plaveckého sportovního výkonu se odvíjí od úrovně kvality síly a vytrvalosti. 

Pokud nemá plavec dostatek síly a plavecké vytrvalosti, dochází ke zkrácení plaveckého 

kroku, nevyrovnanostem v pohybové frekvenci a následnému nárůstu sekund na 

jednotlivých úsecích v mezičasech. Naopak zvýrazněná silová příprava by se měla projevit 

pozitivním dopadem na propulzní složky plaveckého pohybu ve vodním prostředí. Zlepšení 

v rozvoji speciálně silových předpokladů charakterizuje prodloužení plaveckého kroku 

a nižší frekvence záběrů. V dnešní době je tak nezbytnou součástí tréninků výkonnostních 

plavců rozvoj silových a silově vytrvalostních předpokladů jak ve vodě, tak i na suchu. 

Dynamické silové schopnosti se v plavání projevují zásadním způsobem. Nachází se 

v cyklickém pohybu, při kterém musí překonávat relativně nízký vnější odpor v rámci 

maximálního zrychlení (jedná se o výbušnou a explozivní sílu při startech, obrátkách nebo 

během nejkratších tratí) či relativně nízké rychlosti (síla vytrvalostní). (Felgrová a kol., 

2008)  
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3.2.2 Reakce opory 

V rámci plavecké propulze má prvořadý význam oporná reakce. Jelikož nemá plavec při 

pohybu ve vodě pevnou oporu, tak si ji musí vytvořit. Dospěje k tomu pomocí účelně 

provedených záběrových pohybů provedených v rámci volby časových a prostorových 

parametrů pohybu, které jsou v souladu s hydrodynamickými zákonitostmi. (Hoch, 1987)  

Pohyby horních končetin, respektive pohyby rukou jsou významnou hnací složkou 

v plavání. V minulosti se předpokládalo, že ke vzniku maximální hnací síly musí být 

optimální záběr paží veden rovnoběžně se střední rovinou, v opačném směru lokomoce 

plavce a dlaní v postavení kolmo ke směru pohybu ruky. Tato poloha měla zajišťovat 

největší odpor vody. Reakce tohoto odporu ve vztahu k dlani byla dominantní silou plavce, 

definujeme ji jako „reakci opory“, a ta se dále přenáší prostřednictvím celé horní končetiny 

na trup plavce a uvádí jej tím do pohybu. Po několika zkoumáních bylo zjištěno, že kromě 

„reakce opory“ lze hnací síly plavce ovlivnit ještě další hydrodynamickou silou, která vzniká 

pohybem ruky ve vodním prostředí. Jedná se o hydrodynamický vztlak. Vektorovým 

součtem hydrodynamického vztlaku a odporu, které působí na ruce tak vzniká výsledná 

hydrodynamická síla, která pokud je podpořena vhodným pohybem rukou ve směru plavce, 

může být i větší než reakce opory. Důležité však je, že tvar ruky musí co nejvíce připomínat 

tvar křídla. Musí být zvolena dráha pohybu ruky, která umožňuje výslednici odporu 

a hydrodynamického vztlaku působit po co nejdelší dobu ve směru plavání. Je také nutné 

optimálně upravit úhel náběhu ruky.  

Obrázek 3 Vhodný tvar ruky pro vytvoření hydrodynamického vztlaku 

 

Zdroj: Counsilman (1970) 
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Obrázek 4 Změna v nasazení ruky k dosažení maximálního hydrodynamického vztlaku 

 

Zdroj: Colwin (1992) 

 

Obrázek 5 Odpor ruky v příčném pohybu ke směru plavání a hydrodynamický vztlak 

 

Zdroj: Hofer (2011) 

V případě dolních končetin nejsou stehno ani bérec vhodné kvůli svému kuželovitému tvaru 

pro vznik vztlaku. Jejich pohybem však vzniká síla, která je odporem vody, ať už se plavec 

pohybuje jakýmkoli plaveckým způsobem. Tuto reakční sílu, která je schopná vytvořit hnací 

složku, lze nazvat „reakce opory“. (Hofer a kol., 2011) 

3.2.3 Plavecký krok 

Plavecký krok se vyjadřuje v metrech a znamená vzdálenost ve směru lokomoce, kterou 

překoná těžiště těla plavce za jeden pohybový cyklus. Délku tohoto kroku ovlivňuje nejenom 

mechanika záběrů a schopnosti svalů, které se na záběrech podílejí, ale také poloha těla. 

Mezi tyto faktory je možné dále zahrnout i tělesné rozměry, a to zejména velikost 

záběrových ploch. (Čechovská a Miler, 2019) 
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„Délka plaveckého kroku při závodě klesá, to je spojeno se zvyšující se únavou sportovce. 

Plavce s výraznou délkou plaveckého kroku charakterizuje velký rozsah otáčení těla kolem 

podélné osy, štíhlá a vysoká postava, dlouhé horní končetiny, vysoká úroveň silových 

schopností horních končetin, silný kraulový kop a vysoká poloha lokte při záběru. Sprinteři 

překonávají závodní trať kratší délkou plaveckého kroku. Přesto je běžné, že plavci 

srovnatelné výkonnosti se v délce plaveckého kroku různí, plavci by měli pracovat na jejím 

prodlužování.“ (Čechovská a Miler, 2019, s.78) 

Zhodnotit účinnost lokomočních pohybů můžeme zejména díky moderním technologiím, 

které sledují a zkoumají průběh záběrů. Technologie se zaměřují zejména na frekvenci 

záběrů, jejich délku a počet. Délka záběru a jeho frekvence (m/záběr) vyjadřují rychlost. 

Poté můžeme odvodit index efektivity pomocí délky záběru (m) a rychlosti plavání (m/s). 

(Salo a Riewald, 2008) 

Při rozvoji dovedností se efektivita záběrů jeví jako nejobtížněji trénovatelná. Plavci se 

nejdříve učí získávat sílu a rozsah pohybu. Tyto dovednosti následně rozvíjejí a absolvují 

různá tělesná cvičení zaměřená na rozvoj efektivity záběru ve vysoké rychlosti a při 

maximálním úsilí. Důležitý je zejména rozvoj zaměřený na efektivitu záběru v hodnotách 

závodního tempa. (Sweetenam a Atkinson, 2006) 

3.2.4 Plavecká propulze 

V minimalizací brzdivých sil působících na tělo plavce a maximálním rozvoji sil hnacích 

spočívá plavecká propulze. (Hofer a kol., 2011) 

Maglischo (2016) přikládá velký význam minimalizaci odporových sil a zároveň 

vyzdvihuje, jak je důležité umět zaujmout při pohybu ve vodě optimální splývavou polohu. 

Objekty, které charakterizuje malý frontální průřez a které se rozšiřují ve střední oblasti 

a v té zadní jsou opět zúžené, během lokomoce produkují nejmenší odporové síly. Tvar 

postupně rozšiřujícího se tělesa, pohybujícího se ve vodním prostředí, vytlačuje pozvolně 

molekuly proudící vody, přičemž nedochází k turbulentnímu proudění, které by zvyšovalo 

odporové složky sil, a proto není brzdivý efekt prostředí tak veliký. Poloha a tvar těla se 

pohybem ve vodním prostředí neustále mění, je tedy nutné, aby se plavec neustále snažil 

udržovat ideální tvar těla v průběhu všech fází záběrového cyklu. Dosáhnout toho plavec 

může, pokud si stanoví cíl posunout tělo jakýmsi „koridorem“, který se vytvoří na začátku 
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záběru při vstupu zabírající ruky do vodního prostředí. Tento „koridor“ by měl mít rozměry, 

které odpovídají poloze ramen navzájem a velikosti trupu. Pokud pohyby přesahují tento 

rámec, dochází ke zvýšení odporové síly prostředí. Dále by se měl plavec snažit svou nejvíce 

zaostřenou a nejmenší částí povrchu těla protínat vodní hladinu. Prorážet hladinu plošší částí 

těla je možné pouze při záběrových pohybech zejména horních končetin. Pohyb vpřed 

zrychlují končetiny, které se pohybují vzad proti směru lokomoce.   

Efektivitu pohybu plavce ve vodním prostředí podmiňuje mnoho faktorů. Konkrétně se 

jedná o tvar těla a somatotyp, silové schopnosti a flexibilitu, kondiční úroveň, 

hydrodynamickou polohu a techniku záběru. V případě tělesných znaků jsou vyzdvihované 

rysy: vysoká postava, široká ramena, nízké procento tuku, větší pákové poměry a u distálních 

částí končetin vetší plocha (dlaň, noha). Pro vyšší a silnější plavce je charakteristická větší 

délka záběru, naopak pro jedince menšího vzrůstu nebo plavce, u kterých se nachází větší 

podíl pomalých svalových vláken, je větší tendence plavání ve vyšší frekvenci. Podobná 

odlišnost je patrná i v případě plavání mužů a žen, kdy pro ženy je příznačná vyšší frekvence 

a muži inklinují k delší trajektorii záběrů. (Salo a Riewald, 2008) 

3.3 Plavecký způsob kraul 

Kraul patří v současnosti k nejoblíbenějším plaveckým způsobům, zejména proto, že je 

nejrychlejším stylem. Je ale také obtížným plaveckým způsobem, a to zejména v oblasti 

dýchání, kdy nádech je nutné provádět do strany a následný výdech probíhá pod hladinou. 

V tradičním způsobu je kraul charakteristický záběrovým pohybem rukou, rychlým 

nádechem a kopáním dolních končetin. Obecně je tento způsob techniky pro plavce 

nepohodlný a namáhavý. (Laughlin, 2013) 

3.3.1 Modelová technika plaveckého způsobu kraul 

Dle Dovalila (2002, s.171) je technika: „Účelný způsob řešení pohybového úkolu, který je 

v souladu s možnostmi jedince, s biomechanickými zákonitostmi pohybu a uskutečňuje se na 

základě neurofyziologických mechanismů řízení pohybu. Využívají se při tom i další 

předpoklady sportovce, především kondiční, somatické i psychické.“ 
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Dále techniku můžeme rozčlenit na „vnitřní“ a „vnější“. „Vnější“ je vizuálně pozorovatelná 

a měřitelná. Závisí na kinematických parametrech pohybu těla v prostoru a čase. Sledujeme 

tedy jevy jako směr, dráhu pohybu nebo rychlost. V určitých sportovních kategoriích dále 

hodnotíme i plynulost, rytmus, stálost, ladnost a přesnost. Co se týká „vnitřní“ techniky, je 

pro jedince důležité zpevnění a stabilizování pohybových vzorců společně s programy, 

kterým odpovídají koordinované systémy kontrakcí a relaxací svalových skupin.  

Modelová technika zahrnuje kritéria plavecké techniky v konkrétní disciplíně. Tato kritéria 

jsou obecnější povahy, aby mohla zohlednit jistou variabilitu techniky. Liší se také 

v souvislosti s výkonností, pohlavím, věkem a perspektivním výkonnostním cílem jedince. 

Nejčastěji se modelová technika uvádí na příkladu dospělého plavce nebo plavkyně 

vrcholové úrovně, kdy probíhají analýzy technik aktuálních držitelů světových rekordů 

a medailistů vrcholových soutěží. (Čechovská a Brtník, 2014) 

Dle Nováka (1965) je technika způsob, kterým člověk řeší pohybový úkon, při kterém záleží 

na jeho anatomicko – fyziologických předpokladech, psychologických předpokladech 

a mechanických zákonech, které musí souhlasit s mezinárodními pravidly závodění. 

Poloha těla a hlavy 

Maglischo (2003) uvádí ve své knize, že klíčovými body pro splývavou polohu jsou takřka 

rovná záda, hlava držena v přirozené poloze v prodloužení trupu a dolní končetiny 

pohybující se v optimálním pohybovém cyklu. 

Také dle Laughlin (2013) je kraulová technika „total immersion“ postavena zejména na 

rovnováze, správném hydrodynamickém protažení těla a zachování trpělivosti při 

zachytávání vody rukou. To znamená, že je nutné setrvání paží v prodloužení a vhodným 

způsobem využívat tělesnou hmotnost.   

Tělo plavce vůči hladině zaujímá mírně šikmou polohu, kdy jeho ramena jsou výše než boky 

a spodní část hrudníku se nachází na nejspodnější hranici. V době výdechu hlava rozráží 

temenem hladinu vody a plavcův pohled směřuje pod hladinou dolů a vpřed. Náběhový úhel, 

který vzniká mezi podélnou osou těla a hladinou je závislý na rychlosti a s ní se také mění. 

Pokud nasadí plavec pomalé tempo, jeho úhel se pohybuje od 5 – 10o. Při zvýšení rychlosti 

dochází ke zmenšení úhlu, mnohdy až na 0o. (Roztočil, Švec, 1996) 
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Pokud plave plavec velkou rychlostí, vystupují mu nad hladinu záda a část hýždí v důsledku 

důlu vln, kdy první vlna vzniká před jeho hlavou a ta druhá v okolí pánve. Horní část trupu 

se vychyluje kolem podélné osy těla v průběhu dílčích záběrů a maximálního vychýlení 

dosáhne v první fázi záběru, kdy by ramenní osa měla svírat s hladinou úhel 40 – 50o. Při 

záběru ruky dochází k vychýlení na stranu, které poskytuje plavci výhodnou pozici 

a umožňuje mu lépe využít svých silových schopností. Tento rozkyv je účelný i při vdechu 

a přenosu druhé paže, neboť se do strany může natočit i částečně hlava ve spojení s trupem. 

(Hofer a kol., 2011) 

Obrázek 6 Horizontální poloha těla plavce 

 

Zdroj: Maglischo (2003) 

Pohyb dolních končetin 

Při plavání vychází pohyb dolních končetin z kyčelních kloubů, ze kterých postupuje přes 

kolena a bérce do kloubů hlezenních. Z toho důvodu jsou bérce zapojeny až následně za 

pohyby stehen a dohromady tak v podstatě tvoří analogii k vlnovým pohybům ryb. Lidské 

tělo má však odlišnou anatomii dolních končetin, která zahrnuje tuhost stehen a bérců 

i omezenost pohybu v kolenních kloubech, díky kterým může člověk napodobit pohyby ryb 

pouze z části a příznačná vlna tak v kolenním kloubu probíhá pouze ve směru extenze.  

Pohyb je sledován na cyklu jedné končetiny a za jeho začátek je považována dolní krajní 

poloha nohy. V tuto chvíli je končetina natažená a je v mírném přesahu podélné osy těla. 

Nárt je co nejvíce otočen dovnitř v důsledku předchozího pohybu. Celá končetina se 

v následné fázi pohybuje nahoru a v kolenním kloubu je natažená, jelikož čéška jí další 

pohyb nedovoluje. Vliv tlaku proudící vody natáčí nohu do everzní polohy, při které je 

kladený odpor co nejmenší. Svaly, které ovládají nohu i bérec jsou relaxované. V kyčelním 

kloubu dochází impulzivně k extenzi v důsledku reakce na kop končetiny dolů. Pohyb 

vzhůru je konán v relativně malém úsilí.  
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Pohyb dolů započne při flexi v kyčelním kloubu. Svalstvo, které ovládá bérec a nohu je 

zpočátku uvolněné, a z toho důvodu noha i bérec ještě pokračují v pohybu nahoru. Proto se 

končetina v kolenním kloubu ohýbá. Příčina bičovitého pohybu je následující mohutná 

extenze kolenního kloubu. Vlivem tlaku vody se relaxovaný nárt otáčí dovnitř (inverze). 

Dolní část bérce a plocha nártu vytváří hnací sílu. Reakcí stehna při pohybu nahoru se 

následně projevuje vertikální složka síly a tím započíná další cyklus.  

Charakter práce svalstva dolních končetin je podstatný pro zvládnutí techniky pohybu 

dolních končetin. Plavec musí svalové skupiny, které se podílejí na pohybu stehna a bérce 

i při intenzivní činnosti relaxovat v hlezenním kloubu. Tam je pohyb vyvoláván pouze 

hydrodynamickým účinkem působící okolním prouděním vody. Dobří plavci oplývají 

v hlezenním kloubu velkým rozsahem pohyblivosti a mají schopnost svalstvo bérce úplně 

uvolnit. Důležitá je také zatíženost jednotlivých svalových skupin, která souvisí s využitím 

reakčních sil působících ve vertikálním směru.  

Délka cyklu dolních končetin tvoří zhruba 1/3 délky cyklu končetin horních. V jeho průběhu 

provede plavec jeden kop levou a pravou nohou, tudíž v průběhu jednoho cyklu horních 

končetin provede plavec šest kopů nohou a hovoří se o šestiúderovém kraulu. Souhru pohybu 

horních a dolních končetin vyplývá z nezbytnosti udržení těla v rovnováze. 

Šestiúderový kraul se využívá především při krátkých tratích na 50 – 200 m a na delších 

úsecích je některými plavci činnost nohou využívána méně. Některé jejich kopy mají menší 

intenzitu a mohou být nepravidelné, což může vést ke sporům, zda plavec využívá 

dvouúderový či čtyřúderový kraul. Tyto typy jsou spíše využívání při delších vzdálenostech. 

(Hofer a kol., 2011) 

Závody dlouhých tratí se vyznačují nižší intenzitou práce, jelikož stehenní svaly při vysoké 

intenzitě spotřebují mnoho kyslíku. Rychlost vytrvalostních plavců není nohama tolik 

ovlivněná, má ale vliv na plynulost plavání a stabilizaci těla při hladině, což dává vhodné 

podmínky pažím pro efektivní záběr. (Horčic, Formánek ,2003) 

Dle Maglischo (2003) je zapotřebí, aby pohybový cyklus dolních končetin nebyl ani moc 

hluboký, ani příliš mělký a vytvářel tak vhodné propulzní síly. Tento rozsah je uváděn 

v rozmezí 50 – 80 cm. Tento rozsah se však u autorů různí. Counsilman (1974) uvádí rozsah 
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pohybu dolních končetin v rozmezí 25 – 40 cm. Matyčka (1991) uvádí rozsah 30 – 40 cm 

a Puš (1996) stanovil rozmezí na 30 – 50 cm. 

Pohyb horních končetin 

Horní končetiny zajišťují plavci důležitou hnací sílu. Pracují střídavě a přenášejí se 

vzduchem vpřed. Na jeden cyklus horních končetin připadá v časové posloupnosti jeden 

cyklus končetin dolních. Délka tratě společně s individuálním stylem plavce určují dobu 

cyklu horních končetin a ta se prodlužuje s délkou závodní tratě. (Hofer, 2011) 

Dle Čechovské a Milera (2008) je rozhodující hnací silou kraula technický záběr paží ve 

směru dolů a vzad. Paže se přenášejí uvolněně vzduchem vpřed, jsou obvykle v pokrčení 

a pohybují se střídavě po uzavřené křivce. Pořadí, ve kterém se zanořují do vody je ruka, 

předloktí, loket a jako poslední následuje rameno. Záběr přitom začíná ponořením paže, kdy 

ruka svírá miskovitý tvar a snaží se vodu „zachytit“. Ruka se pohybuje po dráze esovité 

křivky s průběžným zrychlením. Jakmile paže dosáhne úplného natažení k souhlasnému 

stehnu, končí záběrová fáze.  Ruka se z vody vynořuje rychlým uvolněním a záběrové 

svalstvo při přenosu odpočívá. Paže jsou pohybově koordinované a lehce se dobíhají do 

předpažení. 

Pohyb horních končetin je dle Hofer a kol. (2011) rozčleněn na několik fází – přípravnou, 

přechodovou, záběrovou, vytažení a přenosu.  

V momentě, kdy ruka po přenosu vpřed protne hladinu, začíná přípravná fáze. Jako první 

se ponoří natažené prsty, poté předloktí a nakonec loket. Pohyb je prováděn v šíři ramen 

a ruka se postupně natahuje vpřed, s dlaní obrácenou dolů. Ruka musí být v příznivé poloze 

a musí mít příznivý hydrodynamický tvar, protože jejím zasunutím do vody a pohybem se 

plavec přibržďuje. Tato fáze trvá zhruba 0,1 – 0,3 s a svaly ruky jsou ještě relaxované. Tato 

fáze se vyznačuje největšími změnami v časovém trvání celého cyklu, jelikož je závislá na 

intenzitě plavání a individuálních odchylkách v technice. Její konec nastává, když začne 

převažovat pohyb směrem dolů nad pohybem vpřed, voda proudí ke hřbetu ruky, která se 

nachází v úhlu 90o. 
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Navazuje fáze přechodu, která nemá dlouhé trvání. Její délka je kratší než 0,1 s. V tomto 

čase musí plavec plnit mnoho pohybů, které vedou k efektivnímu záběru. Ruka přechází 

z brzdící polohy do polohy záběrové, kdy plavec „uchopuje“ vodu od prstů přes hřbet ruky 

a zápěstí. Tento „úchop“ spustí signál pro záběrové úsilí. Ruka je vedena vně podélné osy 

těla a voda proudí přes prsty, hřbet ruky a část malíkové strany v úhlu 90 – 110o. Vlivem 

hydrodynamického vztlaku může v této části cyklu vzniknout propulzní síla. 

Záběrovou fázi Hofer a kol. (2011) dělí na tzv. přitahování a odtlačování. Ruka zpočátku 

pohybuje vně podélné osy těla plavce směrem převážně dolů do dosahu své maximální 

hloubky. Celá paže je téměř natažená a voda proudí od prstů přes hřbet ruky. Ramenní osa 

svírá 40 – 50o sklon s hladinou. Jakmile dosáhne své maximální hloubky, tak se začne v lokti 

ohýbat, směr ruky se změní a směřuje k ose těla podélně. Ohyb v lokti je současně 

doprovázen elevací lopatky a v ramenní kloubu dochází k vnitřní rotaci. Této poloze 

končetiny se v literatuře říká „vysoká poloha lokte“ a je běžná u vynikajících plavců. Když 

ruka protne svislou rovinu, která je proložená ramenní osou, dochází k největšímu ohnutí, 

které je 90 – 120o. Palcová strana ruky je náběžnou hranou, úhel šípovitosti je měněn 

postupně od 90 – 0o a záběr v této části je nazýván přitahování. Končetina se v druhé části 

záběru začíná opět natahovat, čímž se následně ruka pohybuje pod břicho a pak nazad, vně 

od podélné osy až do oblasti kyčelního kloubu, kde záběr končí. Náběžnou hranou se stává 

malíková strana ruky ve fázi odtlačování. Plavec se v průběhu záběru snaží vést pohyb tak, 

aby co nejvíce využil hydrodynamické síly a jejich výslednice nasměroval do směru plavání. 

Ramenní osa se během odtlačování vrací opět do vodorovné polohy, ruka dokončuje záběr 

a plavec ji vytahuje nad vodní hladinu. Tato fáze trvá zhruba 0,4 – 0,6 s. 

Nastává fáze vytažení, která zabere méně než 0,1 s. Je charakteristická pohybem paže ve 

směru vpřed vzhůru, čímž se vytvoří brzdící síly. Svaly ruky a předloktí jsou relaxované 

a jsou usměrňovány proudící okolní vodou. 

Poslední fáze se nazývá fáze přenosu. Trvá 0,4 – 0,6 s a může být realizována dvěma 

způsoby. Plavci mohou buď nataženou paži přenášet nízko nad hladinou nebo mohou vést 

loket po nejvyšší dráze kyvadlovým pohybem vpřed s uvolněným předloktím. Říká se tomu 

„vlající ruka“.  
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Dlaně a předloktí tvoří hlavní záběrové plochy ruky a jejich nastavení je pro plavce zásadní. 

Nejvýhodnějšími polohami ruky se ve své knize Závodní plavání zabýval Counsilman, který 

vzájemně porovnával pět způsobů: ruka otevřená s prsty u sebe, ruka otevřená a palec 

odtažený, roztažené prsty otevřené ruky, ruka pootevřená a prsty u sebe nebo ruka otevřená 

a prsty odchýlené k malíku. 4 a 5 způsob se ukázal jako nejméně efektivní, protože zmenšuje 

čelný i vířivý odpor. Naopak první tři případy odpor nezmenšují a mezi sebou nevykazují 

významný rozdíl. Plavec by se tudíž měl snažit zaujmout polohu ruky takovou, aby příliš 

neodtahoval prsty od sebe, ani je netiskl příliš k sobě. (Čechovská, Miler, 2008) 

Dýchání 

Dýchání by mělo co nejméně ovlivňovat polohu těla a velmi úzce souvisí s pohybem paží. 

Plavec se začíná nadechovat v době, kdy paže na straně nádechu svůj záběr ukončila a druhá 

paže je dosud v přípravné nebo přechodové fázi a záběr dosud nezačala. Vdech probíhá 

blízko u hladiny, kdy hlava je mírně natočena k souhlasné paži. Je krátký, ale vydatný. Hlava 

se pak vrací do výchozí polohy a ihned následuje výdech do vody, který je realizovaný 

hlavně ústy a i nosem.  

Pro rytmus dýchání neexistuje žádné absolutní pravidlo. Začátečníkům se běžně doporučuje 

nádech na třetí záběr paže, jelikož při nádechu na druhý nebo čtvrtý záběr probíhá nádech 

pouze na jednu stranu, čímž se přetěžuje páteř, a to může způsobit větší či menší dysbalance. 

I přesto frekvence stejně jako strana nádechu vychází ze zvyku a komfortu plavce. (Séhel, 

2016) 

„Z výsledků měření vyplývá, že největší sílu může plavec vyvinout při zatajeném dechu, 

menší při výdechu a nejmenší při vdechu. Proto je z hlediska vynaložení síly výhodné 

nadechovat v době mezizáběrové přestávky. Výdech však zpravidla zapadá do záběru jedné 

z paží a tím je záběr poněkud oslaben. Při plavání maximální intenzitou, např. na 50 m, nebo 

při finiši, překonávají plavci delší úseky bez dýchání. Fixovaný hrudník vytváří tím oporu 

pro záběrové svalstvo a plavec může více využít svých silových možností.“ (Hofer a kol., 

2011, s.56) 
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3.3.2 Posuzovací škály pro plaveckou techniku kraul 

V rámci hodnocení plavecké techniky bylo vytvořeno již několik škál. Pro tuto diplomovou 

práci jsou rozhodující škály posuzující techniku plaveckého způsobu kraul. 

Svozil (1997) vytvořil pro potřeby studentů FTK UP škály, které posuzují plavecké techniky. 

V následující tabulce je zobrazena škála určena pro techniku kraul.  

Tabulka 1 Posuzovací škála plaveckého způsobu kraul 

 

Zdroj: Svozil (1997) 
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Pro studenty UK FTVS vytvořila obdobnou škálu Pokorná (2009). Škála byla vytvořena 

zejména pro potřebu diagnostiky plavecké techniky v předmětu Plavání II.  

Tabulka 2 Škála pro hodnocení plavecké techniky kraul pro studenty UK FTVS 

 

Zdroj: Pokorná (2009) 
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Pro potřebu výzkumu v bakalářské práci Detekce a korekce chyb u plaveckého způsobu 

kraul u posluchačů PF JCU oboru TVS vytvořil Šatra (2010) hodnotící škálu. 

Tabulka 3 Posuzovací škála plaveckého způsobu kraul pro studenty PF JCU 

 

Zdroj: Šatra (2010) 
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Brtník (2011) pro potřeby expertního hodnocení techniky plaveckého způsobu kraul vytvořil 

záznamový list, který je vhodný pro využití přímého pozorování.  

Tabulka 4 Hodnocení plavecké techniky kraul 

 

Zdroj: Brtník (2011) 
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3.4 Chyby v plaveckém způsobu kraul a způsoby jejich nápravy 

„Nesprávně naučené pohyby se vyznačují úpornou trvalostí, a proto jejich odstraňování je 

velice náročné na čas, trpělivost učitele a ochotu žáka spolupracovat. Jednostranným 

a monotónním nácvikem často dochází ke stagnaci nebo i k projevům nezájmu o činnost. Je 

na učiteli, aby plavce stále motivoval a aktivoval vhodným programem a účelným 

obměňováním forem nácviku.“ (Bělková, 1998, s. 7) 

Chyby v technice se odstraňují zejména pomocí plaveckých cvičení. Bělková (1998) radí při 

snaze o odstranění chyb plavat nejprve kratší úseky pomalou rychlostí, později rychlost 

zvyšovat. Úseky se také mohou prodlužovat, ale stále by se mělo udržovat volné tempo. 

Pokud se snažíme přeučovat techniku, je příhodné zařazení tzv. prvkového plavání. Jedná se 

o použití nadlehčovacích pomůcek společně s pouze horními nebo pouze dolními 

končetinami. 

Mezi hlavní chyby patří: 

Poloha hlavy 

Při nádechu je hlava extrémně zakloněná a při výdechu ve splývání extrémně předkloněná, 

ramenní osa je neustále vychýlená na stranu nádechu a pohyby ramen a hlavy jsou výrazně 

vertikální. 

Pro správnou techniku nádechu a výdechu je důležitá poloha těla. Pokud je tělo položené 

příliš vysoko nebo nízko, musí plavec dovydechovat nad hladinou, což už se neslučuje 

s optimální technikou. Další často se vyskytující chybou je přílišná rotace ramen 

s vytočením do strany, jejíž příčinou může být strach plavce z nedostatku času na nádech. 

Aby získal potřebný čas, tak se musí více vy hlava je pak déle nad hladinou a plavec má 

dostatek času na nádech. Další příčinou může být přehnaný důraz při zasouvání paží do 

vody. Tyto chyby se dají odstranit nácvikem plaveckého dýchání, kdy nejprve učíme 

důrazný výdech u stěny a poté přejdeme k plavání s deskou. Jedna ruka je ve vzpažení 

a druhá provádí záběr spolu se zapojením plaveckého dýchání. (Raček, 2016) 
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Pohyb horních končetin 

Místo, kde ruka protíná hladinu se nachází příliš vně mimo podélnou osu těla nebo příliš 

přes podélnou osu těla, záběr paže není vedený pod tělem, ale vedle těla. Paže je při záběru 

natažená, chybí pokrčení v lokti. Nedotažený záběrový cyklus, kdy ruka skončí předčasně 

již u pasu či boků.  

Pokud plavec provádí záběr, který je vedený až příliš vně podélnou osu nebo přes, je to 

většinou z důvodu malého rozsahu v ramenním kloubu. Proto je důležitým předpokladem 

odstranění této chyby zvětšení kloubní pohyblivosti. Je také nutná suchá příprava zaměřená 

na protahování prsních svalů a pletence ramenního. Docílit zlepšení také můžeme 

plaveckým cvičením, kdy jedna ruka drží desku ve vzpažení a záběr probíhá pouze druhou 

rukou. Toto cvičení můžeme také aplikovat střídavým způsobem, kdy se paže ve vzpažení 

vždy dotknou – tzv. „dobíhání“.  

Pokud je záběr vedený vedle těla s nataženou rukou, budeme postupovat jako v předchozím 

případě a zároveň se budeme snažit docílit u plavce o vědomé usměrňování pohybů. 

V situaci, kdy nám záběr končí příliš brzy a není dotažený, můžeme hledat chybu v silovém 

potenciálu plavce, či v přehnaném úsilí na začátku záběru. V tomto případě se zaměřujeme 

v suché přípravě na posílení svalů zad a pletence ramenního. Vhodnou pomůckou je i tzv. 

„označování“, kdy plavec v konečné fázi záběru musí vytočit palec do opozice, aby se dotkl 

svého stehna a „označkoval“ ho. Až poté může pokračovat v přenosu paže. (Raček, 2016) 

Pohyb dolních končetin 

Chybnou práci dolních končetin odhalíme na první pohled. Pokud pohyb plavce připomíná 

spíše zakopávání ve vodě, je to z toho důvodu, že nejsou do práce dolních končetin zapojené 

kyčle, v důsledku čehož pohyb vychází pouze z kolenních kloubů. Chybné může být 

i postavení špiček, kdy jsou příliš odvrácené nebo přitažené k bérci anebo nesymetricky či 

nepravidelně prováděné kopání. 

Velmi často se nejvíce u začátečníků můžeme setkat s pohyby, které připomínají spíše jízdu 

na kole než optimální pohyb. Důvodem může být špatná pohyblivost v hlezenním kloubu 

nebo jednoduše strach z vodního prostředí. Dále se také můžeme setkat s „fajfkami“, kdy 

nárty jsou přitahovány k bérci a brzdí tak plavcův pohyb vpřed, pohybem vysoko nad 
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hladinou nebo nestejnoměrným rozsahem v práci nohou. Těchto chyb se zbavujeme 

zopakováním pohybu na suchu, postupným přechodem do vodního prostředí, kdy pracujeme 

s plaveckou deskou a vhodným doplňkem jsou i plavecké ploutve. Při strachu z vodního 

prostředí můžeme u dětí využít i nadlehčovacích pásků. (Raček, 2016) 

3.5 Plavecká technika kraul odpovídající vývojovému stupni dítěte 

Předpokladem pro zvládnutí správné plavecké techniky kraul je osvojení základních 

plaveckých dovedností. Výcvik dětí ve věku 5 – 7 let začne nejdříve nácvikem kraulařských 

dolních končetin v poloze na břiše, rotací kolem podélné osy, pokračujeme kraulařskými 

nohami v boční poloze a přidáme změnu lokomoce kraulových nohou z polohy boční na 

druhý bok přes břicho i záda. Po zvládnutí pokračujeme s nácvikem paží a učíme souhru 

pohybu horních končetin s dolními končetinami bez plaveckého dýchání. Dýchání 

zahrnujeme k nácviku paží přes průpravná cvičení a po jeho zvládnutí můžeme pokračovat 

k souhře kraul s plným využíváním plaveckého dýchání.  

„Osvojování základních plaveckých dovedností není důležité jen u začátečníků. Je důležité 

se k nim vracet i ve zdokonalovací plavecké výuce, které se účastní již pokročilí plavci. Mělo 

by proběhnout vždy, tedy i u neplavců, u kterých je velmi nutné dbát na rozvíjení základních 

plaveckých dovedností. Nejčastější chybou, která se stává při výuce plavání s neplavci, je 

opomíjení výcviku základních plaveckých dovedností. Bez zvládnutí základních plaveckých 

dovedností jsou plavecké pohyby neúčelné, strnulé, neuvolněné, schematické.“ (Sýkora, 

2017,s.30) 

Dětská plavecká technika se bude od modelové plavecké techniky lišit, jelikož modelová 

plavecká technika zohledňuje optimální provedení plaveckého způsobu dospělým mužem, 

u kterého již proběhla dlouhodobá specializace. Stále by však u dětí měla obsahovat klíčové 

znaky, jako je například „vysoké“ postavení trupu se zmenšeným náběhovým úhlem, velký 

rozsah končetin ve střídavém pohybu od vzpažení do připažení, otáčení v ramenou při 

záběrech s rotací hlavy při nádechu a střídavý pohyb dolních končetin. V čem se ale bude 

lišit je zdání nedotaženosti pohybů, které budou vypadat neustáleně a měkčeji. Dítě není 

schopné zaujmout optimální hydrodynamickou polohu, protože se neumí „vytáhnout 

z ramen“, nastavení záběrových ploch je u dětí ovlivněná jejich svalovou zdatností atd. 
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U dětí tolerujeme tyto odchylky, které souvisejí s jejich vývojovými možnostmi, jelikož se 

jedná o tzv. dětskou techniku.  

Modelová technika pro děti má za úkol odlišit dětskou techniku od techniky chybně 

osvojené. Důležitým aspektem je věk dítěte, kdy hlavním ukazatelem je biologický věk, 

který má přednost před věkem kalendářním, jelikož více zohledňuje pohybové možnosti 

dítěte. Nikdy bychom neměli po dítěti požadovat prvky, které není schopné zvládnout. Dítě 

není schopno odlišit chybné provedení od provedení vlastního pohybu, a proto není ani 

schopné svůj pohyb opravit a dostává zpětně negativní informace, které mohou vést 

k nechuti, nespolupráci a stagnaci. Dále však nemůžeme tolerovat nesprávný pohybový 

projev, který si dítě upevní a jeho opravení se stává velmi obtížné. (Čechovská, Miler, 2019) 

3.5.1 Znaky dětské kraulové techniky 

„Charakterizované odchylky od modelového provedení jsou sice nevhodným provedením, 

ale dokonalá technika je pro dítě ještě nedostupná. Celkově usilujeme o pomalé a uvolněné 

pohyby, klademe důraz na vysokou polohu těla. Snažíme se vést dítě ke vnímání záběrů spíše 

přiměřeně napnutými končetinami, toto provedení vstřícnější následné korekci směřující 

k optimálnímu, modelovému provedení. (Čechovská, Miler, 2019, s.86) 

Co se týká v dětské technice polohy těla, tak v pořádku je, když končetiny a trup nemají 

dostatečné zpevnění, které vyžaduje ideální hydrodynamická poloha a také pokud je svalové 

napětí oproti optimální míře zvýšené či snížené. Nesmíme však tolerovat takovou polohu 

těla, která je až příliš uvolněná, končetiny připomínají spíše „vlající“ pohyby, díky čemuž 

dochází k nekorektnímu držení těla a hlavy při lokomoci i v okamžiku nádechu. Čelo může 

mírně vystupovat z vody a následovat pohyby ramen v podélné ose těla, avšak nesmí 

docházek k záklonu nebo jiným výraznějším pohybům, které narušují stabilizaci polohy 

hlavy vůči hladině. Pohyb dolních končetin je u dětí odlišný, a to vlivem svalového úsilí. Při 

pohybu směrem dolů od hladiny se vyznačuje menším rozsahem než při pohybu vzhůru, dítě 

může cákat, narážet nárty do hladiny, aniž by výrazně rozhodilo svou polohu. Nesmí však 

docházet k trojflexi, pohybu s přílišnou flexí v kolenou směrem vzad, pohybu chodidla 

s dorzální flexí nebo nepravidelné činnosti dolních končetin (žádoucí je šestiúderová 

koordinace). 
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Na začátku záběru se poloha vysokého lokte v dětské technice nevyskytuje, proto je paže 

vedena bočním obloukem. Při zanoření horních končetin může docházet u paží k většímu 

pokrčení (děti mají potíže s propnutím paží a tzv. „vytažení se“ z ramen) a přípravná fáze 

není dostatečně výrazná. Horní končetina také nemusí opisovat esovitou křivku. Je nutné se 

ale vyvarovat toho, aby ruka byla přespříliš pokrčená, zanořila se přes podélnou osu trupu 

hned u hlavy nebo výrazně mimo osu. V dětské technice je možné, že ruce se budou dostávat 

do nesevřené pěsti a dále se může vyskytovat i dobíhání paží, které se mohou dobíhat buď 

ve vzpažení, nebo v připažení. Dále u dětí nedochází k úplnému napínání paží, takže záběry 

nepůsobí dotaženým dojmem a je nutné dávat pozor, aby záběr nekončil příliš daleko od 

trupu. Nežádoucí také je, aby dobíhání paží končilo v připažení nebo se končetiny zastavily 

v mezizáběrové přestávce. K rotaci dochází v minimálním rozsahu nebo je naopak příliš 

nápadná, až připomíná spíše přetáčení z boku na bok a je nutné, abychom tyto extrémy 

usměrňovali. Nedostatek svalové síly se projevuje také v tom, že děti nejsou schopné udržet 

nastavené záběrové plochy a „odtlačovat vodu“.  

Nádech v dětské technice probíhá na jednu stranu, bývá delší a obličej je v jeho průběhu 

převážně nad hladinou. Je nežádoucí, aby se děti nadechovaly při druhé fázi přenosu paže, 

zakláněly se při nadechnutí nebo se trup zvedal příliš nad hladinu. Extrémně dlouhý nádech 

může také způsobit, že naruší koordinaci horních končetin, která je tolerována pouze v malé 

míře.  

3.6 Mladší školní věk 

3.6.1 Charakteristika dětí mladšího školního věku 

Mladší školní věk je často spojován se školní docházkou, jelikož začátek tohoto období 6/7 

let je shodný s nástupem dítěte do školy. Konec tohoto období je udáván do 11/12 let, kdy 

u dítěte dochází ke změnám v psychických projevech a pohlavnímu zrání. Pro toto období 

je také užíváno označení období „latence“, protože oproti předchozí fázi předškolního dítěte 

je toto období bez převratných změn a stejně tak následující pubescence je ve své etapě 

mnohem bouřlivější než mladšího školní věku. (Langmeier, Krejčíková, 2006) 
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Teorie psychosociálního vývoje podle Eriksona rozlišuje stádium píle vs. inferiority. 

Charakteristické je pro toto období rozvoj mnohých schopností, dítě se učí novým 

vědomostem, poznává a přichází do styku s různými předměty. Pocit kompetence je v této 

fázi klíčový. Pocit inferiority neboli nedostatečnosti pramení z pocitu neznalosti a může 

vyplynout ze srovnávání dítěte s ostatními žáky. Dochází k orientaci na vnější svět, což se 

projevuje větším zájmem o skupinu vrstevníků, uvědomování si sociálních a rasových 

rozdílů (Blatný, 2016). Dle Říčan (2010) je nutné, aby si dítě v tomto období utvořilo vztah 

ke vzdělání.  

Matějček (1986) toto období ještě dále člení na tři fáze: mladší školní věk (6-8 let), střední 

školní věk (9 – 12 let) a starší školní věk (shodný s obdobím pubescence). Ve fázi mladšího 

školního věku můžeme spatřit přechod mezi hravým předškolním dítětem v následujícího 

vyspělejšího školáka. Děti si v tomto věku ještě stále rády hrají, jejich pozornost je často 

rozptýlena a soustředěnost jim vydrží zhruba na 10 minut. Stále se u nich velké oblibě těší 

pohádky a při hraní se mezi sebou bez potíží mísí jak chlapci, tak i děvčata. Období středního 

školního věku u dětí působí stabilněji a je vyhraněnější. V tuto dobu už by měly být 

adaptované na školu, a i když se u nich stále vyskytuje vyšší míra fantazie, těžištěm jejich 

zájmů se stává realita. Projevuje se to v jejich všímavosti ke vztahům mezi lidmi, zejména 

pak v rodině. Ve skupině se dítě snaží dodržovat stanovené normy, i když mohou být 

v rozporu s normami v rodině. Zároveň však vysoce vnímá rodičovské postoje, které mohou 

ovlivnit jeho budoucí chování k vlastním dětem. Významným počinem se stává přijetí 

identity muž – žena, kdy dítě je ztotožněno se svou rolí. S tím souvisí, že skupinky chlapců 

a děvčat se od sebe začínají oddalovat. I přes tyto změny v chování dítěte bychom měli mít 

na paměti, že jsme stále v kontaktu s dítětem a neměli bychom od něho očekávat předčasně 

zralé chování.  

Pro dítě je velmi významnou a také zásadní změnou nástup do školy, která na něho klade 

zcela odlišné nároky a zátěž. Pro vstup do školy musí dítě dosáhnout odpovídající vývojové 

úrovně a dorůst do určitého věku. Tato způsobilost se nazývá školní zralost. Úroveň školní 

zralosti je posuzována z hlediska somatického, psychického a sociálního. Somatická zralost 

je posuzována lékařem v rámci preventivní prohlídky. V rámci psychické zralosti je 

sledována zejména pozornost dítěte, jeho řeč, paměť apod. Dítě musí být emočně – sociálně 
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zralé zejména proto, aby bylo schopné se odloučit od matky a podstupovat školní docházku, 

zároveň také musí umět zvládat neúspěch, začleňovat se do kolektivu a spolupracovat 

s ostatními. Školní nezralost může zasahovat do více oblastí najednou. Učitelky 

v mateřských školách kromě věkové způsobilosti posuzují zralost sociální a psychickou. 

Shledají-li dítě nezpůsobilé, doporučují rodičům navštívit vyšetření v pedagogicko – 

psychologické poradně. (Vašátková, 2003) 

Langmeier a Krejčíková (2006) uvádí, že posouzení školní zralosti je složitá záležitost. 

Doposud došlo ke zmírnění zařazování dětí pod šestiletou věkovou hranicí do škol po 

upozornění veřejnosti, avšak vyvstal nový fenomén, a to pozdější zařazování dětí, které jsou 

téměř sedmileté, do škol z důvodu obav rodičů o velkou hravost dítěte. Odklad školní 

docházky není v případě zralého dítěte optimální a může způsobit promeškání vhodného 

okamžiku pro nástup do školy. Východiskem je lékařské a psychologické vyšetření při 

nástupu do školy a úzký kontakt učitele s pedagogem i psychologem. 

Období mladšího školního věku je obdobím mnoha změn. Dítě se musí naučit a přizpůsobit 

mnoha návykům, a to i v plavecké výuce, kde čelí nejenom společenským, ale i hygienickým 

požadavkům. Tyto požadavky pak dítěti přinášejí pozitivní přínosy v jeho tělesném vývoji 

nebo zdravotní a psychické oblasti. Tento věk je také příznivý k učení se novým 

dovednostem, jelikož se dítě nachází ve zlatém věku motoriky, který je nejlepší etapou pro 

rozvoj plaveckého potenciálu. 

3.6.2 Psychický vývoj 

Dovalil (2002) přisuzuje tomuto období u dětí rozvíjení paměti, představivosti a nabývání 

nových vědomostí. Kvůli zvýšené vnímavosti dítěti při přemýšlení unikají souvislosti a je 

schopné se soustředit výlučně na jednotlivosti. Stále ještě nejsou ustáleny rysy osobnosti, ale 

můžeme se u nich setkávat s impulzivností, náhlými přechody mezi radostí a smutkem. 

V rámci zaměření na cíl se u dětí v tomto věku ještě nerozvinula dostatečná vůle, takže 

nejsou schopné se soustředit a sledovat cíl z dlouhodobějšího hlediska. 

Abstraktní schopnosti jsou stále ještě na nízké úrovni a ve spojitosti s dětmi mladšího 

školního věku hovoříme o stádiu konkrétního nazírání. Toto stádium nachází oporu 

v názorné vlastnosti jevů a předmětů a až na konci tohoto období nastupuje stádium 

abstraktních myšlenkových procesů. To znamená, že dítě rozumí pojmům nebo situacím, 



37 

 

které si může „osahat“, ale pokud ho například budeme nabádat k tomu, aby trénovalo 

a jednou tak mohlo dosáhnout úspěchu, tak nebude schopné naši výzvu pochopit. (Perič, 

2012) 

„Teprve během školního věku se začínají sociální normy morálního jednání stabilizovat 

a s příchodem logického myšlení a s rozšířením časové perspektivy je dítě schopno pochopit 

na obecné rovině určité věci a jevy jako trvalé hodnotné cíle vlastního jednání. Abstraktní 

hodnoty (jako např. spravedlnost) jsou dítěti pochopitelné teprve na následujícím vývojovém 

stupni, kdy si z vytvořených hodnot buduje systém hierarchicky uspořádaný s vrcholem 

fundamentálních životních hodnot obsažených v přesvědčení o smyslu života.“ (Langmeier 

a Krejčíková, 2006, s.133) 

Matějček (1986) udává, že duševní i tělesný vývoj je u dětí v mladším školním věku 

vyrovnaný. Toto období je důležité z hlediska psychosexuálního vývoje z hlediska 

formování životních postojů. Dále se vyznačuje velkým zájmem o pohybové hry nebo také 

sběratelství. Je to také doba, kdy jsou obě pohlaví od sebe nejvíce oddělena, chlapci i děvčata 

mají jiné zájmy a ve společném kontaktu jsou hlavně díky škole nebo kroužkům. Obě 

skupiny se zaobírají prostřednictvím her tématy mužských a ženských rolí v životě a dochází 

k utváření identity.  

Na počátku školní docházky se u dětí mění způsob uvažování. Začínají být využívány 

zákony logiky a vyvíjí se také induktivní uvažování, čemuž přispávají zejména nově nabyté 

znalosti. Na základě školních požadavků se také zlepšuje možnost selekce informací. Stále 

však z počátku u řešení problémů vyvstává tendence využívat pouze část informací a zbylé 

ignorovat. Důvodem je jednak snaha o zjednodušení, ale také obtížnost uchování v paměti. 

(Vágnerová, 2016) 

U dětí mladšího školního věku dochází ke zrychlenému tělesnému růstu, zvyšuje se u nich 

kapacita paměti a dochází ke zvýšení rychlosti při zpracovávání informací. Jsou pro ně 

typické kognitivní operace, kauzální uvažování a obrazivost. Zvyšuje se kapacita slovní 

zásoby a gramatických pravidel. V rámci sebepojetí jsou orientované zejména na názory 

a postoje lidí v jejich okolí a své vlastní schopnosti a individualitu si začínají uvědomovat 

až kolem desátého roku. Podstatnou složkou je pro ně zejména rodinné zázemí, přijetí 

vrstevníky a zdravé školní prostředí s přiměřenými požadavky. (Kučera, 2013)  
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Plavecký trénink formuje morálně volní vlastnosti, kdy se plavci učí hygienickým návykům 

a podřizování autoritám trenérů. Psychický vývoj je v tomto období silně ovlivněný 

výkonovou motivací. Při plaveckém tréninku je patrná soutěživost mezi plavci, 

cílevědomost a snaha co nejlépe překonat strach a překážky. Stále přetrvává ve velké oblibě 

hra a vítaná je i pestrost při plaveckém tréninku. 

3.6.3 Sociální vývoj 

Počátek mladšího školního věku je pro dítě ve znamení proměny. Přestává být pouze členem 

rodiny a stává se členem nové skupiny, a to žákem školy. Přijetí této role je provázané 

různými emocemi a obavami. Tuto přelomovou životní událost provází i předávání darů, 

jako je například aktovka, školní potřeby a další nutné potřeby pro „funkci prvňáčka“. Tato 

pozice je ještě umocněna pravidelným režimem vyučování a zasedacím pořádkem ve třídě. 

Prostřednictvím spolužáků a učitele se žák setkává se zpětnovazebními informacemi 

vyjadřující správnost či nesprávnost projevů a chování. Toto hodnocení vede k sebereflexi 

a následnému vytvoření soudů a úsudků o sobě samém. (Jedlička, 2017) 

Dítě se ve škole setkává s potřebami a názory jiných lidí, čímž se formuje jeho sociální 

porozumění. Souběžně s tímto porozuměním roste jeho seberegulace, kdy se učí např. vzdát 

svých potřeb a věnovat se školním povinnostem. Roste také emoční porozumění, které je 

závislé na konkrétních zkušenostech. Může se ale stát, že vlivem stresu dojde k emočnímu 

regresu. Zpočátku je učitelka pro dítě určujícím hodnotícím modelem, s přibývajícím čase 

však roste vliv skupiny. Skupina může produkovat sociální hodnoty a normy, které se 

nemusejí slučovat s mravními normami a hodnotami společnosti dospělých. Zpočátku 

převažuje v tomto konfliktu morálka autorit, ale později se vliv skupin mění, a to zejména 

v období pubescence. (Langmeier a Krejčíková, 2006)  

Začátek školní docházky je převratnou událostí v životě dítěte. Změní se jeho způsob života 

a také sociální vztahy. Dochází k podobnému režimu jako u dospělých, kdy dítě pravidelně 

navštěvuje školu, stejně tak jako jeho rodiče každodenně naplňují své pracovní povinnosti. 

V tomto věku se prosazuje zejména úroveň konvenční morálky, podle které se dítě 

přizpůsobuje morálce autorit, tedy rodičů a učitelů. (Čáp, Mareš, 2001) 
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Vstupem do školy se dítě zařazuje do skupin kolektivu. Můžeme hovořit o kolektivu školní 

třídy, zájmovém nebo sportovním týmu. Vznikají ihned nároky a očekávání na jeho zařazení 

a vyvstávají požadavky na podřízení se normám této skupiny. Svým úsilím o přijetí skupinou 

se dítě postupně odpoutává od rodičů. Dochází k socializaci ve skupině, herní činnosti 

ustupují vážnějším činnostem a seznámení s autoritami jako je třídní učitel nebo trenér. 

(Perič, 2008) 

Plavání v mladším školním věku patří mezi první organizované činnosti, se kterými dítě 

přijde do styku. Díky této pohybové aktivitě vzniká vztah mezi pedagogem a dítětem, ale 

i mezi dětmi navzájem. Dítě získává hygienické i společenské návyky. Nejlepší adaptací na 

vodní prostředí jsou hry, které pomáhají formovat schopnosti, dovednosti i morálně – volní 

vlastnosti, jakými jsou například cílevědomost, kázeň a sebeovládání.  

3.6.4 Tělesný vývoj 

U každého jedince probíhá vývoj odlišnou rychlostí. Tělo prochází mnoha změnami, 

zejména osifikací kostí a vývojem sekundárních pohlavních znaků. U chlapců je patrný růst 

do výšky a přírůstek svalů v horní polovině těla. U dívek je naopak intenzivnější objemový 

růst a výškový zpomaluje. (Matějček, 1998) 

Kostra dítěte se od kostry dospělého odlišuje svou elasticitou, která je u dětí větší. Naopak 

však není tolik pevná a tvrdá, kvůli zmenšenému obsahu nerostných látek. Pánev nebo duté 

kosti dokonce ještě nedosáhly konce srůstání. Dětská páteř se vyznačuje pružností, jenže 

vazivo v její okolí ještě není dostatečně vyvinutí, a i proto se ve vzpřímené poloze dítě 

rychleji unaví. Nejenom kosti, ale i svalstvo je vyvinuté slaběji než u dospělého jedince. 

U dospělého svaly tvoří 40% celkové hmotnosti, u osmiletého je to pouze 27 %. Srdce mají 

děti větší, a to způsobuje větší náchylnost na poruchu srdečního rytmu. Větší mají i plíce 

kvůli větší spotřebě kyslíku. (Raková, 2011) 

Mozek svůj vývoj již v podstatě ukončil ještě před začátkem období. Nadále však dorůstají 

nervové struktury příznivé pro podmíněné reflexy. Nervový systém je tak v šesti letech 

připravený na trénování složitějších koordinačních pohybů a může se učit novým pohybům. 

Příznivé podmínky mají i rychlostní schopnosti díky plasticitě nervového systému 

a pohyblivosti nervových procesů (schopnost rychlého střídání podráždění a útlumu 

v nervových centrech). (Perič, 2012) 



40 

 

Rizikem u dětí v tomto věku může být jednostranně zaměřené a nadměrné zatížení nebo také 

absence pohybové aktivity spolu s nevyváženou či nepřiměřenou stravou. Tato rizika mohou 

být příčinou poruchy pohybového aparátu, vadného držení těla, chybného postavení nožní 

klenby nebo výskytu podkožního tuku v nadměrném množství. (Vilímová, 2009) 

Plavání příznivě ovlivňuje zdravotní stav i tělesný rozvoj, a proto je nejenom lékaři, ale 

i pedagogy a trenéry vřele doporučováno. Ve volném čase slouží jako příjemná forma relaxu 

a regenerace. Nejznámější předností plavání je, že napomáhá správnému držení těla, šetří 

klouby, zlepšuje dýchací činnosti jedince, srdečně cévní systém a napomáhá otužování. Je 

tedy vhodné nejenom pro děti mladšího školního věku, ale i ostatní generace. 

3.6.5 Motorický vývoj 

Růst v období mladšího školního věku se vyznačuje rovnoměrnou plynulostí, která je 

netypická pro předchozí i pozdější období. Významný pokrok můžeme pozorovat zejména 

v motorice. Pohyby dětí se zrychlují, nabývá i svalová síla, která může být u chlapců 

dokonce dvojnásobná oproti začátku školního roku. Zlepšuje se i celková koordinace 

pohybů, díky které vzrůstá zájem o sportovní a pohybové aktivity, které kladou požadavky 

na obratnost, vytrvalost nebo sílu. Rozdíly mezi dětmi mohou mít svůj základ v přístupu 

rodičů. Záleží, zda své děti v pohybu podporují nebo spíše převládá strach nad ublížením. 

To má i přímou souvislost v oblibě činností, protože děti slabší nebo rodiči zrazované se 

přestanou o pohybové aktivity zajímat a budou se tak méně rozvíjet. (Langmeier 

a Krejčíková, 2006) 

„Pohybové schopnosti se chápou jako relativně samostatné soubory vnitřních předpokladů 

lidského organismu k pohybové činnosti, v níž se také projevují.“ (Perič, Dovalil, 2010, str. 

16) 

Dané období je příznačné pro zlepšení kvality hrubé i jemné motoriky. Zlepšení děti dosahují 

v rovnováze, účelnějším ovládání a koordinací částí těla. Zkvalitnění nastává i v případě 

vizuomotorické koordinace, která je podmínkou pro úspěšný vstup do školy a znamená 

schopnost koordinovat části těla a pohyby očí. Koordinace i přesnost rychlosti pohybů očí 

a rukou se zvyšuje, což se projevuje zejména při kreslení a psaní. Ke konci období dosahují 

v těchto činnostech děti téměř stejné úrovně jako dospělí. (Blatný, 2016) 
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Dle Čechovská (2001) je nejlepší práce s dětmi, které jsou ve věku 9 – 10 let, protože jsou 

v ideálním věku pro učení jakýmkoli novým pohybovým dovednostem. V těchto letech 

přijímají velmi dobře vodní prostředí, mají dostatečnou úroveň motorických dovedností 

i pohybových zkušeností ke zvládnutí jednoduchých pohybů. Dítě je už schopné lepší 

koncentrace a spolupráce, která ovlivňuje kvalitu motorického učení ve vodě. 

Od šesti let dokáže dítě okopírovat pohyby paže a pohybovat tělem v prostoru, aniž by 

k tomu potřebovalo sledovat vlastní tělo. Nejpozději do osmi let se zdokonaluje 

proprioceptivní přesnost, zejména přesnost ruky. Zlepšují se i rytmické a koordinační 

schopnosti. (Kučera a kol., 2011) 

Dítě se v rozmezí věku 6-8 let zlepšuje v házení a chytání, získává stejnou balanční strategii, 

jakou mají dospělé osoby, á s nimi také podobnou posturální kontrolu. Dochází ke 

zdokonalování v běhu a skoku, zlepšení motoriky např. u jízdy na kole, plavání, lyžování, 

bruslení. V rámci jemné koordinace nabývá zlepšení manipulace a zacházení s malými 

předměty, zdokonalování celku jemné motoriky a rozvíjení speciálních úchopových 

dovedností. Z hlediska motoriky je mladší školní věk nejvýznamnějším obdobím. Dítě se 

seznamuje a zdokonaluje v mnoha dovednost, začíná si uvědomovat a kontrolovat své 

pohyby a získává tak pohybovou paměť. Ve výuce plavání je ideální k učení nových 

plaveckých způsobů a jejich zdokonalování opakovaným tréninkem. (Plachý, 2007)  
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4 Výzkumné otázky 

 

1. Budou kritéria pro hodnocení techniky plaveckého způsobu kraul u dětí mladšího 

školního věku odlišné od dostupných škál pro plavecký způsob kraul? 

 

2. Bude možné respektovat pohybový projev dětí mladšího školního věku a současně 

odlišit jeho chyby v technice daného plaveckého způsobu? 
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5 Metodická část 

5.1 Metody práce 

Pro zpracování diplomové práce byly použity metody pozorování, škálování, metoda 

kvantitativní analýzy statistických dat pro vyhodnocení. 

Metoda pozorování 

Pozorování je výzkumnou metodou pouze pokud je záměrné, postupuje na základě 

stanoveného cíle, systematické, plánovité a řízené. Jedná se tedy o projekt, který zahrnuje 

cíl pozorování, objekt pozorování, časově stanovený harmonogram, stanovené prostředky 

pro sběr dat, způsoby evidování úkazů a jejich vyhodnocení. (Pelikán, 2011) 

Metoda škálování 

Škálování je metoda využívající různé druhy posuzovacích škál k hodnocení jednotlivých 

jevů. (Pergler, 2018) V této práci bylo škálování využito při posuzování odchylek od 

modelové techniky při posuzování plavecké techniky kraul.  

Metoda kvantitativní analýzy statistických dat pro vyhodnocení 

Jedná se o popisnou statistiku, která se užívá k sumarizaci, znázornění dat a popsání 

zkoumaných skupin. Tato metoda se užívá v kvantitativním výzkumu, kdy výzkumník 

využívá statistické metody analýzy údajů. (Hendl, 2006) Pomocí této metody jsou 

zjišťovány odchylky sledovaných probandů v jednotlivých oblastech pohybu a zároveň 

diagnostikujeme pohyby s nejčastějšími odchylkami. 

5.2 Charakteristika konstrukce hodnotící škály 

Modelová technika stanovená v diplomové práci vychází zejména ze spojení literární rešerše 

odborných publikací, společně s praxí v plavecké škole, která byla zaměřena na skupinu dětí 

mladšího školního věku. V průběhu plaveckých kurzů docházelo k cílenému sledování 

probandů ve snaze sestavení škály modelové techniky, která by odpovídala požadované 

hranici věku 6 – 10 let. Jedinci byli sledováni od listopadu 2019 do března 2020 v rámci 

plaveckého kurzu, který probíhal jednou týdně po dobu 45 minut.  
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Sledování bylo zaměřeno na celkový pohybový projev dítěte při aktivitách, které obsahovaly 

plavecký způsob kraul, modifikace plaveckého způsobu kraul, kraulovou polohu nebo 

technická cvičení obsahující prvky kraula.  

Z poznatků definujících modelovou techniku kraul pro děti mladšího školního věku byla 

stanovena hodnotící škála, jejíž kritéria zohledňují: 

1. Zásadní aspekty spojené s technikou plaveckého způsobu kraul 

2. Vývojové možnosti dětí mladšího školního věku 

3. Jednoduchost a nenáročnost aplikace v praxi 

V rámci těchto kritérií byla sestavena 4stupňová škála viz. tabulka č.6. Z důvodu 

přehlednosti byla škála zhotovena v podobě tabulky se zaškrtáváním odpovědi ano/ne při 

odpovídající shodě s daným stylem plavání. Položky byly seřazeny do podoby sekvence 

nácviku plavecké techniky kraul – od polohy těla, přes pohyby horních a dolních končetin 

po souhru horních končetin s dýcháním.  

5.3 Popis výzkumného souboru 

Výzkumný soubor je tvořen dětmi, které docházejí do Plavecké školy Žabička už několik let 

a nejedná se tak v jejich případě o krátkodobý výcvik. Škola provozuje tréninky dětí již od 

kojeneckého věku, díky čemuž se v případě mnohých dětí jedná o dlouhodobou plaveckou 

spolupráci. Kurzy probíhaly od září 2019 jednou týdně, přičemž děti nejsou v kurzu 

rozděleny podle věku, ale podle plavecké úrovně. Jeden kurz je dostupný až pro 10 plavců 

a plavkyň. Skupinek, které dosahují podobnou úroveň je hned několik a každá má svou 

tréninkovou jednotku v jiný den. V případě individuálního zájmu o větší množství lekcí je 

tak možnost docházet vícekrát týdně s jinou plaveckou skupinou odpovídajícího stupně. 

Délka jedné tréninkové lekce plaveckého kurzu odpovídá 45 minutám a je realizována 

v plaveckém bazénu o délce 25 m.  

Počet probandů tvořících výzkumný soubor činil 30 plavců a plavkyň z Plavecké školy 

Žabička. Práce je konkrétně zaměřena na děti ve věku 6 – 10 let a věkové rozmezí dětí tak 

může být až 4 roky, které zapříčiňují odlišnou technickou výkonnost.  
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Pro výběr dětí do výzkumného souboru musely být splněny následující náležitosti:  

1. Docházení do plavecké školy Žabička 

2.  Odpovídající věková hranice 6-10 let 

3. Souhlas rodičů 

4. Zdravotní stav 

5.4 Popis výzkumu 

Před zahájením výzkumu bylo nutné zúčastnit se několika plaveckých lekcí, kvůli vytvoření 

představy o škále. Díky tomuto pozorování se formuje představa o plaveckém projevu dětí, 

která společně s odbornou literaturou pomáhá ujasnit tělesné a vývojové možnosti v této 

věkové kategorii. V rámci tohoto pozorování bylo nutností stanovit cíle, kterými se stala 

samotná škála a možnosti jejího odlišení od škály pro dospělé jedince a dále vývojové 

odlišnosti, které je nutné odlišit od chyb pramenících z chybně osvojené techniky. K získání 

odpovědí na tyto otázky bylo nutné mít přehled o celkovém pohybu jedinců. Přímé 

pozorování se ukázalo pro tuto oblast jako nevhodné, jelikož nám chyběl dostatečný přehled 

o průběhu pohybů pod hladinou a také bychom potřebovali mnoho opakování kvůli 

potvrzení předpokladů. Proto jsme aplikovali zejména metodu nepřímého pozorování 

pomocí videozáznamu. Abychom obsáhli celkový pohyb, stanovili jsme 4 úhly, ze kterých 

je třeba snímat plavajícího probanda, a to v bočním záběru pod hladinou, bočním záběru nad 

hladinou, čelném záběru pod hladinou a čelném záběru nad hladinou.  

5.5 Videozáznam 

V plavecké škole Žabička probíhaly kurzy od pondělí do pátku. Každý den probíhal kurz 

určený pro jinou skupinu a natáčelo se tak každý den v rámci jedné konkrétní plavecké lekce. 

Bazén, ve kterém plavecká škola působí se nachází v Libni a náleží firmě Vodní a saunový 

svět Infinit. V bazénu se nachází tři plavecké dráhy a jedna vyčleněná relaxační část. Délka 

v plavecké části je 25 m a hloubka bazénu je pro 20 m úsek 1 m, poté dojde k přepadu do 

hloubky 1,50 m. Pro tréninky dětí je zde rezervována krajní dráha, podél které se pohybují 

a lekce řídí instruktoři plavání.   
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Prvním natáčecím dnem byl pátek 6.března. Kurz začal v 17:20 hod a zúčastnilo se ho 

6 plavců. Pondělí 9.března se od 17:20 hod konala další lekce, ve které se nacházeli 4 plavci. 

V úterý 10. března natáčení probíhalo ve stejný čas a natočeno bylo dalších 5 probandů. Ve 

středu 11. března se natáčelo v kurzu od 16:20 a zúčastnilo se 10 probandů. Čtvrtek 

12.března byl poslední kurz, při kterém se pořizovaly videozáznamy, natočeno bylo 7 plavců 

a plavkyň v lekci od 17:20 hod. K natáčení tedy byla využívána krajní plavecká dráha, ve 

zbylých třech dráhách se pohybovala plavecká veřejnost. Kamery snímaly dohromady celý 

25 m plavecký úsek, který měli probandi překonat plaveckým způsobem kraul. Aby 

nedocházelo ke křížení záběrů, byl plavecký úsek natočen čtyřikrát s přestávkami na 

vyplavání a zahřátí. Zadání úkolu neurčovalo žádnou intenzitu, ani časový limit. Probandi 

pouze dostali úkol přeplavat úsek 25 m, který bude natáčen na kameru, co nejlépe technicky, 

souvisle, plaveckým způsobem kraul. Týden před natáčením byli vyrozuměni zákonní 

zástupci, kteří museli podepsat informovaný souhlas (příloha č.1 obsahuje informovaný 

souhlas). Dále byla vyrozuměna etická komise Pedagogické fakulty UK, která se z důvodu 

vytíženosti nemohla zabývat posuzováním bakalářských a diplomových prací.  

Videozáznam byl pořízený 2 kamerami, kdy kamery snímaly plavce dvakrát v záběru pod 

hladinou a dvakrát zaznamenávaly pohyb nad hladinou. Kamery byly rozmístěny následně: 

1. Záběr čelní nad hladinou – kamera GoPro HERO4 – kamera byla držena 

instruktorkou na čelní straně bazénu ve středu dráhy. Plavec zahájil svůj úsek 

z opačné strany bazénu.  

2. Záběr čelní pod hladinou – kamera GoPro HERO4 – kamera byla držena pod vodní 

hladinou v hloubce zhruba 15 cm instruktorkou, umístěna byla ve středu dráhy 

a plavecký úsek byl zahájený z opačné strany bazénu. 

3. Záběr boční nad hladinou – kamera GoPro HERO5 – s kamerou se pohybovala 

instruktorka souběžně s plavajícím probandem, podél okraje bazénu v úseku 20 m.   

4. Záběr boční pod hladinou – kamera GoPro HERO5 – s kamerou se pohybovala 

instruktorka podél okraje bazénu, souběžně s plavajícím probandem, v úseku 20 m. 

Kamera byla držena pod vodou v hloubce cca 10 cm. 
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Pořízené videozáznamy byly sestříhané autorkou diplomové práce v programu GoPro Quik. 

Jednotlivá videa obsahovala záznam z kamer v bočním záběru pod vodou, bočním záběru 

nad vodou, čelním záběru pod hladinou a čelním záběru nad hladinou. Na základě těchto 

pořízených záznamů videí byla diagnostikována plavecká technika plaveckého způsobu 

kraul a byla vypsána hodnotící škála.  

5.6 Škálování  

Data byla sesbírána během plavecké výuky v Plavecké škole Žabička. Nebylo možné 

v rámci organizačních a časových možností škálu aplikovat přímo v jejím průběhu, a proto 

byly pořízeny videozáznamy, na jejichž základě byly následně vyhodnoceny výsledky 

plavecké techniky metodou ratingu. Hodnocení bylo zpracováno postupně dle nastavených 

prvků škály, to znamená postupem od polohy těla, přes pohyby dolních končetin, pohyby 

horních končetin k souhře dýchání s horními končetinami. K získání vypovídajících 

výsledků bylo nutné opakované přehrávání záběrů, které měly nejlepší výpovědní hodnotu 

o sledovaném projevu pohybu. Současně se sledováním videozáznamů bylo nutné vyplnit 

hodnotící škálu a záznamový arch. Jejich vyhodnocení bylo poté elektronicky zpracováno. 

Abychom zamezili chybovosti v hodnocení, bylo nutné vyplňovat záznamový arch a škálu 

po částech s intervalovými přestávkami. Po prvním vyhodnocením bylo nutné škálu ještě 

upravit a následně znovu aplikovat. Vyhodnocení provedla studentka pedagogické fakulty 

s trenérskou licencí.  

Postup, který vedl k vyhodnocení výsledků byl následující: 

1. Vypsání záznamového archu 

2. Zaškrtání odpovědí do hodnotící škály 

3. Zhodnocení výsledků škály 

4. Porovnání výsledků škály a záznamového archu 

5. Konečné výsledky výzkumu  
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5.7 Kvantitativní analýza statistických dat pro vyhodnocení 

Na základě sestavené škály pro hodnocení plavecké techniky kraul, která je zaměřena na 

odchylky od modelové techniky a za pomoci videozáznamů, získáme potřebná data 

k vyhodnocení. Je tedy nutné přehrání videozáznamů a podle zjištěných odchylek zaškrtat 

ve škále odpovědi, které vypovídají o stavu techniky. Z těchto odpovědí vyhodnotíme 

četnost zastoupených odchylek v různých segmentech pohybu. Výsledky, které nám škála 

přinese je nutné umístit do grafu, který nám blíže specifikuje nejčastější oblast výskytu 

odchylek. Zajímat se budeme o čtyři oblasti, které podrobíme oddělenému šetření. Výsledky, 

které tímto zkoumáním získáme tak budou z oblasti polohy těla, pohybu dolních končetin, 

pohybu horních končetin a souhry pohybu horních končetin s dýcháním. Dále nám výsledné 

hodnoty pomohou určit stupeň zvládnutí plaveckého způsobu, který zjistíme vyhodnocením 

škály dle tabulky Vyhodnocení škály ano/ne.  
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6 Výsledky 

6.1 Využití záznamového listu pro kvalitativní analýzu techniky 

Záznamový list byl vytvořen na základě inspirace Brtníka (2011), který již vytvořil 

záznamový list pro plaveckou techniku kraul a Vetešníkové (2017), která zformovala 

podobný záznamový list, tentokrát pro plaveckou techniku znak. Zhotovení tohoto listu bylo 

nutností za účelem kvalitativní analýzy techniky. Prospěšnost záznamového listu spočívá 

zejména v možnosti zachycení více odchylek od modelové techniky, než je možné při 

pouhém použití škály. List také disponuje větší možností zápisu komentářů k jednotlivým 

segmentům pohybu, a tak je možné se na tyto oblasti hlouběji zaměřit. Při opakovaném 

použití je možné sledovat vývoj pohybů žádoucích článků těla a mapování jejich změn. 

K tomu je zapotřebí dlouhodobého sledování, které spolu se záznamem přináší podstatnou 

informaci o stavu plavce, jeho aktuální analýzu techniky a dále poskytuje odpovědi na 

otázky ohledně účinnosti metod zvolených v tréninku.  
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Tabulka 5 Záznamový arch analyzující techniku pro plavecký způsob kraul 

Zdroj: Vlastní 

  

ZÁZNAMOVÝ ARCH ANALYZUJÍCÍ TECHNIKU PRO PLAVECKÝ ZPŮSOB KRAUL 

 

JMÉNO PLAVCE:                                                                                 DATUM HODNOCENÍ: 

POLOHA TĚLA                                                                                     KOMENTÁŘ: 

Postavení hlavy vzhledem k tělu  

Postavení hlavy vzhledem k hladině  

Poloha trupu  

Poloha boků  

Souhrn: 

POHYB DOLNÍCH KONČETIN 

Rozsah pohybu celých končetin P: 

L: 

Pohyby kolen P: 

L: 

Poloha nártů ve vztahu k hladině P: 

L: 

Pravidelnost, symetrie  

Souhrn: 

POHYB HORNÍCH KONČETIN 

Protnutí hladiny P: 

L: 

Esovitý záběr paží P: 

L: 

Pohyb rukou v průběhu záběru P: 

L: 

Přenos paží P: 

L: 

Souhrn: 

SOUHRA PAŽÍ S DÝCHÁNÍM  

Rytmus dýchání  

Zasunutí paže do vody vzhledem k podélné 

ose těla 

P: 

L: 

Záběr paží ve vztahu k podélné ose těla P: 

L: 

Rozsah záběrů P: 

L: 

Souhrn: 
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Arch je rozdělený na čtyři části, a to na polohu těla, pohyby dolních končetin, pohyby 

horních končetin a souhru horních končetin s dýcháním. Pro lepší přehlednost byly pohyby 

končetin ještě dále rozděleny na končetinu pravou a levou. Pod každou částí se nachází také 

souhrn, který umožňuje vyjádření ke komplexnímu pohybu v určité části, vlastnímu 

doplnění chybějících možností nebo zapsání progresu po minulém zkoumání.  

6.2 Využití škály ano/ne při posuzování techniky 

Stanovení hodnotící škály bylo zcela postavené na definované modelové „dětské“ technice 

plaveckého způsobu kraul. Škála je podobně jako záznamový arch rozdělena na 4 části – 

poloha těla, pohyby dolních končetin, pohyby horních končetin a souhra dýchání s pohybem 

horních končetin. Pro upřesnění je u dané části krátké shrnutí modelové techniky, které by 

mělo napomáhat správnému vytvoření představy optimálního pohybu dětí mladšího 

školního věku. Pod definovanou modelovou technikou se nalézá seznam odchylek, které 

posuzujeme při hodnocení plaveckého stylu u sledovaného plavce.  
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Tabulka 6 Hodnotící škála ano/ne 

 

HODNOTÍCÍ ŠKÁLA ANO/NE 

 

 

 

 

POLOHA 

TĚLA 

 

MODELOVÁ 

TECHNIKA 

Poloha dítěte by měla být mírně šikmá, přičemž může vykazovat nižší míru zpevnění. 

Obličej má dítě ponořený do vody nebo je možné, že čelo bude mírně vystupovat z vody, 

brada může být přitažená lehce k hrudi. Rotační pohyb v ramenou by měl být větší než 

rotační pohyb v bocích. 

 

 

ODCHYLKY 

OD 

TECHNIKY 

Poloha je šikmá ANO NE 

Nezpevněné, „povolené“ tělo s vlajícími končetinami ANO NE 

Vysoká poloha boků ANO NE 

Hlava v záklonu či předklonu ANO NE 

Nadměrné vertikální pohyby hlavy a části trupu ANO NE 

Zvýšená rotace v bocích ANO NE 

 

 

 

POHYBY 

DOLNÍCH 

KONČETIN 

 

MODELOVÁ 

TECHNIKA 

Pohyby nohou jsou plynulé, splňují 6úderový kop. Rozsah pohybu by měl být přiměřený, 

směrem dolů může být menší než směrem vzhůru. Vyznačuje se uvolněností a má příznivý 

hnací efekt. 

 

ODCHYLKY 

OD 

TECHNIKY 

Pohyby končetin jsou nepravidelné ANO NE 

Asymetrický pohyb pravé – levé dolní končetiny ANO NE 

Extrémní rozsah kopu dolních končetin ANO NE 

Nadměrná flexe v kolenou ANO NE 

Dorzální flexe chodidel ANO NE 

 

 

 

 

POHYBY 

HORNÍCH 

KONČETIN 

 

 

MODELOVÁ 

TECHNIKA 

Horní končetina se zanořuje do vody v pořadí prsty, dlaň, předloktí a loket, přičemž může 

být lehce pokrčená. Následný záběr u dětí nemusí zcela opisovat esovitou dráhu a ruka se 

může v průběhu měnit v nesevřenou pěst. Konec záběrové fáze není proveden nataženou 

paží, která se vynořuje z vody v menší vzdálenosti od těla. Souhra paží bývá rozložená, 

paže se mohou dobíhat, rotace ramen není příliš výrazná nebo je naopak více výrazná. 

Paže se přenáší nad vodou bočním obloukem, s minimálním svalovým úsilím, vysoký 

loket se v „dětské“ technice nevyskytuje. 

 

 

ODCHYLKY 

OD 

TECHNIKY 

Paže se zanořuje těsně u hlavy nebo daleko od podélné osy těla ANO NE 

Paže je zasunuta do vody přes osu těla ANO NE 

Paže se zanořuje do vody nejdříve palcem nebo hřbetem ruky ANO NE 

Paže vodu nepropíchne, ale zanořuje se plácnutím ANO NE 

Záběrové úsilí je vedeno loktem a až poté dlaní ANO NE 

Záběr končí u pasu a není dotažený ANO NE 

Záběr neprobíhá pod tělem, ale nataženou paží vedle těla ANO NE 

Prsty jsou příliš roztažené nebo je ruka v pěst ANO NE 
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Výzkumný soubor byl sledovaný zpětně z videozáznamu a zjištěné odchylky od modelové 

techniky každého jedince byly označeny ve škále v tabulce č.6. Škála není sestavena 

symetricky a v každé oblasti je zkoumáme jiný počet zjištěných odchylek. Snahou bylo 

udržet tabulku co nejpřehlednější, ale také nejjednodušší na vyhodnocení. I z toho důvodu 

jsme se snažili sledovat ty nejčastěji a nejvýrazněji se vyskytující odchylky od modelové 

techniky. Vyhodnocení výsledků bylo zpracováno podle kritérií z tabulky č.7. 

  

 

 

 

SOUHRA 

HORNÍCH 

KONČETIN S 

DÝCHÁNÍM 

 

MODELOVÁ 

TECHNIKA 

Nádech je realizován v „dětské“ technice pouze na jednu stranu, v momentě, kdy 

dochází k odtlačování opačné paže, než je strana nádechu, s velkou částí nebo 

celým obličejem nad hladinou a může trvat o trochu déle, než je běžné u dospělého 

plavce. Následuje výdech ústy i nosem. Svalové úsilí neumožňuje dětem vždy 

udržet nastavené záběrové plochy a tolerujeme také lehké výpadky v koordinaci. 

 

 

 

ODCHYLKY 

OD 

TECHNIKY 

Odlišný pohyb pravé a levé končetiny ANO NE 

Extrémní přetáčení těla při nádechu ANO NE 

Nádech probíhá ve druhé fázi přenosu paže ANO NE 

Zvedání trupu nad hladinu při nádechu ANO NE 

Delší nádech zapříčiňující u opačné paže zkrácenou přípravnou fázi ANO NE 

Zdroj: Vlastní 
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Tabulka 7 Vyhodnocení hodnotící škály ano/ne 

VYHODNOCENÍ ŠKÁLY 

 ÚROVEŇ POČET ANO 

 

 

POLOHA TĚLA 

výborný 0  

chvalitebný 1 -2  

dobrý 3 - 4 

uspokojivý 4 - 5 

neuspokojivý 5 - 6 

 

 

POHYB DOLNÍCH KONČETIN 

výborný 0  

chvalitebný 1 

dobrý 2 - 3 

uspokojivý 4 

neuspokojivý 5  

 

 

POHYB HORNÍCH KONČETIN 

výborný 0  

chvalitebný 1 - 2 

dobrý 3 - 4 

uspokojivý 5 - 7 

neuspokojivý 8  

 

 

SOUHRA PAŽÍ A DÝCHÁNÍ 

výborný 0  

chvalitebný 1  

dobrý 2 - 3 

uspokojivý 4 

neuspokojivý 5  

Zdroj: Vlastní 

Pro vyhodnocení Škály ano/ne byla využita tabulka č.7. Obsahuje pět stupňů hodnocení od 

výborného až po neuspokojivé. Každý stupeň je přiřazen k určitému počtu odchylek, kterých 

jsme si všimli a zapsali za pomoci předchozí škály. Aby hodnocení odpovídalo sledovaným 

jevům, jsou vyčleněny opět jednotlivé úrovně pro dané segmenty pohybu. Jelikož je 

u každého segmentu sledován jiný počet odchylek, liší se i hodnocení v daných oblastech 

podle počtu zaznamenaných odpovědí ano a je třeba zde dbát zvýšené pozornosti. Výsledky 

vyhodnocení se nachází v další části práce.  
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6.3 Vyhodnocení škály ano/ne 

Výsledky zaznamenané pomocí tabulky č.7 jsou zobrazeny v následném hodnocení.  

Tabulka 8 Výsledky hodnocení škály ano/ne 

 

SEGMENTY/ 

ZNÁMKA 

 

POLOHA 

TĚLA 

 

POHYBY 

DK 

 

 POHYBY HK 

 

SOUHRA 

HK A 

DÝCHÁNÍ 

1 4 3 0 4 

2 17 5 4 8 

3 6 14 18 13 

4 3 6 8 5 

5 0 2 0 0 

Zdroj: Vlastní 

Z vyhodnocených výsledků vyplývá, že ze sledovaných částí probandi dosahovali v průměru 

nejhorších výsledků při pohybu dolních končetin a při pohybu horních končetin. Žádný ze 

sledovaných jedinců nedosahoval v pohybech horních končetin úrovně modelové techniky. 

Optimální polohu těla dokázali na modelové úrovni techniky zaujmout 4 probandi a nižší 

stupeň v hodnocení získalo dalších 17 sledovaných plavců, z čehož vyplývá, že základní 

pohybové dovednosti byly u sledovaných jedinců na výborné úrovni. Pouze při pohybu 

dolních končetin byla shledána technika u 2 plavců jako nedostatečná, v ostatních částech 

pohybů dosahovali jedinci lepších hodnocení. Naopak 3 jedinci zvládli tuto techniku 

nejvhodněji. Ideální souhra horních končetin a dýchání byla shledána u 4 plavců, dalších 8 

dosahovalo velmi dobré úrovně.   

Budeme – li se zabývat samostatnými segmenty pohybu, začneme nejdříve polohou těla 

plavce.  
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Graf 1 Odchylky v poloze těla 

 

Zdroj: Vlastní 

Nejčastěji vyskytující se odchylkou u polohy těla je zvýšená rotace v bocích. Plavci se 

v momentě nádechu přetáčejí ve větší míře, než je žádoucí. Třetina probandů má také potíže 

s příliš uvolněnou polohou, která nevykazuje dostatečné zpevnění, které by bylo vhodnou 

oporou pro záběry paží a pohyby dolních končetin. Dochází pak spíše k neřízeným 

pohybům, které neplní optimální hnací funkce a vedou k rychlejšímu nástupu únavy. 

Z dosažených výsledků je možné sestavit celkovou známku. K tomu by však bylo nutné 

zhodnotit míru obtížnosti dosažení modelové techniky a stávající úrovně v jednotlivých 

částech a podle této míry přizpůsobit hodnocení jednotlivé části. S ohledem na diagnostiku 

techniky nejsou tyto údaje podstatné, a proto se jimi v práce dále nezabývat nebudeme.  
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Graf 2 Odchylky v pohybu dolních končetin 

 

Zdroj: Vlastní 

Při pohybech dolních končetin se nejvíce vyskytovala odchylka nadměrné flexe v kolenou, 

která byla odhalena u 23 probandů. U poloviny sledovaných se také vyskytuje větší rozsah 

kopu, než je pro správnou techniku žádoucí a také téměř polovina probandů se vyznačuje 

asymetrií při pohybu dolních končetin. 13 sledovaných nedokáže udržet končetiny 

v pravidelném pohybu a vyskytují se tak u nich krátké přestávky. Pouze u 7 plavců se 

objevují tzv. „fajfky“, které významně ovlivňují hnací pohyb končetin.  
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Graf 3 Odchylky v pohybu horních končetin 

 

Zdroj: Vlastní 

U pohybu horních končetin jsme sledovali nejvíce prvků a nalezli tak velké množství 

vyskytujících se odchylek. Mezi těmi nejčastějšími se řadí záběr pod tělem nebo nataženou 

paží vedle těla a také nedotažený záběrový pohyb, který končil u boků. Těmito odchylkami 

se vyznačuje 18 probandů. U poloviny plavců jsme také mohli sledovat, jak se při záběru 

dostane ruka do nesevřené pěsti nebo jsou naopak prsty příliš roztažené. Tyto pohyby pak 

brání správnému uchopení vody, které poskytuje žádoucí efekt při záběru. Téměř polovina 

plavců také zanořuje svou paži příliš blízko u hlavy. Tento jev byl sledovaný zejména 

u mladších jedinců, kteří se učí záběrovým pohybům bez dobíhání paží.  
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Graf 4 Odchylky v souhře HK a dýchání 

 

Zdroj: Vlastní 

U souhry horních končetin s dýcháním jsme sledovali nejčastější chybu, kterou je odlišný 

pohyb končetin. U dvou třetin probandů se vyskytuje tato odchylka, kdy např. jedna 

končetina protne hladinu před tělem a druhá končetina ji protne daleko mimo osu těla nebo 

přes osu těla. Polovina probandů se také potýká s extrémním přetáčením, které je 

podporováno zvýšenou rotací v bocích a snahou o co největší nádech. Právě delší doba 

nádechu způsobuje, že se zkracuje přípravná fáze záběru, při které paže nejde do úplného 

natažení a má tak zkrácenou dráhu pro následný záběrový pohyb.  
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Graf 5 Nejčastější zjištěné odchylky 

 

Zdroj: Vlastní 

Chyby, které se vyskytovaly nejčastěji a které byly zachyceny alespoň u poloviny probandů 

jsou: zvýšená rotace v bocích, nadměrná flexe v kolenou, pohyby dolních končetin 

v extrémním rozsahu, nedotažený záběr končící u pasu nebo boků, záběr probíhající 

nataženou rukou vedle těla, odlišný pohyb horních končetin, extrémní přetáčení těla při 

nádechu. Četnost jejich výskytu je zobrazena v následujícím grafu. 
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6.4 Porovnání výsledků škály a záznamového archu 

Pro detailnější vyhodnocení výsledků a jejich zpřesnění byl vypracován záznamový arch, 

který byl následně porovnán s výsledky z aplikované škály ano/ne. Pro názornost je 

vyplněný záznamový arch i aplikovaná škála součástí příloh a jedná se o přílohu č.2 a přílohu 

č.3. Srovnání obou archů nám nepřinesla žádné významné odlišnosti. Záznamový list 

umožňuje podrobné rozepsání ke sledovaným segmentům, které svou podstatou a výsledky 

odpovídaly sledovaným prvkům ze škály ano/ne. Výhodou záznamového archu je také jeho 

členění na pohyby pravé a levé končetiny, které mohou být odlišné. Pouze na základě 

porovnání poté došlo k upravení dvou položek ve škále ano/ne. Škála obsahovala položku 

v oddílu pohyb horních končetin – „paže se do vody zanořuje nejdříve loktem“. Tato položka 

se ukázala jako irelevantní a u sledovaných jedinců nebyl tento jev vůbec zaznamenán. 

U sledovaného souboru plavců se naopak často vyskytoval prvek „paže vodu nepropíchne, 

ale zanořuje se plácnutím“, který nahradil předchozí položku. V oddílu - poloha těla – 

sledujeme položku „zvýšenou rotaci v bocích“, která se nám následně promítá i v oddílu – 

souhra pohybu horních končetin s dýcháním – kde sledujeme „extrémní přetáčení při 

nádechu“. Tyto pohyby nám pak vytvářejí duplicitní chybu v hodnocení, jelikož ve 

výsledcích se tento jev vyskytuje 15 a 17krát. Ve škále však zůstaly obě jednotky ponechány, 

protože jsou nezbytné pro sledování segmentů daného pohybu.  

Dále bylo uvažováno o rozšíření škály na pohyby horních končetin nad hladinou a pohyby 

horních končetin pod hladinou. Od této úpravy jsme nakonec upustili, a to zejména kvůli 

zjednodušení a přehlednost škály s ohledem na její následnou přímou aplikaci. Výsledná 

škála, kterou předkládáme, se nám jeví jako vhodná pomůcka při diagnostice technického 

provedení plaveckého způsobu kraul a je vhodná k praktickému využití.  
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7 Diskuse 

Práce měla za cíl upřesnění modelové techniky plaveckého způsobu kraul, která by 

vyhovovala a respektovala vývojové možnosti dětí mladšího školního věku v rozmezí 

6 – 10 let a dále bylo jejím cílem vytvoření posuzovací škály, která by hodnotila individuální 

techniku příslušných dětí. Zvolený postup zahrnoval záznamový arch, hodnotící škálu 

ano/ne a jejich následné srovnání a vyhodnocení. Inspirací byla bakalářská práce 

Vetešníkové (2017), která vytvořila hodnotící škálu pro děti mladšího školního věku pro 

plavecký způsob znak. Cílem její práce bylo posouzení techniky plaveckého způsobu, které 

by bylo v praxi jednoduše aplikovatelné, méně náročné na vypracování, ale zároveň 

dostatečně obsáhlé a vhodné ke standardizaci. Tyto cíle se ukázaly jako vhodné a směrodatné 

i pro naši potřebu. 

V práci byly stanoveny 2 výzkumné otázky.  

1. Budou kritéria pro hodnocení techniky plaveckého způsobu kraul u dětí mladšího 

školního věku odlišné od dostupných škál pro plavecký způsob kraul? 

2. Bude možné respektovat pohybový projev dětí mladšího školního věku a současně 

odlišit jeho chyby v technice daného plaveckého způsobu? 

Odpověď na 1.výzkumnou otázku souvisí s vytvořením záznamového archu. Pro 

zformování tohoto listu bylo zkoumáno několik dostupných škál a záznamových archů 

využitelných při hodnocení techniky. Zjistili jsme, že většina škál vytvořených pro potřeby 

diagnostiky plaveckého způsobu kraul, je zaměřena zejména na pohyb horních končetin. 

Proto i odlišnost našich archů spočívá právě v zaměření, kdy např. Brtníkův (2011) 

záznamový list je orientovaný zejména na pohyb horních končetin při všech fázích pohybu 

a ostatními segmenty jako je poloha těla, pohyb dolních končetin a dýchání se zabývá pouze 

okrajově. Škála, která byla použita v bakalářské práci u Šatry (2010) se věnuje pohybům těla 

téměř rovnocenně, ale i u jeho škály je patrné, že i on se zaměřil více na pohyby horních 

končetin, z čehož vyplývá, že nejsložitějším segmentem pohybu bude u kraula právě tato 

oblast bez ohledu na věk plavců. V této práci je záznamový list inspirován zejména Brtníkem 

(2011), ale věnuje se všem čtyřem fázím stejnou měrou, a to z toho důvodu, že u dětí se 

s velkou pravděpodobností setkáme i s odchylkami v jiných oblastech, zejména pak 

při pohybech dolních končetin. Každá fáze je rozčleněna na 4 prvky, kdy u polohy těla 
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zjišťujeme postavení hlavy vzhledem k tělu, vzhledem k hladině, polohu celého těla a polohu 

boků. U dolních končetin arch kontroluje rozsah pohybu, jaké jsou pohyby kolen, poloha 

nártů vzhledem k hladině a zda plavec pohybuje končetinami symetricky. V části horních 

končetin se zajímáme o moment, kdy ruka protne hladinu, zda plavec ovládá esovitý záběr 

paží, jaké je postavení ruky v momentě záběru a jak vypadá následný přenos paží. Dále se 

arch zajímá o souhru paží s dýcháním, kdy se eviduje rytmus dýchání, zasunutí paží do vody 

ve vztahu k podélné ose těla, záběr paží ve vztahu k podélné ose těla a rozsah záběrů. 

Výhodou našeho záznamového listu je možnost rozšířených komentářů, které umožňují 

hlubší diagnostiku zkoumaného segmentu a sledování vývoje při budoucím zaznamenání. 

Vyhodnocení záznamového listu posloužilo i při porovnání výsledků, které jsme získali po 

aplikaci škály ano/ne.  

Ve druhé výzkumné otázce jsme měli za cíl zjistit, zda bude možné odlišit plavecký projev 

dítěte od dospělé osoby při hledání dostupných odchylek. Snahou škály bylo vytvořit taková 

kritéria, která by při posuzování odpovídala hledaným jevům a při opakovaném použití 

poskytovala stále stejná vyhodnocení. Pro rychlou potřebu a orientaci byla doplněna o znaky 

„dětské“ modelové techniky, které vymezovaly hlídané jevy a odkazovaly tak neustále na 

zkoumanou problematiku. Aby škála dostatečně respektovala pohybové a vývojové 

možnosti dítěte, byla zredukována na několik prvků, které byly shledány jako nezbytné pro 

její posouzení a zároveň byly dostatečně zjednodušené a přehledné. Podkladem pro vznik 

škály byl Raček (2016), který se zabýval chybami v technice u plavců amatérů, a to z toho 

důvodu, že chyby typické pro plavecké laiky jsou blízké i dětem. Tyto vady byly do škály 

doplněny, a ještě dále upraveny, aby odpovídaly požadované věkové kategorii. Mezi 

nejčastěji vyskytujícími se chybami, které uvedl Raček a v této diplomové práci jsou také 

zařazeny patří příliš vysoká poloha hlavy, kdy plavec nevydechuje do vody, ale dovydechuje 

ještě stále nad hladinou, nadměrné vertikální pohyby hlavy i trupu, chybně vysoká poloha 

boků vlivem špatného pohybu dolních končetin, ruce zanořovány do vody vně osy těla nebo 

přes osu těla, záběr probíhající nataženou paží vedle těla, nedotažený záběr končící u pasu 

nebo boků, pedálovitý pohyb dolních končetin, zvýšená flexe dolních končetin a extrémní 

rozsah kopu nohou. Všechny tyto chybné varianty byly zařazeny do škály ano/ne.  
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Přímo odchylkami „dětské“ techniky se zabývali Čechovská a Miler (2019) v Didaktice 

plavání, která byla dalším podstatným zdrojem celého výzkumu a samotné škály. Z knihy 

byla převzata zejména modelová technika stanovená pro děti mladšího školního věku, kterou 

jsme interpretovali i ve škále a která má vést k větší přehlednosti při jejím vyplňování.  

V rámci vypracování diplomové práce byla zařazena aplikace hodnotící škály v průběhu 

jedné plavecké lekce a cílem bylo porovnání hodnocení na základě videozáznamů a přímého 

pozorování. Výsledky tohoto srovnání jsou obsažené v příloze č.4 a č.5. Sběr dat se 

v přímém přenosu ukázal jako náročný z hlediska postřehnutí všech sledovaných aspektů. 

Není možné obsáhnout všechny segmenty sledovaných pohybů v rámci 25 m úseku, a proto 

bylo nutné uplavání této vzdálenosti na více pokusů s přestávkami na odpočinutí a 

vyplaváním na udržení zahřátého organismu. Z časových důvodů jsme nebyli schopni tuto 

komparaci provést ve všech lekcích a získat tak kvalitativní výsledky vypovídající o všech 

probandech, a proto jsme ponechali pouze vyhodnocení pomocí videozáznamů.  

Vyhodnocení výsledků podle videozáznamů probíhalo v několika sezeních. Před jejich 

pořízením bylo nutné získat informovaný souhlas rodičů. Vzor souhlasu je obsažen v příloze 

č.1. Videozáznamy byly pořízené na kamery GoPro HERO5 a GoPro HERO4. Pro 

zpracování videí bylo nutné využít program, který by dokázal s daným formátem pracovat 

bez obtíží. Pro zjištění sledovaných odchylek bylo zpočátku nutné větší množství opakovaní 

sledovaných segmentů pohybu, abychom dokázali identifikovat případný výskyt odchylek a 

také časté nahlížení do archů, kvůli zaměřenosti zájmu. Po několika zpracovaných škálách 

již nebylo nutné tak časté nahlížení do listiny a vyplňování tabulek postupovalo rychlejším 

tempem. Při zpracování výsledků jsme se snažili předejít chybám v hodnocením, které by 

pramenily z únavy. Proto testování probíhalo ve více fázích s přestávkami, které měly 

podpořit soustředění. Dalším faktorem, který mohl mít vliv na zpracování byl průběh 

natáčení. Záznam pořizoval instruktor, který se pohyboval společně s plavajícím probandem 

podél krajní dráhy bazénu. Plavec byl zachycen na GoPro kameru, která byla držena ručně 

a nebyla umístěna staticky. Proto záznamy mohou vykazovat lehké nepřesnosti vlivem 

nestabilního zázemí.  

Pro získání výsledků jsme se rozhodli pořídit videozáznamy z úseku 25 m. Tuto vzdálenost 

jsme vyhodnotili vzhledem k věku probandů jako nejvhodnější. Probandům byl zadán pokyn 
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uplavat stanovený úsek v klidném tempu, co nejlépe technicky a v pravidelném pořadí. Pro 

účel hodnocení nebyl využit celý úsek videa, jelikož v závěrečné pasáži soustředěnost 

některých sledovaných klesala, přestávali plavat a začali se rozhlížet kvůli ujištění 

vzdálenosti do cíle, nebo celý úsek ani nedoplavali a ukončili své plavecké podání 

u schůdků. Nebylo proto možné uvažovat o hodnocení delšího uplavaného úseku 

a vzdálenost 25 m se nám jevila jako optimální. Pro potřebu natáčení byly využity 2 kamery, 

které plavce zabíraly nad hladinou i pod hladinou. Při zpracovávání výsledků se jako 

nejužitečnější ukázaly boční záběr nad hladinou, boční záběr pod hladinou a čelní záběr nad 

hladinou. Zcela zanedbatelný byl čelní záběr pod hladinou, který pro vyhodnocení nebyl 

potřebný.  

Z vyhodnocení škály nakonec vyplynulo, že v mladším školním věku se nejvíce plavců 

přiblížilo modelové technice v rámci polohy těla, kdy se z celkového počtu 30 jedinců 

podařilo 4 získat nejlepší hodnocení, dalších 17 probandů bylo vyhodnoceno známkou 2 

a žádný z jedinců nebyl hodnocen neuspokojivě. Hodnocení polohy těla bylo založeno na 6 

prvcích odchylky, a to na šikmé poloze, „povoleném“ těle s vlajícími končetinami, vysoké 

poloze boků, postavení hlavy v předklonu/záklonu, nadměrných vertikálních pohybech 

hlavy či trupu a na zvýšené rotaci v bocích. V sekci pohyb dolních končetin jsme se zabývali 

pravidelností pohybu, symetrií pohybu, rozsahem kopu, výskytem flexe v kolenou a dorzální 

flexí v kotnících. Úrovně modelové techniky dosáhli 3 plavci, 5 jedinců bylo hodnoceno 

známkou 2, průměrné ovládání techniky bylo zaznamenáno u 14 probandů, 6 jich bylo 

vyhodnoceno stupněm uspokojivé a 2 probandi byli shledáni hodnocením neuspokojivé. 

Zaměříme-li se na konkrétní odchylky pohybu dolních končetin, zjistili jsme, že nejčastější 

chybou je nadměrná flexe v kolenou. Tato odchylka je u dětí běžná a jedince může 

ovlivňovat v různé míře. U více než poloviny jedinců jsme odhalili extrémní rozsah kopu, 

který má za následek snížení rychlosti plavání. 14 jedinců pohybuje končetinami 

asymetricky a jejich pohyb připomíná buď stříhání nůžkami nebo každá končetina opisuje 

zcela odlišnou dráhu pohybu. U pouze 7 jedinců jsme identifikovali dorzální flexi chodidel 

neboli tzv. „fajfky“.  

Z vyhodnocení vyplývá, že naučit se správný pohyb horních končetin je pro děti 

nejobtížnějším úkolem. Zde neuvažujeme o rozdělení na fázi pod hladinou a nad hladinou, 
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ale zabýváme se pouze vyčleněnými prvky. Konkrétně se jedná o to, zda se paže nezanořuje 

příliš blízko u hlavy nebo přes osu těla, zanořuje-li se nejdříve palcem nebo hřbetem ruky, 

či plácnutím do vody. Není-li záběrové úsilí vedeno nejdříve loktem, nekončí-li záběr u pasu 

či boků, zda je veden nataženou rukou vedle těla a svírají-li se prsty v pěst nebo jsou široce 

rozevřené. Po vyhodnocení všech těchto elementů jsme zjistili, že žádný z probandů 

nedosahuje svými pohyby horních končetin úrovně modelové techniky. Pouze 4 jedince 

jsme ohodnotili známkou chvalitebně, 18 jedinců dosáhlo stupeň dobrý a 8 uspokojivý. 

Žádný ze sledovaných sice nesplnil požadavky na úroveň modelové techniky, ale nikdo z 

nich také nebyl ohodnocen posledním stupněm – neuspokojivý. Hlavní anomálií, která byla 

objevena u více než poloviny plavců, bylo zanoření paží v blízkosti hlavy a nedotažený záběr 

končící u pasu či boků. Tyto obě odlišnosti se vyskytovaly u 18 plavců. U více než poloviny 

probandů bylo zpozorováno, že jejich záběr je vedený přes osu těla a docházelo tak u nich 

k menšímu „kličkování“ v dráze. Jednalo se zejména o ty děti, které se odnaučovaly 

dobíhání paží a byly vedeny k pravidelným střídavým záběrům. Téměř polovina natočených 

jedinců vedla svůj záběr nataženou paží vedle těla, místo esovitého záběru pod tělem. 

Celkem 12krát jsme mohli zpozorovat pohyb, kdy paže vodu nepropíchla, ale byla zanořena 

plácnutím do vody nebo se prsty svíraly v pěst či byly až moc roztažené. Obě tyto varianty 

znamenají špatně nastavenou záběrovou plochu ruky, který tak dostatečně nepodporuje 

hnací sílu plavce. Při zaměření na souhru horních končetin a dýchání jsme cíleně sledovali, 

zda se končetiny nepohybují po odlišných dráhách, jestli se tělo v momentě nádechu 

extrémně nepřetáčí nebo zda nádech neprobíhá ve druhé fázi přenosu paže, zvedání trupu 

v momentě nádechu a zda příliš dlouhý nádech nezapříčiňuje zkrácenou přípravnou fázi 

paže. Výborné hodnocení zde bylo uděleno 4 plavcům a žádný ze sledovaných nebyl 

oznámkován neuspokojivě. Průměrná zdatnost se zde vyskytla u 13 jedinců. Nejčastěji jsme 

se zde setkávali s odlišným pohybem paží. Abychom to upřesnili, tak odlišným pohybem 

paží uvažujeme např. různou délku záběru pravé/levé paže nebo zda se jedna paže 

nezanořuje vně podélné osy těla a druhá přes osu těla. Těmito odchylkami trpí 2/3 probandů. 

Polovina sledovaných se v momentě nádechu přetáčí ve větší míře, než bychom tolerovali 

a 13 jedinců se nadechuje tak dlouho, že si zkrátí přípravnou fázi záběru, což se nám také 

promítá v odlišném pohybu paží.  
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V průběhu vzniku hodnotící škály ano/ne jsme prošli několik záznamových archů 

a zkoumali dostupné škály, které by se technikou plaveckého způsobu kraul také zabývali. 

Z materiálů, které jsme měli k dispozici jsme zjistili, že největší zájem je upřený zejména na 

pohyb horních končetin. I přesto jsme se rozhodli škálu v této práci uzpůsobit ke zkoumání 

všech segmentů pohybu. Z výsledků je patrné, že pohyb horních končetin opravdu patří mezi 

části pohybu s největším výskytem odchylek. Ovšem ostatní oblasti také nemůžeme 

zanedbat, jelikož i zde dochází k četnému výskytu odchylek, a to především v pohybu 

dolních končetin. Odlišnost dostupných škál spočívá tedy v zaměření na segmenty částí 

pohybu, kdy u dospělých jedinců se jedná hlavně o zkoumání záběrů horních končetin a náš 

výzkum je zaměřen na odchylky, které jsou zjištěny v rámci všech pohybů celého těla.  

V praxi je škála vhodnou pomůckou pro nově začínající nebo méně zkušené instruktory 

a trenéry plavání, kterým napomáhá s diagnostikou odchylek a získáním zpětné informace 

o vývoji plaveckého projevu jejich svěřenců. Škálu je do budoucna potřeba ověřit v rámci 

přímého pozorování, bylo by vhodné zapojit více hodnotitelů a případně škálu 

standardizovat. 
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8 Závěr 

Cílem diplomové práce bylo sestavit hodnotící škálu pro plavecký způsob kraul, která by 

byla využitelná pro děti v mladším školním věku. Tento cíl byl splněn. Výsledková část také 

obsahuje záznamový arch sloužící ke slovnímu hodnocení techniky a hodnotící škálu pro 

možnou kvantifikaci získaných údajů.  

Výzkumná otázka č.1 se zabývala odlišnostmi v kritériích u dostupných škál pro dospělé 

jedince od kritérií pro děti v mladším školním věku. Pro přehled byly do teoretické části 

vloženy škály od několika autorů, kteří se zabývali technikou plaveckého způsobu kraul 

dospělých plavců. Bylo zjištěno, že jejich škály se nejčastěji zaměřují na problematiku 

pohybu horních končetin a ostatní segmenty pohybu jsou zkoumány pouze okrajově. Škála 

v této práci byla vytvořena pro diagnostiku techniky u dětí v mladším školním věku 

způsobem, aby obsáhla co nejvíce odchylek ve všech částech pohybu těla, a přesto byla 

jednoduše aplikovatelná, stručná a přehledná. 

2.výzkumná otázka zjišťovala, zda bude možné respektovat pohybový projev dítěte 

a zároveň vhodně diagnostikovat chyby v jeho technice. Abychom se ujistili o správném 

nastavení kritérií, byla důkladně prostudována veškerá dostupná literatura o plavání dětí 

v mladším školním věku, která je také součástí teoretické části práce. Dalším krokem bylo 

vytvoření škály, která bude tyto vlastnosti respektovat. Z toho důvodu byla škála doplněna 

o prvky „dětské“ modelové techniky, které jsou připomínkou vývojových možností dětí 

v mladším školním věku.  

Celý výzkum byl realizován v plavecké škole Žabička na souboru 30 plavců. Hodnocení 

probíhalo na základě nepřímého pozorování prostřednictvím videozáznamu, který byl složen 

ze čtyř různých záběrů. Probandi byli zkoumáni z bočního pohledu nad hladinou, bočního 

pohledu pod hladinou, čelního pohledu nad hladinou a čelního pohledu pod hladinou. 

Prioritou bylo zjištění odchylek od modelové techniky, které by byly následně zaneseny do 

vytvořené hodnotící škály ano/ne. Po první aplikaci škály byla potřeba úprava několika 

položek, aby škála dosáhla následující podoby. Zároveň jsme pomocí škály zjistili 

u sledovaného souboru výskyt nejčastějších odchylek od modelové techniky. Jednalo se 

obvykle o zvýšenou rotaci v bocích, zvětšenou flexi v kolenou, velký rozsah pohybu dolních 

končetin, asymetrii v pohybu horních končetin, nedotažený záběr paží a záběr nataženou 
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paží vedle těla. Dobré hodnocení bylo naopak zjištěno u polohy těla a při souhře pohybu 

horních končetin s dýcháním. Videozáznamy byly také využity pro zanesení poznatků do 

záznamového archu, který byl následně porovnán s výsledky dostupnými ze škály. Oba 

dostupné archy jsou vhodné ke zkoumání odchylek v technice plaveckého způsobu kraul, 

jelikož výsledky, které poskytují jsou obdobné.  

Svými výsledky by tato práce chtěla přispět zejména k upřesnění modelové techniky 

respektující vývojové zákonitosti dětí ve věku 6 – 10 let. Předkládáme proto hodnotící škálu 

ano/ne, která však není standardizovaná. I přesto, že předložená škála není ověřená, práce 

na jejím vzniku a dostupné výsledky byli velmi podnětné a směrodatné pro následující revizi 

výukových metod a cílený trénink zaměřený na zlepšení plavecké techniky. 



70 

 

9 Seznam použitých informačních zdrojů 

9.1 Literární zdroje 

1. BĚLKOVÁ-PREISLEROVÁ, T. a kol. PLAVÁNÍ: Zdokonalovací plavecká výuka. 1. 

vyd. Praha: NS Svoboda. 1998. 47 s. ISBN 8020505504. 

2. BLATNÝ, Marek, ed. Psychologie celoživotního vývoje. Praha: Univerzita Karlova, 

nakladatelství Karolinum, 2016. ISBN 978-80-246-3462-3. 

3. COUNSILMAN, James E. Závodní plavání. Praha: Olympia, 1974. 

4. COLWIN, C. Breakthrough swimming. Champaign, IL. : Human Kinetics, 2002. ISBN 

978-07-360-3777-8. 

5. ČÁP, J., MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. Praha: Portál, 2001. s 228 – 231. ISBN 80-

7178-463-X 

6. ČECHOVSKÁ, I., MILER, T. Plavání. Praha: Grada, 2001. ISBN 80-247-9049-1. 

7. ČECHOVSKÁ, Irena a Tomáš MILER. Didaktika plavání: vybrané kapitoly. Praha: 

Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2019. ISBN 978-80-246-4283-3. 

8. DOVALIL, Josef. Výkon a trénink ve sportu. Praha: Olympia, 2002. ISBN 80-7033-760-

5. 

9. FORMÁNEK, J. – HORČIC, J.: Triatlon. Praha: Olympia, 2003. 248 s. ISBN 80-7033-

567-X 

10. FELGROVÁ, I., HORČIC, J., JEBAVÝ, R., JURÁK, D. Svalová síla plavců v kategorii 

masters. In POKORNÁ, J. (ed.) Problematika plavání a plaveckých sportů V. Praha : FTVS 

UK, 2008. 

11. HENDL, Jan. Přehled statistických metod zpracování dat: analýza a metaanalýza dat. 

Vyd. 2., opr. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-123-9. 

12. HOFER, Zdeněk a Ivana FELGROVÁ. Technika plaveckých způsobů. 3., nezměn. vyd. 

Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1908-8. 



71 

 

13. HOCH, Miloslav. Plavání: teorie a didaktika : učebnice pro posluchače studijního oboru 

tělesné výchovy a sportu. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1987. Učebnice 

pro vysoké školy (Státní pedagogické nakladatelství). 

14. HRABINEC, Jiří. Tělesná výchova na 2. stupni základní školy. Praha: Univerzita 

Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. ISBN 978-80-246-3625-2. 

15. JEDLIČKA, Richard. Psychický vývoj dítěte a výchova: jak porozumět socializačním 

obtížím. Praha: GRADA Publishing, 2017. Psyché. ISBN 978-80-271-0096-5. 

16. LAUGHLIN, T. Plavání total immersion. 1. vyd. Praha: Mladá fronta a.s., 2013. 248 s. 

ISBN 9788020431424. 

17. MARINOF, A. Swimming: the science of sport. Ramsbury, Crowood Press., 2016. 192 

s. ISBN 9781785002175. 

18. MAGLISCHO, Ernest W. a Ernest W. MAGLISCHO. Swimming fastest. Champaign, 

IL: Human Kinetics, c2003. ISBN 0736031804. 

19. MOTYČKA, J., 2001. Teorie plaveckých sportů: plavání, synchronizované plavání, 

vodní pólo, skoky do vody, záchrana tonoucích. Brno: Masarykova Univerzita. ISBN 80-

210-2711-8 

20. PELIKÁN, J. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha: Karolinum, 

1998. ISBN 978-80-246-1916-3 

21. PERIČ, Tomáš. Sportovní příprava dětí. Nové, aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2012. Děti 

a sport. ISBN 978-80-247-4218-2. 

22. PERIČ, T. Sportovní příprava dětí (druhé, doplněné vydání). Praha: Grada, 2008. s 24 – 

26. ISBN 978-80-247-2643-4. 

23. PERIČ, Tomáš a Josef DOVALIL. Sportovní trénink. Praha: Grada, 2010. Fitness, síla, 

kondice. ISBN 978-80-247-2118-7. 

24. PLACHÝ, L. Úroveň pohybových schopností u dětí mladšího školního věku, bakalářská 

práce. Masarykova Univerzita Brno, 2007, 37s. 



72 

 

25. ROZTOČIL, T., ŠVEC, J. Technika a didaktika plavání. 1. vyd. Hradec Králové: 

Nakladatelství GAUDEAMUS, 1996. 71 s. ISBN 8070416130.  

26. ŘÍČAN, P. (2010). Psychologie osobnosti obor v pohybu.  Praha: Grada Publishing a.s 

27. SALO, Dave a Scott A. RIEWALD. Complete conditioning for swimming. [1. vyd.]. 

Champaign, IL: Human Kinetics, c2008. ISBN 978-0-7360-7242-7. 
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UNIVERZITA KARLOVA 

FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY 

KRÁLOVICKÁ 915, 250 01 BRANDÝS NAD LABEM 

                                          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 dítěte ve výzkumném projektu 

v rámci diplomové práce na UK Pedf s názvem Hodnotící škála techniky plaveckého způsobu kraul pro děti 

mladšího školního věku prováděné v Plavecké škole Žabička. 

Projekt není financován žádným způsobem. 

• Cílem projektu je konstrukce hodnotící škály pro posouzení úrovně techniky plaveckého způsobu 

kraul vhodné pro děti v mladším školním věku. Práce má formulovat kritéria pro hodnocení 

techniky kraul, vytvořit vhodnou hodnotící škálu a následně ji aplikovat na souboru plavkyň a 

plavců sportovní plavecké přípravky (ve věku 6-8 let). Vyhodnocením zkušeností z aplikace budou 

návrhy případné korekce hodnotící škály. Pro ověření vytvořené škály bude pořízen videozáznam 

plavaného 25 m úseku plavců plavecké přípravky. 

• Bude použita neinvazivní metoda – pořízení a vyhodnocení videozáznamu sledovaných probandů. 

• Sběr dat bude probíhat v období ledna až března 2020, délka jednoho videozáznamu bude v rozsahu 

45 s – 80 s. 

• Nepředpokládáme nárůst zdravotních rizik v závislosti na výzkumném projektu. Natáčení bude 

probíhat v rámci plaveckého tréninku u probandů již adaptovaných na vodní prostředí. Sledovaný 25 

m úsek bude plaván nízkou intenzitou a u probandů by neměl vyvolat nežádoucí účinky či negativní 

pocity. Probandi budou během pořízení videozáznamu pod stálým dohledem instruktorů a řešitele. 

Podmínky budou zajištěny tak, aby byla minimalizovaná rizika. Rizika prováděného výzkumu 

nebudou vyšší než běžně očekávaná rizika u aktivit prováděných v rámci tohoto typu výzkumu. 

• Přínos výzkumného projektu – K definované technice odpovídající vývojovému stupni dítěte by 

bylo žádoucí mít k dispozici i hodnotící škálu podporující jednak expertní hodnocení, jednak 

umožňující lépe poskytovat zpětnou informaci v průběhu pohybového učení při nácviku či 

zdokonalování plavecké lokomoce. Hodnotící škály umožňují pozorovanou kvalitu pohybového 

projevu kvantifikovat, takto jí zaznamenat, opakovaně posuzovat a jednotlivá hodnocení 

porovnávat, což je pro praxi výhodné. 

• Odměna nebude zajištěna. 

• Získaná data budou zpracována a bezpečně uchovaná v anonymní podobě a publikovaná 

v diplomové práci, případně v odborných časopisech, monografiích a na konferencích, případně 

budou využitá při další výzkumné práci. Po anonymizaci budou osobní data smazána. Po obhajobě 

diplomové práce, nejpozději v měsíci září 2020 budou pořízené videozáznamy smazány. 

• S výsledky diplomové práce Vás seznámím osobně nebo po dohodě i jinou formou. 

• V maximální možné míře zajistím, aby získaná data nebyla zneužita. 

 

Jméno a příjmení předkladatele a řešitele projektu Andrea Hejdová.      Podpis: …………………………… 
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Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení: 

…………………………………………………………………………. 

Podpis: ……………………………………………. 

 

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpise potvrzuji, že dobrovolně souhlasím s účastí svého 

dítěte 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. Byl(a) jsem poučen(a) o právu odmítnout účast ve výzkumném 

projektu nebo svůj souhlas kdykoli odvolat bez represí, a to písemně Etické komisi Pedf UK, která bude 

následně informovat předkladatele projektu. 

Místo, datum ……………………………………. 

Jméno a příjmení účastníka 

………………………………………………………………………………………. 

Jméno a příjmení zákonného zástupce …………………………………………………………………….. 

Vztah zákonného zástupce k účastníkovi…………………………………..  Podpis: 

………………………………... 
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ZÁZNAMOVÝ ARCH ANALYZUJÍCÍ TECHNIKU PRO PLAVECKÝ ZPŮSOB KRAUL 

 

JMÉNO PLAVCE: Filip T.                                                                    DATUM HODNOCENÍ: 9.3.2020 

POLOHA TĚLA                                                                                     KOMENTÁŘ: 

Postavení hlavy vzhledem 

k tělu 

Hlava v rovině, mírný předklon 

Postavení hlavy vzhledem k 

hladině 

Temeno rozráží hladinu, hlava lehce přitažená k hrudníku 

Poloha trupu Hrudník se nezvedá nad hladinu, mírně šikmá poloha těla 

Poloha boků Boky lehce vysazené, zvýšené rotační pohyby 

Souhrn: Díky mírnému předklonu hlavy jsou boky vysazené, dochází k větším rotačním pohybům v oblasti 

boků. Předpokládá se zlepšení s vývojem těla. 

POHYB DOLNÍCH KONČETIN 

Rozsah pohybu celých končetin P: větší rozsah kopu než u levé končetiny 

L: mírně zvětšený rozsah kopu 

Pohyby kolen P: v určité fázi pohybu dochází k výraznému skrčení nohy v koleni 

L: zvýšená flexe v pohybu kolene 

Poloha nártů ve vztahu 

k hladině 

P: uvolněné pohyby s občasným výskytem dorzální flexe 

L: uvolněný pohyb 

Pravidelnost, symetrie Asymetrický rytmus kopů 

Souhrn: DK ve větším rozsahu, špatný pohyb zejména u pravé dolní končetiny 

POHYB HORNÍCH KONČETIN 

Protnutí hladiny P: ruka protne hladinu v optimální pozici, v přípravné fázi není paže 

optimálně relaxovaná a ruka se vynořuje nad hladinu  

L: k protnutí hladiny dochází v blízkosti hlavy, ruka se mění v nesevřenou 

pěst, paže se před fází přechodu vynořuje nad hladinu 

Esovitý záběr paží P: není, paže v mírném pokrčení, pohyb vedle těla 

L: není, paže v lehkém pokrčení, pohyb pod tělem 

Pohyb rukou v průběhu záběru P: roztažené prsty, pohyb lehce pokrčenou paží od těla, vynořuje se z vody 

v oblasti pasu 

L: ruka se mění v nesevřenou pěst, záběr probíhá optimálně pod tělem, 

paže se vynořuje z vody v oblasti kyčle 

Přenos paží P: paže není uvolněná, přenos probíhá s paží pokrčenou a probíhá těsně 

nad hladinou 

L: paže se přenáší natažená, obloukem 

Souhrn: pravá končetina provádí odlišné pohyby od levé vlivem strany nádechu, sledujeme křečové, 

neuvolněné pohyby 
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SOUHRA PAŽÍ S 

DÝCHÁNÍM 

 

Rytmus dýchání Pravidelný rytmus dýchání, nádech na každý druhý záběr 

Zasunutí paže do vody 

vzhledem k podélné ose těla 

P: paže se přenáší optimálně v ose těla 

L: paže se přenáší optimálně v ose těla 

Záběr paží ve vztahu k podélné 

ose těla 

P: záběr probíhá vedle těla, je zkrácený, ale nevybočuje extrémně mimo 

podélnou osu těla 

L: záběr probíhá optimálně pod tělem 

Rozsah záběrů P: zmenšený rozsah při záběrovém pohybu 

L: rozsah pohybu kolísá, ale je více méně dotažený 

Souhrn: Plavec se nadechuje na levou stranu a u pravé končetiny tak můžeme sledovat větší výkyvy než u 

levé. Tělo se při nádechu nezvedá vertikální pohybem nad hladinu, sledujeme větší rotaci v bocích, která 

způsobuje přetáčení v momentě nádechu. 
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HODNOTÍCÍ ŠKÁLA ANO/NE – Filip T. 

 

 

 

 

POLOHA 

TĚLA 

 

MODELOVÁ 

TECHNIKA 

Poloha dítěte by měla být mírně šikmá, přičemž může vykazovat nižší míru zpevnění. 

Obličej má dítě ponořený do vody nebo je možné, že čelo bude mírně vystupovat z vody, 

brada může být přitažená lehce k hrudi. Rotační pohyb v ramenou by měl být větší než 

rotační pohyb v bocích. 

 

 

ODCHYLKY 

OD 

TECHNIKY 

Poloha je šikmá ANO NE 

Nezpevněné, „povolené“ tělo s vlajícími končetinami ANO NE 

Vysoká poloha boků ANO NE 

Hlava v záklonu či předklonu ANO NE 

Nadměrné vertikální pohyby hlavy a části trupu ANO NE 

Zvýšená rotace v bocích ANO NE 

 

 

 

POHYBY 

DOLNÍCH 

KONČETIN 

 

MODELOVÁ 

TECHNIKA 

Pohyby nohou jsou plynulé, splňují 6úderový kop. Rozsah pohybu by měl být přiměřený, 

směrem dolů může být menší než směrem vzhůru. Vyznačuje se uvolněností a má příznivý 

hnací efekt. 

 

ODCHYLKY 

OD 

TECHNIKY 

Pohyby končetin jsou nepravidelné ANO NE 

Asymetrický pohyb pravé – levé dolní končetiny ANO NE 

Extrémní rozsah kopu dolních končetin ANO NE 

Nadměrná flexe v kolenou ANO NE 

Dorzální flexe chodidel ANO NE 

 

 

 

 

POHYBY 

HORNÍCH 

KONČETIN 

 

 

MODELOVÁ 

TECHNIKA 

Horní končetina se zanořuje do vody v pořadí prsty, dlaň, předloktí a loket, přičemž může 

být lehce pokrčená. Následný záběr u dětí nemusí zcela opisovat esovitou dráhu a ruka se 

může v průběhu měnit v nesevřenou pěst. Konec záběrové fáze není proveden nataženou 

paží, která se vynořuje z vody v menší vzdálenosti od těla. Souhra paží bývá rozložená, 

paže se mohou dobíhat, rotace ramen není příliš výrazná nebo je naopak více výrazná. 

Paže se přenáší nad vodou bočním obloukem, s minimálním svalovým úsilím, vysoký 

loket se v „dětské“ technice nevyskytuje. 

 

 

ODCHYLKY 

OD 

TECHNIKY 

Paže se zanořuje těsně u hlavy nebo daleko od podélné osy těla ANO NE 

Paže je zasunuta do vody přes osu těla ANO NE 

Paže se zanořuje do vody nejdříve palcem nebo hřbetem ruky ANO NE 

Paže vodu nepropíchne, ale zanořuje se plácnutím ANO NE 

Záběrové úsilí je vedeno loktem a až poté dlaní ANO NE 

Záběr končí u pasu a není dotažený ANO NE 

Záběr neprobíhá pod tělem, ale nataženou paží vedle těla ANO NE 

Prsty jsou příliš roztažené nebo je ruka v pěst ANO NE 
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SOUHRA 

HORNÍCH 

KONČETIN S 

DÝCHÁNÍM 

 

MODELOVÁ 

TECHNIKA 

Nádech je realizován v „dětské“ technice pouze na jednu stranu, v momentě, kdy 

dochází k odtlačování opačné paže, než je strana nádechu, s velkou částí nebo 

celým obličejem nad hladinou a může trvat o trochu déle, než je běžné u dospělého 

plavce. Následuje výdech ústy i nosem. Svalové úsilí neumožňuje dětem vždy 

udržet nastavené záběrové plochy a tolerujeme také lehké výpadky v koordinaci. 

 

 

 

ODCHYLKY 

OD 

TECHNIKY 

Odlišný pohyb pravé a levé končetiny ANO NE 

Extrémní přetáčení těla při nádechu ANO NE 

Nádech probíhá ve druhé fázi přenosu paže ANO NE 

Zvedání trupu nad hladinu při nádechu ANO NE 

Delší nádech zapříčiňující u opačné paže zkrácenou přípravnou fázi ANO NE 
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HODNOTÍCÍ ŠKÁLA ANO/NE – Barbora K. (přímé pozorování) 

 

 

 

 

POLOHA 

TĚLA 

 

MODELOVÁ 

TECHNIKA 

Poloha dítěte by měla být mírně šikmá, přičemž může vykazovat nižší míru zpevnění. 

Obličej má dítě ponořený do vody nebo je možné, že čelo bude mírně vystupovat z vody, 

brada může být přitažená lehce k hrudi. Rotační pohyb v ramenou by měl být větší než 

rotační pohyb v bocích. 

 

 

ODCHYLKY 

OD 

TECHNIKY 

Poloha je šikmá ANO NE 

Nezpevněné, „povolené“ tělo s vlajícími končetinami ANO NE 

Vysoká poloha boků ANO NE 

Hlava v záklonu či předklonu ANO NE 

Nadměrné vertikální pohyby hlavy a části trupu ANO NE 

Zvýšená rotace v bocích ANO NE 

 

 

 

POHYBY 

DOLNÍCH 

KONČETIN 

 

MODELOVÁ 

TECHNIKA 

Pohyby nohou jsou plynulé, splňují 6úderový kop. Rozsah pohybu by měl být přiměřený, 

směrem dolů může být menší než směrem vzhůru. Vyznačuje se uvolněností a má příznivý 

hnací efekt. 

 

ODCHYLKY 

OD 

TECHNIKY 

Pohyby končetin jsou nepravidelné ANO NE 

Asymetrický pohyb pravé – levé dolní končetiny ANO NE 

Extrémní rozsah kopu dolních končetin ANO NE 

Nadměrná flexe v kolenou ANO NE 

Dorzální flexe chodidel ANO NE 

 

 

 

 

POHYBY 

HORNÍCH 

KONČETIN 

 

 

MODELOVÁ 

TECHNIKA 

Horní končetina se zanořuje do vody v pořadí prsty, dlaň, předloktí a loket, přičemž může 

být lehce pokrčená. Následný záběr u dětí nemusí zcela opisovat esovitou dráhu a ruka se 

může v průběhu měnit v nesevřenou pěst. Konec záběrové fáze není proveden nataženou 

paží, která se vynořuje z vody v menší vzdálenosti od těla. Souhra paží bývá rozložená, 

paže se mohou dobíhat, rotace ramen není příliš výrazná nebo je naopak více výrazná. 

Paže se přenáší nad vodou bočním obloukem, s minimálním svalovým úsilím, vysoký 

loket se v „dětské“ technice nevyskytuje. 

 

 

ODCHYLKY 

OD 

TECHNIKY 

Paže se zanořuje těsně u hlavy nebo daleko od podélné osy těla ANO NE 

Paže je zasunuta do vody přes osu těla ANO NE 

Paže se zanořuje do vody nejdříve palcem nebo hřbetem ruky ANO NE 

Paže vodu nepropíchne, ale zanořuje se plácnutím ANO NE 

Záběrové úsilí je vedeno loktem a až poté dlaní ANO NE 

Záběr končí u pasu a není dotažený ANO NE 

Záběr neprobíhá pod tělem, ale nataženou paží vedle těla ANO NE 

Prsty jsou příliš roztažené nebo je ruka v pěst ANO NE 
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SOUHRA 

HORNÍCH 

KONČETIN S 

DÝCHÁNÍM 

 

MODELOVÁ 

TECHNIKA 

Nádech je realizován v „dětské“ technice pouze na jednu stranu, v momentě, kdy 

dochází k odtlačování opačné paže, než je strana nádechu, s velkou částí nebo 

celým obličejem nad hladinou a může trvat o trochu déle, než je běžné u dospělého 

plavce. Následuje výdech ústy i nosem. Svalové úsilí neumožňuje dětem vždy 

udržet nastavené záběrové plochy a tolerujeme také lehké výpadky v koordinaci. 

 

 

 

ODCHYLKY 

OD 

TECHNIKY 

Odlišný pohyb pravé a levé končetiny ANO NE 

Extrémní přetáčení těla při nádechu ANO NE 

Nádech probíhá ve druhé fázi přenosu paže ANO NE 

Zvedání trupu nad hladinu při nádechu ANO NE 

Delší nádech zapříčiňující u opačné paže zkrácenou přípravnou fázi ANO NE 
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HODNOTÍCÍ ŠKÁLA ANO/NE – Barbora K. (videozáznam) 

 

 

 

 

POLOHA 

TĚLA 

 

MODELOVÁ 

TECHNIKA 

Poloha dítěte by měla být mírně šikmá, přičemž může vykazovat nižší míru zpevnění. 

Obličej má dítě ponořený do vody nebo je možné, že čelo bude mírně vystupovat z vody, 

brada může být přitažená lehce k hrudi. Rotační pohyb v ramenou by měl být větší než 

rotační pohyb v bocích. 

 

 

ODCHYLKY 

OD 

TECHNIKY 

Poloha je šikmá ANO NE 

Nezpevněné, „povolené“ tělo s vlajícími končetinami ANO NE 

Vysoká poloha boků ANO NE 

Hlava v záklonu či předklonu ANO NE 

Nadměrné vertikální pohyby hlavy a části trupu ANO NE 

Zvýšená rotace v bocích ANO NE 

 

 

 

POHYBY 

DOLNÍCH 

KONČETIN 

 

MODELOVÁ 

TECHNIKA 

Pohyby nohou jsou plynulé, splňují 6úderový kop. Rozsah pohybu by měl být přiměřený, 

směrem dolů může být menší než směrem vzhůru. Vyznačuje se uvolněností a má příznivý 

hnací efekt. 

 

ODCHYLKY 

OD 

TECHNIKY 

Pohyby končetin jsou nepravidelné ANO NE 

Asymetrický pohyb pravé – levé dolní končetiny ANO NE 

Extrémní rozsah kopu dolních končetin ANO NE 

Nadměrná flexe v kolenou ANO NE 

Dorzální flexe chodidel ANO NE 

 

 

 

 

POHYBY 

HORNÍCH 

KONČETIN 

 

 

MODELOVÁ 

TECHNIKA 

Horní končetina se zanořuje do vody v pořadí prsty, dlaň, předloktí a loket, přičemž může 

být lehce pokrčená. Následný záběr u dětí nemusí zcela opisovat esovitou dráhu a ruka se 

může v průběhu měnit v nesevřenou pěst. Konec záběrové fáze není proveden nataženou 

paží, která se vynořuje z vody v menší vzdálenosti od těla. Souhra paží bývá rozložená, 

paže se mohou dobíhat, rotace ramen není příliš výrazná nebo je naopak více výrazná. 

Paže se přenáší nad vodou bočním obloukem, s minimálním svalovým úsilím, vysoký 

loket se v „dětské“ technice nevyskytuje. 

 

 

ODCHYLKY 

OD 

TECHNIKY 

Paže se zanořuje těsně u hlavy nebo daleko od podélné osy těla ANO NE 

Paže je zasunuta do vody přes osu těla ANO NE 

Paže se zanořuje do vody nejdříve palcem nebo hřbetem ruky ANO NE 

Paže vodu nepropíchne, ale zanořuje se plácnutím ANO NE 

Záběrové úsilí je vedeno loktem a až poté dlaní ANO NE 

Záběr končí u pasu a není dotažený ANO NE 

Záběr neprobíhá pod tělem, ale nataženou paží vedle těla ANO NE 

Prsty jsou příliš roztažené nebo je ruka v pěst ANO NE 
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SOUHRA 

HORNÍCH 

KONČETIN S 

DÝCHÁNÍM 

 

MODELOVÁ 

TECHNIKA 

Nádech je realizován v „dětské“ technice pouze na jednu stranu, v momentě, kdy 

dochází k odtlačování opačné paže, než je strana nádechu, s velkou částí nebo 

celým obličejem nad hladinou a může trvat o trochu déle, než je běžné u dospělého 

plavce. Následuje výdech ústy i nosem. Svalové úsilí neumožňuje dětem vždy 

udržet nastavené záběrové plochy a tolerujeme také lehké výpadky v koordinaci. 

 

 

 

ODCHYLKY 

OD 

TECHNIKY 

Odlišný pohyb pravé a levé končetiny ANO NE 

Extrémní přetáčení těla při nádechu ANO NE 

Nádech probíhá ve druhé fázi přenosu paže ANO NE 

Zvedání trupu nad hladinu při nádechu ANO NE 

Delší nádech zapříčiňující u opačné paže zkrácenou přípravnou fázi ANO NE 
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