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Abstrakt
Diplomová práce cílí na flexibilitu u dětí mladšího školního věku, konkrétně na zjištění
vlivu základního plaveckého výcviku na kloubní pohyblivost mladšího školního věku.
Pro tato zjištění budou využity ověřené testy kloubní pohyblivosti. Testování proběhne
dvakrát. Poprvé bude testování probíhat na začátku základního plaveckého výcviku
a podruhé po dvou měsících probíhajícího plaveckého výcviku. Testovanou skupinu
budou tvořit žáci základní školy Hostýnská, kteří se účastnili plaveckého výcviku.
Rovnoměrně v ní budou zastoupeni chlapci i dívky.
Teoretická část se bude věnovat charakteristice mladšího školního věku, charakteristice
motorických schopností. Zaměříme se především na flexibilitu, na plavání a plavecký
výcvik. Praktická část bude věnována popisu výzkumu a rozboru výsledků jednotlivých
testů.

Klíčová slova:
Plavecký výcvik, koordinace, flexibilita, děti, 1. stupeň ZŠ

Abstract
This Master thesis aims at flexibility of children in younger school age. Specifically,
to determine the effect of basic swimming course on the joint mobility of younger
school age.
We will use verified tests for joint mobility for this detection. The testing will take place
twice. The first time it will be at the beginning of the swimming course and the second
time it will be after two months of ongoing swimming course. The tested group will
consist of pupils from the Hostýnská Primary School who have participated in the
swimming course. Boys and girls will be represented equally.
The theoretical part will focus on the characteristics of younger school age, the
characteristics of motor skills, especially on flexibility and swimming and swimming
training. The practical part will be devoted to the description of research and analysis
of the results of individual tests.
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Úvod
Plavání patří mezi nejdůležitější dovednosti člověka. Jeho vliv na zdraví je nesporný.
Své téma diplomové práce, které se právě plaváním zabývá, jsem si vybrala proto, že
mám k plavání velice blízký vztah a plavání mě doprovází od útlého dětství. Základním
plaveckým dovednostem jsem se učila od čtyř let. Na prvním stupni základní školy jsem
chodila plavat dvakrát týdně do oddílu přípravky TJ Bohemians Praha. V páté třídě
jsem úspěšně absolvovala příjímací zkoušky do sportovní třídy se zaměřením právě
na plavání. Získané plavecké dovednosti jsem plně využila v začátcích studia učitelství
pro 1. stupeň ZŠ, konkrétně při předmětech plavání. Plavání považuji za pohybovou
činnost, která má obrovský přínos nejen pro kloubní pohyblivost, ale zároveň rozvíjí
i další pohybové schopnosti. Jedná se o pohybovou aktivitu, která je vhodná téměř
pro každého člověka. Je víc než vhodné ji zařadit mezi pravidelně vykonávané
pohybové činnosti, jelikož rozvíjí tělesnou zdatnost i zdravotně orientovanou zdatnost.
Plavání je rovněž vhodné jako kompenzace sedavého zaměstnání.
Hlavní zkoumanou oblastí je kloubní pohyblivost žáků mladšího školního věku
a plavání jako faktor, který kloubní pohyblivost ovlivňuje. Výzkum provádím
na základní škole Hostýnská, kde působím již pátým rokem. Pracovala jsem zde jako
asistent pedagoga, vychovatelka ve školní družině i jako třídní učitelka. Právě jako
třídní učitelka jsem měla možnost s dětmi chodit plavat. Žáci na základní škole
Hostýnská chodí plavat soustavně celý školní rok.
Práce je rozdělena na dvě části: na část teoretickou a praktickou. V teoretické části
se věnuji období mladšího školního věku, především jeho vývoji. Dále se věnuji
pohybovým schopnostem, jejich struktuře a motorickým dovednostem. V kapitole
flexibilita se věnuji její charakteristice, rozvoji, druhům a poruchám flexibility, jako je
například hypermobilita a hypomobilita.
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1

Cíle, úkoly a problémy práce

1.1 Cíle práce
Cílem této diplomové práce bude observace ovlivnění kloubní pohyblivosti
prostřednictvím plavecké výuky u dětí mladšího školního věku. Pro tato zjištění budou
použity ověřené testy kloubní pohyblivosti. Testování proběhne dvakrát, na počátku
a na konci plaveckého výcviku v jednom pololetí. Testovanou skupinu budou tvořit žáci
ZŠ Hostýnská, kteří se účastní povinné plavecké výuky. Naměřené hodnoty budou
porovnány a vyhodnoceny.

1.2 Problémové otázky
1. Zvýší se flexibilita u dětí mladšího školního věku po absolvování povinné
plavecké výuky?
2. Jak velký bude rozdíl v rozvoji flexibility u dívek a chlapců?
3. Bude rozdíl v rozvoji flexibility u plavců a neplavců?

1.3 Úkoly práce
1. Nastudování a zpracování odborné literatury k tomuto tématu.
2. U vybraného vzorku žáků provést testování flexibility před zahájením povinné
plavecké výuky a po jejím konci.
3. U vybraného vzorku žáků zjistit, zda jsou plavci či neplavci.
4. Zpracovat, porovnat a vyhodnotit získaná data.
5. Předložit výsledky v závěrečné zprávě.
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Teoretická část
2

Vývoj dětí v mladším školním věku

Bendl a Kucharská (2008) charakterizují toto období jako relativně klidné se svými
určitými vývojovými úkoly. Mladší školní věk zahrnuje zhruba první tři roky školní
docházky. Na toto období navazuje střední školní věk, který trvá až do puberty. „Jedná
se o období, ve kterém má velký význam škola a školní úspěšnost, autorita učitele
i přijetí a ocenění ze strany vychovatelů – rodičů i učitelů.“ (Bendl, Kucharská, 2008,
s. 105)
Mladší školní věk je tedy období, kdy dítě vstupuje do systému základní školy. Je
to velmi zlomové a důležité období, které do velké míry ovlivňuje osobnost dítěte.
Základní škola se od předešlé mateřské školy velice liší. Dítě se musí naučit mnoho
pravidel, již nemá tolik prostoru pro hraní, často se musí soustředit, podrobuje
se autoritě. Problémy, které z těchto změn vyplývají, Bendl a Kucharská (2008) dělí
na čtyři skupiny. Jedná se o problémy v učení, problémy ve třídní skupině, problémy
ve vztahu k učiteli a problémy související s rodinou žáka. První tři můžeme jako učitelé
pozitivně ovlivnit a vstupovat do nich. Pro řešení těchto problémů je pro učitele důležité
znát charakteristiku mladšího školního věku a jednotlivých vývojových oblastí, jako je
psychický vývoj, tělesný vývoj, sociální vývoj, ale také i vývoj motoriky.

2.1 Charakteristika mladšího školního věku
Jako mladší školní věk označujeme zpravidla dobu od 6–7 let, kdy dítě vstupuje
do školy, do 11–12 let, kdy začínají první známky pohlavního dospívání i s průvodními
psychickými projevy (Langmeier, Krejčířová, 2006).
Období, které následuje po předškolním věku, je velice významné. Děti jsou ve fázi
vývojové integrace. Dochází k třídění a propojování různých získaných dovedností,
díky nimž je dítě schopno plnit stále náročnější a složitější úkoly (Allen, Marotz, 2002).
Dítě je v tomto období přirozeně zvídavé. Přirozeně má potřebu vědět a poznávat.
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Kdybychom chtěli celé období psychologicky celkově smysluplně charakterizovat,
patrně bychom je mohli označit jako věk „střízlivého realismu“ (Langmeier, Krejčířová,
2006).
Dítě rádo v tomto věku poznává svět kolem sebe a chce ho vidět takový, jaký je. Chce
pochopit opravdový svět. Proto se dítě v tomto období nejlépe učí zkušeností
a zážitkem. Proces poznávání dítěte je na začátku období závislý na informacích
předaných od autorit, později dítě do poznávání vkládá i své vlastní kritické myšlení.
Záleží tedy na autoritách, zda kritické myšlení u této skupiny prohloubí nebo udusí.
Každá oblast vývoje se vyvíjí jinak.

2.2 Psychický vývoj
Už v předškolním věku pokročilo poznávání světa dítětem značně daleko. Dítě chápe
vztahy mezi různými ději, ale jen na zcela názorné rovině, kde vychází ze své vlastní
činnosti. Tím, že mu dáme příležitost k samostatnému zacházení s věcmi v okolí,
můžeme podporovat vývoj myšlení a jeho postupné odpoutání od bezprostředního
názoru. Dítě je schopno skutečných logických operací, pravých úsudků odpovídajících
zákonům logiky bez dřívější závislosti na viděné podobě. Stále se ale toto logické
usuzování týká jen konkrétních jevů a věcí, obsahů, které si lze názorně představit
(Langmeier, Krejčířová, 2006).
Podle Průchy (2009) se tomuto vývojovému stádiu říká stádium konkrétních operací.
Mezi typické znaky patří nárůst schopnosti operovat s mentálními reprezentacemi
konkrétních objektů. Dítě začíná respektovat zákony fyziky, dokáže brát v úvahu více
než jednu charakteristiku objektu.
Všechna tato fakta shrnuje Vágnerová (1999), podle které začnou děti v tomto období
uvažovat jiným způsobem než dřív. V jejich myšlení nastanou důležité změny, které jim
pomáhají zvládnout náročnost učiva. Inspirována Piagetem (1966) nazývá toto období
obdobím konkrétních operací. V tom se Vágnerová i Průcha shodují.
Při plavecké výcviku jako při individuálním sportu se u dětí v mladším školním věku
setkáváme s individuální soutěživostí. Děti se učí překonávat překážky, cílevědomost
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a sebeovládání. Překonávají strach z vody, především z potopení hlavy. Pomoci
při překonávání strachu nám mohou pomoci různé plavecké nadlehčovací pomůcky.

2.3 Sociální vývoj
Začlenění dítěte do lidského společenství výrazně stoupá vstupem do školy.
Významnými osobami, podle nichž se dítě učí modelovat své vlastní způsoby chování,
nejsou už jenom rodiče, ale přistupují k nim stále více učitelé a spolužáci (Langmeier,
Krejčířová, 2006).
„Mladší školní věk je dobou navazování nových, čestnějších a kvalitativně vyšších
společenských vztahů. Dítě si vytváří nové vztahy k dospělým.“ (Hájek, Hofbauer,
Pávková, 2011, s. 98)
Děti se vstupem do školního kolektivu dostávají mnoho příležitostí k sociální interakci,
a to nejen v komunikaci učitel – žák, ale i se svými spolužáky. Dostávají příležitost
naučit se sociálním dovednostem při práci ve skupině, komunikaci s autoritou, řešení
konfliktů atd. Projevují se zde i jejich osobnostní rysy. Některé děti mohou vystupovat
jako dominantnější, některé naopak vystupují submisivně. Dominantní chování může
být problémem tehdy, pokud vyústí v agresivní chování. Samotná podřízenost
a submisivita bez kritického myšlení je rovněž závažný problém.
Ve vrstevnické skupině školní třídy se dítě učí stále lepšímu porozumění různým
názorům, přáním a potřebám různých lidí – diferencuje se tedy stále více jeho schopnost
sociálního porozumění. Paralelně s tím narůstá i schopnost volního sebeřízení
či seberegulace (Langmeier, Krejčířová, 2006).
Konkrétněji nám socializaci v tomto období předkládá Vágnerová (1999). Socializace
dítěte probíhá postupně v několika různých sociálních skupinách, z nichž každá má své
specifické rysy. Zde má získaná zkušenost pro vývoj dítěte jinou hodnotu. V tomto věku
nabývá na významu škola, která má svoje typické socializační požadavky. Ve škole
se rozvíjí takové vlastnosti a kompetence, které dítěti umožňují uspokojivou orientaci
v tomto prostředí a osvojení takových způsobů chování, které by mu umožnily, aby
se škole přizpůsobilo.
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Plavání má nepopíratelně velký vliv i na socializaci člověka. Podle Bělkové (1994) je
plavání často jednou z prvních pohybových aktivit, které si dítě ve svém
ontogenetickém vývoji osvojuje formou organizované výuky.

2.4 Tělesný vývoj
Škola znamená značný zásah do dosud hravého způsobu života. Dítě je intelektuálně
vyvinuto pro požadavky školy, touží po pohybu, ochotně se podrobuje autoritě, je však
málo sebekritické (Čelikovský, 1990).
S nástupem do školy je dítě nuceno déle sedět a soustředit pozornost na danou činnost.
Proto je vhodné do každé jedné vyučovací hodiny, i mimo tělesnou výchovu, zařadit
pohybovou činnost.
Pokud jde o anatomické změny, kostra v době od šesti do jedenácti let není zdaleka
vyvinuta. Zakřivení segmentů páteře není ještě trvalého charakteru. Proto v této době
musíme návyku správného držení těla věnovat velkou pozornost (Čelikovský, 1990).
Správné držení těla na prvním stupni základní školy hlídáme při chůzi, ve stoje, ale
i při sezení.
Mužík (1993) říká, že pro tělesný vývoj v období mladšího školního věku je typické
zpomalení růstu těla do výšky a intenzivnější růst objemu těla. V tomto období
pokračuje také vysokým tempem kostnatění.
V období mladšího školního věku je nápadný růst do výšky, především prodlužování
dolních končetin. Vývoj kostry není ještě dokončen. Pokračuje formování páteře,
srůstání kostí pletence lopatkového a pánevního, dochází ke změnám ve tvaru lebky
a k dalším změnám. Osifikace kostí pokračuje. V kosterní soustavě je mnoho
chrupavčité tkáně. Proto je důležité dbát na to, aby nesprávné a nepřiměřené zatížení
nevedlo k vadnému držení těla. Výrazným znakem tohoto období je také vývoj trvalého
chrupu. Svalstvo i všechny vnitřní orgány zvyšují svou výkonnost a objem.
Diferenciace nervových buněk v mozkové kůře pokračuje, ale není dokončena. Nervová
soustava dítěte snadno podléhá únavě, a proto je velká potřeba odpočinku po duševní
práci (Hájek, Hofbauer, Pávková, 2011).
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Plavání rovnoměrně zatěžuje svalstvo, zvyšuje kloubní pohyblivost, což napomáhá
správnému a zdravému vývoji dětí.

2.5 Vývoj motoriky
Vývoj motoriky je závislý na funkci nervové soustavy, na růstu kostí, osifikaci
a na růstu svalstva. Na zdokonalování motoriky dětí nemá vliv jen růst a celkový
fyzický a intelektuální vývoj, nýbrž i školní vyučování, ale především všechny formy
organizované i naorganizované tělesné výchovy a rekreace, tedy pohybového režimu
jako celku (Čelikovský, 1990).
Na prvním stupni základní školy se v organizované formě tělesné výchovy využívají
především herní prvky. Kodým (1985) říká, že denní režim ve škole omezuje
pohybovou činnost dětí. Proto by tělesná výchova měla kompenzovat nečinnost těla
během školního dne. V dnešní době již učitelé využívají pohybové aktivity i během
jiných předmětů, než je tělesná výchova. Střídání činností a zapojení pohybu vede
i k lepší koncentraci dětí na učivo.
Podle Čelikovského (1990) jsou pohyby dětí v mladším školním věku plynulejší než
dětí v předškolním věku. Pro motoriku dětí v tomto věku je typická spontánnost
a nepřesnost pohybu.
Perič a kol. (2004) se s Čelikovským (1990) shoduje v tom, že pohyby v tomto období
jsou spontánní.
Nicméně nové pohybové dovednosti jsou rychle a lehce zvládány, ale mohou mít
krátkou trvalost. Při méně častém opakování jsou rychle zapomenuty.
Zatímco v předškolním věku bylo možné poměrně přesně charakterizovat různé
motorické dovednosti a vztahovat je na větší počet dětí. U dětí mladšího školního věku
to možné není, jelikož jsou některé motorické akce velmi rozdílné (Čelikovský, 1990).
Mnoho autorů se shoduje, že v období od desíti do dvanácti let, čili v závěru období
mladšího školního věku, mají děti nejvyšší senzitivitu k motorickému učení a vývoji.
To je důvodem, proč děti mají povinnou plaveckou výuku v tomto věku. „Během
plaveckého výcviku se žáci posunou v motorickém učení z fáze generalizační do fáze
diferenciační.“ (Dvořáková, Engelthalerová, 2017, s. 31)
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3

Motorické schopnosti a dovednosti

3.1 Motorické schopnosti
Pohybové schopnosti – síla, rychlost, vytrvalost a obratnost se rozvíjejí při vytváření
pohybových dovedností. Síla, rychlost, vytrvalost a obratnost závisí na změnách
ve svalech, nervové a humolární1 regulaci, činnosti analyzátorů a motivaci (Kodým,
1985).
Měkota a Novosad (2005) definují motorické schopnosti jako dosti obsáhlou a členitou
třídu schopností, které podmiňují úspěšnost v pohybových činnostech, dosahování
vyšších výkonů nejen ve sportu, ale i v další práci či tvorbě, kde je pohyb dominantní
složkou.
Pohybové schopnosti jsou definovány jako částečně vrozené předpoklady k provádění
určitých pohybových činností (Perič a kol., 2004).
Motorické schopnosti je jednota vnitřních biologických vlastností organismu, která
podmiňuje splnění určité skupiny pohybových úkolů. Jde tedy vždy o integraci
biologických, tj. funkčních, morfologických, psychických aj. systémů, které spolu
působí při realizaci určité pohybové činnosti (Hájek, 2001).
Podle Čelikovského (1990) motorické schopnosti podmiňují mnoho oborů lidské
činnosti. Výraznou úlohu mají v tělesné výchově, sportu, pohybové rekreaci,
rehabilitaci. Jsou předpokladem pro zdokonalení techniky sportovní a tělovýchovné
činnosti.
Pojmem motorická schopnost rozumíme integraci vnitřních vlastností organismu, která
podmiňuje splnění určité skupiny pohybových úkolů a současně je jimi podmíněna
(Čelikovský, 1990).
Podle všech těchto tvrzení můžeme říci, že motorické schopnosti jsou základem téměř
každé lidské činnosti. Úroveň těchto schopností se u každého jedince liší, a tím se liší
i předpoklady jedinců pro zvládnutí určité činnosti.

1

Související s tekutinami v organismu.
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Motorickým schopnostem se začala věnovat velká pozornost především v padesátých
letech dvacátého století. K vědeckému výzkumu významně přispěli např. Měkota
a Cuberek (2007).
S motorickými schopnostmi úzce souvisí motorické dovednosti. Ty na sebe mají
vzájemně vliv a jsou do jisté míry propojeny.

3.2 Motorické dovednosti
Pojem motorická dovednost rozumíme nejvyšší úroveň integrace vnitřních vlastností
podmiňujících techniku pohybové činnosti vzhledem k zadanému pohybovému úkolu
(Čelikovský, 1990).
Motorická dovednost je učením osvojená způsobilost k realizaci určitého konkrétního
pohybového úkolu (Hájek, Hofbauer, Pávková, 2011).
Měkota a Cuberek (2007) motorické dovednosti definují jako motorické učení
a opakováním získanou pohotovost k pohybové činnosti, k řešení pohybového úkolu
a dosažení úspěšného výsledku. Můžeme tedy říci, že rozdíl mezi schopností
a dovedností je, že schopnost je vrozená a dovednost naučená. Oboje můžeme dále
rozvíjet.
Mezi dalšími definicemi pohybových schopností Měkota a Cuberek (2007) dále uvádí
Schnabelovu a Thiesovu (1993) s definicí, že motorická dovednost je prostřednictvím
učebních a cvičebních postupů na základě motorických schopností vytvořená, značně
automatizovaná komponenta motorické činnosti.
Motorické schopnosti a dovednosti mají mezi sebou určitý vztah, který je oboustranný.
Motorické schopnosti jsou jedním z předpokladů pro osvojování pohybových
dovedností. Opačně platí, že v procesu osvojování dovedností se rozvíjí pohybové
schopnosti. Výsledek pohybové schopnosti určují pohybové schopnosti i dovednosti
společně. Jejich podíly na výkonu však mohou být různé a určují se obtížně (Měkota,
Cuberek, 2007).
Předpokladem pro naučení a správné vykonání určité dovednosti je zapojení určité
schopnosti nebo schopností. Pokud se například budeme chtít naučit plavat, budeme
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potřebovat zapojit schopnosti, jako je síla, kloubní pohyblivost, vytrvalost a rychlost.
Zároveň s častým opakováním budeme tyto schopnosti rozvíjet.

3.3 Struktura pohybových schopností
Struktura pohybových schopností se různí podle autorů.
Podle Měkoty a Novosada (2005) lze motorické schopnosti rozdělit do tří základních
kategorií. První je kondiční kategorie, která je ovlivněna především energetickými
procesy. Jako druhou uvádí koordinační kategorii, která je ovlivněna zejména řídícími
procesy. Poslední hybridní kategorie je kombinací ostatních dvou schopností, kategorií.
Mimo toto dělení pak stojí flexibilita neboli pohyblivost, která je určována především
anatomicko-fyziologickými předpoklady organismu.
Perič a kol. (2004) rozdělují pohybové schopnosti na pět kategorií. První kategorií je
vytrvalost. Jedná se o schopnost překonávat únavu neboli dlouhodobě vykonávat
pohybovou činnost nízké intenzity, popř. delší časový úsek se pohybovat s co nejvyšší
intenzitou.
Druhou kategorií je síla, kterou Perič a kol. (2004) definují jako schopnost překonat
vnější odpor prostřednictvím svalové kontrakce.
Třetí kategorií je rychlost. Rychlost je schopnost překonat krátký časový úsek
v co možná nejkratším čase.
Čtvrtá kategorie je koordinace. Koordinace je schopnost řídit a regulovat pohyb
ve smyslu správného a přesného provedení pohybu.
Poslední kategorií, kterou Perič a kol. (2004) uvádí, je kloubní pohyblivost. Jedná
se o schopnost provedení pohybu v maximálním rozsahu kloubního aparátu.
Kodým (1985) se shoduje s Peričem a kol. (2004) a rozděluje pohybové schopnosti
rovněž na sílu, rychlost, vytrvalost. Obratnost ovšem nerozděluje na koordinaci
a kloubní pohyblivost.
Čelikovský (1976) ve své knize Teorie pohybových schopností porovnává různé teorie
pohybových schopností. Z jeho práce vyplývá, že mezi základní pohybové schopnosti
zařadili kloubní pohyblivost například autoři Fleishman, Kuchenov, Meinel.
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Plavání svým pojetím řadíme mezi sportovní aktivity, které patří mezi rychlostně
vytrvalostní sporty, při kterém veškeré lokomoční pohyby provádíme v horizontální
poloze. S podstatou plaveckého výkonu korespondují i silové schopnosti z důvodu
překonávání hydrodynamického odporu.
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4

Flexibilita

Flexibilitu můžeme v češtině nazvat jako pohyblivost nebo ohebnost. Všechna tato
slova jsou si vzájemně synonymy. Slovo flexibilita vychází z latinského slova flectere
– ohýbat nebo flexibilis – ohebný. Jedná se o kloubní pohyblivost, která určuje rozsah
pohybu. Tato pohybová schopnost má význam nejen ve sportu, ale i v běžném životě.
Může být i prevencí některých zdravotních obtíží.
Flexibilita prostupuje různými vědními obory. Z hlediska sportu se jí věnuje vědní obor
antropomotorika. Dále se s ní můžeme setkat v lékařských oborech, jako je např.
fyziologie, ortopedie, fyzioterapie, neurologie.

4.1 Charakteristika flexibility
Štilec (1989) definuje flexibilitu jako samostatnou pohybovou schopnost vykonávat
kloubní pohyby ve velkém rozsahu. S touto definicí se shodují i Perič a kol. (2004),
kteří definují ohebnost jako předpoklad pro rozsah pohybů v jednotlivých kloubech,
schopnost vykonávat pohyby ve velkém kloubním rozsahu. Měkota a Novosad (2005)
v definici neuvádějí flexibilitu jako pohybovou schopnost vykonávat kloubní pohyb
ve velkém rozsahu, ale v optimálním rozsahu. Podle Altera (1996) je flexibilita
schopnost člověka pohybovat částí nebo částmi těla v dostatečně velkém rozsahu lehce
a požadovanou rychlostí.
Podle Neumana (2003) je flexibilita dána anatomickými předpoklady kloubních spojení
i jejich postavením při vzpřímeném postoji člověka.
Každý sport využívá flexibilitu jiným způsobem. V některých sportech je nutná celková
komplexní pohyblivost ve většině kloubních spojení. To je potřeba např. i u plavání.
V jiných sportech je potřeba kloubní pohyblivosti jen v některých částech těla,
např. atletika.
Flexibilitu ovlivňuje mnoho vnějších i vnitřních činitelů. „K hlavním patří tvar kloubu,
pružnost vazivového a kloubního aparátu, aktivita reflexních systému ve svalech
a šlachách, síla svalů kolem konkrétního kloubu.“ (Perič a kol., 2004, s. 95)
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Mezi vnitřní činitele patří např. i psychická tenze, mezi které patří hlavně stres a napětí,
která negativně ovlivňuje pohybový rozsah. Nemalý podíl na kloubní pohyblivosti má
i pohlaví. Z vnějších činitelů ovlivňuje flexibilitu denní doba, vnější teplota, přehřátí
a únava.
Měkota a Novosad (2005) tvrdí, že lze s určitostí říci, že nejmenší rozsah pohybu, často
doprovázený svalovou ztuhlostí, je brzy ráno a pravděpodobně v časných odpoledních
hodinách. Během spánku klesá flexibilita na minimum.
Chladné počasí snižuje flexibilitu. Sportovec se tedy musí obléci přiměřeně počasí
a vnější teplotě. Lokální vnitřní teplotu svalů ovlivňujeme pohybovou aktivitou, která
přináší lepší prokrvení a zvyšuje viskozitu (Měkota, Novosad, 2005). Proto je při sportu
důležitá rozcvička, někdy říkáme také „zahřátí“ neboli „warm up“. Mezi taková cvičení
patří např. jumping jack, lehký běh na místě, cviky, které zvýší průtok krve do svalů.
Únava snižuje schopnost flexibility. Pokud je únava opravdu silná, může dojít
i k poranění.

4.2 Flexibilita v plavání
„Plavání působí pozitivně na rozvoj kloubní pohyblivosti. Většina plaveckých způsobů
vyžaduje značný rozsah pohybů v kloubech, především v kloubu ramenním, kyčelním
a hlezenním.“ (Štorkán, 1976, s. 4)
Podle Hocha (1983) jsou tři druhy základních činitelů, které ovlivňují výkon plavce.
Jedná se o antropometrické činitele, kam řadíme rozměry těla, proporce těla a jeho
hmotnost. Další skupina činitelů je skupina, do které spadají psychické, mentální
a rozumové vlastnosti a schopnosti jedince. Poslední skupina činitelů je tvořena
z pohybových dovedností a schopností, kam spadá právě flexibilita. Hoch (1983) dále
uvádí, že plavání vyžaduje, aby pohyby byly prováděny ve velkém rozsahu,
ve vymezených fázích pohybu lehce a uvolněně. Proto v plaveckém tréninku hraje
kloubní pohyblivost a svalové uvolnění velkou roli. Ve výcviku plavce se většinou
uplatňují cvičení na rozvoj flexibility, a to aktivní i pasivní. Zařazují se při každé
tréninkové jednotce, a to na konci rozcvičky vždy po zahřátí. Neméně důležitou
součástí plaveckého tréninku je i svalové uvolnění.
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4.3 Hypermobilita a hypomobilita
Hypermobilitou rozumíme zvýšený rozsah kloubního pohybu. Jde o situaci, kdy
nadměrná

pohyblivost

kloubu

je

spjata

s

muskuloskeletálními

obtížemi2.

Generalizovaná hypermobilita nastává, když jsou klouby nadměrně uvolněné a rozsah
pohybu výrazně přesahuje akceptovatelnou formu v mnoha kloubech. Bývá dědičná. Je
to stav nežádoucí, neboť hrozí nebezpečí kloubního traumatu, dislokace, osteoporózy
aj.“ (Měkota, Novosad, 2005, s. 98)
Některé sporty, jak již bylo zmíněno výše, přímo vyžadují na profesionální úrovni, aby
byli sportovci hypermobilní. Např. ve sportovní gymnastice musí sportovci dosahovat
takového maxima rozsahu kloubního pohybu, které se vymyká normě. Snížení
hypermobility např. posilováním je těžší než u hypomobility.
Hypomobilita je snížená kloubní pohyblivost. „Může být snížená dočasně nebo trvale,
a to jen u některého kloubu nebo i u více kloubů. Výskyt hypomobility roste s věkem, její
příčinou bývá často nedostatek pohybové aktivity, kloubní onemocnění, úraz,
pooperační stav aj.“ (Měkota, Novosad, 2005, s. 98)
Podle Altera (1996) obecně platí, že rozsah pohybu v kloubu limituje pět faktorů. Těmi
jsou nedostatek elasticity spojovacích tkání ve svalech a kloubech, svalové napětí,
při aktivním pohybu nedostatek koordinace, struktura kloubu a bolest.
Hypomobilitu mohou napravit některé rehabilitační techniky (manipulace, trakce,
chiropraktické manévry). V tělesné výchově můžeme hypomobilitu řešit pouze
z pohledu nedostatku pohybové aktivity.

4.4 Druhy flexibility
Flexibilitu můžeme rozdělit do několika skupin podle různých aspektů. Měkota
a Novosad (2005) rozlišují flexibilitu statickou a dynamickou, kdy při statické
flexibilitě provádíme pohyb pozvolna a pomalu, při dynamické flexibilitě provádíme
pohyb normální nebo zvýšenou rychlostí.

2

Skupina onemocnění postihující svaly, klouby, šlachy, vazy, nervy a kosti.
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Dále autoři rozlišují flexibilitu aktivní a pasivní. Lehnert (2010) přidává k tomuto dělení
ještě pohyblivost obecnou a speciální. Přehled jednotlivých druhů flexibility definované
dle Lehnerta (2010) je v níže uvedené tabulce.
Tabulka č. 1 – Přehled druhů flexibility
Vyznačuje se normální kloubní pohyblivostí v kloubních
Flexibilita obecná

systémech důležitých pro vykonávání běžných pohybových
činností.

Flexibilita speciální

Flexibilita aktivní

Je zaměřena na dosažení potřebné pohyblivosti ve zvolené
sportovní disciplíně.
Je charakterizována rozsahem pohybu, kterého cvičenec dosáhne
volní svalovou kontrakcí bez vnější pomoci.
Je charakterizována nejvyšší amplitudou pohybu, která byla

Flexibilita pasivní

dosažena za spoluúčasti vnější síly. Rozsah pasivní flexibility je
vždy větší než rozsah aktivní flexibility.

Flexibilita statická
Flexibilita dynamická

Je spojena s pomalým pohybem a setrváním v krajní pozici po
delší dobu.
Charakterizuje jí dosažení krajní polohy švihovým pohybem.

Zdroj: Lehnert, 2010, s. 97

4.5 Trénink flexibility
Flexibilita je základem pro správné provádění daných pohybů. Díky ní je menší
pravděpodobnost poranění při provádění pohybu. Dále flexibilita ovlivňuje i ostatní
motorické schopnosti, taktéž se díky ní eliminují i defekty v držení těla. Flexibilita má
proto význam v každodenním životě. Ve sportu se flexibilita uplatňuje především
z hlediska podpory zdraví a tělesné zdatnosti.
Flexibilitu

rozvíjíme

vhodnými

cvičeními,

nejlépe

kombinací

uvolňovacích,

posilovacích a protahovacích cvičení. Důležité je soustavné a správné provádění těchto
cvičení.
Hronzová (2011) nazývá cvičení kloubní pohyblivosti jako cvičení mobilizační. Jedná
se o cvičení na uvolňování kloubních spojení, stimulaci a zahřátí svalů kolem kloubů,
zvětšení kloubní pohyblivosti. Dále tak označujeme cvičení, která mají zmobilizovat

22

cvičence pro určitý pohybový úkol. Mobilizační cvičení musí být šetrná. Vycházíme
proto z pocitů cvičenců. Cvičení nesmí jít přes bolest. Vycházíme z přirozeného rozsahu
pohybů, necvičíme do extrémních poloh. Cvičení provádíme spíše v pomalejším tempu.
Rychlost a vedení pohybů je individuální, závisí na velikosti a délce tělesných
segmentů, na gravitačních a odstředivých silách. Mobilizační cvičení jsou vhodná i pro
cvičení malých dětí. Nekladou velké nároky na přesnost provedení, na sílu a volní úsilí.
Nejčastěji používáme pohyby a cvičení: kroužení, otáčení, kývání, komíhání (Hronzová,
2011).
Metody rozvoje pohybu vychází podle Periče a kol. (2004) z druhů flexibility,
konkrétně z flexibility pasivní a aktivní, ale také z flexibility statické a dynamické. Dále
vyčleňují specifické metody, které slouží ke zvyšování kloubní pohyblivosti v určitých
kloubech. Metody rozvoje dělí do dvou skupin podle dvou kritérií.
První skupinou je aktivita pohybu, kam patří aktivní pohyb a pasivní pohyb. Druhou je
dynamika pohybu. Tuto kategorii autoři rozdělují na dynamické provedení a statické
provedení.
Tato kritéria se mohou navzájem kombinovat. Vychází nám tedy čtyři kategorie
cvičení: aktivní dynamická cvičení, pasivní dynamická cvičení, aktivní statická cvičení
a pasivní statická cvičení. Statická cvičení označujeme jako strečink. Ten spočívá
v ovlivňování flexibility kombinací cvičení uvolňovacích, protahovacích a posilovacích.
Správné uplatňování uvedených cvičení výrazně ovlivňuje výsledný efekt tréninku
flexibility. Z tohoto hlediska je uvolnění svalů a kloubů důležitou podmínkou efektivity
protahovacích cvičení. Protažení je pak předpokladem efektivního posilování
antagonistických svalových skupin. Zastoupení uvedených cvičení je pak třeba
individualizovat vzhledem ke konstitučnímu typu postavy (Lehnert, 2010).
Cílem protahovacích cvičení je uvolnění protahovaných svalů a příslušných kloubů
a jejich rozhýbání. Jsou to například uvolněné pohyby končetin a trupu např.
protřepávání, kroužení, apod. Protahovací cvičení člení Lehnert (2010) také
na dynamická a statická.
Dynamická protahovací cvičení jsou taková cvičení, kdy dosahujeme krajní polohy
hmity nebo švihy. U dynamických cvičení používáme pohybovou energii částí těla
v podobě švihových cvičení a hmitů. Provádíme rytmické hmity s rostoucím rozsahem
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pohybu až do krajní polohy. Protažení se má postupně zvyšovat, zpětný výkyv snižovat.
Tvrdé a trhavé pohyby vedou k aktivaci negativních reflexů ve svalech. Proto je nutné
cvičit měkce. Nezbytný je velký počet opakování, tj. 15–30 opakování jednoho cviku
(Perič a kol., 2004). U pasivních dynamických cvičení využíváme také hmity
se zvyšujícím se rozsahem pohybu až do krajních poloh. Oproti aktivním dynamickým
cvičením ale nedosahujeme natažení svalu svépomocí, ale využíváme působení
partnera, gravitace nebo opory.
Statická cvičení, jinak označována jako strečink, jsou pomalé uvědomělé protahování
svalů v krajních polohách kloubního rozsahu. Statická cvičení dělíme dále na aktivní
a pasivní. Pasivní jsou taková protahovací cvičení, kdy je protahovací polohy dosaženo
vnější silou. Naopak u aktivních protahovacích cvičení je protahovací polohy dosaženo
vlastní silou.
U statických cvičen neboli u strečinku se podle Periče a kol. (2004) setrváváme určitou
dobu v jedné poloze. Dochází v ní k velkému napětí ve svalech, které ale není bolestivé.
Toto napětí následně umožňuje zvyšovat kloubní rozsah. Měkota a Novosad (2005)
uvádí dvě metody strečinku – základní metodu a PNF strečink.
Základní metoda: Příslušná svalová skupina se pomalu a opatrně protahuje asi
6–8 vteřin, načež je sval citelně měkčí. Potom se protažení poněkud zesílí a následuje
výdrž asi 10–20 vteřin.
PNF strečink: Měl by se provozovat až po zvládnutí základní metody. PNF znamená
„poprioceptivní neuromuskulární facilitaci“.
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5

Plavání

Plavání v tělesné výchově má své dnes již nezastupitelné místo. Jeho význam je nejen
z hlediska vysoké zdravotní účinnosti, ale i z hlediska bezpečnosti.
Plavání se vyvinulo jako existenční podmínka života. Z období prvobytně pospolné
společnosti nemáme žádné doklady o vztahu člověka k plavání. Přesto můžeme
usuzovat, že patřilo k základním pohybovým dovednostem, jako jsou chůze běh, lezení,
házení atd. Tyto dovednosti byly existenční nutností člověka v jeho boji s přírodou
a nepřítelem. V těchto dobách člověk pravděpodobně plaval tak, že napodoboval
pohyby zvířat.
Velkého rozmachu dosáhla tělesná výchova v období otrokářské společnosti. Ze starého
Egypta máme několik dokladů, které ukazují na velkou oblíbenost plavání. Jsou
to malby na vázách a četné složky, které zobrazují plavajícího člověka. Největšího
rozmachu dosáhla tělesná výchova ve starém Řecku. Plavání bylo považováno za jeden
z nejdůležitějších vyučovacích předmětů v gymnáziích. Každý, kdo neuměl číst
a plavat, byl považován za nevzdělaného. To dokazuje i výrok Platóna: „Mohou lidé,
neumějí-li číst ani plavat, zastávat nějaký úřad?“ (Platón, 1997, s. 78)
Feudální společnost dovršila úpadek tělesné výchovy. Zásluhu na tom měla křesťanská
ideologie, která zakazovala jakoukoli péči o tělo. Podle sv. Hieronyma čistá pokožka
ukazovala na špinavou duši. Výjimku též tvořilo rytířstvo. Do tzv. sedmi rytířských
cností bylo zařazeno i plavání.
Teprve humanismus přinesl určité uvolnění od církevní upjatosti. Začaly se studovat
řecké spisy, z nichž pedagogové poznávali klasickou řeckou kulturu, ve které plavání
zaujímalo významné místo.
Zásadní obrat nastal až v kapitalistické společnosti. Rozvoj výrobních sil vyžadoval
stále hlubší vzdělání. Proto se zakládaly pedagogické ústavy, kde byla mládež
vychovávána podle nejnovějších metod. Mezi nejdůležitější předměty patřilo i plavání
(Hoch, 1983).
Naše země prošly poněkud odlišným historickým vývojem, než jaký známe u Řeků
a Římanů. O plavání z těchto dob nemáme žádné doložené zprávy. František Palacký
v Dějinách národu českého při charakteristice Slovanů uvádí, že Slované byli podle
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starých zpráv středně vysocí, kteří se ve vodě, zvláště plavci a potápěči, dobře vyznali.
Z historie se dovídáme o Slovanech, jak byli vynalézaví ve způsobu boje, jak se uměli
rychle přepravovat přes řeky. České vojsko se nejednou vyznamenalo v bojích právě
tím, že přeplavalo řeku a zvítězilo nad překvapeným nepřítelem (Hoch, 1983).

5.1 Charakteristika plavání
Plavání je pojem, který můžeme chápat ve více významech. V tom nejužším slova
smyslu jen jako pohyb člověka ve vodě, který je uskutečňován pomocí pohybů končetin
a trupu, a to z určitého místa na určitou vzdálenost. V tomto smyslu vnímáme plavání
jako plaveckou lokomoci (Čechovská, Milerová, Novotná, 2003).
Plavání v nejširším slova smyslu zahrnuje oblast velmi různorodých pohybových aktivit
ve vodě – na hladině i pod ní, v různých polohách, při vznášení nebo s kontaktem
s pevnou oporou (Frömel, Svozil, Novosad, 1999).
Plavání řadíme mezi rychlostně-vytrvalostní sporty, kdy veškeré lokomoční pohyby
provádíme v horizontální poloze (Svobodová, 2017).
Podle Bělkové (1994) se plavání vyvinulo jako důležitá existenční podmínka života
člověka v důsledku jeho pracovní a ochranné potřeby. V současné době patří plavání
mezi základní pohybové dovednosti. I když jeho znalost není v důsledku technického
vývoje většinou podmínkou existence člověka, představuje určitou životní hodnotu
trvalého charakteru, která se různým způsobem a v různých etapách života podílí
na jeho obohacení a kvalitě.
Plavecká dovednost je velmi důležitá nejen z pohledu tělesné zdatnosti, ale také
z pohledu bezpečnosti. Být dobrým plavcem může v krajních případech zachránit
i život. To potvrzuje Čechovská, Jurák a Pokorná (2012), kteří říkají, že plavání
můžeme chápat i ve smyslu plavecké gramotnosti, tj. v dovednosti bezpečně zvládnout
vodní prostředí, a tuto dovednost využívat ve svém životě.
Plavání je velice oblíbená pohybová dovednost. Čechovská, Jurák a Pokorná (2012)
uvádí, že se někdy za plavání považuje i „koupání“, tedy pobyt a polohování ve vodě,
hrátky s vodou a poplavávání. Tyto aktivity, právě proto, že jsou zábavného charakteru,
prohlubují pozitivní přístup k vodě a odbourávají strach z ní. Rozhodně mají
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nezastupitelné místo v didaktice plavání. Díky rozmanitosti hraní si ve vodě bývá
plavání a pobyt ve vodě velmi oblíbený předškolního i mladšího školního věku. Podle
Pedrolettiho (2007) nám koupání a kontakt s vodou má přinášet potěšení. Právě proto
by se nikdy neměly spojovat s úzkostí a obavami.
Plavání si často spojujeme i se soutěžní disciplínou. Jak zmiňují Čechovská, Jurák
a Pokorná (2012), plavání je olympijským sportem od prvních novodobých
olympijských her. Později se k němu přidaly i další plavecké sporty, např. skok
do vody, dálkové plavání, vodní pólo, synchronizované plavání a dálkové plavání. Dále
se plavání uplatňuje například i ve víceboji, kde je i plavecká část.
Jak již bylo uvedeno výše, plavání má pro vývoj dětí v mladším školním věku
nepopíratelně velký vliv i na socializace člověka. Je rovněž jednou z prvních
pohybových aktivit, které si dítě ve svém ontogenetickém vývoji osvojuje formou
organizované výuky.
V dnešní době již existuje mnoho plaveckých škol, které pořádají plavecké kurzy pro
nejmladší děti cca od 6 měsíců. Tyto kurzy mají za cíl rozvíjet v dětech kladných vztah
k vodě, posléze jim pomáhají si osvojovat základní plavecké dovednosti. Při těchto
aktivitách dochází k sociálním interakcím nejen mezi dítětem a rodičem, ale i mezi
dítětem a instruktorem či ostatními dětmi. Bělková (1994) dále uvádí, že nejvhodnější
metodou senzomotorické adaptace dětí na vodní prostředí je herní činnost. V kurzech
se setkáváme s hraním her, říkadly, písničkami atd. Velký socializační vliv vidíme
především na neplavcích.
Člověk, který si neosvojil dovednost plavat, je nutně ochuzen o celou řadu příjemných,
ale zároveň užitečných, dokonce za určitých okolností i potřebných činností. Je totiž
zbaven možnosti využívat vodních aktivit nejen pro účely naplnění volného času
prospěšnou činností, ale i k účinné kompenzaci svých dočasných i trvalých zdravotních
problémů (Bělková, 1994).
Lékaři totiž na některé zdravotní problémy pohybového aparátu zrovna plavání
doporučují. Bývá dokonce často součástí rehabilitací.
Dvořáková (2018) ve své práci uvádí, že se plavci potýkají s různými specifickými
situacemi ve srovnání se suchozemskými sportovci. Ve všech plaveckých způsobech
plavci zapojují celé tělo, takže musí prokázat dobrou koordinaci celého těla. Další
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specifikum spočívá v tom, že plavec nemá pevnou oporu na zemi. To jsou základní
odlišnosti od ostatních sportů. Sportovci mohou plaváním rozvíjet všechny motorické
schopnosti, například flexibilitu.

5.2 Zdravotní význam plavání
Plavání a další pohybové aktivity ve vodě jsou významně limitovány fyzikálními
vlastnostmi vodního prostředí, které je v mnoha směrech značně odlišné od plynného
prostředí, na které jsme vývojově adaptováni. Kontakt s vodním prostředím, ponoření se
do něj a pohyb v něm vede ke značným změnám ve fungování lidského organismu
(Dargatz, Koch, 2000).
Plavání má významnou hodnotu jako celoživotně využitelná pohybová aktivita
podporující zdraví. Lidé, kteří vedou pohybově aktivní způsob života, si prodlužují
aktivní život v přijatelné kvalitě (Marcus, Forsyth, 2009).
Čechovská, Jurák a Pokorná (2012) uvádí několik benefitů, které pravidelné, zdravotně
orientované pohybové aktivity přináší. Ty tedy platí i pro plavání. Patří mezi ně
pozitivní změny v adaptaci srdečně-cévního systému na pohybovou zátěž, pozitivní
změny v činnosti dýchacího systému, ovlivňování metabolismu, ovlivňování
pohybového systému, jako je např. tělesná zdatnost, rozsah kloubní pohyblivosti, držení
těla. Jako další benefit zdravotně orientované pohybové aktivity uvádí působení
na psychosomatiku, především zvyšování odolnosti, posilování imunitního systému,
rychlejší usínání a lepší spánek. Ve spojení s vyváženou stravou mohou tyto aktivity
pomoci udržovat přijatelnou tělesnou hmotnost s vhodným poměrem svalové hmoty
a vylepšování tělesného vzhledu. Dále kultivují tělesný projev, a to konkrétně např.
osvojením si specifických dovedností, rozvojem řízení pohybů, koordinací, rozvojem
prostorové orientace a rovnováhy. Také zlepšují náladu, kompenzují pracovní stres,
snižují pocit úzkosti, snižují možnost vzniku deprese, redukují únavu, zvyšují
sebedůvěru.
Bělková (1994) vyjmenovává různé základní zdravotní aspekty plavecké činnosti.
Prvním je, že plavání všestranně a rovnoměrně zapojuje veškeré svalstvo, především
velké svalové skupiny. Zapojuje do činnosti svaly, které v běžném životě zanedbáváme.
Hydrostatický vztlak snižuje statickou složku svalové práce a přispívá tak k relaxaci
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svalů. Dále rovněž antigravitační účinky hydrostatického vztlaku odlehčují přetěžované
páteři a celému pohybovému aparátu, zejména dolním končetinám. Vztlak umožňuje
provádět vodní aktivity i lidem s omezenou hybností. Dále uvádí, že vodorovná poloha
jako důsledek vztlaku je prospěšná také oběhovému systému. Plavání zvláště příznivě
působí na rozvoj dýchacího systému. Plíce jsou lépe prokrvovány a pracují i horní částí,
která je za normálních podmínek aktivována jen minimálně. Pohyb ve vodě, kterou
i v případě normy pro kryté bazény 26 °C vnímáme jako chladnou, působí pozitivně
na funkci termoregulačního systému a všeobecně napomáhá otužování organismu.
Velký rozsah pohybů horních a dolních končetin působí příznivě na udržování kloubní
pohyblivosti. Tento fakt je třeba využít u starších osob, u kterých celoživotní
jednostrannou činností dochází k omezení hybnosti některých kloubních partií.
I klidná poloha ve vodě, event. stoj na dně, zvyšuje několikanásobně energetický výdej
organismu. Proto pohyb ve vodě vede k výraznému zvýšení metabolické činnosti.
Specifický pozitivní vliv má plavání na duševní funkce člověka vesměs přetíženého
negativními civilizačními faktory, což se nepříznivě odráží ve zvýšené neurotizaci
populace. Bezprostřední kontakt s vodou působí jako masáž kůže a povrchových svalů,
což vyvolává příjemné vyvážení procesů podráždění a útlumu. Plavání v příjemném
prostředí je třeba počítat mezi důležité prostředky mentální hygieny člověka. Zvláště
úspěšně však napomáhá zlepšování stavů spojeným s poruchami vegetativního
nervového systému, jako je nespavost, předrážděnost, deprese.
Plavání patří mezi cyklická cvičení, která pokud jsou prováděná dostatečně dlouhou
dobu přiměřenou intenzitou, stimulují činnost vegetativních orgánů, především srdce
a plic. To se pak projevuje příznivými účinky na organismus především v rozvoji
vytrvalostní kapacity.
Bezvýznamná není též okolnost, že samotné plavání je tělovýchovná aktivita
s nejnižším úrazovým rizikem. Odpor vody brání provedení prudkého násilného
pohybu, jehož důsledkem bývají různá zranění aktivního i pasivního pohybového
aparátu.
Plavání jako pohybová činnost má velkou výhodu v jeho širokém a trvalém využívání.
Plavat můžeme ve všech fázích našeho života. Je jen málo zdravotních komplikací,
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které by nám v plavání bránily. Plavání můžeme využít jako efektivní rekreační činnost
s cílem odpočinku. Regenerujeme při něm jak fyzické, tak i duševní síly.

5.3 Socializační význam plavání
Bělková (1994) uvádí, že plavání má interakční charakter, zprostředkovává mnoho
příležitostí k navazování společenských kontaktů. Ty mohou být mezi pedagogem
a žákem, ale i mezi žáky navzájem, čímž se dítě lépe adaptuje na sociální prostředí.
První kontakt s novým prostředím bývá doprovázen obavami. Může docházet k mnoha
stresovým situacím. Díky jejich překonávání se rozvíjí morálně volní vlastnosti, jako je
houževnatost, cílevědomost, sebeovládání, samostatnost. U dětí mladšího školního věku
je nejvhodnější metodou k odbourávání bariéry strachu hra. V rámci socializačního
významu si děti osvojují také hygienické návyky. Jedinec, který nemá osvojenou
dovednost umět plavat, je ve svém životě ochuzen o celou řadu příjemných,
prospěšných i potřebných aktivit. Také přichází o možnost smysluplně trávit volný čas
i účinně kompenzovat dočasné nebo trvalé zdravotní problémy (Bělková, 1994).

5.4 Motorický význam plavání
„Posturální strategie se v průběhu motorického vývoje kvalitativně mění v závislosti
na úrovni zrání centrální nervové soustavy, prostředí, na obtížnosti motorického úkolu,
zkušeností s danou situací a učení.“ (Nováková a kol., 2015, s. 16)
Motorický význam plavání se projevuje především v plavecké gramotnosti. Pohybová
gramotnost je tvořena dílčími pohybovými dovednostmi, které se uskutečňují v různých
prostředích. Plavecká gramotnost je provozována ve vodním prostředí a jejím cílem je
překonat určitou vzdálenost za určitý čas. Plavání tedy řadíme mezi rychlostně
vytrvalostní sporty. Základní plavecká gramotnost znamená, že jedinec dokáže
bezpečně a dokonale zvládnout vodní prostředí, tzn. osvojit si sebezáchranné prvky,
které odpovídají danému věku člověka. Dále plavecká gramotnost vyžaduje zvládnutí
základních plaveckých dovedností, jako je dýchání do vody, splývání, skoky a pády
do vody, orientace pod vodou a pocit vody. Tyto dovednosti jedinec vyžívá po celý
život při různých situacích (Nováková a kol., 2015).
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5.5 Plavecký výcvik
Plavecká výuka a výcvik u nás dlouho probíhaly pod vlivem německých zemí.
Od poloviny 19. století se i v českých zemích začaly projevovat snahy o organizovaný
plavecký výcvik, který se odehrával hlavně po linii školské, následně i po linii klubové.
Koncem 19. století byl tělocvik zaveden povinně na školách obecných i měšťanských,
následně i na gymnáziích. Ministerstvo školství mezi prostředky vhodné k výuce
zařadilo i plavání. Počátkem 20. století se plavání v ČR začalo vyučovat v širším
měřítku. Velký rozvoj základního plaveckého výcviku na školách zaznamenáváme
koncem 60. let minulého století. Cílem tehdejší výuky bylo naučit všechny děti plavat.
Hlavní výukovou metodou, která se u nás používala, byla metoda kolektivního výcviku.
Na rozšíření této metody měla velký podíl organizace YMCA, která ji zavedla při
plaveckém výcviku na letních táborech.
Mezníkem ve výuce plavání byl rok 1980, kdy ministerstvo školství uzákonilo plavecký
výcvik pro žáky základní školy jako povinný. Do konce devadesátých let probíhal
základní plavecký výcvik jako součást povinné TV. Za její realizaci byl odpovědný
ředitel školy. Do roku 2005, než vznikly RVP pro jednotlivé vzdělávací obory a oblasti,
probíhal plavecký výcvik zcela živelně a byl zcela v kompetenci ředitelů škol. Od roku
2017 byla povinná plavecká výuka opět zařazena do výuky TV, a to v rozsahu 40 hodin
ve dvou po sobě jdoucích ročnících (Svobodová, 2017).
Obrovská pestrost činností ve vodě je vázána na jistotu, s jakou se dokážeme ve vodě
pohybovat. Čím jsme zdatnější plavci, tím máme více možností, jak vodní prostředí
využívat. Současná představa o tom, jak lze jedince naučit bezpečně zvládnout
a mnohostranně využívat vodní prostředí, vychází z pojetí plavecké výuky jako procesu,
ve kterém si jedinec osvojuje dílčí dovednosti, posléze pohyb ve vodě a svoji plaveckou
kompetenci nejlépe celoživotně zdokonaluje (Čechovská, Miler, 2008).
Didaktika plavání je proces, který má svou posloupnost a je dlouhodobý. V dnešní době
plavecký výuka začíná již v šestém měsíci věku dítě. Zde se jedná o kojenecké plavání,
kdy je hlavním cílem seznámit dítě s vodním prostředím. Podle Čechovské a Milera
(2008) se ale o skutečnou plaveckou výuku jedná, až když má dítě svou vlastní vnitřní
motivaci učit se plavat. Jako nejvhodnější označují věk kolem devátého a desátého roku

31

života dítěte, který je nejvhodnějším obdobím pro učení pohybových dovedností
obecně.
Stejně jako při jakémkoliv jiném vyučovacím procesu i zde hrají roli vnější a vnitřní
podmínky, které učení se ovlivňují. Především vnitřní podmínky je důležité při výuce
plavání brát v potaz a neopomíjet je. Individualizace při výuce je podstatná a instruktor
by na ni neměl zapomínat.
Toto potvrzuje i Hoch (1991), který tvrdí, že dobrý cvičitel není ten, kdo se s dítětem
lopotí bez ohledu na jeho individuální vlastnosti a schopnosti. Odborník a dobrý
psycholog volí postup a cvičební prostředky tak, že celý nácvik budí dojem
bezkonfliktní činnosti.
Mezi vnitřní podmínky ovlivňující nácvik plavání řadí: poměr k vodě, úroveň
pohybových schopností, schopnost překonávat stresové situace, osobnost učitele,
materiální podmínky pro nácvik.
Hoch (1983) označuje plavecký výcvik jako pedagogický proces a vytyčuje principy,
kterým výcvik podléhá. Jedná se o princip systematičnosti, přiměřenosti, aktivity,
názornosti, trvanlivost. Tyto zásady mají své místo i v plaveckém výcviku.
Systematičnost v plaveckém výcviku znamená, že si učitel stanoví cíl a podle něho
postupuje při nácviku. Cíl mu pomůže lépe vybrat jednotlivé aktivity tak, aby vedly
k dosažení cíle. Postupuje systematicky a ne nahodile. Postupuje tedy od jednoduššího
ke složitějšímu. „Poté, co rozdělíme žáky do družstev, tak je žádoucí, aby si každý
instruktor pro své družstvo stanovil konkrétní cíle, kterých chce se skupinou dosáhnout
a úkoly, které vedou k dosažení cílů. Je potřeba, aby měl také ujasněno, jaké vyučovací
metody a prostředky bude ve výuce používat. V neposlední řadě je dobré své plány
časově rozvrhnout. Jedná se o jakýsi osobní výukový plán.“ (Neumannová, 2017, s. 50)
Přiměřenost znamená, že učitel vybírá takové aktivity, které jsou vhodné k danému
věku žáků, jejich pohybovým schopnostem, vztahu k vodě a psychickému stavu.
Volba vhodné aktivity souvisí se systematičností, tedy jestli aktivita vede ke splnění
vytyčeného cíle, i s přiměřeností, tedy volba takové aktivity, kterou žáci mohou
zvládnout. Pokud by aktivita byla zvolena bez ohledu na věk, psychiku, pohybové
schopnosti žáka, nemusel by danou činnost zvládnout, což by v důsledku mohlo vyústit
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ve strach z vody. Je důležité zvolit takové činnosti, při kterých je žák sám aktivní.
Aktivita žáků vychází především z vnitřní motivace. Podle Hocha (1983) mají neplavci
velký zájem se naučit plavat, nicméně tento zájem snižuje např. strach z vody. Dalším
aspektem, který může snížit zájem o plavání, je osobnost učitele a zvolené metody.
Názornost napomáhá správné představě pohybu. K tomu můžeme použít obrázek,
pohyb vyložit a ukázat, nebo pustit na videu.
Vyučovací postupy, které se v plaveckém výcviku používají, jsou podle Bělkové (1994)
komplexní a analyticko-syntetické.
V případě komplexního vyučovacího postupu se snažíme naučit daný pohybový akt
v jeho konečné formě. Při ukázce a prvních pokusech neplavců o jeho reprodukci
nezdůrazňujeme podrobnosti. Jde nám o zvládnutí pohybu v jeho základní podobě bez
nároků na přesnost. Snažíme se však alespoň pohyb usnadnit např. vyloučením dýchání
nebo použitím nadlehčovací pomůcky.
Analyticko-syntetický metodický postup je opačný. Nejdříve nacvičujeme dílčí prvky
pohybu, pohyb nohou, paží, dýchání apod., a později je spojujeme v pohybový celek
zvaný souhra (Bělková, 1994).
Nezdarová (2015) uvádí, že při plavecké výcviku na 1. stupni základní školy se používá
kombinace obou postupů, tedy komplexního a analyticko-syntetického. Tento postup
se označuje jako postup smíšený. Komplexní postup se využívá při seznámení s vodou
a při nácviku základních plaveckých dovedností. Analyticko-syntetický využijeme při
nácviku plaveckých pohybů. Nejprve žáky naučíme správné pohyby dolních končetin,
poté horních končetin, a teprve až nakonec souhru obojího.

5.6 Výuka plavání v Rámcově vzdělávacím programu ZV
Vzdělávací obsah základního vzdělávání je vymezen v Rámcovém vzdělávacím
programu pro základní vzdělávání. Vzdělávací obsah je rozdělen do devíti vzdělávacích
oblastí a jednoho okruhu, kde jsou doplňující vzdělávací obory. Plavání spadá
do vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, kterou tvoří předměty tělesná výchova a výchova
ke zdraví. Konkrétně v tělesné výchově je plavání uvedeno mezi činnostmi
ovlivňujícími úroveň pohybových dovedností a zahrnuje hygienu plavání, adaptaci
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na vodní prostředí, základní plavecké dovednosti, jeden plavecký způsob (plavecká
technika) a prvky sebezáchrany a bezpečnosti zvládnuté v souladu s individuálními
předpoklady (MŠMT, 2017).
Plavání se dotýká i oblasti Člověk a jeho svět, a to především v tematickém okruhu
Člověk a jeho zdraví, který přivádí žáky k poznání sebe sama jako živé bytosti,
seznamují se s vývojem člověka, výživou, denním rytmem, hygienou, zdravotní
prevencí a bezpečným chováním.
Na druhém stupni základní školy se plavecká výuka může uskutečnit jako
zdokonalovací plavecká výuka. Uskutečňuje se podle podmínek dané školy. Pokud před
zdokonalovací plaveckou výukou neproběhla základní plavecká výuka, musí
zdokonalovací výuce předcházet adaptace na vodní prostředí.
Podle RVP si každá škola vytvoří svůj školní vzdělávací program (ŠVP). Vzdělávání
na dané škole se uskutečňuje podle školou vytvořeného školního vzdělávacího plánu,
tedy i forma uskutečnění plavecké výuky (MŠMT, 2017).
Základní plavecká výuka se realizuje na 1. stupni ZŠ v celkovém rozsahu nejméně
40 vyučovacích hodin. Očekávané výstupy je možné splnit již v 1. období 1. stupně
(1. až 3. ročník). O zařazení do ročníků rozhoduje ředitel školy (MŠMT, 2017).
Ve výjimečných a odůvodněných případech (zejména nedostupnost bazénu z důvodu
jeho rekonstrukce nebo nepřiměřená vzdálenost bazénu) je možné základní plaveckou
výuku dočasně přesunout do jiného ročníku, příp. nerealizovat, pokud není možnost
ji zajistit v rámci povinné školní docházky (MŠMT, 2017).
Disponibilní časová dotace je nástroj, který může využít ředitel školy k posílení časové
dotace TV zpravidla ve dvou po sobě následujících ročnících 1. stupně, kde probíhá
výuka plavání.
Vzor části ŠVP základní školy, kde probíhá plavecká výuka soustavně celý školní rok,
je přiložen v přílohové části. Tělesnou výchovu v třetím ročníku tvoří pouze plavání,
časová dotace tělesné výchovy není nijak posílena.
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5.7 Organizace a bezpečnost plavecké výuky
Organizaci a bezpečnost plavecké výuky upravuje metodický pokyn MŠMT ČR
č. j. 37014/2005 k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků ve školách
a školských zařízení. Ten říká, že při některých činnostech musí být dodržována kromě
obecných zásad úrazové prevence ještě další zvláštní pravidla. Výuce plavání se věnuje
čl. 14 (MŠMT, 2015).
„(1) Výuka plavání se uskutečňuje v zařízeních k tomu určených. Ředitel školy musí
ověřit dodržování hygienických podmínek ze strany zařízení určeného pro výuku
plavání, odbornou úroveň poskytované výuky, podmínky pro zajištění bezpečnosti
a ochrany žáků. Při plavecké výuce se třída na základní škole dělí na skupiny,
každou skupinu vede jeden vyučující. Nejvyšší počet žáků-plavců ve skupině je 15,
žáků-neplavců 10. Pro žáky škol a tříd samostatně určených pro žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami se počet řídí zvláštním předpisem. Pedagogický pracovník má
přehled o celém prostoru výuky a všech žácích, kteří se výuky účastní. Pedagogický
pracovník pravidelně provádí v průběhu výuky překontrolování počtu žáků. Totéž
se provádí při jejím zakončení.
(2) Vyučující pedagogický pracovník věnuje zvláštní péči neplavcům. Jejich výcvik
se provádí podle možnosti oddělené v bazénu s odpovídající hloubkou vody.
(3) Odpovědnost za bezpečnost žáků při výuce plavání, která je realizována mimo školu,
nesou pedagogičtí pracovníci, kteří žáky na výuku plavání doprovázejí.
(4) Za bezpečnost žáků při plavecké výuce ve školách, do doby jejich předání
pedagogickým pracovníkům, jež vedou výuku, odpovídají pedagogičtí pracovníci, kteří
žáky na plaveckou výuku doprovázejí. Doprovázející pedagogický pracovník je
přítomen po celou dobu výuky. V dohodách uzavíraných o využívání cizích zařízení
k plavecké výuce je nutno upravit ve smyslu těchto zásad podrobně povinnosti
zaměstnanců zúčastněných stran, týkající se jejich odpovědnosti za bezpečnost žáků.
(5) Pokud v celém průběhu výuky nemůže být zachován náležitý přehled o všech jeho
žácích, pedagogický pracovník plaveckou výuku přeruší.“ (MŠMT, 2005)
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Struktura výukové jednotky v plavání se dělí na úvodní, hlavní a závěrečnou část.
Při zahájení plavecké jednotky evidujeme přítomnost dětí a sdělujeme organizační
pokyny. Do této části také zařazujeme rozcvičení a zahřátí na suchu. Podmínkou je
dostatečný prostor okolo bazénu. Rozcvičku vedeme na místě, abychom omezili
možnost uklouznutí. Vhodné je zařadit cviky pro zvyšování kloubní pohyblivosti
především ramenního, kolenního a hlezenního kloubu, které v plavání aktivně
zapojujeme. Rozcvičení na suchu by mělo být krátké, dále by se mělo pokračovat
ve vodě. Do úvodní části ve vodě zahrnujeme rozdílně náročné lokomoční pohyby
podle stupně adaptace děti na vodní prostředí. Opakujeme již zvládnuté pohybové
dovednosti, můžeme sem rovněž zařadit i krátké plavání ve splývavé poloze. U dětí je
vhodné zařadit do této části účelně zvolené hry. Při těchto činnostech je vhodné, aby
děti dosáhly optimálně na dno bazénu. Činnosti v úvodní části by měly alespoň částečně
připravovat děti na hlavní úkoly výukové jednotky.
Hlavní část jednotky směřuje k naplnění jednoho nebo více stanovených cílů
a obsahově navazuje na již absolvované výukové hodiny.
Závěrečná část výukové jednotky směřuje k uklidnění a relaxaci organismu. Protože ale
ve vodě hrozí prochladnutí, využíváme tuto část hodiny pro činnosti, které jsou pro děti
nejpřitažlivější. Jsou to například skoky, zanořování, vynášení předmětů, herní činnosti,
činnosti s pomůckami.
Při ukončení plavecké jednotky opouštíme bazén a zhodnotíme hodinu. Znovu
provedeme evidenci přítomných žáků (Pokorná, 2015).
Žáci by si z hodin plaveckého výcviku měli odnášet dobrou náladu, nově získanou nebo
dle svých individuálních možností rozvinutou dovednost základních plaveckých
dovedností.

5.8 Základní plavecké dovednosti
To, co způsobuje plaveckou nedostatečnost, nejsou ani tak špatně osvojené plavecké
pohyby, jako třeba neschopnost zvládnout výdechy do vody během plavání a další
dovednosti, kterým říkáme základní plavecké dovednosti (Čechovská, Miler, 2008).

36

Základní plavecké dovednosti jsou tedy předpokladem zvládnutí plavání. Jejich
zvládnutí kromě samotného plavání pomáhá odbourávat strach z vody, kterým
především děti často trpí. V plaveckých školách by se proto měli věnovat nejdříve těmto
dovednostem. Čechovská a Miler (2008) rozdělili tyto činnosti do pěti skupin: plavecké
dýchání, plaveckou polohu neboli splývání, pád do vody, orientace ve vodě, rozvoj
pocitu vody.
Plavecké dýchání je dovednost spojená s výdechy pod hladinu. Tato dovednost má
význam pro pozdější dýchání koordinované se záběrovými pohyby paží. Plavecké
dýchání spočívá v intenzivním nádechu ústy nad hladinou a výdechu ústy i nosem
do vody s otevřenýma očima. Nádechy i výdechy opakujeme plynule a souvisle, tedy
nezadržujeme dech. Výdech by měl být delší než nádech, a to v poměru 1:3.
Další důležitou základní plaveckou dovedností je dovednost zaujmout a udržet
plaveckou polohu ve vodě a zvládnout splývání. Ke zvládnutí této dovednosti musíme
rozvíjet schopnost rovnováhy. Splývat učíme žáky v poloze na prsou i na zádech.
Plaveckou polohu ovlivňují fyzikální vlastnosti vody, především gravitační síla
a vztlaková síla. Podle Milera a Čechovské (2008) je vhodnější nacvičovat splývání
s dopomocí instruktora než využívat nadlehčovací pomůcky. Míru dopomoci v průběhu
nácviku snižujeme. Splývání je jedním z prvků sebezáchrany. U mladších dětí bývá
nácvik splývání jednodušší, jelikož mají nižší specifickou hmotnost než voda a vhodné
parametry těla pro polohu blízko hladiny.
Další plaveckou dovedností jsou pády a skoky do vody. Skoky do vody jsou oblíbenou
činností většiny dětí. Toho se dá využít při seznamování s vodou a při nácviku orientace
pod hladinou. Skoky do vody se dají trénovat s nadlehčovací pomůckou, kterou je
vhodné postupně odstranit. Instruktor může pomáhat žákům, kteří se bojí. Nejdříve
provádíme skoky ze sedu nebo z dřepu na okraji bazénu, postupně pak přecházíme
ke skokům klasickým ze startovních bloků (Hoch, 1991). Při organizaci skoků a pádů
do vody je třeba dbát na bezpečnost. Je zásadní si být jistý hloubkou vody.
Dovednost orientace ve vodě je spojena především s pocitem bezpečí a jistoty ve vodě.
Podle Svobodové (2017) jsou předpokladem otevřené oči pod vodou, umět zadržet dech
pod vodou, a to bez pomůcek, jako jsou plavecké brýle nebo skřipec na nos.
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Dovednost pocitu vody rozvíjíme cvičeními, která pomohou začátečníkovi rozpoznat,
kdy voda více nebo méně znesnadňuje pohyb, které pohyby pomáhají udržet se
na hladině či které mají opačný účinek. K rozvoji této dovednosti jsou například vhodná
cvičení: šlapání vody, tleskání na hladinu, pod hladinou, s dlaní napnutou nebo s dlaní
v pěst.
Zvládnutí těchto plaveckých dovedností je předpokladem pro nácvik plaveckých
pohybů jednotlivých plaveckých způsobů (Pokorná, 2015).

5.9 Výuka jednotlivých plaveckých způsobů
Podle Hofera (2016) je plavecký způsob pravidly vymezený pohyb člověka ve vodě.
Vzhledem k pojmu techniky má obecnější charakter. Individuální zvládnutí techniky
jedincem nazýváme plaveckým stylem. Ve stylu se uplatňují individuální předpoklady
plavce. Právě proto je vždy chápán jako projev jedinečný.
Rozeznáváme čtyři plavecké způsoby: kraul, prsa, znak a motýlek.
Názory na to, který plavecký způsob učit jako první, se různí. Řada odborníků se
v tomto neshoduje. Například podle Hofera (2016) jsou prsa pro začátečníka
nejsnadnější, ale i nejkomplexnější plaveckou technikou pro plavce na vysoké úrovni.
Jejich základní forma umožňuje díky lehce zvládnutelným záběrům nohou snadný
pohyb ve vodě. Proto se tento plavecký způsob doporučuje zařadit při výuce jako první.
Toto potvrzuje i Pedroletti (2007), který říká, že prsa by měla být zařazena do plavecké
výuky jako první, protože záběr nohou je lehce zvládnutelný a umožňuje tak snadný
pohyb po vodní hladině. Další výhodou, kterou uvádí, je, že lze celou dobu pohybu
ve vodě udržet otvory dýchacích cest nad vodou. Neumannová (2017) doplňuje, že
ačkoli Pedroletti (2007) doporučuje prsa učit jako první, zároveň ve své publikaci
zmiňuje fakt, že výuka plavání by nikdy neměla vést k vytvoření špatných
a nebezpečných návyků. Plavání prsou s hlavou nad vodní hladinou vede ke tvorbě
nesprávných návyků, navíc se tento zvyk velice obtížně odbourává.
Bělková (1994) naopak uvádí, že při počátku výuky plavání dítěte není nejvhodnější
zvolit jako první plavecký způsob prsa. Plavecký způsob prsa je umělý, náročný
na časoprostorovou souhru pohybů a schopnost rytmického vnímání. Koordinační
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předpoklady se však u dětí kvalitativně rozvíjí až kolem šesti let, schopnost rytmického
vnímání pak dříve u dívek – kolem osmého roku, později u chlapců.
Neumannová (2017) uvádí, že plavecký způsob kraul je základním plaveckým
způsobem ve sportovním plavání a v dalších plaveckých sportech. Mezi jeho výhody
patří jednoduchá pohybová struktura. Jako první plavecký způsob u dětí ho doporučuje
Bank (1991). Náročnost kraulu spočívá v tom, že žáci musí zvládnout souhru střídavého
pohybu rukou a správného dýchání.
Plavecký způsob znak je přirozený a nenáročný na koordinaci pohybu. Výhodou je
snadné dýchání. Jedinec neponoří dýchací otvory pod vodu a na rozdíl od prsou si tím
nefixuje špatné návyky. Nevýhodou tohoto plaveckého způsobu je špatná orientace
na vodní ploše. Podle Banka (1991) je považován za nejvhodnější pro nejmladší děti.
Při výběru prvního plaveckého způsobu, který se budou žáci učit, je vhodné přihlédnout
k individuálním předpokladům daných žáků, přihlédnout také k jejich věku, zaměřit
se ale také na úroveň pohybových schopností i na materiální podmínky.

5.10 Plavecký způsob kraul
Říká se, že kdo ovládá kraul, umí plavat. Kraul je pokládán za stěžejní plaveckou
techniku. Jedná se o nejrychlejší závodní plavecký způsob (Pedroletti, 2007).
Kraul vyžaduje především dovednost dýchání do vody. Důležitým předpokladem je
i nebát se ponořit hlavu pod vodou, což některým dělá potíže.
Poloha těla na hladině zaujímá šikmou polohu, při níž jsou ramena poněkud výše než
boky. Nejníže je spodní část hrudníku. Při výdechu hledí plavec pod hladinou vpřed
dolů a vodu rozráží svým temenem (Hofer, 2016).
V průběhu jednotlivých záběrů se horní část trupu vychyluje kolem podélné osy těla.
Na vdechové straně je rozkyv vždy o něco větší (Hofer, 2016).
Bělková (1994) popisuje, že poloha těla při kraulu se ze všech plavecký způsobů
nejvíce blíží vodorovné. Obličej je kromě krátké fáze nádechu trvale ve vodě.
Pohyb dolních končetin vychází z kyčelních kloubů a odtud se postupně přenášejí
až do kloubů hlezenních (Hofer, 2016). U dětí je důležité hlídat, aby příliš neohýbaly
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nohy v kolenou. Záběry dolními končetinami by měly provádět s končetinami zcela
nataženými.
Pohyb horních končetin je střídavý a plynulý. Hofer (2016) uvádí, že v průběhu jednoho
cyklu pohybů horních končetin provede plavec v určité časové posloupnosti jeden
cyklus levou a jeden cyklus pravou končetinou. Pohyb horních končetin se skládá ze tří
fází: přípravné, záběrové a fáze vytažení. Záběr provádíme ohnutou paží pod tělem
v maximálním rozsahu ve směru zepředu dozadu. Při záběru se vody jako první dotýkají
konečky prstů.
Dýchání při kraulu velmi těsně souvisí s pohyby paží. Plavec se začíná nadechovat
v době, kdy paže na straně vdechu již záběr ukončila a vynořuje se z vody (Hofer,
2016).

5.11 Plavecký způsob znak
Znak je mnohem jednodušší plavecký způsob než kraul. Proto si děti tento plavecký
způsob osvojují velmi snadno. Když už ho dítě jednou ovládá, půjde mu nácvik kraulu,
který je pokládán za stěžejní plavecký způsob, rychleji. Naučíte-li dítě znak, dáváte mu
tím i určitý vklad do budoucnosti. Je totiž, spolu s plaváním obecně, ze zdravotního
hlediska nejvíce doporučován, protože má blahodárný vliv na potíže spojené s růstem
a bolestmi zad (Pedroletti, 2007).
Plavec při tomto plaveckém způsobu podle Hofera (2016) zaujímá polohu na zádech,
při níž jsou ramena výše než boky. Plavec protlačuje boky směrem vzhůru k hladině.
Sklon podélné osy těla s hladinou je ve srovnání s kraulem větší. Poloha hlavy při znaku
ovlivňuje polohu celého těla. Plavec hledí vzhůru a hladinu má přibližně v úrovni uší.
Hlava je nejstabilnějším místem těla plavce.
Horní končetiny, na rozdíl od kraulu, vedeme po stranách těla. Záběry jsou střídavé
a plynulé. Plavec zasunuje končetinu do vody nataženou. Na hladinu končetina dopadá
malíkovou hranou. Celý cyklus se skládá z přípravné fáze, přechodné fáze, záběrové
fáze a fáze vytažení.
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Pohyb dolních končetin u znaku se velice podobá pohybu dolních končetin u kraulu.
Rozdíl je právě v poloze těla. Pohyb končetin u znaku vychází také z kyčlí. Pokud tomu
tak není, poznáme to velmi snadno, a to podle kolenou, která se objevují nad hladinou.

5.12 Plavecký způsob prsa
Při plaveckém způsobu prsa leží tělo v poloze na prsou. Výkyvy v poloze těla jsou
charakteristické pro vlnivou techniku. V základní poloze, při splývání, je tělo plavce
natažené, boky jsou blíž u hladiny než hlava a ramena. Naopak hlava a ramena jsou
v nejvyšší poloze nad hladinou ve chvíli, kdy paže ukončují záběr. Plavec je výrazně
prohnutý v kříži. V té chvíli plavec vdechuje, a s rychlým pohybem paží vpřed přechází
tělo opět do proudnicové splývavé polohy.
Pohyby horních končetin musí být symetrické a současné. Cyklus pohybů horních
končetin se člení na fáze: splývání, přípravnou fázi, záběrovou a natahovací fázi.
Pohyby dolních končetin mají fáze tři, a to splývání, skrčování, záběrové.
Podle Dvořákové (2018) je při plaveckém způsobu prsa důležitá celkově rozvinutá
flexibilita. Pro správné provedení plavec musí zvládnout dorzální flexi v hlezenním
kloubu a rotaci v ramenním kloubu při záběru horních končetin. Nicméně tento
plavecký způsob je náročný především z důvodu vysokých požadavků na souhru
pohybu horních a dolních končetin, ale také kvůli specifickému pohybu dolních
končetin, který může dětem i dospělým činit značné potíže. Hoch (1991) zmiňuje, že
nácvik plaveckého způsobu prsa je právě díky náročnosti umělého pohybu nohou, který
není kyvadlový, náročnější než při kraulu a znaku.
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Hypotézy
H1: Míra zlepšení bude ve všech provedených testech flexibility, uskutečněných u
žáků ZŠ Hostýnská, minimálně o 3 % vyšší u chlapců než u dívek.
H2: Úroveň flexibility páteře bude na konci plaveckého výcviku u žáků ZŠ
Hostýnská v průměru vyšší minimálně o 2 cm než na začátku.
H3: Úroveň flexibility ramenního kloubu bude na konci plaveckého výcviku u žáků
ZŠ Hostýnská v průměru vyšší minimálně o 4,5 cm.
H4: Úroveň flexibility kyčelního kloubu bude na konci plaveckého výcviku u žáků
ZŠ Hostýnská v průměru vyšší minimálně o 5°.
H5: Úroveň flexibility kotníků bude na konci plaveckého výcviku u žáků ZŠ
Hostýnská v průměru vyšší minimálně o 0,5 cm.
H6: Míra zlepšení ve všech provedených testech flexibility u žáků ZŠ Hostýnská
bude o 2 % vyšší u neplavců než u plavců.
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Praktická část
7

Metodologie výzkumu

7.1 Metody použité v práci
Pro zpracování této diplomové práce jsem použila několik výzkumných metod.
K vypracování teoretické práce byla použita metoda analýzy dokumentů, jedna z nich je
komparace dat. Hlavním zdrojem teoretické části práce jsou publikace a další materiály
související s tématem mladšího školního věku, motorických schopností a dovedností,
flexibility, ale také s tématem plavání.
Pro zpracování praktické části byly použity metody pedagogický experiment
– testování, a to konkrétně pro zjištění flexibility testovaných osob, metoda
kvalitativního dotazování, pro zjištění věku testovaných osob. Zjišťování plavecké
úrovně probíhalo podle Čechovské a Milera (2008). Osoby, které uplavou méně než
10 metrů, jsou neplavci. Pro vyhodnocení naměřených dat byly použity metody
komparace zjištěných dat a statistická analýza – aritmetický průměr a medián.
Komparace dat
Metoda komparace patří mezi hlavní vědecké metody. Tato metoda byla využita
ke zjišťování rozdílů jednotlivých charakteristik a jevů, které byly popisovány
v teoretické části práce.
Metoda experimentu – testování
V této práci byla pro zjištění flexibility použita metoda experimentu, kam řadíme
použití motorických testů. „Experiment je výzkumná metoda, jejíž síla spočívá
v možnosti manipulování s proměnnými.“ (Gavora, 2010, s. 149)
Experiment je výzkumná metoda, při níž experimentátor cíleně a plánovitě zasahuje
do proměnných, a to mu umožňuje odhalovat hlubší kauzální souvislosti, tedy vztah
mezi příčinou a důsledkem (Gavora, 2010). Proměnná je prvek experimentu, který
se může měnit, nabývat různých hodnot nebo vlastností. Proměnné rozlišujeme dvě.
Nezávislá proměnná je taková proměnná, kterou experimentátor manipuluje
v experimentu, a jejíž efekt v experimentu sleduje. Závislá proměnná je následkem
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vlivu nezávislé proměnné. Má dvě úrovně, které se samostatně v experimentu ověřují
(Gavora, 2010).
Experiment je rozvržen podle experimentálního plánu. V této práci by použit
experimentální plán s použitím pretestu a posttestu. Pomocí pretestu zjišťujeme
vlastnosti subjektů před začátkem experimentálního působení. Posttest naopak
provádíme na konci experimentálního působení.
Metoda kvalitativního dotazování
Další metodou, která byla v práci použita, je metoda kvalitativního dotazování. Jedná
se o metodu, která se ve výzkumech používá nejčastěji, a která louží k ekonomickému
shromažďování dat. Dotazování podle Hendla (2005) obecně zahrnuje různě formy
dotazníků, rozhovorů, škál a testů. Tyto metody se mohou používat samostatně nebo
v kombinaci s jinými metodami.
Formy dotazování jsou dvě. Dotazníky nebo rozhovory s přesně pevně danou strukturou
otázek a uzavřenými otázkami nebo dotazování, které umožňuje volné rozhovory,
jejichž přesná struktura není dopředu dána a která se blíží podobě polostrukturovaného
dotazování.
Metoda statistické analýzy – medián a aritmetický průměr
Ve výsledkové části byla k vyhodnocení dat využita metoda mediánu a aritmetického
průměru. „Medián je prostřední hodnota z řady hodnot seřazených podle velikosti.“
(Chráska, 2016, s. 42)
Jedná se o hodnotu, která rozděluje soubor dat na dvě stejné části. Aritmetický průměr
získáme sečtením výsledků n osob a vydělením jejich počtem (Chráska, 2016).

7.2 Postup práce a popis jednotlivých testů
V této práci byly využity motorické testy ke zjištění stavu flexibility u žáků mladšího
školního věku. Podle Měkoty a Novosada (2005) se flexibilita může diagnostikovat
pomocí řady postupů. Pro tuto práci byly zvoleny dva postupy, a to měření úhlů
a měření distancí. Dalším postupem, který Měkota a Novosad (2005) uvádí, je
alternativní posouzení, které spočívá v porovnání dosaženého výsledku jednotlivce
se statisticky odvozenou normou. Hodnotí se binárně.
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Měření úhlů, jinak také goniometrie, spočívá v měření úhlů mezi jednotlivými segmenty
těla. Při měření distancí je indikátorem kloubní pohyblivosti vzdálenost určitých bodů
těla od podložky, nebo od sebe navzájem, zjištěná ve vhodně zvolených polohách nebo
postojích (Měkota, Novosad, 2005).
Pro tento výzkum byly vybrané čtyři testy kloubní pohyblivosti: přednožování vleže,
předklon vsedě, výkrut s tyčí, měření pohyblivosti kotníků. Tyto testy jsou zaměřené
především na flexibilitu hlezenních, kyčelních a ramenních kloubů a na ohebnost páteře.
Podle Štorkána jsou právě tyto klouby při plavání rozvíjeny. „Plavání působí pozitivně
na rozvoj kloubní pohyblivosti. Většina plaveckých způsobů vyžaduje značný rozsah
pohybů v kloubech, především v kloubu ramenním, kyčelním a hlezenním.“ (Štorkán,
1976, s. 4)
Testy byly vybrány tak, aby zachycovaly pohyblivost jednotlivých segmentů těla.
Zjistilo se, zda plavání rozvíjí flexibilitu obecně, nebo jen v jednotlivých dílčích testech.
Testy byly provedeny před zahájením a po ukončení základní plavecké výuky. Měření
se skládalo z rozcvičky a provedení všech čtyř testů.
Předklon vsedě
Tento test zjišťuje ohebnost páteře a stav svalů zadní strany stehen. Tento test byl
vybrán s přihlédnutím k věku testovaných žáků. Na rozdíl od předklonu ve stoji je
pro experimentátora jednodušší hlídat správné provedení cviku žákem.
Žák vsedě s nataženýma nohama opře chodidla o pevnou plochu například lavičku.
Pozvolna se předklání a snaží se dosáhnout co nejdále za špičky nohou a udržet tam
ruce po dobu dvou sekund. Měříme přesah prstů rukou za chodidla. Pokud k nim
nedosáhne, je hodnota záporná (Neumann, 2003).
Při tomto testu dbáme na to, aby testovaná osoba byla bosa, měla napnuté nohy
a provedla pozvolný předklon. Správné provedení a napnutí nohou můžeme kontrolovat
hmatem.
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Obrázek č. 1 – Předklon vsedě

Zdroj: Neuman, 2003, s. 82
Přednožování vleže
Tento test používáme k měření flexibility kyčelního kloubu, která je ovlivněna
protažením svalů zadní strany stehen a flexorů kyčle. K tomuto testu potřebujeme
na stěně nakreslený úhloměr a dlouhé pravítko nebo tyč k určování dosažené hodnoty
(Neuman, 2003).
Testovaná osoba leží na zádech podél stěny a několikrát zvolna zvedne nataženou nohu,
přičemž druhá noha leží nepokrčená na podložce. Poté zvedá nataženou nohu co možná
nejvýše až do okamžiku, kdy se noha začne ohýbat v kolenním kloubu, nebo kdy
se začne z podložky zvedat druhá noha. V tom okamžiku změříme úhel přiložením
pravítka ke stěně s označenými úhly. Tím zjistíme úhel, který svírá přednožená noha
s podložkou. Test provádíme i na druhé noze (Neuman, 2003).
U tohoto testu je nejnáročnější částí nakreslení úhloměru. Samotné provedení testu
vyžaduje kontrolu napnutí dolních končetin a kontrolu provádění pohybů. Testovaná
osoba by neměla při cviku provádět jiné shyby a zvedat hlavu. Dbáme také na správnou
výchozí pozici cviku, kdy střed kyčelního kloubu leží na kolmici podložky
a devadesátého stupně úhloměru.
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Obrázek č. 2 – Přednožování vleže

Zdroj: Neuman, 2003, s. 78
Výkrut s tyčí
Pomocí testu výkrutu s tyčí měříme pohyblivost ramenních kloubů. K tomuto testu
potřebujeme tyč dlouhou alespoň 1 metr a pravítko či metr.
Testovaná osoba uchopí gymnastickou tyč nadhmatem před tělem a potom se snaží
z předpažení vzpažením dostat tyč do zapažení, aniž by tyč upustila. Pokusů má
testovaná osoba několik, aby dosáhla co nejužšího úchopu paží. Šíři měříme
v centimetrech (Neuman, 2003). Důležité je hlídat, aby testovaná osoba tyč nepustila
a měla stále paže napnuté. Pohyb paží musí být současný.
Obrázek č. 3 – Výkrut s tyčí

Zdroj: Neuman, 2003, s. 85
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Měření pohyblivosti kotníků
Tímto testem zkoumáme pohyblivost hlezenních kloubů. K testu potřebujeme pouze
metr nebo pravítko.
Testovaná osoba sedí s napnutýma nohama, ruce má opřené za zády a propíná špičky
obou nohou. Měří se vzdálenost spodní hrany pravé nohy v místě hrbolku pátého prstu
od podložky při maximálním propnutí špiček. Měření probíhá s přesností na 0,5 sm.
Pohyblivost kotníku je tím větší, čím menší je vzdálenost malíku od podložky
(Nováková in Kaplan, Bunc, 1997).
Hlídáme, aby testovaná osoba nevytáčela kotníky do stran.
Obrázek č. 4 – Měření pohyblivosti kotníků

Zdroj: Neuman, 2003, s. 85

7.3 Charakteristika výzkumného souboru
Předmětem výzkumu jsou jevy. Obyčejně se nazývají subjekty výzkumu (Gavora,
2000). Výzkumný soubor tvoří žáci základní školy Hostýnská, kteří se účastní povinné
plavecké výuky. Konkrétně se jedná o žáky třetích ročníků. Rodiče dětí, vedení školy
i paní učitelky s tímto měřením souhlasili, rodiče dokonce vyplnili a podepsali
informovaný souhlas v souladu s GDPR.
Žáci byli vybráni záměrně stratifikovaným výběrem. Výzkumný soubor je rozdělen
na dva podsoubory. První dělení bylo podle pohlaví na dívky a chlapce, druhý podle
základních plaveckých dovedností na plavce a neplavce. Pro hodnocení testovaných
osob podle základních plaveckých dovedností byla využita metoda dle Čechovské
a Milera (2008). Podle tohoto testu je úplným začátečníkem (tedy neplavcem) ten, který
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získá v testu méně než 16 bodů. Pokročilým začátečníkem je testovaná osoba, která
získá 16–24 bodů. Osoba, která v testu získá 25–30 bodů, zvládne základní plavecké
dovednosti na velmi dobré úrovni, je pro naše potřeby označena jako neplavec. Test
se skládá z jednoduchých cvičení, která mají za cíl zjistit plaveckou úroveň. Mezi tato
cvičení patří například: splývání na prsou po odrazu, vznášení na zádech, výdech
do vody (viz příloha č. 3). Výzkumu se účastnilo 20 žáků, z toho 10 dívek a 10 chlapců,
10 plavců a 10 neplavců. Pro přehlednost přidávám tabulku, kde jsou základní
informace o výzkumném souboru.
Tabulka č. 2 – Charakteristika výzkumného souboru
Označení

Pohlaví

Věk

Plavec/Neplavec

CH1

Chlapec

9

Plavec

CH2

Chlapec

9

Neplavec

CH3

Chlapec

8

Neplavec

CH4

Chlapec

9

Plavec

CH5

Chlapec

9

Plavec

CH6

Chlapec

9

Neplavec

CH7

Chlapec

8

Plavec

CH8

Chlapec

9

Neplavec

CH9

Chlapec

9

Plavec

CH10

Chlapec

9

Neplavec

D1

Dívka

9

Plavec

D2

Dívka

8

Plavec

D3

Dívka

8

Plavec

D4

Dívka

9

Plavec

D5

Dívka

9

Plavec

D6

Dívka

9

Neplavec

D7

Dívka

8

Neplavec

D8

Dívka

8

Neplavec

D9

Dívka

9

Neplavec

Zdroj: vlastní
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7.4 Popis výzkumu
Plavecký výcvik žáků probíhal od 9. září 2020 do 9. října 2020. Pretest byl proveden
před začátkem plaveckého výcviku a posttest po jeho konci. Obě měření proběhla
v rámci hodin plaveckého výcviku žáků základní školy Hostýnská přímo na bazéně.
První měření účastníků výzkumu proběhlo 7. září 2020, druhé měření pak bylo 10. října
2020. Testované osoby byly měřeny celkem čtyřmi testy flexibility. V období mezi
pretestem a posttestem probíhala pravidelně každý týden, ve stejném čase, plavecká
výuka. Na začátku každé hodiny proběhla rozcvička, která byla i součástí pretestu
a posttestu. Rozcvička měla za cíl zahřátí organismu, mobilizaci kloubů a protažení
zkrácených svalů. Obě měření probíhala ve stejných podmínkách, ve stejném prostředí,
ve stejnou denní dobu, která byla v souladu s dobou, kdy dochází ke kulminaci
flexibility.
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8

Výsledky výzkumu

Výsledky výzkumu jsou uváděny podle jednotlivých testů flexibility. Nejprve jsou
prezentovány výsledky testu předklonu vsedě, poté přednožování vleže, výkrut s tyčí
a měření pohyblivosti kotníků. Výsledky budu zpracovávat zvlášť pro dívky a zvlášť
pro chlapce, teprve až následně je budu porovnávat. Dále budu porovnávat získaná data
se získanými daty Mgr. Marcely Dvořákové (2018) a Mgr. Barbory Nezdarové (2015).

8.1 Výsledek testu flexibility – předklon vsedě
Nejprve zde předkládám výsledku testu flexibility – předklon vsedě u dívek, poté
u chlapců. U tohoto testu měříme přesah konců prstů přes chodidla. Pokud testovaná
osoba zvládla dosáhnout konci prstů za chodidla, je hodnota čísla kladná. Pokud
testovaná osoba nedosáhla konci prstů za chodidla, je hodnota záporná. Výsledky jsou
uváděny v centimetrech.
Tabulka č. 3 – Výsledky testu ohebnosti – předklon vsedě, dívky
Pretest

Posttest

D1

5

6

D2

4

4

D3

-1

0

D4

7

10

D5

4

5

D6

-1

-1

D7

9

10

D8

-2

0

D9

-4

-2

Zdroj: vlastní

51

Graf č. 1 – Výsledky testu ohebnosti – předklon vsedě, dívky
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Zdroj: vlastní
Ve výše uvedené tabulce a grafu vidíme výsledky testu ohebnosti u dívek. Z tabulky je
zřejmé, že dvě dívky D2 a D6 měly stejný výsledek v pretestu i v posttestu. Zbytek,
tedy sedm dívek, se zlepšil. Zlepšilo se tedy 73 % dívek. V pretestu dosahovaly dívky
průměrnou hodnotu 2,33 cm. V posttestu dosahovaly dívky průměrně 3,56 cm.
Průměrné zlepšení bylo o 1,22 cm, tedy o 6 %.
Tabulka č. 4 – Výsledky testu ohebnosti – předklon vsedě, chlapci
Pretest

Posttets

CH1

3

4

CH2

-3

0

CH3

-6

-5

CH4

7

6

CH5

-11

-8

CH6

-13

-14

CH7

6

8

CH8

-1

1

CH9

-1

-1

CH10

-2

0

Zdroj: vlastní
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Graf č. 2 – Výsledky testu ohebnosti – předklon vsedě, chlapci
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Zdroj: vlastní
Jak vidíme v tabulce č. 4 a grafu č. 2, naměřené výsledky u chlapců byly poněkud horší
než u dívek. Chlapci CH6 a CH4 se v posttestu zhoršili. U chlapce CH9 byly výsledky
v pretestu i v posttestu shodné. U zbylých chlapců došlo ke zlepšení. Zlepšilo se tedy
70 % chlapců. Průměrná naměřená hodnota v pretestu byla u chlapců -2,1 cm.
V posttestu dosáhli chlapci průměrné hodnoty -0,9 cm. Míra zlepšení u chlapců byla
o 1,2 cm, tedy o 7 %.
Celkové porovnání výsledků podle pohlaví uvádím v tabulce níže.
Tabulka č. 5 – Výsledky dívek a chlapců testu ohebnosti – předklon vsedě
Pretest

Posttest

Rozdíl

D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9

5
4
-1
7
4
-1
9
-2
-4

6
4
0
10
5
-1
10
0
-2

1
0
1
3
1
0
1
2
2

Průměr
Medián

2,33
4

3,56
4

1,22
0

CH1
CH2
CH3
CH4
CH5
CH6
CH7
CH8
CH9
CH10

Zdroj: vlastní
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Pretest

Posttest

Rozdíl

3
-3
-6
7
-11
-13
6
-1
-1
-2
-2,1
-1,5

4
0
-5
6
-8
-14
8
1
-1
0
-0,9
0

1
3
1
-1
3
-1
2
2
0
2
1,2
1,5

V tabulce č. 5 vidíme porovnání výsledků testu ohebnosti chlapců a dívek. Jak je
zmíněno výše, chlapci se zlepšili o 7 % a dívky o 6 %. Z toho vyplývá, že chlapci se
zlepšili nepatrně více než dívky, ačkoli dosahovali průměrně horších výsledků.
Průměrné zlepšení v testu ohebnosti u obou pohlaví je o 1,21 cm. Výsledek mediánu
můžeme interpretovat tak, že tento test pomáhá narovnávat rozdíly mezi testovanými
osobami.
Nezdarová (2015) a Dvořáková (2018) prováděly test pohyblivosti-předklon ve stoje.
Proto výsledky tohoto výzkumu a jejich výzkumů nelze srovnávat. Testované osoby
v tomto výzkumu měly horší výsledky než ve výzkumech Nezdarové (2015)
a Dvořákové (2018).
Dále přidávám tabulku porovnání výsledků měření pohyblivosti – předklon vsedě
u plavců a neplavců.
Tabulka č. 6 – Porovnání výsledků testu pohyblivosti – předklon vsedě u plavců
a neplavců
Plavci

Pretest

Posttest

Rozdíl

Neplavci

Pretest

Posttest

Rozdíl

CH1

3

4

1

CH2

-3

0

3

CH4

7

6

-1

CH3

-6

-5

1

CH5

-11

-8

3

CH6

-13

-14

-1

CH7

6

8

2

CH8

-1

1

2

CH9

-1

-1

0

CH10

-2

0

2

D6

-1

-1

0

D1

5

6

1

D7

9

10

1

D2

4

4

0

D8

-2

0

2

D3

-1

0

1

D9

-4

-2

2

D4

7

10

3

D5

4

5

1

Průměr

0,7

1,8

1,1

-5,0

-3,6

1,4

Medián

-1,0

0,0

1,0

-3,0

0,0

3,0

Zdroj: vlastní
Z tabulky nám vyplývá, že k většímu zlepšení došlo u neplavců. Průměrně tedy
o 1,4 cm. U plavců došlo ke zlepšení pouze o 1,1 cm. Výsledný medián nám potvrzuje
zjištěné zlepšení.
Celkově se zlepšilo 84 % testovaných osob.
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8.2 Výsledky testu přednožování vleže
Tímto testem měříme flexibilitu kyčelního kloubu. Výsledky jsou tedy vyjádřeny
ve stupních a jsou zvlášť pro levou a pro pravou dolní končetinu. Prvním grafem
předkládám výsledky tohoto testu u dívek, druhým u chlapců.
Tabulka č. 7 – Výsledky testu přednožování vleže, dívky
Pretest pravá
končetina
95
90
75
90
85
95
90
95
80

D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9

Posttest pravá
končetina
98
96
80
93
86
97
94
96
81

Pretest levá
končetina
80
90
60
95
70
90
80
80
80

Posttest levá
končetina
83
94
65
95
74
92
86
84
83

Zdroj: vlastní
Graf č. 3 – Výsledky testu přednožování vleže, dívky
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Zdroj: vlastní
Graf č. 3 a tabulka č. 7 ukazují výsledky testu přednožování vleže u dívek. Z grafu je
patrné, že u většiny dívek došlo u obou končetin ke zlepšení. U dívky D4 vidíme, že
výsledek pretestu i posttestu u levé končetiny je shodný. Flexibilita pravé dolní
končetiny se zlepšila u 100 % dívek. Flexibilita u levé dolní končetiny se zlepšila
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u 88 % dívek. Průměrný výsledek u pravé dolní končetiny u dívek byl 88° v pretestu
a 91° v posttestu. Průměrně se flexibilita pravé dolní končetiny zlepšila o 3°, tedy
o 3 %. Průměrný výsledek u levé dolní končetiny byl u dívek 81° v pretestu a 84°
v posttestu. Průměrně se flexibilita levé dolní končetiny u dívek zlepšila o 3°, tedy
o 4 %.
Tabulka č. 8 – Výsledky testu přednožování vleže, chlapci
Pretest pravá
končetina

Posttest pravá
končetina

Pretest levá
končetina

Posttest levá
končetina

75
70
40
50
65
50
80
90
70
60

78
79
45
57
67
55
87
94
75
61

60
55
60
55
60
55
60
70
60
70

65
57
67
57
64
59
65
72
63
72

CH1
CH2
CH3
CH4
CH5
CH6
CH7
CH8
CH9
CH10

Zdroj: vlastní
Graf č. 4 – Výsledky testu přednožování vleže, chlapci
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Zdroj: vlastní
Jak vyplývá z tabulky č. 8 a grafu č. 4, u chlapců došlo u obou dolních končetin
ke zlepšení. Flexibilita u pravé i levé dolní končetiny se zlepšila u 100 % chlapců.
V pretestu pravé dolní končetiny dosahovali chlapci průměrné hodnoty 65°. V posttestu
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dosahovali průměrně 70°. Průměrně se chlapci zlepšili o 5°, tedy o 8 %. Průměrný
výsledek levé dolní končetiny byl v pretestu 61° a v posttestu 64°. Chlapci se průměrně
zlepšili o 4°, tedy o 5 %.
Celkové porovnání výsledků podle pohlaví uvádím v tabulce níže. Pro přehlednost byly
výsledky pravé a levé končetiny rozděleny zvlášť na levou dolní končetinu a pravou
dolní končetinu. Nejprve jsou předkládány výsledky měření pravé dolní končetiny
v tabulce č. 9, poté výsledky levé dolní končetiny v tabulce č. 10.
Tabulka č. 9 – Výsledky dívek a chlapců v testu přednožování vleže, pravá dolní
končetina
Pretest

Posttest

Rozdíl

D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9

95
90
75
90
85
95
90
95
80

98
96
80
93
86
97
94
96
81

3
6
5
3
1
2
4
1
1

Průměr
Medián

88
90

91
94

3
4

CH1
CH2
CH3
CH4
CH5
CH6
CH7
CH8
CH9
CH10

Pretest

Posttest

Rozdíl

75
70
40
50
65
50
80
90
70
60
65
68

78
79
45
57
67
55
87
94
75
61
70
71

3
9
5
7
2
5
7
4
5
1
5
3

Zdroj: vlastní
Ve výše uvedené tabulce jsou předkládány jednotlivé výsledky chlapců a dívek v testu
přednožování pravé dolní končetiny. Jak již bylo zmíněno, dívky se zlepšily
v přednožování pravé dolní končetiny o 3 %. Chlapci se v přednožování pravé dolní
končetiny zlepšili o 3 %. Chlapci se tedy zlepšili stejně jako dívky. Mezi výsledným
mediánem a průměrem rozdílů není u tohoto testu příliš rozdíl.
Celkově se flexibilita pravé dolní končetiny zlepšila u 100 % testovaných osob.
Ve výzkumu Dvořákové (2018) dosáhly dívky ZŠ zlepšení pohyblivosti kyčelního
kloubu o 7° a zlepšilo se 93 % dívek. Chlapci se zlepšili v průměru o 8°. Zlepšilo
se 93 % chlapců.
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Tabulka č. 10 – Výsledky dívek a chlapců v testu přednožování vleže, levá končetina
Pretest

Posttest

Rozdíl

D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9

80
90
60
95
70
90
80
80
80

83
94
65
95
74
92
86
84
83

3
4
5
0
4
2
6
4
3

Průměr
Medián

81
80

84
84

3
4

CH1
CH2
CH3
CH4
CH5
CH6
CH7
CH8
CH9
CH10

Pretest

Posttest

Rozdíl

60
55
60
55
60
55
60
70
60
70
61
60

65
57
67
57
64
59
65
72
63
72
64
65

5
2
7
2
4
4
5
2
3
2
4
5

Zdroj: vlastní
V tabulce č. 10 vidíme jednotlivé výsledky dívek i chlapců v testu přednožování levé
dolní končetiny. Podle předchozích dat víme, že průměrně se přednožování levé dolní
končetiny u dívek zlepšilo o 3 % a u chlapců o 6 %. Chlapci zlepšili výrazně více než
dívky. Celkově se flexibilita levé dolní končetiny zlepšila u 95 % testovaných osob.
Výsledný medián lze interpretovat tak, že tento motorický test pomohl spíše testovaným
osobám, které na tom byly hůř.
Ve výzkumu Dvořákové (2018) se flexibilita kyčelního kloubu levé končetiny zlepšila
u 100 % chlapců i dívek. Dívky se zlepšily průměrně o 7°, stejně jako chlapci.
Mezi výsledky levé dolní končetiny a pravé dolní končetiny je rozdíl především
u chlapců, kdy se pravá noha zlepšila pouze o 3 % a levá o 6 %. S výzkumem
Nezdarové (2015) výsledky nemůžeme porovnávat, protože tento test do jejího
výzkumu nebyl zařazen.
Dále přidávám porovnání výsledků testu přednožování vleže u plavců u neplavců.

58

Tabulka č. 11 – Porovnání výsledků testu přednožování vleže u plavců a neplavců,
pravá končetina
Plavci

Pretest

Posttest

Rozdíl

Neplavci

Pretest

Posttest

Rozdíl

CH1
CH4
CH5
CH7
CH9
D6
D7
D8
D9

75
50
65
80
70
95
90
95
80

78
57
67
87
75
97
94
96
81

3
7
2
7
5
2
4
1
1

CH2
CH3
CH6
CH8
CH10
D1
D2
D3
D4
D5

Průměr
Medián

78
79

81
81

4
3

70
40
50
90
60
95
90
75
90
85
62
60

79
45
55
94
61
98
96
80
93
86
67
61

9
5
5
4
1
3
6
5
3
1
5
1

Zdroj: vlastní
Z výše uvedené tabulky nám vychází, že k většímu zlepšení došlo u neplavců. Zatímco
rozdíl mezi pretestem a posttestem u plavců byl průměrně 4°, u neplavců byl rozdíl 5°.
Neplavci se tedy zlepšili o 1° více než plavci. Výsledky mediánu lze interpretovat tak,
že tento test ohebnosti vyrovnává rozdíly mezi dosaženými výsledky testovaných osob.
Tabulka č. 12 – Porovnání výsledků testu přednožování vleže u plavců a neplavců, levá
končetina
Plavci

Pretest

Posttest

Rozdíl

Neplavci

Pretest

Posttest

Rozdíl

CH1
CH4
CH5
CH7
CH9
D6
D7
D8
D9

60
55
60
60
60
90
80
80
80

65
57
64
65
63
92
86
84
83

5
2
4
5
3
2
6
4
3

CH2
CH3
CH6
CH8
CH10
D1
D2
D3
D4
D5

Průměr
Medián

69
65

73
65

4
0

55
60
55
70
70
80
90
60
95
70
62
60

57
67
59
72
72
83
94
65
95
74
65
67

2
7
4
2
2
3
4
5
0
4
3
7

Zdroj: vlastní
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V tabulce č. 12 vidíme, že k většímu zlepšení na levé končetině došlo naopak u plavců.
Rozdíl mezi pretestem a posttestem u plavců byl 4°. U neplavců byl rozdíl mezi
pretestem a posttestem pouze 3°. Plavci se tedy zlepšili v průměru o 1° více než
neplavci. Vzhledem k malému výzkumnému souboru nelze výsledky mediánu u tohoto
testu interpretovat.
Ve výzkumu Dvořákové (2018) se v testu přednožování v leže na pravé končetině
zlepšili více plavci, konkrétně se zlepšili o 8°. Neplavci se zlepšili o 7°. U levé
končetiny se plavci zlepšili o 6° a neplavci o 8°. Zde se tedy více zlepšili neplavci.
S výzkumem Nezdarové (2015) nejde výsledky porovnat, jelikož tento test do svého
výzkumu nezařadila.

8.3 Výsledek testu výkrut s tyčí
Zde předkládám výsledky testu – výkrut s tyčí nejprve u dívek poté u chlapců. Výsledky
tohoto testu, který měří flexibilitu ramenních kloubů, jsou zaznamenávány
v centimetrech. Výsledkem tohoto testu je vzdálenost úchopu obou rukou na tyči. Proto
platí, že čím menší číslo, tím lepší výsledek. Prezentovány jsou vždy nejlepší výsledky
jednotlivých testovaných osob ze všech jejich pokusů.
Tabulka č. 13 – Výsledky testu výkrut s tyčí, dívky
Pretest

Posttest

D1

71

69

D2

57

54

D3

78

78

D4

44

42

D5

68

65

D6

45

42

D7

75

77

D8

59

54

D9

51

49

Zdroj: vlastní
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Graf č. 5 – Výsledky testu výkrut s tyčí, dívky
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Zdroj: vlastní
Výsledky testu výkrut s tyčí u dívek vidíme výše, konkrétně v tabulce č. 13 a grafu č. 5.
Z nich vyplývá, že dívka D3 měla shodný pretest i posttest. Dívka D7 se zhoršila,
u ostatních dívek došlo ke zlepšení. Zlepšilo se tedy 78 % dívek. Průměrná naměřená
hodnota u dívek byla v pretestu 60,89 cm a v posttestu 58,89 cm. Dívky se průměrně
zlepšily o 2 cm. Flexibilita ramenního kloubu se u dívek zlepšila, tedy konkrétně o 3 %.
Tabulka č. 14 – Výsledky testu výkrut s tyčí, chlapci
Pretest

Posttest

CH1

63

62

CH2

77

70

CH3

69

65

CH4

53

52

CH5

63

61

CH6

81

75

CH7

62

60

CH8

68

67

CH9

94

90

CH10

58

58

Zdroj: vlastní
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Graf č. 6 – Výsledky testu výkrut s tyčí. Chlapci
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Zdroj: vlastní
V tabulce č. 14 a grafu č. 6 jsou předkládány výsledky chlapců v testu výkrut s tyčí.
Z naměřených dat vyplývá, že chlapec CH10 měl shodné výsledky pretestu i posttestu.
Všichni ostatní chlapci se zlepšili. Průměrný výsledek všech testovaných chlapců byl
68,80 cm v pretestu a 66 cm v posttestu. Průměrné zlepšení bylo 2,80 cm. Chlapci
se průměrně zlepšili asi o 4 %.
Celkové porovnání výsledků podle pohlaví uvádím v tabulce níže.
Tabulka č. 15 – Výsledky dívek i chlapců v testu výkrut s tyčí
Pretest

Posttest

Rozdíl

D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9

71
57
78
44
68
45
75
59
51

69
54
78
42
65
42
77
54
49

2
3
0
2
3
3
-2
5
2

Průměr
Medián

60,89
59,00

58,89
54,00

2,00
5

Zdroj: vlastní
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CH1
CH2
CH3
CH4
CH5
CH6
CH7
CH8
CH9
CH10

Pretest

Posttest

Rozdíl

63
77
69
53
63
81
62
68
94
58
68,80
65,50

62
70
65
52
61
75
60
67
90
58
66,00
63,50

1
7
4
1
2
6
2
1
4
0
2,80
2,00

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že dívky dosahovaly v testu výkrutu s tyčí lepších
výsledků než chlapci. Konečné zlepšení bylo ale u chlapců větší. Chlapci se zlepšili
celkem o 4 %, dívky jen o 3 %. Zlepšení v pohyblivosti ramenního kloubu dosáhlo
89 % testovaných žáků. Medián u tohoto motorického testu nelze vzhledem k malému
výzkumnému souboru interpretovat.
Ve výzkumu Nezdarové (2015) se dívky průměrně zlepšily o 8,5 cm. Zlepšily se
všechny dívky tedy 100 %. Chlapci se zlepšili pouze o 1,4 cm, konkrétně se zlepšili
pouze 4 chlapci z 10.
Ve výzkumu Dvořákové (2018) dosahovaly dívky v pretestu průměrného výsledku
69 cm. V posttestu dosahovaly průměrně 65, 9 cm. Zlepšily se tedy průměrně o 3,1 cm.
Zlepšení nastalo u 73 % dívek. Chlapci dosahovali v pretestu průměrné hodnoty
83,2 cm a v posttestu činila 77,2 cm. Zlepšení tedy nastalo u 76 % chlapců.
Dále předkládám tabulku, kde je porovnání výsledků testu výkrutu s tyčí u plavců
a neplavců.
Tabulka č. 16 – Porovnávání výsledků testu výkrut s tyčí u plavců a neplavců
Plavci

Pretest

Posttest

Rozdíl

Neplavci

Pretest

Posttest

Rozdíl

CH1
CH4
CH5
CH7
CH9
D6
D7
D8
D9

63
53
63
62
94
45
75
59
51

62
52
61
60
90
42
77
54
49

1
1
2
2
4
3
-2
5
2

CH2
CH3
CH6
CH8
CH10
D1
D2
D3
D4
D5

Průměr
Medián

62,78
62,00

60,78
60,00

2,00
2

77
69
81
68
58
71
57
78
44
68
70,60
69,00

70
65
75
67
58
69
54
78
42
65
67,00
67,00

7
4
6
1
0
2
3
0
2
3
3,60
2,00

Zdroj: vlastní
Ve výše uvedené tabulce vidíme, že ke zlepšení došlo u neplavců i plavců. U plavců je
rozdíl mezi pretestem a posttestem průměrně 2 cm. U neplavců je rozdíl mezi pretestem
a posttestem 3,6 cm. Neplavci se tedy zlepšili o 1,6 cm více než plavci. Výsledky
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mediánu můžeme interpretovat tak, že tento test ohebnosti vyrovnává rozdíly mezi
dosaženými výsledky testovaných osob.
Ve výzkumu Dvořákové (2018) se plavci zlepšili neplavci průměrně o 4,2 cm. Plavci se
zlepšili o 4,9 cm. Nezdarová (2015) ve svém výzkumu uvádí zlepšení plavců o 2,8 cm
a u neplavců o 7,9 cm.

8.4 Výsledky měření pohyblivosti kotníků
Tento test měří pohyblivost hlezenního kloubu. Výsledky jsou uváděny v centimetrech.
Výsledkem je vzdálenost spodní hrany pravé nohy v místě hrbolku pátého prstu
od podložky. Čím menší je číslo, tím lepší je výsledek. Nejprve uvádím výsledky dívek,
poté chlapců.
Tabulka č. 17 – Výsledky měření pohyblivosti kotníků, dívky
Pretest

Posttest

D1

5

4

D2

4

4,5

D3

4,5

4

D4

3,5

3,5

D5

5

4

D6

7

6,5

D7

5,5

5

D8

6

6

D9

3

3

Zdroj: vlastní
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Graf č. 7 – Výsledky měření pohyblivosti kotníků, dívky
8
7
6
5
4
3
2
1
0
D1

D2

D3

D4

D5

Pretest pravá končetina

D6

D7

D8

D9

Posttest pravá končetina

Zdroj: vlastní
Na výše uvedeném grafu a tabulce vidíme, že v testu pohyblivosti kotníku se dívka
D2 zhoršila a dívky D4, D8 a D9 měly shodné výsledky v pretestu i posttestu. Zbylé
dívky se v testu pohyblivosti kotníků zlepšily, což činí 55 %. Průměrný výsledek měření
pohyblivosti kotníků u všech testovaných dívek byl 4,83 cm v pretestu a 4,50 cm
v posttestu. V průměru se dívky během plaveckého výcviku zlepšily o 0,33 cm, tedy
asi o 7 %.
Tabulka č. 18 – Výsledky měření pohyblivosti kotníků, chlapci

CH1
CH2
CH3
CH4
CH5
CH6
CH7
CH8
CH9
CH10

Pretest

Posttest

3,5
7
10
6,5
6,5
7,5
7,5
7,5
6,5
7

3,5
6
9
6
5,5
7
7
6,5
6
6,5

Zdroj: vlastní

65

Graf č. 8 – Výsledky měření pohyblivosti kotníků, chlapci
12
10
8
6
4
2
0
CH1

CH2

CH3

CH4

CH5

Pretest pravá končetina

CH6

CH7

CH8

CH9

CH10

Posttest pravá končetina

Zdroj: vlastní
Dle tabulky č. 13 a grafu č. 8 měl testovaný chlapec CH1 shodný výsledek pretestu
a posttestu. Všichni ostatní se v měření pohyblivosti kotníků zlepšili, čili se zlepšilo
90 % testovaných chlapců. Chlapci dosáhli v pretestu průměrného výsledku 6,95 cm.
V posttestu dosáhli průměrného výsledku 6,30 cm. Chlapci se v průměru zlepšili
o 0,65 cm, tedy o 9 %.
Celkové porovnání výsledků podle pohlaví uvádím v tabulce níže.
Tabulka č. 19 – Výsledky dívek i chlapců v měření pohyblivosti kotníků
Pretest

Posttest

Rozdíl

Pretest

Posttest

Rozdíl

D1

5

4

1

CH1

3,5

3,5

0

D2

4

4,5

-0,5

CH2

7

6

1

D3

4,5

4

0,5

CH3

10

9

1

D4

3,5

3,5

0

CH4

6,5

6

0,5

D5

5

4

1

CH5

6,5

5,5

1

D6

7

6,5

0,5

CH6

7,5

7

0,5

D7

5,5

5

0,5

CH7

7,5

7

0,5

D8

6

6

0

CH8

7,5

6,5

1

D9

3

3

0

CH9

6,5

6

0,5

CH10

7

6,5

0,5

Průměr

4,83

4,50

0,33

6,95

6,30

0,65

Medián

5,00

4,00

1

7,00

6,25

0,75

Zdroj: vlastní
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V tabulce č. 14 vidíme, že dívky dosahovaly lepších výsledků než chlapci. Nicméně
dívky dosáhly zlepšení o 7 % a chlapci o 9 %. Zlepšení chlapců bylo lepší než zlepšení
dívek.
Celkem se ze všech testovaných osob ve flexibilitě hlezenního kloubu zlepšilo 79 %.
Ve výzkumu Nezdarové (2015) byly průměrné výsledky dívek v pretestu 6,6 cm
a v posttestu 5,5 cm. Dívky se tedy zlepšily o 1,1 cm. Dívek se zlepšilo 80 %. Chlapci
dosáhli v pretestu průměrného výsledku 7 cm a v posttestu 6,3 cm. Zlepšení u chlapců
bylo tedy o 0,7 cm. Zlepšilo se 70 % chlapců. Medián od průměru příliš neliší.
Důvodem je především vcelku malý výzkumný soubor.
Ve výzkumu Dvořákové (2018) bylo průměrné zlepšení u dívek o 0,5 cm a zlepšilo
se 67 % dívek. Chlapci se zlepšili o 0,8 cm, tedy více než dívky. Konkrétně se jich
zlepšilo 71 %.
Dále uvádím porovnání výsledků test měření pohyblivosti kotníků u plavců a neplavců.
Tabulka č. 20 – Porovnání výsledků testu měření pohyblivosti kotníků u plavců
a neplavců
Plavci

Pretest

Posttest

Rozdíl

Neplavci

Pretest

Posttest

Rozdíl

CH1
CH4
CH5
CH7
CH9
D6
D7
D8
D9

3,5
6,5
6,5
7,5
6,5
7
5,5
6
3

3,5
6
5,5
7
6
6,5
5
6
3

0
0,5
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0
0

CH2
CH3
CH6
CH8
CH10
D1
D2
D3
D4
D5

Průměr
Medián

5,78
6,50

5,39
6,00

0,39
0,50

7
10
7,5
7,5
7
5
4
4,5
3,5
5
7,80
7,50

6
9
7
6,5
6,5
4
4,5
4
3,5
4
7,00
6,50

1
1
0,5
1
0,5
1
-0,5
0,5
0
1
0,80
1,00

Zdroj: vlastní
Z tabulky jasně vyplývá, že k většímu zlepšení došlo u neplavců. Zatímco rozdíl mezi
pretestem a posttestem u plavců byl pouze 0,39 cm, u neplavců byl rozdíl mezi
pretestem a posttestem 0,80 cm. U plavců a neplavců můžeme opět interpretovat
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výsledky mediánu tak, že tento motorický test pomáhá více testovaným osobám
s horšími výsledky.
Z výsledků Dvořákové (2018) vyplývá, že se plavci zlepšili o 0,6 cm a neplavci
o 0,7 cm.
Nezdarová (2015) uvádí tyto výsledky: žáci plavci se zlepšili průměrně o 1,1 cm, žáci
neplavci se zlepšili průměrně o 0,7 cm.
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9

Diskuse

Hlavním cílem této diplomové práce byla observace ovlivnění kloubní pohyblivosti
prostřednictvím plavecké výuky u dětí mladšího školního věku. Tohoto cíle bylo
dosahováno použitím motorických testů na určení flexibility vybraných kloubů.
Konkrétně byly použity čtyři testy flexibility, a to hluboký předklon vsedě, výkrut
s tyčí, měření pohyblivosti kotníků a přednožování vleže. Hlavní cíl byl vytyčen
z důvodu ověření, zda může plavání ovlivnit kloubní pohyblivost u dětí mladšího
školního věku. Výzkumný soubor byl vybrán záměrně z dětí, které navštěvují základní
školu Hostýnská, kde pracuji. Z výsledků výzkumu je patrné, že plavání může pozitivně
ovlivňovat kloubní pohyblivost.
Na počátku jsem si stanovila celkem tři problémové otázky, které souvisí s cílem práce.
Později z nich byly postaveny hypotézy pro výzkumnou část. První problémová otázka
zkoumala, zda se zvýší flexibilita u dětí mladšího školního věku po absolvování
povinné plavecké výuky. Této problémové otázky se týkají čtyři hypotézy: H2, H3, H4
a H5. Každá z těchto hypotéz se zabývá jedním motorickým testem. Všechny tyto
hypotézy předpokládají určité zlepšení ve vybraném testu. Na tuto otázku můžeme
odpovědět kladně, jelikož v každém testu se žáci v průměru zlepšili. V měření se
objevily výjimky, kdy rozvoj žáků stagnoval nebo se zhoršil, ale v průměru se žáci
zlepšili. Proto lze říci, že plavání je vhodným sportem pro rozvoj flexibility u dětí
mladšího školního věku. Druhá problémová otázka se zabývá rozdílem rozvoje
flexibility u dívek a chlapců. Této otázky se týká jedné hypotézy, konkrétně H1.
Hypotéza předpokládá, že ve všech provedených testech flexibility, které se uskutečnily
u žáků ZŠ Hostýnská, bude míra zlepšení minimálně o 3 % vyšší u chlapců než u dívek.
To se nám však nepotvrdilo. Chlapci průměrně dosahovali lepší míry zlepšení než
dívky, ale ne o 3 %. Nutno dodat, že dívky měly ve všech testech lepší výsledky než
chlapci. U obou pohlaví však došlo k rozvoji flexibility.
Třetí problémová otázka se zabývala tím, jestli bude rozdíl mezi rozvojem flexibility
u plavců a u neplavců. Touto otázkou se zabývala hypotéza H6. Tato hypotéza
předpokládá, že míra zlepšení ve všech provedených testech flexibility, které se
uskutečnily u žáků ZŠ Hostýnská, bude o 2 % vyšší u žáků neplavců než u žáků plavců.
Neplavci dosahovali vetší míry zlepšení než plavci, ale ne o 2 %.
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Hypotéza 1: „Míra zlepšení bude ve všech provedených testech flexibility,
uskutečněných u žáků ZŠ Hostýnská, minimálně o 3 % vyšší u chlapců než u dívek.“
Tato hypotéza se nepotvrdila, protože chlapci sice dosahovali v testech flexibility
zlepšení, ale ve většině testů jsme nezaznamenali výrazný rozdíl. Dívky dosahovaly
ve všech testech lepších výsledků a docházelo u nich ve většině testů k menšímu
zlepšení než u chlapců. V testu ohebnosti – předklon vsedě se dívky zlepšily průměrně
o 1,21 cm a míra zlepšení u nich byla 6 %, chlapci se zlepšili o 1,2 cm a míra zlepšení
u nich byla 7 %. V testu přednožování vleže se dívky zlepšily o 3° u pravé dolní
končetiny, kdy míra zlepšení byla o 3 %. Chlapci se zlepšili o 5°, míra zlepšení u nich
byla o 7 %. U levé dolní končetiny se dívky zlepšily také o 3° a míra zlepšení byla
o 4 %. Chlapci se u levé dolní končetiny zlepšili o 4° a míra zlepšení byla o 5 %.
V testu výkrut s tyčí se dívky zlepšily o 2 cm, míra zlepšení byla o 3 %. Chlapci
se zlepšili o 2,8 cm a míra zlepšení byla 3 %. V testu měření pohyblivosti kotníků se
dívky zlepšily o 0,33 cm a míra zlepšení byla 7 %. Chlapci se zlepšili poněkud více, a to
o 0,65 cm, míra zlepšení u nich byla 9 %. Z výše uvedených výsledků je patrné, že
hypotéza se nepotvrdila ani v jednom testu flexibility. Dvořáková (2018) ve svém
výzkumu vyvrátila hypotézu, ve které se předpokládalo, že dívky budou mít vyšší míru
zlepšení než chlapci. Tato hypotéza nebyla v roce 2017 potvrzena. Naopak, Dvořáková
(2018) uvádí, že se ve většině testů zlepšili chlapci. To vychází i z našeho výzkumu,
a potvrzuje to zdůvodnění Dvořákové, že úroveň flexibility postupně klesá. Nezdarová
(2015) ve svém výzkumu uvádí hypotézu, která předvídá konečné výsledky měření,
a ne míru zlepšení. Její hypotéza: „Předpokládám, že úroveň kloubní pohyblivosti
u dívek bude na konci plaveckého výcviku ve všech měřených kategoriích vyšší než
u chlapců.“ (Nezdarová, 2015, s. 62) byla jejím výzkumem zcela potvrzena. Zkoumání
dosažených výsledků však není příliš objektivní. Dívky mohou být menšího vzrůstu,
proto pro ně mohou být některé testy flexibility lépe proveditelné. Proto tato práce
pracuje s mírou zlepšení, která je u těchto testů objektivnější.
Hypotéza 2: „Úroveň flexibility páteře bude na konci plaveckého výcviku u žáků ZŠ
Hostýnská v průměru vyšší minimálně o 2 cm než na začátku.“
Tato hypotéza se nepotvrdila, protože v pretestu žáci ZŠ Hostýnská dosahovali při
předklonu průměrně k bodu 0, v posttestu dosahovali průměrně k bodu 1. Zlepšili
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se tedy v průměru o 1 cm. S výzkumem Dvořákové a Nezdarové můžeme porovnávat
míru zlepšení, ale ne konkrétní výsledky, protože tento test prováděly ve stoje.
Ve výzkumu Nezdarové (2015) se žáci zlepšili o 2,3 cm. Ve výzkumu Dvořákové
(2018) se žáci zlepšili o 2,27 cm. Tím se potvrzuje tvrzení, že se celkově flexibilita
u dětí nadále zhoršuje.
Hypotéza 3: „Úroveň flexibility ramenního kloubu bude na konci plaveckého výcviku
u žáků ZŠ Hostýnská v průměru vyšší minimálně o 4,5 cm.“
Tato hypotéza se nepotvrdila. Žáci dosáhli průměrného zlepšení pouze 2,4 cm, kdy
v pretestu byl průměrný výsledek 64,84 cm, v posttestu byl průměrný výsledek
62,44 cm. Změřené výsledky se hodnotě, která je uvedena v hypotéze, ani zdaleka
nepřibližují. Tato hypotéza byla tedy nadhodnocená. Měření Nezdarové (2015), kde se
pohyblivost ramenního kloubu zvýšila o 5,1 cm, potvrdilo tuto hypotézu. Stejně tak
pozdější měření Dvořákové (2018), kde se pohyblivost ramenního kloubu zvýšila
o 4,5 cm, se této hypotéze alespoň přibližovalo. Mezi výzkumem Nezdarové (2015)
a Dvořákové (2018) se flexibilita ramenního kloubu měřená v pretestu zhoršila 7,6 cm.
Výsledky naměřené v pretestu v tomto výzkumu jsou lepší než ve výzkumu Dvořákové
(2018), nicméně míra zlepšení je rozhodně horší. Jako hlavní faktor, který ovlivnil
výsledky, považuji délku výzkumu, který díky pandemii koronaviru COVID-19 byl
kratší, než původně měl být.
Hypotéza 4: „Úroveň flexibility kyčelního kloubu bude na konci plaveckého výcviku
z žáků ZŠ Hostýnská v průměru vyšší minimálně o 5°.“
Tato hypotéza se nepotvrdila. Celkový průměr měření flexibility kyčelního kloubu byl
změřen na 4° zlepšení. Při tomto testu jsme měřili zvlášť pravou dolní končetinu a levou
dolní končetinu. Průměrné zlepšení flexibility pravé dolní končetiny i levé dolní
končetiny byly 4°. Rozdíl zde spíše tvoří naměřené hodnoty u chlapců a u dívek. Dívky
v posttestu dosáhly naměřené hodnoty 91°, chlapci pouze 70°, což je o 11° méně než
dívky. Rozdíl mezi levou a pravou končetinou je téměř nulový. Výzkum Dvořákové
(2018) tuto hypotézu potvrdil. To nám opět potvrzuje snižující se úroveň flexibility.
Srovnání s Nezdarovou (2015) není možné, protože tento test do jejího výzkumu nebyl
zařazen.

71

Hypotéza 5: „Úroveň flexibility kotníků bude na konci plaveckého výcviku u žáků ZŠ
Hostýnská v průměru vyšší minimálně o 0,5 cm.“
Tato hypotéza se nepotvrdila. Žáci se průměrně zlepšili o 0,49 cm. V pretestu
dosahovali žáci průměrně výsledku 5,89 cm, v postestu dosahovali průměrně výsledku
5,40 cm. Ačkoli se tato hypotéza nepotvrdila, považuji za pozitivní dosažené zlepšení,
které bylo blízké hodnotě dané hypotézou. Nezdarová (2015) ve svém výzkumu dosáhla
zlepšení 0,9 cm. Dvořáková (2018) ve svém výzkumu naměřila míru zlepšení oproti
Nezdarové (2015) horší, a to 0,6 cm, ale výsledky v pretestu i posttestu byly lepší.
Dvořáková tedy ve své práci uvádí, že se flexibility kotníku zlepšuje. Výsledky v našem
výzkumu jsou obdobné jako ve výzkumu Dvořákové. Na základě toho bych mohla říci,
že flexibilita kotníku stagnuje.
Hypotéza 6: „Míra zlepšení ve všech provedených testech flexibility u žáků ZŠ
Hostýnská bude o 2 % vyšší u neplavců než u plavců.“
Tato hypotéza se nepotvrdila, neboť žáci neplavci měli v některých testech vyšší míru
zlepšení než 2 %, nebo se zlepšili méně než plavci, nebo míra zlepšení byla nižší než
2 % oproti plavcům.
V testu ohebnosti – předklon vsedě se žáci plavci zlepšili o 1,1 cm, tedy o 5 %. Žáci
neplavci se zlepšili o dost více, konkrétně o 1,4 cm, tedy o 9 %. V testu přednožování
vleže levé dolní končetiny se žáci plavci zlepšili o 4°, míra zlepšení tedy byla 4 %. Žáci
neplavci se zlepšili o něco více, konkrétně 5°, tedy o 7 %. V testu přednožování vleže
pravé dolní končetiny se více zlepšili plavci, průměrně se zlepšili o 4°, tedy o 6 %.
Neplavci se zlepšili pouze o 3°, míra zlepšení tedy byla 5%. Jediný test flexibility, který
by mohl potvrdit tuto hypotézu, je výkrut s tyčí. V tomto testu se plavci zlepšili o 2 cm,
tedy o 3 %, a neplavci o 3,6 cm, tedy o 5 %. V testu měření pohyblivosti kotníků
se plavci zlepšili o 0,39 cm, míra zlepšení byla tedy 7 %. Neplavci se zlepšili o 0,80 cm,
tedy o 10 %. Z uvedených výsledků vyplývá, že hypotéza byla podhodnocená.
Kdybychom totiž rozdíly mezi mírou zlepšení neplavců a plavců jednotlivých testů
zprůměrovali, dostaneme výsledek 2,6 %.
Nezdarová (2015) dosáhla ve svém výzkumu těchto výsledků: v testu ohebnosti se
plavci zlepšili o 1,5 cm, neplavci o 3,1 cm. V testu pohyblivosti kotníků se plavci
zlepšili o 0,7 cm, neplavci o 1,1 cm. V testu výkrut s tyčí se plavci zlepšili o 2,8 cm
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a neplavci o 7,9 cm. Ačkoliv je míra zlepšení ve srovnání s výzkumem, který jsem
dělala já, rozdílná, změřené výsledky v pretestu jsou podobné. To přisuzuji kratší době,
po kterou můj výzkum trval.
Pro stanovení jednotlivých hypotéz jsem vycházela z výzkumu, který provedla v roce
2018 Marcela Dvořáková. Dále jsem vycházela z předpokladu, že plavecký výcvik,
který je v současnosti povinný a kterého se žáci ZŠ Hostýnská účastní, bude mít
pozitivní vliv na flexibilitu.
Metoda experimentu se potvrdila pro tento výzkum jako velice vhodná. Rodiče dětí ZŠ
Hostýnská mi vyšli vstříc, když jsem je požádala o souhlas s měřením, což velmi
oceňuji. Oceňuji i poskytnutý čas, který mi věnovali učitelé a instruktoři na bazéně.
Měření trvalo poměrně dlouho, cca 45 minut, což bylo vcelku náročné. Při samotném
výzkumu problémy nevznikly.
Jednotlivé testy byly vybrány na základě cíle práce s ohledem na diplomové práce
Nezdarové (2015) a Dvořákové (2018), se kterými jsem naměřené výsledky
porovnávala. Testy byly vybrány i pro jejich jednoduchost, časovou, materiální
a finanční nenáročnost.
Test flexibility páteře byl vybrán do této práce proto, že patří mezi standartní testy
měření flexibility. Jeho provedení je jednoduché na vysvětlení, a v jeho průběhu
nedochází k žádným problémům. Při plavání je potřebná flexibilita ramenních kloubů,
proto byl do této práce zařazen test výkrut s tyčí. Tento test je materiálně nenáročný.
Časově je ale náročnější, jelikož žáci měli více pokusů, aby se mohl zjistit co možná
nejlepší výsledek, kterého mohou dosáhnout. Test přednožování vleže náročný není.
Jediné úskalí je výroba většího úhloměru. Náročnější je až zpracování výsledků, kdy
vyhodnocujeme výsledky zvlášť pro pravou a zvlášť pro levou dolní končetinu.
Poslední použitý motorický test měření pohyblivosti kotníků byl vybrán na základě
práce Dvořákové (2018). Tento test byl vcelku rychlý a jednoduchý, nebyl náročný
ani časově, ani materiálně.
Jak jsem již uváděla výše, ve své práci jsem vycházela z práce Dvořákové (2018)
a Nezdarové (2015). Při výběru testů jsem vycházela především z práce Dvořákové.
Jediným rozdílem je, že jsem test hlubokého předklonu ve stoje nahradila hlubokým
předklonem vsedě, protože se mi tak lépe kontrolovalo správné provedení testu.
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Výzkum Nezdarové (2015) i Dvořákové (2018) trval podstatně delší dobu. Můj výzkum
bohužel zkrátila pandemie koronaviru COVID-19, která zapříčinila, že žáci od poloviny
října 2021 téměř nechodili do školy, natož aby absolvovali hodiny plavání.
Dalším rozdílem je, že Dvořáková (2018) rozlišuje ve své práci výsledky dětí
z plaveckého oddílu a dětí ZŠ. Vzhledem k tomu, že jsem neměla k dětem plaveckého
oddílu přístup, tak v mé práci zahrnuty nejsou.
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Závěr
Cílem této práce byla observace ovlivnění kloubní pohyblivosti prostřednictvím
povinné plavecké výuky u dětí mladšího školního věku. Stanovené problémové otázky
se týkaly především porovnání flexibility žáků na začátku a na konci plaveckého
výcviku, cílem bylo také porovnat rozvoj flexibility u dívek a chlapců a porovnat rozvoj
flexibility u plavců a neplavců. Aby bylo dosaženo cíle práce a aby byly zodpovězeny
problémové otázky, bylo potřeba splnit dílčí úkoly práce. Vybranými motorickými testy
byl zjišťován rozvoj flexibility u žáků ZŠ Hostýnská. Použity byly čtyři motorické testy,
které měřily ohebnost páteře, flexibilitu ramenního kloubu, flexibilitu kyčelního kloubu
a flexibilitu hlezenního kloubu. Měření proběhlo celkem dvakrát, na začátku a na konci
plaveckého výcviku. Aby bylo možné formulovat závěry, bylo potřeba provézt analýzu,
porovnání a vyhodnocení naměřených dat. Nepotvrdily se tyto hypotézy: H1, H2, H3, H4,
H5 a H6. I přes nepotvrzení všech hypotéz je z naměřených dat patrné, že se žáci
zlepšovali ve flexibilitě všech měřených segmentů těla. Plavání tedy má vliv na rozvoj
flexibility a může se využívat jako vhodný prostředek k rozvoji flexibility.
Jak jsem uvedla výše, nepotvrdila se žádná hypotéza. Příčinou tohoto výsledku může
být kratší trvání výzkumu. V porovnání s naměřenými výsledky Nezdarové (2015)
a Dvořákové (2018) je zřejmé, že u sledovaných dětí mladšího školního věku je trvalý
pokles flexibility. Tyto výsledky proto nemůžeme zobecnit. Pro jejich zobecnění by
bylo potřeba mít rozsáhlejší výběrový soubor. Tento výzkum se dá vztáhnout jen na ZŠ
Hostýnská, jejíž žáci byli měřeni. Bylo by zajímavé tento výzkum opakovat například
pro zjištění, jak moc jsou výsledky ovlivněny pandemií koronaviru COVID-19, a zda
se flexibilita žáků dále snižuje či zvyšuje.
Věřím, že tato diplomová práce může být přínosná, jelikož porovnává podobné
výzkumy z let 2015 a 2018. Zároveň však práce přináší nové výsledky a nový náhled
na rozvoj flexibility u dětí mladšího školního věku.
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Přílohy

Příloha č. 1 – Písemný souhlas zákonných zástupců s měřením

Vážení rodiče,
jmenuji se Kateřina Merrelová a na ZŠ Hostýnská působím jako asistent pedagoga.
Zároveň studuji Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy obor učitelství pro 1. stupeň
ZŠ.
Pro svou diplomovou práci na téma: Vliv povinné plavecké výuky na zvyšování
flexibility a pohyblivosti u dětí mladšího školního věku, potřebuji provést několik testů,
které změří u dětí kloubní pohyblivost. Měření proběhne celkem dvakrát. Jména dětí
nebudou v diplomové práci uvedena.
Žádám Vás o souhlas s výše uvedeným měřením. V případě jakýchkoli dotazů se na mě
můžete obrátit na e-mailu: merrelova@hostynska.cz

Děkuji za spolupráci.
Kateřina Merrelová

Souhlasím se zpracováním a uchováním údajů dle ustanovení zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů.

Jméno a příjmení žáka:

Souhlasím s provedením testu flexibility: ANO – NE

Podpis rodičů:
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Příloha č. 2 – Vzor ŠVP
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Zdroj: ŠVP ZŠ Hostýnská, 2019, s. 272–273
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Příloha č. 3 – Test plavecké úrovně z hlediska základních plaveckých
dovedností
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