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ABSTRAKT: 

 

Název: Didaktická interakce v plavecké výuce dětí s poruchami autistického 

spektra 

 

Cíle: Cílem práce bylo popsat a analyzovat interakční profil dvou instruktorek 

(začínající a s dlouholetou praxí), které vedou plaveckou výuku dětí s poruchami 

autistického spektra (PAS). Získané poznatky přispějí k objektivizaci představ 

o didaktické interakci v pohybovém učení ve vodě u dětí s poruchami autistického 

spektra. 

 

Metody: Celý výzkum byl proveden kombinací kvalitativních a kvantitativních 

metod. Zúčastněné pozorování bylo využito při přímé účasti na plaveckých 

lekcích dětí s poruchou autistického spektra. Ze dvou lekcí byly pořízeny 

videozáznamy. Pomocí nezúčastněného pozorování proběhla analýza těchto 

videozáznamů. Kódování jednotlivých plaveckých lekcí bylo následně provedeno 

metodou modifikované analýzy didaktické interakce (MADI).  

 

Výsledky: Z výsledků výzkumu je patrné, že z forem chování učitele převládala u 

obou instruktorek instrukce. Druhou nejčetnější subkategorií u instruktorky 01 

byla korekce a u instruktorky 02 recepce. Nejčastější formou projevu učitele byl 

shodně u obou instruktorek řečový projev a řečový a pohybový projev. Z hlediska 

druhu postojové aktivity dominovala v obou případech integrace. Další nejvíce 

zastoupenou subkategorií byla neutrálnost. Rozdíly v četnosti výskytu různých 

interakcí způsobuje odlišná doba praxe instruktorek.  

 

Klíčová slova: Poruchy autistického spektra, didaktická interakce, plavecká 

výuka, komunikace.  



 

 

ABSTRACT: 

 

Title: Didactic interaction in swimming lessons for children with autism spectrum 

disorders 

 

Objectives: The goal of this bachelor’s thesis was to describe and analyze the 

interaction profile of two instructors (a begginer in comparison with a senior 

instructor with many years of experience), leading a swimming lesson for children 

with autism spectrum disorders (ASD), and in doing so, to contribute to the 

objectification of the conceptions about didactic interaction in aquatic motion 

lessons for children with ASD. 

 

Methods: The entire research was carried out in combination of both kvalitative 

and kvantitave methods. The observation was made during direct attendance of 

children with autism spectrum disorders at swimming lessons. Videorecords were 

made from two of these lessons. The videorecords were analysed by an unbiased 

observation. Subsequent coding of each individual swimming lesson was made 

with the method of modified analysis of didactic interaction (MADI). 

 

Results: From the research results it is apparent, that from the behavioral patterns, 

intructions prevailed for both instructors. Second most frequent subcategory for 

instructor 01 was correction, and for instructor 02 reception. The most used form 

of expresion for both instructors was speech and speech with body movements. 

From the viewpoint of the teachers´ stance activity, integration was the most 

dominant one. The other most recurrent subcategory was neutrality. The 

frequency of various interactions occurence differs due to the instructors´ different 

amount of practical experience. 

 

Keywords: Autism spectrum disorders, didactis interaction, swimming lessons, 

communication. 
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1. ÚVOD 

Lidé s poruchou autistického spektra (PAS) jsou zařazování do skupiny 

osob se specifickými potřebami. U jedinců s touto poruchou se vyskytují 

problémy v oblasti komunikace, sociálního chováním a představivosti. Díky 

tomuto faktu je jakákoliv forma výchovy a vzdělávání dětí s PAS velmi 

specifická.  

Také výuka plavání dětí s PAS se do jisté míry liší od výuky jedinců 

intaktních. Specifické jsou například vlastnosti bazénu, ve kterém lekce probíhají. 

Bazén by měl být mělký tak, aby dítě bylo schopné dosáhnout na dno a voda by 

měla mít teplotu okolo 29 – 30°C. Dále bychom měli dbát na individualitu jedince 

a přizpůsobit obsah a délku trvání lekce jeho potřebám.  

Didaktická interakce instruktorů v plaveckých lekcích je specifická 

prostorem, ve kterém výuka probíhá. Velký rozdíl v interakcích je dán tím, jestli 

je instruktor s dětmi v bazénu, či lekci vede ze břehu. Při pobytu s dětmi ve vodě 

máme větší možnost integračních projevů, můžeme pružněji reagovat na 

problémy, které se během výuky vyskytnou, a také máme možnost dopomoci. U 

výuky dětí s PAS bývá často důležitá trpělivost a empatie, abychom dosáhli 

očekávaných výsledků.  

Zvládnutí alespoň základních plaveckých dovedností je důležité jak u 

jedinců intaktních, tak u jedinců s PAS, jelikož plavání patří k základním 

pohybovým aktivitám. Alespoň minimálním zvládnutím pohybu ve vodě můžeme 

předejít úrazům či v nejhorším případě utonutí.  

V této práci se věnujeme specifikům vzdělávání a výuky plavání dětí s PAS, 

a především pozorováním a analýzou didaktických interakcí instruktorek plavání 

během individuálních plaveckých lekcí s těmito jedinci. 

 

 



6 

 

2. TEORETICKÁ ČÁST 

 

2.1 PORUCHY AUTISTICKÉHO SPEKTRA 

 

2.1.1 Poruchy autistického spektra a jejich diagnostika 

Poruchy autistického spektra (PAS), označované také jako autismus, řadíme mezi 

pervazivní vývojové poruchy. Jedná se o postižení, kdy se vývoj jedince s pervazivní 

poruchou liší od dětí intaktních (Jelínková 2008). „V důsledku vrozeného postižení 

mozkových funkcí, které dítěti umožňují komunikaci, sociální interakci a symbolické 

myšlení (fantazii), dochází k tomu, že dítě nedokáže vyhodnocovat informace stejným 

způsobem jako děti stejné mentální úrovně“ (Thorová, 2012, 58). 

Příčina problémů v jednotlivých oblastech je vrozená abnormalita anatomie 

mozku. Osoby s touto diagnózou nemají schopnost vnímat okolí takovým způsobem, 

který by jim pomáhal vytvářet pochopení prostředí. Tyto problémy bývají často 

doprovázeny také repetetivním chováním, opakováním rituálů a stereotypními pohyby 

(Jelínková, 2008). 

V 70. letech 20. století vymezila britská psychiatrička Lorna Wingová klíčové 

problémové oblasti pro diagnostiku autistického spektra. Tzv. diagnostická triáda se 

týká oblasti komunikace, sociálního chování a představivosti (Thorová, 2012). 

 

Komunikace 

Postižení v oblasti komunikace se u dětí s PAS projevuje omezením jak v 

kvalitativní, tak i kvantitativní rovině. Řeč se vyvíjí odlišným způsobem a zároveň je 

opožděná. Postižení se může projevit v několika formách jako například nesprávné 

používání zájmen, monotónní řeč bez intonace nebo neschopnost chápat abstraktní 

pojmy (Richman, Jelíková, 2008). V některých případech si jedinci sice osvojí řeč, ale 

nejsou schopni plynule konverzovat, opakují slova či věty. Výjimkou pak nejsou ani 

děti, které se nenaučí komunikovat vůbec. 

Podle výzkumů Thorové (2012) rodiče často potvrzují také špatný oční kontakt s 

dítětem nebo vyhýbání se pohledům. Dítě pohledem nekomunikuje a dívá se tzv. skrz 

člověka. Dále je časté, že dítě ke komunikaci používá ruku rodiče, jako ukazovátko. 

Problémy s mimikou a gestikulací jsou u každého jedince různé. 
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Je důležité, aby si každý člověk našel vyhovující komunikační systém. Hlavní 

funkcí komunikace je sdělení: požádat o něco, upozornit na sebe a umět odmítnout 

(obrázkem, předmětem, verbálně, neverbálně). Dítě si může osvojit alespoň několik 

slov, kterými bude reagovat na okolí (Jelínková, Netušil, 1999). 

 

Sociální chování 

Sociální chování se u jednotlivých poruch autistického spektra liší, tzn., že u 

některých jedinců může jít jen o opožděný vývoj sociálního chování a u některých 

mohou tyto schopnosti zcela chybět. Sociální intelekt je u těchto dětí v hlubokém 

deficitu (Thorová, 2012). Lorna Wingová proto zavedla rozdělování dětí s autismem do 

tří skupin: typ uzavřený, typ aktivní, ale zvláštní a typ pasivní. Rozdělení nemusí být 

vždy přesné, dítě může mít rysy více podskupin dohromady. Jelínková (2008) definuje 

tyto 3 typy následovně: 

 Uzavřený typ – jedinci zařazeni do tohoto typu nejsou schopni přirozeně 

vytvářet vztahy ve společnosti a neumí na ně přiměřeně reagovat. Děti jsou 

zvyklé na své stereotypy, které pro ně nepředstavují nebezpečí. Při dodržení 

zažitých činností a postupů se u těchto jedinců nevyskytují problémy 

s chováním. Pokud však dojde k jejich narušení, reagují výbušně, agresivně, 

poškozují věci, okolní lidi, ale i sami sebe a dostávají se do velkého neklidu. 

Mohou odmítat i jakýkoliv fyzický kontakt. 

 Pasivní typ – pokud jsou tito jedinci vyzváni k aktivitě, nebrání se kontaktu 

s ostatními. Sami by ale žádnou iniciativu neprojevili. Projevy autismu nemusí 

být na první pohled znatelné. Změna nastává ve chvíli, kdy je narušen stereotyp 

denního programu, činností nebo je dítě vystaveno sociálnímu napětí. Nezřídka 

se mohou objevit i projevy lhostejnosti vůči okolí, což může vést k šikaně od 

vrstevníků. 

 Aktivní, ale zvláštní typ – u těchto jedinců se často projevuje hyperaktivita, 

snaží se zapojit do her, aktivit či konverzací. Mívají vyhraněné zájmy a vyžadují 

jejich provádění, což může vyvolat nepochopení v jejich okolí. Tento typ 

jedinců bývá složité získat pro novou aktivitu. Často kladou opakovaně stejné 

otázky, na které vyžadují stejné odpovědi. Tyto otázky dominují jejich 

konverzacím, proto bývá obtížné rozhovory ukončit. Díky neschopnosti zapojit 

se do běžného života mývají jedinci větší sklon k depresím. 
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Představivost 

Jedinci mají do značné míry narušenou schopnost představivosti. Narušení 

představivosti má negativní vliv ve směru imitace, tzn., nerozvíjí se hra jako základní 

stavební kámen učení a vývoje, dále dítě preferuje zájmy mladších dětí a upíná 

se na jednoduché stereotypy, které jsou předvídatelné. Porucha představivosti má za 

následek nedostatečný rozvoj fantazie, nízkou úroveň myšlení i nízké sociální 

dovednosti (nápodoba, sdílená pozornost apod.) (Thorová, 2012). 

 

 

2.1.2 Typy poruch autistického spektra 

V České republice vychází diagnostika poruch autistického spektra z Mezinárodní 

klasifikaci nemocí (MKN-10). Desátá divize Mezinárodní klasifikace nemocí řadí mezi 

pervazivní vývojové poruchy Dětský autismus, Atypický autismus, Rettův syndrom, 

Jiné dezintegrační poruchy, Hyperaktivní poruchu sdruženou s mentální retardací a 

stereotypními pohyby, Aspergerův syndrom, Jiné pervazivní vývojové poruchy, 

pervazivní vývojové poruchy nespecifikované (Jelínková, 2008). 

 Dětský autismus (F84.0) – bývá diagnostikován před třetím rokem života dítěte. 

Projevují se abnormální funkce všech tří oblastí triády – sociální interakce, 

komunikace a opakující se omezené stereotypní chování. Ve ¾ případů bývá 

spojen s mentální retardací (Valenta, Müller, 2007). Dále jej doprovází např. 

separační úzkost, poruchy spánku nebo fobie. Velmi častá bývá také agrese 

mířená na sebe (MKN-10, 2018). 

 Atypický autismus (F84.1) – nesplňuje všechna kritéria dětského autismu. 

Některé oblasti vývoje mohou být méně narušené, jako např. lepší sociální 

komunikace, chybí stereotypní pohyby a zvyklosti. Péče o dítě s atypickým 

autismem však není méně náročná než péče o dítě s dětským autismem, či jinou 

poruchou. (Thorová, 2012). 

 Rettův syndrom (F84.2) – vyskytuje se téměř výhradně u dívek. Problém 

přichází mezi 7. – 24. měsícem věku, kdy se projeví částečná nebo úplná ztráta 

osvojených manuálních a verbálních dovedností. Dále je patrné zpomalení růstu 

hlavy. Bývá k němu přidružena mentální retardace, časté bývají také epileptické 

záchvaty. „Zvláště charakteristická je ztráta funkčních pohybů ruky, stereotypní 



9 

 

kroutivé svírání ruky jakoby „mycí pohyby rukou“, nedostatečné žvýkání, časté 

nadměrné slinění s vyplazováním jazyka“ (Vítková, 2004, 345). 

 Jiná dezintegrační porucha (F84.3) – dříve byla označována jako Hellerův 

syndrom, dezintegrační psychóza nebo infantilní demence. Vývoj probíhá jako u 

intaktních dětí. Nástup dezintegrační poruchy lze pozorovat mezi druhým až 

desátým rokem života dítěte. Nejčastěji se však vyskytuje mezi třetím 

až čtvrtým rokem. Poté dochází ke ztrátě již osvojených dovedností 

(komunikace, sociální interakce, nápodoba). Zhoršení může být náhlé nebo 

může trvat i několik měsíců. Později může dojít k částečné obnově těchto 

dovedností, ale již ne do stavu, ve kterém byly před nástupem poruchy (Valenta, 

Müller, 2007; Thorová, 2012). 

 Hyperaktivní porucha sdružená s mentální retardací a stereotypními pohyby 

(F84.4) – tato porucha bývá velmi obtížně definovatelná. Typický je výskyt 

hyperaktivního syndromu, mentální retardace (IQ nižším než 50) a stereotypních 

pohybů. Často se vyskytuje i sebepoškozování. Při dospívání může dojít 

k záměně hyperaktivity za hypoaktivitu. Klasické sociální narušení autistického 

typu se však nevyskytuje (Hrdlička, 2004). Thorová (2012) stanovila 

diagnostická kritéria pro tuto poruchu: 

- Těžká motorická hyperaktivita – musí se objevovat nejméně 2 symptomy 

z kritérií. 

- Opakující se stereotypní vzorce chování a činností – alespoň jedno z kritérií. 

- IQ nižší než 50. 

- Neobjevuje se sociální narušení autistického typu – alespoň 3 z kritérií. 

- Porucha nesplňuje diagnostická kritéria pro autismus, dětskou dezintegrační 

poruchu nebo hyperkinetickou poruchu. 

 Aspergerův syndrom (F84.5) – u člověka s poruchou sociální komunikace je 

těžké najít hranici mezi tím, jestli se jedná o Aspergerův syndrom, či je jen 

sociálně neobratný. Attwood (2005) charakterizuje tento syndrom jako 

disharmonii ve vývoji osobnosti jedince, v oblasti sociální interakce 

a komunikace. Lidé s touto poruchou mívají monotónní projev a kladou důraz 

na správnost jazyka. Jejich zájmy se často mohou zdát bizarní. Jedinci 

s Aspergerovým syndromem se na první pohled neliší od svých vrstevníků. Je u 

nich patrný pouze odlišný způsob myšlení a komunikace s ostatními. Později je 

https://ndk.cz/search?authors=M%C3%BCller,%20Old%C5%99ich
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možné syndrom rozeznat dle nadprůměrných znalostí v určité oblasti 

(Šporclová, 2016). 

 Jiné pervazivní vývojové poruchy (F84.8) – termín není v Evropě příliš 

uznávaný, jelikož nemá přesně definovaná kritéria diagnózy (Šporclová, 2012).  

K těmto poruchám jsou přiřazeny děti s narušenou triádou ve všech oblastech, 

ale diagnóza neodpovídá ani jednomu typu poruch autistického spektra. Dále 

jsou sem zařazovány děti s výrazně narušenou představivostí, které mají velké 

potíže rozeznat fantazijní představy a realitu, a také děti se schizotypními 

a schiozidními rysy (Thorová, 2012).  

 Pervazivní vývojová porucha nespecifikovaná (F84.9) – jedná se 

o tzv. dočasnou diagnózu. Používá se u dětí v předškolním věku, kdy ještě není 

jistý klinický obraz poruchy. Diagnóza by se měla v pozdějším věku blíže 

specifikovat (Thorová, 2012). 

 

 

2.1.3 Vzdělávání dětí s PAS 

Nezbytným předpokladem výchovy a vzdělávání jedinců s PAS je strukturalizace. 

Je důležité, aby měli jasnou představu o činnostech a úkolech. Okolní prostředí by mělo 

být uspořádané, aby se v něm lépe orientovali. Pokud budou úkoly i prostředí na jedince 

působit chaoticky, ztratí zájem a motivaci k jejich provádění. Nejdůležitějším aspektem 

ve vzdělávání dětí s PAS je individualita (Gillberg, Peeters, 1998). 

Speciální výchovně vzdělávací přístupy jsou jedním z nejefektivnějších způsobů, 

kterým je alespoň částečně možné kompenzovat potíže spojené s poruchami 

autistického spektra. V současnosti existuje velký počet vzdělávacích programů a 

strategií, které pomáhají osobám s PAS. „Neexistuje žádná univerzální ani unikátní 

vzdělávací strategie, která by vyhovovala všem postiženým autismem, každý program je 

jen jednou z možných alternativ. Některé postupy rozvíjejí všechny složky osobnosti 

dítěte, některé se zaměřují na určité dovednosti (komunikace) či oblasti vývoje (emoce, 

sociální vztahy)“ (Jelínková, 2004, 13). Thorová (2012) uvádí tyto vybrané programy 

pro výchovu a vzdělávání jedinců s PAS: 
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Strukturované učení 

Při strukturovaném učení je důležitý individuální přístup a vytváření 

individuálního vzdělávacího plánu. Pomocí tohoto přístupu je u jedinců rozvíjena 

schopnost sebeobsluhy a samostatnosti, jsou využívány alternativní metody 

komunikace. Nacvičují se také sociální dovednosti a pracovní chování. Důležité je, 

aby dítě mělo nastavený pevný a pravidelný řád. Měla by se dodržovat také pravidelná 

dokumentace a pečlivé zaznamenávání informací o chování a práci dítěte. Vychází ze 

vzdělávacích programů, které jsou propagovány v rámci TEACCH programu 

(Vilášková, 2006). Autorka rozlišuje 4 principy strukturovaného učení: 

 Fyzická struktura – organizace prostoru, aby se žák snadno orientoval. 

 Vizualizace – předávání informací ve vizuální podobě, využívají se např. 

písemné pokyny, piktogramy nebo kreslená schémata. 

 Individualizace – využívané metody se přizpůsobují individualitě každého 

dítěte. 

 Vizualizace času – vytvoření denního a pracovního režimu, který je později 

pro dítě předvídatelný a snižuje úzkost. 

 

Teacch program 

Teacch program (Treatment and Education of Autistic and related 

Communication Handicapped Children), neboli Terapie vzdělávání dětí s autismem a 

dětí s příbuznými poruchami komunikace, pochází od odborníka na autismus profesora 

Erica Schoplera ze Spojených států z roku 1966. Program vznikl jako reakce na 

dezinformace a neporozumění autismu (Vítková, 2004). 

V prvních letech se tento program snažil především vyvrátit mýty o autismu, 

že se nejedná o pouhou společenskou uzavřenost lidí před nepříznivými postoji a špatný 

vztah mezi rodiči a dětmi, ale že je vyvolán různými biologickými příčinami. Program 

se neustále rozvíjí a doplňuje týmem expertů (Vítková, 2004).  

Model funguje na principu individuálního plánu vytvořeného pro dítě a aktivního 

zapojení rodičů do programu. Rodiče spolupracují se zdravotníky a po vytvoření 

individuálního plánu je jim poskytnuto speciální školení (Smolíková, 2006). Dle 

Thorové (2012), jsou zásady TEACCH modelu: 

- Individuální přístup k dětem. 
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- Aktivní generalizace dovedností (prostupnost školního a domácího prostředí). 

- Úzká spolupráce s rodinou. 

- Integrace autistických dětí do společnosti. 

- Přímý vztah mezi ohodnocením a intervencí. 

- Pozitivní přístup i k dětem s problematickým chováním, aktivní snaha 

o pedagogickou intervenci vedoucí ke zlepšení chování. 

 

Vzdělávací program Higashi 

Higashi je Japonský model vzdělávání pro děti s autismem, který založila Kiyo 

Kitahara v šedesátých letech 20. století (Thorová, 2012). Základní cvičení v program je 

založeno na aktivitách ve skupině, neřídí se individualitou dítěte. Využívá intenzivní 

pohybové aktivity pro uvolnění vnitřního napětí a ovládání chování. Pomocí tohoto 

přístupu se děti mohou zbavit určitých nevhodných projevů chování. Program není cílen 

na rozvoj komunikace a sociálního porozumění, dítě je stále závislé na skupině 

(Jelínková, 2008).  

Thorová (2012) uvádí 5 principů učení: 

 Učení ve skupině – instrukce pro skupinu 2 – 4 dětí. 

 Rutinou k samostatnosti – strukturovaný denní program zajišťující 

předvídatelnost. 

 Učení imitací – nápodoba hrubé motoriky. 

 Důraz na fyzické cvičení – způsob, jak vyhovět dětem se sklony k repetetivnímu 

chování a pohybovým stereotypům. 

 Výtvarná a hudební výchova – nepostradatelná součást výuky, vysoce 

strukturovaná. 

 

Aplikovaná behaviorální analýza (ABA) 

Jedná se o strukturovaný, propracovaný, systematický a intenzivní intervenční 

program. Terapeutická práce probíhá s každým dítětem v rozsahu až 40 hodin týdně. 

Skládá se z několika oblastí, které jsou rozpracovány do jednotlivých kroků, které si 

dítě musí postupně osvojit (Thorová, 2012). Přístup je zaměřen na pochopení chování 

jedince a na to, jak jedinec svým chováním ovlivňuje prostředí. Pracuje s myšlenkou, že 

pokud je nějaké chování odměněno, je pravděpodobné, že se bude opakovat. Tato 

metoda je aplikována pro různé věkové kategorie, a to jak u lidí intaktních, tak i u lidí se 
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specifickými potřebami. Důležitým principem tohoto programu je individuální přístup 

(Čadilová, Žampachová, 2012). 

 

 

2.1.4 Plavecká výuka dětí s poruchou autistického spektra 

Plavecká výuka je součástí výchovně vzdělávacího procesu. Jejím cílem je 

osvojení komplexních plaveckých dovedností, které zajistí bezpečné zvládnutí vodního 

prostředí i v nepříznivých podmínkách. Zaměřujeme se jak na plaveckou lokomoci, tak 

na technickou úroveň dalších dovedností, které pomohou zvládnout nepříznivé situace, 

jako např. pád do vody a následnou orientaci pod hladinou. Plavecké dovednosti lze 

také využít k podpoře zdraví, regenerace a rozvoji kondice (Čechovská, 2003). V české 

didaktice plavání je plavecká výuka brána jako dlouhodobý proces, který je rozdělen do 

tří navzájem navazujících etap.  

Čechovská, Miler (2008) definují jednotlivé etapy takto: 

 Přípravná plavecká výuka – cílem této etapy je adaptace na vodní prostředí 

a nácvik základních plaveckých dovedností, které jsou nezbytným 

předpokladem pro další nácvik techniky některého z plaveckých způsobů. Do 

přípravné plavecké výuky jsou zahrnovány také aktivity ve vodě s nejmenšími 

dětmi, tzn. kojenecké „plavání“, plavání batolat a dětí předškolního věku. 

- Základní plavecká výuka – jejím cílem je rozvoj dílčích plaveckých dovedností 

a nácvik některého z plaveckých způsobů – kraul, znak nebo prsa. Preferován je 

nácvik sportovních plaveckých způsobů. Důvodem je model účinného zvládnutí 

vodního prostředí. S jedinci je nacvičována technika plaveckých způsobů 

v základní, jednoduché struktuře. 

 Zdokonalovací plavecká výuka – poslední fází plavecké výuky je etapa 

zdokonalovací. Spočívá ve zdokonalování schopností lokomoce ve vodě. Dále 

probíhá nácvik dalších plaveckých způsobů, osvojení si dovedností z oblasti 

aplikovaného plavání (např. zdravotní a záchranné plavání) i rozvoj pohybových 

schopností ve vodě (prvky kondičního tréninku). 

Plavecká výuka je určena jak pro intaktní děti i dospělé, tak pro osoby se 

specifickými potřebami (OSP), kam řadíme i jedince s PAS. Pokud to diagnóza jedinců 

i jejich zdravotní stav dovolí, měla by mít plavecká výuka pro děti s PAS stejnou 
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strukturu a obsah, jako pro běžné jedince. I u osob s PAS bychom tak měli usilovat o 

dosažení tzv. plavecké gramotnosti. Čechovská, Miler (2019) ji dělí na primární a 

následnou. Primární plavecká gramotnost umožňuje dle autorů bezpečné zvládnutí 

vodního prostředí předpokládající osvojení sebezáchranných dovedností adekvátních 

věku. Následná potom představuje zvládnutí plaveckých dovedností pro jejich 

celoživotní využívání, zejména pro podporu zdraví.  

I když by plavecká výuka pro osoby s PAS měla vycházet z té pro běžné jedince, 

vyznačuje se značnými specifiky, které je důležité dodržovat. Jedním z nich je rozhodně 

volba vzdělávacího přístupu. Výše byly popsány ty, které jsou ve výchovně 

vzdělávacím procesu nejčastěji používané. Kromě běžných naukových předmětů je 

jejich aplikace možná i v plavecké výuce. Např. Hubená et. al. (2019) využili ve své 

studii strukturované učení. Stejný přístup využily také Hubená a Baštová (2019), které 

uvádějí zásady plavecké výuky dětí s PAS vycházející z principů strukturovaného 

učení: 

 Individualizace – adaptaci na vodní prostředí nemusí zvládnout každý bez 

problémů. Učitel by měl společně s rodiči sestavit individuální plán plavecké 

výuky pro každého jedince.  

 Strukturalizace – jde především o strukturu prostoru, aby dítě vědělo, co má 

dělat, když je vyslané na dané místo. Dále struktura času, jelikož je pro ně 

vnímání času velice náročné. Jedinci s PAS mívají značné problémy s abstrakcí 

a často se cítí tzv. „ztraceni v moři času“ (Jelínková, 2008). A dále struktura 

činnosti, kdy je třeba dítěti jasně stanovit, co má dělat, s jakou pomůckou a kolik 

opakování. 

 Vizualizace – vizuální vnímání a myšlení mívají lidé s PAS dobré. Díky 

vizualizaci, zvládají lépe strukturu času, prostoru a činností. Dá se říci, že jim 

kompenzuje postižení pozornostních a paměťových funkcí (Jallitschová, 2014).    

 Motivace – motivace je důležitá součást výuky jak pro děti intaktní, tak pro děti 

s PAS. Jedinci s PAS musí mít důvod, proč mají daný úkol provádět. V případě 

potřeby lze stanovit individuální systém odměn za splnění daných úkolů.  

Ze studie Krafta (2019) vyplynulo, že plavecká výuka pro děti s PAS nepřináší 

pouze zdokonalení plavecké techniky, ale i zlepšení sociální interakce a vypořádání 

se s výzvou, která je jim během hodin určena. Výzkum Lawson, D´Adamo, a Campbell 



15 

 

(2019) ukázal, že u rodičů, kteří absolvují plavecké lekce, převládají pozitivní 

zkušenosti, když se výukové metody soustředí na potřeby dítěte. Rodiče cítí větší 

bezpečnost, když se zlepší plavecké kompetence jejich dětí.  

 

 

2.2 PEDAGOGICKÁ KOMUNIKACE 

 

2.2.1 Účastníci pedagogické komunikace 

Pedagogická komunikace je prostředek realizace výchovy a vzdělávání. Výchovně 

vzdělávací cíle, obsahy a metody v edukačním procesu tedy nevystupují přímo, ale 

zprostředkovaně, tzn. pomocí verbální a neverbální komunikace učitele a žáka (Gavora, 

1987). 

Mezi účastníky pedagogické komunikace řadíme učitele a žáka. Učitelem 

rozumíme všechny edukátory, kteří se věnují výchově a vzdělávání dětí i dospělých. 

Jsou to např. vychovatel, trenér, vedoucí zájmového kroužku atd. Žáky jsou myšleni 

všichni jedinci, kteří jsou vychováváni ve výchovně vzdělávacím prostředí, např. 

student, sportovec, doktorand atd. Komunikace nemusí probíhat pouze ve školní třídě, 

ale i v jiných zařízeních, jako je např. tělocvična, klubovna, nebo dílna (Gavora, 2005). 

Dle Průchy (1997) roli učitele zastává většinou jednotlivec, stojící proti 20 – 30 

jedincům. V tomto případě učitel komunikuje se skupinou, jako celkem a ne jednotlivci. 

Tento typ vyučování se nazývá masová komunikace.  

Dle Gavory (2005) je třída malá komunita s konkrétními lidmi, kteří vstupují 

do vzájemných vztahů skrze komunikaci. Autor popisuje typy vztahů v běžné třídě: 

 Učitel – žák 

 Učitel – třída 

 Učitel – skupina žáků 

 Žák – třída 

 Žák – skupina žáků 

 Žák – žák 

 Skupina žáků – skupina žáků 

 Skupina žáků – třída. 
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Dále autor dělí tyto vztahy na symetrické a asymetrické. Mezi asymetrické patří 

první tři výše uvedené vztahy. Asymetrie je dána nadřazeností učitele nad žáky a jeho 

rozhodování o mnohých otázkách komunikace. Ostatní vztahy řadí autor mezi 

symetrické, tzn., že jsou si žáci v komunikaci rovnocenní. Jedná-li se však o práci 

ve skupině, často bývá jedna skupina nadřazená.  

 

 

2.2.2 Struktura pedagogické komunikace 

Strukturou komunikace jsou myšleny základní charakteristiky každé komunikace, 

tudíž kdo s kým komunikuje, kdo je iniciátorem a jakým směrem komunikace probíhá 

(Mareš, Křivohlavý, 1995). Jedná se o uspořádání komunikační situace, tedy aktérů 

komunikace a komunikačního spojení mezi nimi (Šeďová et. al., 2011). 

Nakonečný (2009) určuje tři základní činitele struktury komunikace: 

 Komunikátor – osoba sdělující. 

 Komunikant – osoba přijímající sdělení. 

 Komuniké – obsah sdělení. 

 

„V personální interakci se role komunikátora a komunikanta střídá a komuniké 

má povahu procesu, v čase se odehrávajícího děje“ (Nakonečný, 2009, 289). 

Flanders (1970) dle svého pozorovacího systému Flanders Interaction Analysis 

System uvádí, že dvě třetiny výuky vyplňuje verbálními aktivitami učitel a zbylou jednu 

třetinu vyplňují žáci. Z jeho výzkumu vyplívá, že dvě třetiny výuky jsou tvořeny 

výkladem a otázkami na studenty. 

Samuhelová (1988) rozděluje komunikaci ve školní třídě do tří struktur: 

 Obousměrná komunikace – jedná se o nejčastější komunikaci (42 % výskytu). 

Komunikace mezi učitelem a žákem je ve formě dialogu. Typicky se vyskytuje 

při opakování a zkoušení. 

 Jednosměrná komunikace od učitele ke třídě – druhá nejvyužívanější 

komunikace (30 % výskytu). Jedná se o monolog, který se používá při výkladu 

nového učiva, hodnocení třídy atd. 
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 Jednosměrná komunikace od učitele k žákovi jako jednotlivci – nejméně častá 

komunikace (10 % výskytu). Sdělování příkazů, pokynů, kladení otázek atd., 

kdy žák však slovně neodpovídá. 

Autorka také uvádí, že pokud učitel používá pouze malé množství komunikačních 

struktur, vede to ke stereotypnímu charakteru hodin. 

 

 

2.2.3 Formy pedagogické komunikace 

Pedagogická komunikace se dělí na přímou na nepřímou. V přímé hovoří učitel 

s dítětem a v nepřímé zprostředkovává komunikaci tištěný či jiný, např. elektronický 

materiál (Vališová, Kasíková et. al., 2007). „Jazyk, řeč je důležitým předpokladem 

styku mezi lidmi (sociální komunikace)“ (Nelešovská, 2005, 83). „Sociální komunikace 

má stránku obsahovou a stánku formální. Sociální psychologii jednak zajímá, co si 

v sociálním styku lidé sdělují, jednak jak si to sdělují“ (Mareš, Křivohlavý, 1995, 18). 

Dle Prokešové (2009) užívá pedagogická komunikace různých prostředků sdělování. 

Autorka rozděluje formy takto:  

 

Verbální komunikace 

Ve verbální komunikaci jednáme na základě zvukové, písemné nebo jiné grafické 

formy řeči. Při procesu přenosu informací dojde pouze k minimální ztrátě smyslu 

sdělení (Vališová, Kasíková et. al., 2007). „Učitel a žáci společně konstruují významy. 

Společně hledají odpovědi, vysvětlení a dochází k závěrům. Žáci musí reagovat na to, 

co řekne učitel a naopak, učitel reaguje na to, co řekli žáci. Učitel je přirozeně 

dominantním prvkem v komunikaci, a proto je to on, kdo vede žáky ke zpřesňování 

výroků, k prostupné aproximaci ke správné, žádoucí, vhodné nebo zajímavé odpovědi. 

Je to společná komunikace“ (Gavora, 2005, 53). Mareš a Křivohlavý (1995) uvádí 

rozdělení do několika fází sdělování ve směru učitel – žák: 

 Fáze záměru – udává smysl slovní formulaci. 

 Fáze sdělení – cíleno na příjemce, který poslouchá či čte sdělení. 

 Fáze dekódování sdělení – odhalení smyslu. Odhalení smyslu se však nemusí 

přesně shodovat s původním významem komunikátora. Jako hlavní prostředek 
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ke zpřesnění smyslu sdělení slouží komunikace. Kalous, Obst et. al. (2002) 

uvádí tři mluvní orgány, které se podílejí na tvorbě řeči: 

 Ústrojí dechové – dech je správným předpokladem dobrého mluvení. Učitelé by 

si měli osvojit tzv. dechovou ekonomii – vědomé řízení dýchání, usnadňující 

mluvení. 

 Ústrojí hlasové – umožňuje zvukovou podobu daného sdělení. U hlasu 

hodnotíme tři aspekty, které tvoří jeho akustické vlastnosti – výšku, barvu a sílu. 

Dále by měl učitel získávat vlastnosti jako je ohebnost a vytrvalost hlasu. 

Křivohlavý (1987) s dalšími autory je rozdělili na tyto charakteristiky: 

- Intenzita hlasu. 

- Barva hlasu.  

- Délka projevu.  

- Rychlost mluvního projevu.  

- Přestávky a pauzy v řeči. 

- Akustická náplň přestávek.  

- Přesnost řeči.  

- Způsob předávání slova.  

 Ústrojí artikulace – „Artikulační technika je zaměřena na přesné a pečlivé 

tvoření hlásek a hláskových spojení. Napomáhá pohotové a srozumitelné 

výslovnosti. Poněvadž se správná a výrazná artikulace učitele odráží v řeči žáků, 

je třeba, abychom jí věnovali značnou pozornost v průběhu celé profesní 

přípravy“ (Nelešovská, 2005, 119). 

 

Nonverbální komunikace 

Jedná se o tzv. pohybové chování, kde využíváme gesta, mimiku, pozici těla atd. 

k záměrným, ale i nezáměrným sdělením. V mezilidské komunikaci tvoří 

55 % sdělovacích aktů mimika, 38 % akustické nelingvistické projevy a jen 7 % slovní 

sdělení (Kalhous, Obst, 2002). Nonverbální komunikace umožňuje přenášet postoje a 

emocionální stavy. Gesty, mimikou a tónem hlasu může učitel dát najevo radost, 

spokojenost, sympatie či nesympatie nebo také hněv. Tyto signály může vysílat i žák 

směrem k učiteli a spolužákům. Část nonverbálního vyjadřování je dána biologicky od 

narození, větší část je však naučená a je osvojována během socializace (Gavora, 2005). 

Dle Nelešovské (2005) neverbálně sdělujeme emoce, zájem o sblížení, snažíme se u 
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druhého vytvořit dojem, kdo jsem já, snažíme se záměrně ovlivnit partnerův postoj, 

řídíme chod vzájemného styku. 

Křivohlavý (1988) rozděluje neverbální sdělování na: 

- sdělování výrazem obličeje (miminka),  

- sdělovaní gesty (gestika),  

- sdělování pohyby (kinezika),  

- sdělování pohledy,  

- sdělování fyzickými postoji (posturologie),  

- sdělování dotykem (haptika), 

- sdělování vzájemným přiblížením nebo oddálením (proxemika), 

- sdělování úpravou zevnějšku.  

 

Komunikace činem 

Činy se v tomto smyslu rozumí jednání mezi učiteli a žáky a naopak. Jedná se 

především o postoje, např. postoj učitele k nepřipravenému žákovi, k různým 

výchovným situacím či k individualitě a specifickým potřebám žáka (Křivohlavý 1987). 

„Komunikační čin žáka může mít za určitých okolností podobu sdělení o tom, jaký je 

jeho aktuální vztah ke škole, k vyučovacímu předmětu, k učiteli, k učení, ke 

spolužákům. Žák např. nosí nebo nenosí domácí úkoly, ve škole provádí požadované 

činnosti pečlivě, nebo je odbývá (ať už jde o práci ve třídě, v laboratoři, v dílně)“ 

(Mareš, Křivohlavý, 1995, 18). 

 

 

2.3 DIDAKTICKÁ INTERAKCE 

 

2.3.1 Vymezení pojmu didaktická interakce 

„V souvislosti s komunikací se často používá také pojem interakce. Jedná se o 

vzájemné působení nebo ovlivňování. Můžeme říci, že lidé jsou téměř pořád ve 

vzájemné interakci. Důraz je na slově vzájemné, tj. nejde o jednostranné působení. I 

když se to na první pohled nezdá, každý mezilidský styk je interakcí“ (Gavora, 2005, 9). 

Dle Vybírala (2009) má na naše chování vliv i osoba, se kterou právě nekomunikujeme, 

ale jsme s ní v nějakém vztahu. Nejblíže ke slovu interakce má pojem vztah. K 
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předávání informací dochází také v didaktické interakci, kterou vnímáme jako 

specifický případ sociální komunikace (Janíková, 2011). 

Didaktická interakce se popisuje jako vzájemné působení mezi učitelem a žákem. 

Vzájemné působení se dá detailně popisovat a analyzovat a poté poskytnout učiteli 

zpětnou vazbu (Průcha, Walterová, Mareš, 2013). Janíková (2011) uvádí, že 

v didaktické interakci tvoří učitel s žákem společenskou jednotku, ve které probíhají 

sociální vztahy, chování a postoje, jež ji ovlivňují.  

 

 

2.3.2 Didaktická interakce v tělesné výchově 

Janíková (2011) vysvětluje specifika výuky tělesné výchovy dle studií K. 

Widmera (1982). Zmíněný autor ve shodě s Watzlawickem (1999) popsali tři rozdílné 

roviny ve výuce tělesné výchovy: 

 Obsahová rovina – obsah vyučovaného předmětu. 

 Vztahová rovina – vztahy mezi interakčními partnery, míra empatie mezi 

učitelem a žákem. 

 Kontextuální rovina – veškerá specifika související s konkrétním 

prostředím, ve kterém se interakce odehrává. 

 

Žáci jsou plně zapojeni do výuky a mají možnost vlastního projevu. Oproti 

naukovým předmětům je v tělesné výuce výkon žáka jasně pozorovatelný a měřitelný, 

nedostatky nelze skrýt. Porovnávání mezi žáky může mít vliv jak negativní, tak 

pozitivní. V tomto ohledu je i na učitele kladen tlak z hlediska posuzování studentů a 

navozování pozitivní motivace. V tělesné výchově je výhodou včasná zpětná vazba, 

která může působit jako motivace ke zlepšení. Další nedílnou součástí aktivit učitele 

v tělesné výchově je organizování mimoškolních akcí jako např. sportovních kurzů 

a zájmových kroužků (Janíková, 2011). 

Velký vliv při interakci mezi učitelem a žákem hraje také prostředí, ve kterém se 

předmět odehrává. V tělesné výchově je toto prostředí specifické. Výuka tělesné 

výchovy může probíhat např. v tělocvičně, na stadionu, hřišti či v plaveckém bazénu. 

Prostředí ovlivňuje jak činnost učitele, tak i žáka (Hubená, 2018).  
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2.3.3 Metody sledování didaktické interakce v tělesné výchově 

Počátky zkoumání didaktické interakce v tělesné výchově spadají až do 50. let 

20. století. Zpočátku se jednalo spíše o kvantitativní sledování kvality výuky. 

Pozorovala se fyzická zátěž a aktivní pohyb žáků během vyučování tělesné výchovy. 

Další indikátory výuky, především didaktická interakce (učitel – žák), se začaly 

pozorovat až od 70. let 20. století. Posuzovaly se vyučovací činnosti učitele a učební 

činnosti žáků. Pomocí výsledků bezpřístrojového měření fyzické zátěže žáků dle 

odhadových tabulek, či sledování palpačním způsobem vzniklo doporučení pro fyzické 

zatížení žáků během hodin tělesné výchovy. Jako ukazatel kvality výuky byla brána 

tzv. fyziologická křivka hodiny tělesné výchovy (Mužík et. al., 2013).  

„Ve výzkumech pedagogické komunikace a interakce se využívá celá řada 

různých výzkumných postupů, metod, technik a nástrojů – od pozorovacích archů až po 

počítačem podporované analýzy videozáznamů“ (Janíková, 2011, 40). Autorka uvádí 

nejznámější metody pozorování: 

 

Model observačního zkoumání sociální interakce - R. F. Bales (1950) 

V tomto modelu se zaznamenávají data o procesech (druhy interakce) 

a strukturách (kdo s kým interaguje) v malých skupinách – např. ve třídách. Jedná se 

o 12 kategorií, které popisují osobnostní znaky, které se projevují v interakcích. Jsou 

zařazeny do dvou skupin sociálně emočních a dvou skupin neutrálních úkolových 

(Švec, 2002). 

Rozdělení oblastí dle Balese (1950, 129): 

- Sociálně-emoční oblast – pozitivní reakce: 

- Prokazuje solidaritu (podporuje status toho druhého, poskytuje pomoc, 

odměňuje se). 

- Uvolňuje napětí, vtipkuje, směje se, projevuje uspokojení. 

- Souhlasí, projevuje pasivní akceptování, porozumění, shoduje se, 

vyhovuje. 

- Úkolová oblast – neutrální odpovědi: 

- Dává návrh, usměrnění, samostatnost jiným. 

- Poskytuje mínění, hodnocení, analýzu vyjadřuje city nebo přesvědčení, 

přání. 

- Poskytuje orientaci (informuje, opakuje, objasňuje, potvrzuje). 
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- Úkolová oblast – neutrální otázky: 

- Požaduje orientaci, informaci, opakování, potvrzení. 

- Požaduje mínění, hodnocení, rozbor, vyjádření citů a smýšlení. 

- Požaduje návrh, usměrnění, možné způsoby činnosti. 

- Sociálně-emoční oblast – negativní reakce: 

- Nesouhlasí, projevuje pasivní zamítnutí, odepírá pomoc. 

- Projevuje napětí, žádá o pomoc, vzdálí se. 

- Projevuje antagonismus, snižuje status toho druhého, usiluje o 

sebeobhajobu nebo sebepotvrzení. 

Model umožňuje sekvenční analýzu výskytu těchto kategorií. Lze je vystihnout 

také jako dvojice v následujících dimenzích (Janíková, 2011): 

- orientace (6. a 7. kategorie), 

- hodnocení (5. a 8. kategorie), 

- kontrola (4. a 9. kategorie), 

- rozhodování (3. a 10. kategorie), 

- redukce napětí (2. a 11. kategorie), 

- reintegrace (1. a 12. kategorie). 

Jak jednotlivci, tak i skupina jsou označeni číslem. Během určitých momentů se 

do tabulek zapisuje kód příslušné kategorie. Kód poukazuje na to, jak v daném 

momentu účastník komunikoval. Systém popisuje četnost aktivit daného účastníka, 

posloupnost činnosti a jejich struktury. 

 

Flandersův pozorovací systém (FIAS) – N. Flanders (1970) 

Flandersův pozorovací systém je nejčastěji používán pro sledování stylu vedení 

učební skupiny a na vyhodnocování komunikace ve třídě. Základ tvoří teorie tzv.  

přímého a nepřímého působení učitele. Přímé působení ubírá žákovi volnost a 

spontánnost a také zhoršuje žákovi výsledky. Nepřímé působení naopak dává žákovi 

větší volnost, zvyšuje iniciativu a přináší lepší výsledky (Janíková, 2011). Systém je 

jednoduchý, obsahuje pouze 10 kategorií (Bellack, 1968): 
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Řeč učitele: 

- Nepřímé působení: 

- Učitel akceptuje pocity žáků. 

- Učitel chválí a povzbuzuje žáky. 

- Učitel akceptuje nebo využívá žákovy myšlenky. 

- Učitel klade otázky. 

- Přímé působení: 

- Učitel přednáší, vysvětluje učivo. 

- Dává instrukce. 

- Učitel kritizuje nebo prosazuje vlastní autoritu. 

Řeč žáka: 

- Žák odpovídá. 

- Žák vyvíjí vlastní iniciativu. 

Zbytková kategorie: 

- Ticho ve třídě, pauzy, zmatek, nejasná komunikace. 

 

Během pozorování se každé 3 sekundy zapisuje do sloupce číslo kategorie, podle 

toho, co se ve třídě děje. Do tabulky se čísla zapisují dle vzoru matice a současně se 

čísla spojují do dvojic. Záznam se provádí po dobu dvaceti minut, až celé vyučovací 

hodiny. 

 

Bellackova metoda mikroanalýzy – A. A. Bellack (1966) 

Bellack (1968) s kolektivem pojednávají o zachycení dění ve vyučování. 

Zapisování probíhá pomocí kódů. Uvádějí, že to, co se děje ve třídách, tvoří složitý 

komplex v interakcích mezi učiteli a žáky. Tento komplex tvoří čtyři kategorie: 

- strukturace, 

- kladení požadavků, 

- odezva na tyto požadavky, 

- reakce na tuto odezvu. 

 

Metoda se zaměřuje na verbální komunikaci ve výuce. Funguje na podkladě 

poslouchání nahrávek z výuky a provádění kódování do protokolů. Zápis se provádí do 

řádků, z nich každý vyjadřuje jednu aktivitu, nekryjící se s větou. Jedna aktivita může 
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obsahovat několik vět a současně jedna věta může obsahovat několik aktivit. Kódování 

probíhá na základě těchto kategorií analýzy: 

- řečník nebo subjekt jednání, 

- typ pedagogické aktivity, 

- učivo a jeho charakteristika, 

- logické operace s tímto učivem, 

- počet řádků záznamu (pod bodem 3 a 4), 

- způsob výuky, 

- logické operace podílející se na ni, 

- počet řádků záznamů (pod bodem 6 a 7). 

 

Analýza didaktické interakce (ADI) – L. Dobrý et. al. (1996) 

V České republice byla metoda vyvíjena autory Lubomírem Dobrým, Vratislavem 

Svatoněm, Janou Šafaříkovou a Zdenou Marvanovou od 70. let 20. století (Mužík et. al., 

2013). „Analýza didaktické interakce (ADI) je výzkumná metoda využívající 

observační, záznamní a výpočetní techniky. Ty umožňují získat empirická data o 

činnostech účastníků didaktického procesu – učitele a žáků – ve vyučovací jednotce 

(VJ) tělesné výchovy“ (Dobrý et. al., 1996, 25). Autoři uvádí 9 kategorií, kterými je 

tvořen systém ADI: 

 První kategorie – formy chování učitele, které tvoří zjevnou část učitelovy 

činnosti. 

 Druhá kategorie – formy chování žáka ve funkci, tzn. výkon role, do níž byl 

delegován žák učitelem. 

 Třetí kategorie – formy chování skupiny žáků ve funkci, tzn. výkon role, do níž 

byla delegována skupina žáků učitelem. 

 Čtvrtá kategorie – formy projevu učitele. 

 Pátá kategorie – druhy postojové aktivity a míry vyjádření věcného obsahu – 

postojová aktivita se diferencuje na integraci, dominanci a neutrálnost. 

 Šestá kategorie – druhy činnosti, které jsou předmětem didaktické interakce. 

 Sedmá kategorie – druhy činnosti žáka determinující současně vztah učitele 

v didaktické interakci k žákovi. 

 Osmá kategorie – druhy činnosti skupiny žáků determinující současně vztah 

učitele v didaktické interakci ke skupině. 
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 Devátá kategorie – druhy činnosti celé třídy nebo zbývající části třídy, 

determinující vztah učitele v didaktické interakci ke třídě. 

 

Modifikovaná analýza didaktické interakce (MADI) – V. Süss, Z. Marvanová (2009) 

„Zatímco metoda ADI byla vytvořena pro potřeby hodnocení vyučovací činnosti 

stávajících učitelů tělesné výchovy a pro záznam dění ve vyučovací hodině (zpracování 

výsledků provádějí výzkumníci), Modifikovaná analýza didaktické interakce (MADI) 

má umožnit posuzování didaktických výstupů studentů učitelství tělesné výchovy, a to 

zároveň s jejich sebereflektivním podílem na vyhodnocení. Kategorie původní metody 

ADI jsou redukovány na ty, které Süss a Marvanová, autoři MADI, pokládají za 

nejdůležitější pro hodnocení didaktických dovedností studentů v tělesné výchově“ 

(Mužík et. al., 2013, 207). MADI slouží jako zjednodušená metoda pro vyhodnocování 

získaných dat. Kategorie vycházející z ADI jsou zredukované následovně: 

 První kategorie – beze změny, obsahuje základní činnosti učitele. 

 Druhá a třetí kategorie – tyto kategorie nejsou do MADI nezařazeny. 

 Čtvrtá kategorie – „Ze čtvrté kategorie, která obsahuje formy projevu 

učitele, jsme zařadili jen ty subkategorie, které předpokládáme, že se 

budou objevovat v pedagogických výstupech studentů“ (Süss, Marvanová, 

2009, 3). 

 Pátá kategorie – tato kategorie byla zjednodušena a rozdělena na 2 

subkategorie: 

- vyjádření míry obsahu – zda má projev věcný obsah či 

nikoliv, 

- posuzování postojové aktivity učitele – zda se jedná o 

pozitivní či negativní projev, případně neutrální. 

 Šestá kategorie – je zredukována na 3 subkategorie: 

- učební činnost – veškeré činnosti vztahující se k učení, 

- organizační činnost – činnosti, které souvisí 

s organizací aktivit a pomůcek, 

- jiná – činnosti, které nebylo možné zařadit do 

předcházejících. 

 Sedmá, osmá a devátá kategorie – „kategorie 7, 8 a 9 se vztahují k činnosti 

žáka, skupiny a třídy. Obsahují stejné subkategorie, determinující současně 
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vztah učitele v didaktické interakci k žákovi, resp. ke skupině či celé třídě. 

Kategorie 9. se zaznamenává vždy. Kategorie 7. a 8. pouze tehdy, probíhá-

li přímá didaktická interakce mezi učitelem a žákem, resp. učitelem 

a skupinou. V těchto případech je třída (9. kategorie), buď v nepřímé 

recepci, nebo v činnosti bez přímé kontroly učitele“ (Süss, Marvanová, 

2009, 4 – 5). 
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3. CÍLE A ÚKOLY PRÁCE, VÝZKUMNÉ OTÁZKY 

 

3.1 CÍL PRÁCE 

Cílem práce bylo popsat a analyzovat interakční profil dvou instruktorek 

(začínající a s dlouholetou praxí), které vedou plaveckou výuku dětí s poruchami 

autistického spektra (PAS). Získané poznatky přispějí k objektivizaci představ 

o didaktické interakci v pohybovém učení ve vodě u dětí s poruchami autistického 

spektra. 

Pro hodnocení didaktické interakce byla od každé instruktorky vybrána jedna 

plavecká lekce. Vzhledem ke specifické potřebě probanda byly pořízeny záznamy 

celých plaveckých lekcí, aby nedošlo k narušení průběhu vyučovací jednotky 

a didaktická interakce tak byla lépe pozorovatelná.  

 

 

3.2 ÚKOLY PRÁCE 

Samotnému výzkumu předcházelo stanovení jednotlivých úkolů: 

 Provést rešerši odborné literatury, která bude vytvářet teoretické zázemí pro 

danou problematiku. 

 Stanovit výzkumný soubor. Oslovit instruktorky plavání dětí s PAS ohledně 

pořízení videozáznamů plaveckých lekcí.  

 Podat žádost k Etické komisi FTVS UK za účelem schválení výzkumu. 

 Pořídit videozáznamy lekcí plavání dětí s PAS. 

 Zpracovat teoretickou část práce. 

 Kódování plaveckých lekcí obou instruktorek pomocí metody MADI.  

 Analyzovat výsledky kódovaných videozáznamů. 

 Vyhodnotit závěry. 

 Sepsat závěrečnou zprávu.  

 



28 

 

3.3 VÝZKUMNÉ OTÁZKY 

Pro řešení tohoto výzkumného problému jsme si stanovili následující výzkumné 

otázky: 

 

1) Jaké formy učitelova chování budou u instruktorek převládat? 

Předpokládáme, že nejčastější formou chování učitele bude u obou instruktorek 

instrukce. Druhou nejvíce zastoupenou pak bude korekce a zpětná informace. 

 

2) Jaká bude nejčastější forma projevu učitele? 

Očekáváme, že nejčastěji bude u instruktorek využíván řečový projev. 

 

3) Jaký druh postojové aktivity (integrační, dominantní, neutrální) bude při vedení 

plaveckých lekcí u instruktorek převažovat? 

Domníváme se, že většina projevů bude mít integrační charakter. 
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4. METODIKA VÝZKUMU  

 

4.1 CHARAKTERISTIKA VÝZKUMNÉHO SOUBORU  

Výzkumný soubor tvořily instruktorky plavání, které vedou plaveckou výuku dětí 

s poruchou autistického spektra. Do našeho výzkumu byly vybrány dvě instruktorky. 

Jedna s několikaletou praxí s plaveckou výukou intaktních dětí a dospělých i dětí s PAS. 

Druhá je začínající instruktorka plavání dětí s PAS. Na základě analýzy pořízených 

videozáznamů byly stanoveny interakční profily obou instruktorek a následně došlo 

k jejich porovnání. 

 

Instruktorka 01 

Tato instruktorka je absolventkou magisterského studijního programu Tělesná 

výchova a sport se specializací plavecké sporty na Fakultě tělesné výchovy a sportu 

Univerzity Karlovy. Je držitelkou profesní kvalifikace Učitel plavání „A“ a trenér 

plavání II. třídy. Plaveckou výuku dětí a dospělých vede od roku 2012. V roce 2013 

začala působit také jako instruktorka plavání dětí s PAS. 

 

Instruktorka 02 

Druhá instruktorka je studentka bakalářského studijného oboru Aplikovaná 

tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami na Fakultě tělesné výchovy 

a sportu Univerzity Karlovy. Od září 2019 začala působit v organizaci NAUTIS jako 

asistentka v plavecké výuce dětí s PAS, v roce 2020 se pak stala instruktorkou této 

výuky. 

 

Proband s PAS 

Do našeho výzkumu byl vybrán proband ve věku 8 let. Ve 3 letech mu byl 

diagnostikován dětský autismus. Dále mu byla ve 4 letech diagnostikována vývojová 

dysfázie (porucha postihující vývoj řeči) a hyperaktivita. Plaveckou výuku (kojenecké 

plavání a následně přípravnou plaveckou výuku) navštěvuje od 6 měsíců. 
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4.2 METODY PRÁCE 

Vzhledem ke stanovenému cíli této práce a k výzkumným otázkám jsme v naší 

práci využili následující výzkumné metody: 

 Zúčastněné pozorování – přímá účast na plavecké výuce dětí s PAS. 

 Pořizování videozáznamů – pořízení videozáznamů plaveckých lekcí 

obou instruktorek. 

 Nezúčastněné pozorování – využito při analýze 

videozáznamů plaveckých lekcí. 

 Metoda modifikované analýzy didaktické interakce (MADI) – kódování 

plaveckých lekcí obou instruktorek. 

Ke zpracování této práce byly použity metody kvalitativního a kvantitativního 

výzkumu. „Kvantitativní výzkum využívá náhodné výběry, experimenty a silně 

strukturovaný sběr dat pomocí testů, dotazníků nebo pozorování. Konstruované 

koncepty zjišťujeme pomocí měření, v dalším kroku získaná data analyzujeme 

statistickými metodami s cílem je explorovat, popisovat, případně ověřovat pravdivost 

našich představ o vztahu sledovaných proměnných“ (Hendl, 2016, 42). 

Kvalitativní výzkum se od kvantitativního liší tím, že k datům neaplikujeme 

předem dané kategorie podle pevných pravidel. V kvalitativním výzkumu jsou hledány 

sémantické vztahy mezi analýzou a interpretací dat a spojují se do kategorií a logických 

celků (Švaříček, Šeďová, 2014). 

 

Zúčastněné pozorování 

V zúčastněném pozorování se pozorovatel sám účastní dění v dané zkoumané 

situaci. „Výzkumník přistupuje k pozorování s vědomím toho, že sociální svět je 

spoluvytvářen subjektivními významy a zkušeností konstruovanou účastníky sociální 

situace“ (Hendl, 2016, 197). Dle Švaříčka, Šeďové (2014) se jedná o dlouhodobé 

a systematické sledování aktivit přímo ve sledovaném terénu, které má za cíl objevit 

a reprezentovat sociální život a procesy v něm. Zúčastněný pozorovatel má dvě hlavní 

úlohy – přímou účast na interakcích a pozorování zkoumaného cíle.  

V našem případě probíhalo zúčastněné pozorování jako přímá účast na obou 

lekcích plavání dětí s PAS. V rámci pozorování byly také pořízeny videozáznamy 

těchto vyučovacích jednotek. 
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Pořizování videozáznamů 

Pořizováním videozáznamů zachycujeme data, která nám zprostředkovávají 

situace v daných kontextech. V pedagogických výzkumech je pořizování videozáznamů 

velmi využívanou metodou (Janík, Miková, 2006). Podmínkou kvalitního pořízení 

videozáznamů je dle Švaříčka, Šeďové (2014) patřičné vybavení, tzn. videokamera, 

paměťové karty nebo úložiště, na kterém budou videozáznamy uloženy. Nezbytný je 

také zácvik kameramana s daným zařízením. 

V naší práci bylo nezbytné k pořizování videozáznamů přistupovat obezřetně. 

Děti s PAS jsou velmi specifická skupina. Výraznější pohyb při natáčení v okolí bazénu 

by mohl způsobit ztrátu jejich pozornosti a v nejhorším případě také předčasné 

ukončení celé lekce.  

 

Nezúčastněné pozorování 

Během nezúčastněného pozorování sledujeme danou situaci, aniž by o tom 

sledovaný subjekt věděl. Toto pozorování je umožněno díky technickým prostředkům, 

jako je například pořízený videozáznam. Nevýhodou ale může být zkreslení, popřípadě i 

omezení kvality pozorování (Švaříček, Šeďová, 2014).  

Pro potřeby našeho výzkumu bylo nezúčastněné pozorování využito při analýze 

plaveckých lekcí obou instruktorek pomocí metody MADI. Námi pořízené 

videozáznamy byly přehrávány pomocí multimediálního přehrávače VLC media player. 

 

Modifikovaná analýza didaktické interakce (MADI) 

Pro stanovení interakčních profilů obou instruktorek plavání a jejich následné 

porovnání byla využita metoda MADI. Popisu a kategoriím ADI a MADI jsme se již 

věnovali v kapitolách kapitole 2.3.3, tudíž je nyní nebudeme hlouběji popisovat.  
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4.3 POSTUP PRÁCE 

 

4.3.1 Pořizování videozáznamů lekcí plavání dětí s PAS 

Původním záměrem této práce byla analýza didaktické interakce mezi učitelem 

a žákem ve skupinové plavecké výuce dětí s PAS. Nepříznivá pandemická situace 

v České republice ovšem způsobila několikaměsíční uzavření plaveckých bazénů. 

Výuka plavání tedy nebyla možná. Po zmírnění opatření proti šíření onemocnění SARS-

CoV-2 (Covid-19) byla pro potřeby této práce umožněna alespoň výuka individuální. 

Natáčení lekcí probíhalo v plavecké laboratoři Flum na UK FTVS, který má rozměry 

6 × 2,5 m. Jedná se o bazén s nastavitelným protiproudem, který jsme pro náš výzkum 

nevyužili.  

Sběr dat (pořizování videozáznamů plaveckých lekcí) jsme rozdělili do dvou dnů. 

První den proběhla lekce pod vedením instruktorky 01, druhý den lekci vedla 

instruktorka 02. Obě lekce trvaly 30 minut. Pro pořízení videozáznamů z obou lekcí 

jsme využili digitální videokameru Panasonic HC-V380. Aby bylo možné lépe zachytit 

všechny didaktické situace, kamera byla mobilní, tzn. nebyla umístěna na stativu. 

Natáčení probíhalo bez přerušení záznamu.  

 

 

4.3.2 Kódování plaveckých lekcí  

Pro kódování obou pořízených videozáznamů plaveckých lekcí jsme v naší práci 

využili metodu MADI. Činnost učitele a žáka je zaznamenávána do jednoduchého 

programu v Microsoft Excel. Velkou výhodou tohoto programu je automatické 

vyhodnocení výsledků a jejich uspořádání do přehledných tabulek. Nezbytným 

předpokladem práce s programem je důsledné zaškolení hodnotitelů. 

Při otevření programu je nutno vyplnit jména hodnotitelů, jméno hodnoceného 

studenta (případně učitele, instruktora apod.), učivo, téma výstupu a datum a místo 

výstupu/ lekce. V případě naší práce bylo učivo plavání a téma výstupu byl: „Rozvoj 

ZPD a znakařských nohou“.  

V případě, že hodnotitel všechny údaje vyplnil, je možné zahájit analýzu. 

Hodnocení videozáznamu probíhá po 5 sekundách. Každá ze 7 kategorií obsahuje 
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několik subkategorií (viz. kapitola 2.3.3). Po označení některé z nich se program 

automaticky přepne na následující kategorii.  

Po vyplnění všech kategorii se program automaticky přepne na závěrečný list, 

který nabízí další možnosti: 

 Dalších 5 sekund – ukončení dílčí analýzy jednoho záznamu a přepnutí na 

dalších 5 sekund. 

 Stejný čas – pokračovaní ve stejném záznamu. Tato volba se využívá 

v případě, že ve stejném záznamu proběhlo více didaktických interakcí.  

 Ukončení záznamu – úplné ukončení analýzy. 

 Stejný záznam – opakování – opakování celé dílčí analýzy a stejných 

hodnot. 

 

 

4.3.3 Zpracování výsledných dat 

Program MADI po ukončení celé analýzy automaticky vytvoří tabulku s danými 

informacemi (viz. přílohová část číslo 5 a 6): 

Vstupní informace:  

 Jméno a příjmení hodnotitele.  

 Jméno a příjmení pozorovaného studenta/ učitele.  

 Učivo.  

 Téma výstupu.  

 Čas zahájení analýzy.  

 Datum a místo výstupu.  

Výstupní informace:  

 Čas ukončení analýzy – zaznamená se automaticky po skončení záznamu.  

 Kategorie analýzy didaktické interakce.  

 Celková četnost znaků v kategorii.  

 Četnost znaků v kategorii vyjádřená v procentech. 

 

Ve výsledné tabulce jsou uvedeny hodnoty absolutních (označení n JDI) a 

relativních četností (označení % JDI) ve všech 7 kategoriích. Díky automatickému 
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zpracování dat je analýza jednodušší než v původní ADI, jelikož přepis záznamů 

vyučovacích jednotek nemusí probíhat ručně (Hubená, 2019). 
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5. VÝSLEDKOVÁ ČÁST 

 

5.1 VYHODNOCENÍ 1. KATEGORIE MADI 

První kategorie se zabývá formou učitelova chování. Jsou zde zařazeny 

subkategorie: instrukce, korekce, zpětná informace, pozorování, oznámení, dotaz, 

recepce, posuzování, spoluúčast a nejasná situace. 

 

Hodnocení instruktorky 01 v 1. kategorii 

U první instruktorky byla nejvíce zastoupena subkategorie instrukce (39 %). 

Druhou nejčastější pak byla korekce, což jsme od zkušené instruktorky očekávali. 

Jednalo se o 15 % lekce. Korekcí je myšlena změna v prováděné činnosti, která se 

vztahuje ke kritickým místům daného úkolu. Další poměrně četně zastoupenou 

subkategorií byla recepce (13 %). Tato hodnota je dána zejména dotazy probanda na 

vybavení bazénu v průběhu provádění zadaných úkolů. Na tyto otázky bylo nezbytné 

odpovědět, aby mohla lekce dále pokračovat. Zpětná informace tvořila 11 % z lekce této 

instruktorky. Jednalo se především o informace, které se vztahovaly k průběhu nebo 

výsledku dané činnosti.  

Pozorování proběhlo ve výuce první instruktorky pouze v 7 %. Jelikož byl bazén 

malý a času na pozorování nebylo tolik, jako by bylo v klasickém plaveckém bazénu 

o délce 25 či 50 metrů. Posuzování (4 %) se vztahuje k hodnocení výkonu probanda. 

V případě instruktorky 01 se jednalo především o pozitivní hodnocení, např. „výborně“, 

„super“, „to je ono“. Dotaz byl v lekci první instruktorky položen dvanáctkrát. Jednalo 

se především o otázky typu „Můžeme teď zkusit plavat pod vodou?“. Oznámení bylo 

shodně s dotazem využito dvanáctkrát. Spoluúčast (2 %) jsme zaznamenali především 

v závěrečné části lekce, kdy měl proband za úkol skoky do vody z okraje bazénu a bylo 

nezbytné mu dát dopomoc v podobě držení za ruku, aby nespadl. Nejasná situace se 

v případě instruktorky 01 nevyskytla vůbec. 
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1. kategorie n JDI % JDI 

Instrukce 113 39 

Korekce 45 15 

Zpětná informace 32 11 

Pozorování 19 7 

Oznámení 12 4 

Dotaz 12 4 

Recepce 38 13 

Posuzování 13 4 

Spoluúčast 7 2 

Nejasná situace 0 0 

Celkem 291 100 

Tab. 1. Vyhodnocení instruktorky 01 v 1. kategorii MADI 

 

Hodnocení instruktorky 02 v 1. kategorii 

U druhé instruktorky stejně jako u první převládala během lekce instrukce. 

Jednalo se o vyjádření požadavků, které chceme, aby proband provedl. Instrukce byla 

použita ve 37 % lekce. Druhou nejvíce využívanou formou chování byla u této 

instruktorky recepce (11 %). I u této instruktorky kladl proband otázky, na které bylo 

nezbytné odpovídat. Zpětná informace tvořila 10 % z plavecké lekce této instruktorky. 

Další často využívanou formou chování byla korekce (9 %). Instruktorka 02 

využívala tuto formu především v momentech, kdy proband nechtěl daný úkol vykonat, 

např. situace, kdy se položil na vodu bez odrazu od stěny („Vrať se ke stěně, pokrč nohy 

a pořádně se odraz.“). 9 % z lekce tvořilo oznámení. Týkalo se zejména informací, které 

se nevztahovaly k nějakému pohybovému úkolu nebo činnosti, např. „Ještě jednou 

uděláme šipku do vody a půjdeme z bazénu.“ V malém množství se u této instruktorky 

objevily ještě formy chování dotaz (8 %), pozorování (7 %), spoluúčast (4 %) a nejasná 

situace (2 %). 
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1. kategorie n JDI % JDI 

Instrukce 95 37 

Korekce 23 9 

Zpětná informace 25 10 

Pozorování 18 7 

Oznámení 22 9 

Dotaz 20 8 

Recepce 28 11 

Posuzování 11 4 

Spoluúčast 9 4 

Nejasná situace 5 2 

Celkem 256 100 

Tab. 2. Vyhodnocení instruktorky 02 v 1. kategorii MADI 

 

Porovnání hodnocení obou instruktorek v 1. kategorii 

U obou instruktorek byla dominující subkategorie instrukce. Je to dáno zejména 

velikostí bazénu, kdy bylo nezbytné po každém bazénu instrukci opakovat. Druhou 

nejčetnější byla u instruktorky 01 korekce (15 %) a u instruktorky 02 recepce (11 %). 

Tato skutečnost může být dána většími zkušenostmi instruktorky 01 s vedením plavecké 

výuky dětí. Větší zastoupení recepce přisuzujeme aktuálnímu stavu probanda, kdy se 

více zajímal o prostředí bazénu. Podobných hodnot dále obě instruktorky dosáhly 

v subkategoriích pozorování (7 %), posuzování (4 %) a spoluúčast (2 % a 4 %). Naopak 

odlišná subkategorie je oznámení (4 % a 9 %).  

 

 

Graf 1. Souhrnné vyhodnocení instruktorek v 1. kategorii MADI 
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5.2 VYHODNOCENÍ 4. KATEGORIE MADI 

Čtvrtá kategorie obsahuje formy projevu učitele. Patří do ní subkategorie: řečový 

projev, řečový a pohybový projev, pohybový projev spojený s mlčením, nonverbální 

akustický projev, mlčení a jiný projev. 

 

Hodnocení instruktorky 01 ve 4. kategorii 

Nejčastěji využívanou formou byl řečový projev (56 %). Jde zejména o situace, 

kdy instruktorka probandovi sdělovala instrukce k dané činnosti nebo odpovídala na 

jeho dotazy. Instruktorka 01 také často využívala řečový a pohybový projev (36 %). Do 

této subkategorie lze zahrnout např. kontaktní dopomoc při provádění znakařských 

nohou apod. Mlčení a pohybový projev spojený s mlčením se objevovaly minimálně, 

jelikož lektorka byla s probandem většinu času v přímé komunikaci. Subkategorie jiné a 

nonverbální akustický projev nebyly využity. 

 

4. kategorie n JDI % JDI 

Řečový projev 163 56 

Řečový a pohybový projev 105 36 

Pohybový projev spojený s mlčením 9 3 

Nonverbální akustický projev 1 0 

Mlčení  13 4 

Jiné 0 0 

Celkem 291 100 

Tab. 3. Vyhodnocení instruktorky 01 ve 4. kategorii MADI 

 

Hodnocení instruktorky 02 ve 4. kategorii 

Také u instruktorky 02 byla nejčastěji využita forma řečový projev (68 %). 

20 % z celkového času lekce tvořil řečový a pohybový projev, kdy bylo potřeba 

k řečovému projevu přidat pohybovou ukázku daného cvičení, např. správná poloha 

paží u znakových nohou apod. Minimálně se pak v průběhu lekce vyskytlo mlčení 

(7 %), pohybový projev spojený s mlčením (4 %) a nonverbální akustický projev (1 %). 
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4. kategorie n JDI % JDI 

Řečový projev 175 68 

Řečový a pohybový projev 50 20 

Pohybový projev spojený s mlčením 10 4 

Nonverbální akustický projev 2 1 

Mlčení  19 7 

Jiné 0 0 

Celkem 256 100 

Tab. 4. Vyhodnocení instruktorky 02 ve 4. kategorii MADI 

 

Porovnání hodnocení obou instruktorek ve 4. kategorii 

U obou instruktorek převládal řečový projev (56 % a 68 %) a řečový a pohybový 

projev (36 % a 20 %). U instruktorky 01 je dle výsledků viditelné, že využívá řečový 

projev spojen s pohybovým výrazně častěji než instruktorka 02. Ostatní subkategorie 

byly u obou instruktorek zastoupeny minimálně. 

 

 

Graf 2. Souhrnné vyhodnocení instruktorek ve 4. kategorii MADI 

 

 

5.3 VYHODNOCENÍ 5. KATEGORIE MADI 

Pátou kategorii dělíme na dvě části. První část se zabývá mírou vyjádření obsahu. 

Otázka zní, zda informace, kterou instruktorka podává, obsahuje věcný význam či 

nikoliv. Druhá část se vztahuje k postojové aktivitě a to, jestli se jedná o projev 

integrační, dominantní nebo neutrální. 
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Hodnocení instruktorky 01 v 5. kategorii: 

U informací od první instruktorky převažoval věcný význam a to v 67 % lekce. 

Většina sdělení se tedy vztahovala přímo k nácviku dané činnosti. Projevy, které věcný 

význam neobsahovaly, se vyskytly ve 33 % lekce.  

Ve druhé části 5. kategorie je viditelná naprostá převaha integračního projevu a to 

v 89 % lekce. Instruktorka se většinu času soustředila na probanda, motivovala jej 

k provádění činností a pozitivně reagovala na výkon.  Dále se objevoval projev 

neutrální (8 %). Jde o situace, kdy postojová aktivita učitele nemá integrační ani 

dominantní charakter. Dominantní projev se objevoval jen minimálně (3 %). 

 

5. kategorie n JDI % JDI 

Obsahuje projev věcný význam? 
  

Ano  196 67 

Ne 95 33 

Jedná se o integrační nebo dominantní 

projev?   

Integrační 259 89 

Dominantní 8 3 

Neutrální 24 8 

Celkem 291 100 

Tab. 5. Vyhodnocení instruktorky 01 v 5. kategorii MADI 

 

Hodnocení instruktorky 02 v 5. kategorii 

I u této instruktorky převažují projevy s věcným významem a to v 55 % z plavecké 

lekce. Poměrně vysoké procento projevů bez věcného významu (45 %) přisuzujeme 

menší soustředěnosti probanda a častějšímu pokládání otázek, než tomu bylo v případě 

první lekce. 

Z hlediska druhu postojové aktivity dominoval i v tomto případě projev integrační 

(57 %). Instruktorka byla s probandem v neustálém kontaktu, soustředila se na jeho 

pozitivní stimulaci a dopomoc při prováděné činnosti. Poměrně velké množství projevů 

této instruktorky mělo charakter neutrální (28 %). Dominantní projev (15 %) byl využit 

nejčastěji při korekci a zpětné vazbě k probandovi. Objevovala se kritika a negativní 

postoj ke špatně provedené činnosti.  
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5. kategorie n JDI % JDI 

Obsahuje projev věcný význam? 
  

ano  141 55 

ne 115 45 

Jedná se o integrační nebo dominantní 

projev?   

Integrační 146 57 

Dominantní 39 15 

Neutrální 71 28 

Celkem 256 100 

Tab. 6. Vyhodnocení instruktorky 02 v 5. kategorii MADI 

 

Porovnání hodnocení obou instruktorek v 5. kategorii 

U obou instruktorek dominuje projev s věcným významem. U instruktorky 01 

tvořil 67 % z plavecké lekce, u instruktorky 02 55 %. V případě projevu bez věcného 

významu byl více zastoupen u instruktorky 02 (45 %).  

Typ projevu převažuje u obou instruktorek integrační. U instruktorky 01 se 

jednalo o převážnou většinu projevů, naopak dominantní a neutrální byly zastoupeny 

minimálně. Oproti instruktorce 01 bylo u instruktorky 02 více projevů neutrálních 

(28 %) i dominantních (15 %). 

 

 

Graf 3. Souhrnné vyhodnocení instruktorek v 5. kategorii MADI 
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5.4 VYHODNOCENÍ 6. KATEGORIE MADI 

Obsahem šesté kategorie je druh činnosti, která v daný moment probíhá. 

Subkategorie jsou tedy: učební činnost, organizační činnost nebo činnost jiná. 

 

Hodnocení instruktorky 01 v 6. kategorii 

Převážnou část lekce této instruktorky tvořila učební činnost (66 %). Jedná se 

o situace, kdy instruktorka podávala instrukce k nové činnosti, podávala korekci, 

zpětnou informaci apod. Organizační činnost se vyskytla ve 22 % plavecké lekce. Byla 

využita například v situacích, kdy bylo potřeba s probandem přeplavat na druhou stranu 

bazénu nebo když se měnily plavecké pomůcky. Subkategorie jiná (12 %) v tomto 

případě znamenala okolnosti, kdy s probandem probíhala recepce. 

 

6. kategorie n JDI % JDI 

Učební činnost 192 66 

Organizační činnost 65 22 

Jiná 34 12 

Celkem 291 100 

Tab. 7. Vyhodnocení instruktorky 01 v 6. kategorii MADI 

 

Hodnocení instruktorky 02 v 6. kategorii 

U druhé instruktory taktéž převažovala učební činnost, která probíhala v 48 % 

plavecké lekce. Jednalo se o stejné situace jako u lektorky 01. Organizační činnost byla 

také poměrně výrazně zastoupena. Byla využita například v případě, kdy se proband 

potřeboval dostat k okraji bazénu, aby se mohl odrazit od stěny před vyplavání nebo 

když lezl na stěnu bazénu, aby mohl provést skok do vody. Jiná činnost potom tvořila 

16 % z celé lekce. Stejně jako u instruktorky 01 jde o situace, kdy instruktorka 

odpovídala na probandovy otázky apod. 

 

6. kategorie n JDI % JDI 

Učební činnost 123 48 

Organizační činnost 92 36 

Jiná 41 16 

Celkem 256 100 

Tab. 8. Vyhodnocení instruktorky 02 v 6. kategorii MADI 
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Porovnání hodnocení obou instruktorek v 6. kategorii 

Ve většině případů převládala u obou instruktorek učební činnost (66 % a 48 %), 

tedy taková, která se vztahuje přímo k prováděné činnosti. Organizační činnost se více 

vyskytovala u instruktorky 02. Subkategorii jiná, kam jsme zařadili např. odpovědi na 

probandovy otázky nebo jeho odpočinek mezi úkoly, dosáhla u obou instruktorek 

podobných hodnot (01 – 12 %, 02 – 16 %). 

 

 

Graf 4. Souhrnné vyhodnocení instruktorek v 6. kategorii MADI 

 

 

5.5 VYHODNOCENÍ 7. KATEGORIE MADI 

Sedmá kategorie je zaměřena na činnost žáka, která determinuje současně vztah 

učitele v didaktické interakci k žákovi. Obsahuje subkategorie: přímá recepce, nepřímá 

recepce, výkon činnosti pod přímou kontrolou, výkon činnosti bez přímé kontroly, 

odpověď a vlastní iniciativa.  

 

Hodnocení instruktorky 01 v 7. kategorii 

V této kategorii převládala subkategorie výkon činnosti pod přímou kontrolou 

(66 %). Vzhledem k tomu, že instruktorka byla s probandem ve vodě a výuka 

probíhala pouze ve dvojici instruktorka – proband, byly většinou v blízkém kontaktu, 

ať už přímém, slovním nebo jenom v pozorování. Instruktorka většinou probandovi 

s činností dopomáhala nebo jej korigovala, aby činnost provedl správně. Další 
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subkategorií, která se ve výuce vyskytovala, byla přímá recepce (22 %). Jedná se o 

situaci, kdy dítě pouze pasivně přijímá informace od instruktorky.  

Subkategorie vlastní iniciativa se objevovala ve chvílích, kdy proband začal dávat 

otázky, které se netýkají výuky. V našem případě se jednalo např. o situaci, kdy se dítě 

začalo instruktory 01 ptát, „Co dělá tahle věc?“ atd. Odpověď (3 %) byla využita 

v případech, kdy lektorka položila otázku, na kterou byla vyžádána odpověď, např. 

„vezmeš si tuhle modrou desku?“, tato otázka si vyžádala odpověď „Jo!“ Subkategorie 

nepřímá recepce a výkon činnosti bez přímé kontroly se během lekce nevyskytly 

vůbec.  

 

7. kategorie n JDI % JDI 

Přímá recepce 63 22 

Nepřímá recepce 0 0 

Výkon činnosti pod přímou kontrolou 192 66 

Výkon činnosti bez přímé kontroly 0 0 

Odpověď 9 3 

Vlastní iniciativa 27 9 

Celkem 291 100 

Tab. 9. Vyhodnocení instruktorky 01 v 7. kategorii MADI 

 

Hodnocení instruktorky 02 v 7. kategorii 

I v lekci instruktorky 02 převládala subkategorie výkon činnosti pod přímou 

kontrolou (51 %). Odůvodnění této převahy je stejné, jako u instruktorky 01. Přímá 

recepce se vyskytovala ve 34 % lekce. Objevila se většinou v situacích, kdy 

instruktorka popisovala následující činnost a proband pasivně a nečinně přijímal 

informace, např. „Teď poplaveme znakové nohy s destičkou na břiše.“ V malém 

množství se v lekci této instruktorky dále vyskytla vlastní iniciativa (10 %) a odpověď 

(5 %). Výkon činnosti bez přímé kontroly zde nebyl zastoupen vůbec.  
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7. kategorie n JDI % JDI 

Přímá recepce 86 34 

Nepřímá recepce 0 0 

Výkon činnosti pod přímou kontrolou 131 51 

Výkon činnosti bez přímé kontroly 0 0 

Odpověď 13 5 

Vlastní iniciativa 26 10 

Celkem 256 100 

Tab. 10. Vyhodnocení instruktorky 02 v 7. kategorii MADI 

 

Porovnání hodnocení obou instruktorek v 7. kategorii 

U obou instruktorek shodně dominuje subkategorie výkon činnosti pod přímou 

kontrolou (66 % a 51 %). Je to dáno zejména individuální výukou, tzn. výuka jeden na 

jednoho. Velkou výhodou tohoto typu výuky je mimo jiné také cílené podávání zpětné 

informace a korekce. Druhou nejvíce zastoupenou subkategorií pak byla přímá recepce. 

Častější výskyt ukázala analýza u instruktorky 02 (34 %). Minimálních hodnot u obou 

instruktorek pak dosáhla vlastní iniciativa (9 % a 10 %) a odpověď (3 % a 5 %). 

Vzhledem k tomu, že se jednalo o individuální výuku, výkon činnosti bez přímé kontroly 

se v lekcích nevyskytl vůbec. 

 

 

Graf 5. Souhrnné vyhodnocení instruktorek v 7. kategorii MADI 
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5.6 VYHODNOCENÍ 8. A 9. KATEGORIE MADI 

Osmá kategorie se vztahuje k činnosti skupiny žáků a současně determinuje vztah 

učitele v didaktické interakci ke skupině. Devátá kategorie determinuje vztah učitele 

v didaktické interakci ke třídě. 

Vzhledem k pandemické situaci byla studie prováděna pouze s jedním 

probandem. Z tohoto důvodu kategorie 8 a 9 nebyly při analýze lekcí hodnoceny, 

jelikož determinují interakci ve skupině a ve třídě. Hodnoty v tabulkách tedy ukazují 

nulu. 

 

8. kategorie n JDI % JDI 

Přímá recepce 0 0 

Nepřímá recepce 0 0 

Výkon činnosti pod přímou kontrolou 0 0 

Výkon činnosti bez přímé kontroly 0 0 

Odpověď 0 0 

Vlastní iniciativa 0 0 

Celkem 0 0 

Tab. 11. Vyhodnocení obou instruktorek 8. kategorie MADI 

 

 

9. kategorie n JDI % JDI 

Přímá recepce 0 0 

Nepřímá recepce 0 0 

Výkon činnosti pod přímou kontrolou 0 0 

Výkon činnosti bez přímé kontroly 0 0 

Odpověď 0 0 

Celkem 0 0 

Tab. 12. Vyhodnocení obou instruktorek 9. kategorie MADI 
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6. DISKUSE 

V této práci jsme se zabývali didaktickou interakcí dvou instruktorek plavecké 

výuky dětí s PAS. Vzhledem k nepříznivé pandemické situaci nemohl být naplněn 

původní záměr práce a to, uskutečnit sběr dat na skupinové plavecké výuce dětí s PAS. 

Po rozvolnění nejpřísnějších opatření proti šíření nemoci byla umožněna alespoň 

individuální výuka s jedním probandem. Sběr dat proběhl v plavecké laboratoři Flum na 

UK FTVS. Délka obou lekcí byla 30 minut. I přes změnu formy výuky byl cíl práce, 

tedy porovnat činnost začínající instruktorky plavání dětí s PAS a té s dlouholetou 

praxí, dodržen.  

Pro výzkum jsme si stanovili 3 výzkumné otázky (viz. kapitola 3.3).  

První otázka se vztahovala na formy učitelova chování v 1. kategorii MADI. 

Předpokládali jsme, že bude převažovat instrukce a dále se objeví korekce a zpětná 

informace. V případě instruktorky 01 nám vyšlo pořadí instrukce, korekce a recepce. U 

instruktorky 02 se objevily subkategorie v pořadí instrukce, recepce a zpětná informace. 

Předpoklad se tedy naplnil pouze z části. Instrukce převládala u obou instruktorek, jak 

bylo očekáváno. U instruktorky 01 byla druhá nejčastější forma chování korekce. 

Předpokládáme, že je to dáno většími zkušenost s plaveckou výukou, které se odrážejí 

také ve využívání korekce. Instruktorka 02 je méně zkušená, tudíž se u ní korekce 

projevila v nižší četnosti. Vyšší četnost, než jsme očekávali, se objevila u subkategorie 

recepce (13 % u instruktorky 01, 11 % u instruktorky 02). Domníváme se, že poměrně 

četný výskyt je dán jednak specifickou potřebou probanda (jeho diagnózou) a také 

individuální výukou, která umožňuje lepší komunikaci s probandem.  

Druhá otázka byla zaměřena na nejčastější formy projevu učitele (4. kategorie 

metody MADI). Očekávali jsme, že nejčastěji bude využíván řečový projev. U obou 

instruktorek se hypotéza potvrdila (58 % - instruktorka 01, 68 % - instruktorka 02). 

Další využitou formou byl řečový a pohybový projev, který se častěji vyskytl u 

instruktorky 01. Tuto skutečnost si vykládáme tak, že instruktorka 01 více využívá 

řečový projev doplněný o pohybovou ukázku, které by měly být nedílnou součástí 

každého výchovně vzdělávacího procesu.  

Třetí otázka se týkala druhu postojové aktivity, tedy 5. kategorie v metodě MADI. 

Očekávali jsme, že nejčastěji se bude objevovat postojová aktivita integrační. Hypotéza 

se potvrdila v obou případech. U instruktorky 01 se jednalo o velkou převahu 
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integračního postoje a to v 89 % z plavecké lekce. U instruktorky 02 se jednalo o 58 % 

lekce. Tento výsledek si vykládáme tak, že instruktorka 02 nemá tolik zkušeností 

s plaváním dětí s PAS. Její reakce na provedení činnosti byly tedy občas doprovázeny 

kritikou či násilným přinucováním danou činnost provádět bez korekce či vysvětlení 

chyby, kterou proband prováděl. 

Výzkumem didaktické interakce dle MADI v individuálních lekcích se zabýval 

např. Lehovec (2011). Jednalo se o porovnání interakce mezi učitelem a žákem ve 

výuce sjezdového lyžování, kde zkoumal 5 instruktorů. U 4 z 5 instruktorů převládala 

v 1. kategorii MADI instrukce, shodně jako v případě naší práce. Ve 4. kategorii MADI 

převládal v práci Lehovce řečový a pohybový projev, zatímco v našem výzkumu to byl 

řečový projev. Ve větší míře je u zmíněného autora zastoupeno pozorování, což může 

být ovlivněno druhem pohybové činnosti (sportu). 

Podobnému výzkumu se také věnovala Hubená (2012). Její práce byla zaměřena 

na didaktickou interakci mezi učitelkou a dítětem v přípravné plavecké výuce. 

Porovnávány byly 2 učitelky mateřské školy, které vedou přípravnou plaveckou výuku 

3-4 letých dětí. Zajímavé porovnání s touto prací nastalo především v 5. kategorii 

metody MADI. V první vyučovací jednotce jsou téměř shodné hodnoty u integračního a 

dominantního projevu, u jedné z učitelek (44,44 % integrační, 44,02 % dominantní). U 

učitelky druhé je také viditelný vyšší počet dominantního projevu, než se objevoval 

v našem výzkumu. Tuto skutečnost lze vysvětlit tak, že námi hodnocené plavecké lekce 

proběhly individuální formou, kde se převaha integračního projevu očekává spíše než ve 

výuce skupinové.  

Oproti výše uvedeným pracím, se v našem výzkumu více vyskytla vlastní 

iniciativa probanda. Tato skutečnost může být opět dána specifičností PAS našeho 

probanda. V porovnání s již výše zmíněnou prací Hubené (2012), se jedná o hodnoty: 

1,7 %, 1,9 % (hodnocení jedné učitelky ve dvou lekcích), 2,05 %, 2,07 % (hodnocení 

druhé učitelky ve dvou lekcích), výskytu ve vyučovací jednotce. V našem výzkumu se 

vlastní iniciativa objevila v 9 % u instruktorky 01 a v 10 % u instruktorky 02. Dalším 

faktorem ovlivňujícím tento fakt je větší únava probanda, kdy vyžadoval častější 

odpočinek mezi plněním zadaných úkolů. Je třeba brát v úvahu také formu plavecké 

lekce, tzn. zda se jedná o skupinovou výuku nebo o individuální.  
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Zajímavé porovnání se nabízí také s prací Jedličkové (2011). Výzkum se zabýval 

interakcí mezi učitelem a žákem ve skupinové výuce lyžování. V této práci byla 

hodnocena interakce tří učitelů rakouské lyžařské školy. Zajímavé zde může být 

porovnání s 1. kategorií, a to v četnosti výskytu subkategorie recepce, která se u 

zmíněných učitelů objevovala jen v malém procentu. U prvního učitele se objevila 

v 6 % z lekce, u druhého v 7,3 % a u třetího ve 3 %. V našem případě se u instruktorky 

01 recepce objevila ve 13 % z vyučovací jednotky a u instruktorky 02 v 11 %. Odlišné 

hodnoty mohou být opět ovlivněny formou výuky.  

Všechny výše zmíněné práce se zabývaly výukou intaktních dětí nebo dospělých. 

Náš výzkum byl prováděn na probandovi s poruchou autistického spektra. Hlubší 

porovnání výsledků naší práce s podobně zaměřenými výzkumy bohužel není možný, 

protože dosud žádná studie pomocí metody MADI nebyla provedena s osobami se 

specifickými potřebami, tzn. s nějakým druhem zdravotního postižení, oslabení nebo 

poruchy.  
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7. ZÁVĚR 

Cílem práce bylo popsat a analyzovat interakční profil dvou instruktorek plavání 

(začínající a s dlouholetou praxí) dětí s PAS. Jejich porovnáním následně přispět 

k objektivizaci představ o didaktické interakci ve výuce plavání dětí s poruchami 

autistického spektra.  

I přes úpravu původního záměru práce, díky nestandartním podmínkám 

souvisejícím s pandemií SARS-CoV-2 (Covid-19), se nám podařilo získat potřebné 

materiály, pro provedení výzkumu.  

Analyzovali jsme didaktickou interakci instruktorek a pozorovali především jejich 

formy chování a projevu a druhy postojové aktivity. Z porovnání vyplynulo, že 

nejčastější formou chování byla instrukce, předmětem interakce učební činnost.  

Instruktorky měly odlišnou délku praxe s výukou plavání dětí s PAS. Tato 

skutečnost se projevila v některých výsledcích. Největší rozdíl nastal ve 4. kategorii 

obsahující formy projevu učitele, kdy se u zkušené instruktorky (01) častěji vyskytoval 

řečový a pohybový projev. Další rozdíl je patrný v kategorii 7 (druhy činnosti žáka 

determinující současně vztah učitele v didaktické interakci k žákovi). U zkušené 

instruktorky převládala subkategorie výkon činnosti pod přímou kontrolou ve vyšší 

četnosti, než u začínající instruktorky (66 % a 51 %).  

Před zahájením výzkumu jsme si předem stanovili 3 výzkumné otázky 

a předpokládané odpovědi. U jedné z odpovědí se předpoklad potvrdil. U dalších dvou 

se vyskytují drobné odchylky nebo je výsledek u jednotlivých instruktorek rozdílný.  

Výsledky získané tímto výzkumem mohou být přínosné pro budoucí, začínající i 

dlouholeté instruktorky plavání dětí s PAS a mohou přispět ke zkvalitnění výuky 

plavání dětí s PAS.  
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2. INFORMOVANÝ SOUHLAS PROBAND 

 
Vážený pane, vážená paní, 

v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými 

právními předpisy (jakož jsou zejména Helsinská deklarace, přijatá 18. Světovým 

zdravotnickým shromážděním v roce 1964 ve znění pozdějších změn (Fortaleza, Brazílie, 2013); 

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zejména ustanovení § 28 odst. 

1 zákona č.  372/2011 Sb.) a Úmluva o lidských právech a biomedicíně č. 96/2001, jsou-li 

aplikovatelné), Vás žádám o souhlas s účastí Vaší dcery/Vašeho syna ve výzkumném projektu 

na UK FTVS v rámci bakalářské práce s názvem Didaktická interakce v plavecké výuce dětí 

s poruchami autistického spektra prováděné v plavecké laboratoři UK FTVS, José Martího 31, 

162 52 Praha 6 – Veleslavín.  

 
Projekt bude probíhat v období od listopadu 2020 do května 2021. 

K projektu nebude využita žádná finanční podpora. 

Cílem bakalářské práce bude popsat a analyzovat interakční profil dvou instruktorek (začínající 

a s dlouholetou praxí), které vedou plaveckou výuku dětí s poruchami autistického spektra, a 

přispět tak k objektivizaci představ o didaktické interakci v pohybovém učení ve vodě u dětí 

s poruchami autistického spektra. 

Vaše dítě se bude účastnit standardních lekcí plavání, s tím, že natáčení proběhne ve dvou 

lekcích. Jednu z lekcí povedu já, předkladatel a druhou lektorka Mgr. Kristýna Hubená, Ph.D., 

do které nebudu zasahovat. Během výzkumu nebude poznat rozdíl oproti standardním hodinám. 

Pro potřeby této práce budou pořízeny videozáznamy některých lekcí. 

Doba trvání lekce bude 30 minut. Videozáznam bude proveden z celé lekce plavání. 

Výzkum bude probíhat pouze na základě pořízení videozáznamů a pozorování.  

Projektu se mohou účastnit pouze instruktorky, které vedou plaveckou výuku dětí s poruchou 

autistického spektra.  

Účastníci by neměli během výuky poznat rozdíl mezi klasickou lekcí a lekcí výzkumnou. 

Jedná se o neinvazivní metodu výzkumu. Bezpečnost bude zajištěna standardním způsobem. 

Rizika spojená s testováním nepřesáhnou rizika očekávaná u běžné plavecké výuky, které jsou 

testovaní zvyklí vykonávat pravidelně v rámci výuky. Rodiče účastníků i lektorky budou 

dopředu obeznámeni s výzkumem a všem bude předložen informovaný souhlas k dobrovolnému 

podpisu. Údaje uváděné v bakalářské práci budou zcela anonymní. Bezpečnost bude zajištěna 

standardním způsobem. Rizika spojená s testováním nepřesáhnou rizika tohoto typu výzkumu. 

Samotná výuka by probíhala i mimo výzkum a není součástí výzkumu. Na bezpečnost při výuce 

bude dohlížet Mgr. Kristýna Hubená, Ph.D. dlouholetá instruktorka plavání děti s PAS.  

Testování se nezúčastní osoby s akutním (zejména infekční) onemocněním či v úrazu a 

v rekonvalescenci po onemocnění či úrazu. 

Přínosem výzkumu bude přispět k objektivizaci představ o didaktické interakci v pohybovém 

učení ve vodě u dětí s poruchami autistického spektra. 

Účast Vašeho dítěte v projektu je dobrovolná a nebude finančně ohodnocená. 

S celkovými výsledky a závěry výzkumného projektu se můžete seznámit např. na e-mailové 

adrese: lindanovakova111@seznam.cz 

 

Ochrana osobních dat: Data budou shromažďována a zpracovávána v souladu s pravidly 

vymezenými nařízením Evropské Unie č. 2016/679 a zákonem č. 110/2019 Sb. – o zpracování 

osobních údajů. Budou získávány následující osobní údaje: jméno, příjmení, data z pozorování, 

které budou bezpečně uchovány na heslem zajištěném počítači v uzamčeném prostoru, přístup 

k nim bude mít hlavní řešitel. 

Uvědomuji si, že text je anonymizován, neobsahuje-li jakékoli informace, které jednotlivě či ve 

svém souhrnu mohou vést k identifikaci konkrétní osoby - budu dbát na to, aby jednotlivé osoby 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.slg.cz/umluva-o-lidskych-pravech-a-biomedicine
mailto:lindanovakova111@seznam.cz
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nebyly rozpoznatelné v textu práce. Osobní data, která by vedla k identifikaci účastníků 

výzkumu, budou bezprostředně do 1 dne po testování anonymizována. 

Získaná data budou zpracovávána, bezpečně uchována a publikována v anonymní podobě 

v bakalářské práci, případně v odborných časopisech, monografiích a prezentována na 

konferencích, případně budou využita při další výzkumné práci na UK FTVS. 

 

Pořizování videí účastníků: Pro potřeby tohoto výzkumu budou pořízeny videozáznamy lekcí 

plavání dětí s PAS. Pozornost bude zaměřena zejména na činnost učitele při vedení těchto lekcí. 

Pořízené videozáznamy budou sloužit pouze pro zpracování této práce, nebudou tedy nikde 

zveřejněny. Přístup a práci s těmito daty bude mít pouze hlavní řešitel práce, případně vedoucí 

práce. Neanonymizované videozáznamy budou bezprostředně po ukončení výzkumu smazány a 

před smazáním budou bezpečně uchovány na heslem zajištěném počítači v uzamčené místnosti. 

Videozáznam nebude nikdy publikován. Při pořizování videí budu dbát na to, aby na videa 

nebyly natáčeny osoby, které nejsou součástí výzkumu. 

Pořizování fotografií/audio nahrávek účastníků: Během výzkumu nebudou pořizovány žádné 

fotografie ani audionahrávky. 

V maximální možné míře zajistím, aby získaná data nebyla zneužita. 

 

 

Jméno a příjmení předkladatele a hlavního řešitele a projektu: Linda Nováková                     

 

Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení:  

Linda Nováková                    Podpis:........................ 

 

 

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně souhlasím 

s účastí ve výše uvedeném projektu a že jsem měl(a) možnost si řádně a v dostatečném čase 

zvážit všechny relevantní informace o výzkumu, zeptat se na vše podstatné týkající se účasti ve 

výzkumu a že jsem dostal(a) jasné a srozumitelné odpovědi na své dotazy. Byl(a) jsem 

poučen(a) o právu odmítnout účast ve výzkumném projektu nebo svůj souhlas kdykoli odvolat 

bez represí, a to písemně Etické komisi UK FTVS, která bude následně informovat 

předkladatele projektu. Dále potvrzuji, že mi byl předán jeden originál vyhotovení tohoto 

informovaného souhlasu. 
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3. INFORMOVANÝ SOUHLAS INSTRUKTORKY 

 

Vážená paní,  

v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými 

právními předpisy (jakož jsou zejména Helsinská deklarace, přijatá 18. Světovým 

zdravotnickým shromážděním v roce 1964 ve znění pozdějších změn (Fortaleza, Brazílie, 2013); 

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zejména ustanovení § 28 odst. 

1 zákona č.  372/2011 Sb.) a Úmluva o lidských právech a biomedicíně č. 96/2001, jsou-li 

aplikovatelné), Vás žádám o souhlas s Vaší účastí ve výzkumném projektu na UK FTVS 

v rámci bakalářské práce s názvem Didaktická interakce v plavecké výuce dětí s poruchami 

autistického spektra prováděné v plavecké laboratoři UK FTVS, José Martího 31, 162 52 Praha 

6 – Veleslavín.  

Projekt bude probíhat v období od listopadu 2020 - květen 2021. 

K projektu nebude využita žádná finanční podpora. 

Cílem bakalářské práce bude popsat a analyzovat interakční profil dvou instruktorek (začínající 

a s dlouholetou praxí), které vedou plaveckou výuku dětí s poruchami autistického spektra, a 

přispět tak k objektivizaci představ o didaktické interakci v pohybovém učení ve vodě u dětí 

s poruchami autistického spektra. 

Způsob zásahu bude neinvazivní. V rámci projektu budete vyučovat jednu standardní lekci 

plavání, která bude poté porovnávána s jednou předešlou lekcí vyučovanou předkladatelem. 

Lekce by měly probíhat ve standardním režimu (úvodní část, průpravná, hlavní a závěrečná 

část), který máte stanovený. Doba trvání lekce bude 30 minut. 

Pro detailnější postihnutí Vaší práce budou lekce zaznamenány videokamerou. Videozáznam 

bude proveden z celé lekce plavání. 

Výzkum bude probíhat pouze na základě pořízení videozáznamů a pozorování.  

Projektu se mohou účastnit pouze instruktorky, které vedou plaveckou výuku dětí s poruchou 

autistického spektra.  

Testování se nezúčastní osoby s akutním (zejména infekčním) onemocněním či v úrazu a 

v rekonvalescenci po onemocnění či úrazu. 

Účastníci by neměli během výuky poznat rozdíl mezi klasickou lekcí a lekcí výzkumnou. 

Rodiče účastníků i lektorky budou dopředu obeznámeni s výzkumem a všem bude předložen 

informovaný souhlas k dobrovolnému podpisu. Bezpečnost bude zajištěna standardním 

způsobem. Rizika spojená s testováním nepřesáhnou rizika tohoto typu výzkumu. 

Samotná výuka by probíhala i mimo výzkum a není součástí výzkumu. Na bezpečnost při výuce 

bude dohlížet Kristýna Hubená, dlouholetá instruktorka plavání děti s PAS. 

Přínosem výzkumu bude přispět k objektivizaci představ o didaktické interakci v pohybovém 

učení ve vodě u dětí s poruchami autistického spektra. 

Vaše účast v projektu je dobrovolná a nebude finančně ohodnocená. 

S celkovými výsledky a závěry výzkumného projektu se můžete seznámit např. na e-mailové 

adrese: lindanovakova111@seznam.cz 

Ochrana osobních dat: Data budou shromažďována a zpracovávána v souladu s pravidly 

vymezenými nařízením Evropské Unie č. 2016/679 a zákonem č. 110/2019 Sb. – o zpracování 

osobních údajů. Budou získávány následující osobní údaje: jméno, příjmení, data z pozorování, 

které budou bezpečně uchovány na heslem zajištěném počítači v uzamčeném prostoru, přístup 

k nim bude mít hlavní řešitel. 

Uvědomuji si, že text je anonymizován, neobsahuje-li jakékoli informace, které jednotlivě či ve 

svém souhrnu mohou vést k identifikaci konkrétní osoby - budu dbát na to, aby jednotlivé osoby 

nebyly rozpoznatelné v textu práce. Osobní data, která by vedla k identifikaci účastníků 

výzkumu, budou bezprostředně do 1 dne po testování anonymizována. 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.slg.cz/umluva-o-lidskych-pravech-a-biomedicine
mailto:lindanovakova111@seznam.cz
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Získaná data budou zpracovávána, bezpečně uchována a publikována v anonymní podobě 

v bakalářské práci, případně v odborných časopisech, monografiích a prezentována na 

konferencích, případně budou využita při další výzkumné práci na UK FTVS. 

 

 

 

Pořizování videí účastníků: Pro potřeby tohoto výzkumu budou pořízeny videozáznamy lekcí 

plavání dětí s PAS. Pozornost bude zaměřena zejména na činnost učitele při vedení těchto lekcí. 

Pořízené videozáznamy budou sloužit pouze pro zpracování této práce, nebudou tedy nikde 

zveřejněna. Přístup a práci s těmito daty bude mít pouze hlavní řešitel práce, případně vedoucí 

práce. Neanonymizované videozáznamy budou bezprostředně po ukončení výzkumu smazány a 

před smazáním budou bezpečně uchovány na heslem zajištěném počítači v uzamčené místnosti. 

Videozáznam nebude nikdy publikován. 

Při pořizování videí budu dbát na to, aby na videa nebyly natáčeny osoby, které nejsou součástí 

výzkumu. 

Pořizování fotografií/audio nahrávek účastníků: Během výzkumu nebudou pořizovány žádné 

fotografie ani audionahrávky. 

V maximální možné míře zajistím, aby získaná data nebyla zneužita. 

 

Jméno a příjmení předkladatele a hlavního řešitele a projektu: Linda Nováková                     

 

Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení:  

Linda Nováková                    Podpis:........................ 

 

 

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně souhlasím 

s účastí ve výše uvedeném projektu a že jsem měl(a) možnost si řádně a v dostatečném čase 

zvážit všechny relevantní informace o výzkumu, zeptat se na vše podstatné týkající se účasti ve 

výzkumu a že jsem dostal(a) jasné a srozumitelné odpovědi na své dotazy. Byl(a) jsem 

poučen(a) o právu odmítnout účast ve výzkumném projektu nebo svůj souhlas kdykoli odvolat 

bez represí, a to písemně Etické komisi UK FTVS, která bude následně informovat 

předkladatele projektu. Dále potvrzuji, že mi byl předán jeden originál vyhotovení tohoto 

informovaného souhlasu. 
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4. OBSAH PLAVECKÉ LEKCE 

 

Plavecká lekce pro dítě s PAS 
Datum:  

5. 5. 2021, 6. 5. 2021 

Téma lekce: Rozvoj ZPD a znakařských nohou 

Vyučující: 

 
Instruktorka 01, Instruktorka 02  Délka lekce 30 minut. 

Doba trvání, 

počet opakování 

 

Popis obsahu, cvičení, činnosti Organizace, instrukce 

Úvodní část cíl: Příprava na plaveckou lekci 
3x 

3x 

3x 

 

Výdech ústy do vody 

Výdech nosem do vody 

Potopit celou hlavu pod vodu  

 

 

Držíme se o stěnu, vydechujeme pod vodu 

Průpravná 

část 

cíl: Opakování znakových a kraulových 

nohou 
 

 

 

2x dálka 

bazénu 

 

2x dálka 

bazénu 

 

 

2x dálka 

bazénu 

 

 

Opakování kraulových nohou s velkou 

deskou 

 
Opakování znakových nohou s malou deskou 

na břiše 

 

 

Opakování znakových nohou s malou deskou 

pod hlavou  

Poloha na břiše, leh na velké desce, kraulové 

nohy 

 

Odraz od stěny s polohou na zádech, deska na 

břiše, kopeme znakové nohy 

 

 

Odraz od stěny s polohou na zádech, deska pod 

hlavou, kopeme znakové nohy 

Hlavní část: cíl: Nácvik a zdokonalení znakových nohou   

2x dálka 

bazénu 

 

2x dálka 

bazénu 

 

2x dálka 

bazénu 

 

 

 

2x dálka 

bazénu 

 

Nácvik znakových nohou, ruce v připažená 

 

 

Nácvik znakových nohou, ruce ve vzpažení 

 

 

Nácvik znakových nohou, ruce soupaž 

 

 

 

 

Nácvik znakových nohou, jedna ruka ve 

vzpažení, druhá v připažení 

 

Odraz od stěny s polohou na zádech, kopeme 

znakové nohy s rukama v připažení 

 

Odraz od stěny s polohou na zádech, kopeme 

znakové nohy s rukama ve vzpažení,  

 

Odraz od stěny s polohou na zádech, kopeme 

znakové nohy, ruce z připažení přesuneme 

vzduchem do vzpažení a zpět pod vodou do 

připažení 

 

Odraz od stěny s polohou na zádech, kopeme 
znakové nohy, jedna ruka ve vzpažení, druhá v 

připažení, poté výměna 

Závěrečná č. cíl: Skoky do vody 
2x 

 

2x 

Skok do vody po nohách 

 

Nácvik šipky 

 

 

 

 

 

 

Skok z boku bazénu do vody po nohách 

 

Z pozice na kolenou šipka do vody 
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5. VÝSLEDKY Z METODY MADI INSTRUKTORKY 01 

 

 
 

 

 

 

 

jméno příjmení

Hodnotitelé: 1. Linda Nováková

2.

3.

4.

Hodnocený student: Instruktorka 01

 

Učivo

Téma výstupu:

Čas zahájení 0:00:00 zapište ve tvaru: 00:00:00 datum 05.05.2021

(hodiny:minuty:sekundy)

Čas ukončení 0:28:43 Zaznamená se automaticky místo Praha

po skončení záznamu

1.kategorie n JDI % JDI 4.kategorie n JDI % JDI

Instrukce 113 38,8 Řečový projev 163 56,0

Korekce 45 15,5 Řečový a pohybový projev 105 36,1

Zpětná informace 32 11,0 Pohybový projev spojený s mlčením 9 3,1

Pozorování 19 6,5 Nonverbální akustický projev 1 0,3

Oznámení 12 4,1 Mlčení 13 4,5

Dotaz 12 4,1 Jiné 0 0,0

Recepce 38 13,1 celkem 291 100,0

Posuzování 13 4,5 5. kategorie n JDI % JDI

Spoluúčast 7 2,4 Obsahuje projev věcný význam?

Nejasná situace 0 0,0 ano 196 67,35395189

celkem 291 100,0 ne 95 32,64604811

6. kategorie n JDI % JDI Jedná se o integrační nebo dominantní projev?

Učební činnost 192 66,0 Integrační 259 89,00343643

Organizační činnost 65 22,3 Dominantní 8 2,749140893

Jiná 34 11,7 Neutrální 24 8,24742268

celkem 291 100,0 celkem 291 100

7. kategorie n JDI % všech JDI 8. kategorie n JDI % všech JDI

Přímá recepce 63 21,6 Přímá recepce 0 0

Nepřímá recepce 0 0,0 Nepřímá recepce 0 0

Výkon činnosti pod přímou kontrolou192 66,0 Výkon činnosti pod přímou kontrolou 0 0

Výkon činnosti bez přímé kontroly0 0,0 Výkon činnosti bez přímé kontroly 0 0

Odpověď 9 3,1 Odpověď 0 0

Vlastní iniciativa 27 9,278350515 Vlastní iniciativa 0 0

celkem 291 100,0 celkem 0 0

9. kategorie n JDI % JDI

Přímá recepce 0 0,0

Nepřímá recepce 0 0,0

Výkon činnosti pod přímou kontrolou0 0,0

Výkon činnosti bez přímé kontroly0 0,0

Odpověď 0 0,0

celkem 0 0,0

Legenda: n JDI - absolutní četnost JDI, %JDI - relativní četnost JDI

Rozvoj ZPD a znakařských nohou

Plavání
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6. VÝSLEDKY Z METODY MADI INSTRUKTORKY 02 

 

jméno příjmení

Hodnotitelé: 1. Linda Nováková

2.

3.

4.

Hodnocený student: Instruktorka 02

 

Učivo

Téma výstupu:

Čas zahájení 0:00:00 zapište ve tvaru: 00:00:00 datum 05.05.2021

(hodiny:minuty:sekundy)

Čas ukončení 0:29:10 Zaznamená se automaticky místo Praha

po skončení záznamu

1.kategorie n JDI % JDI 4.kategorie n JDI % JDI

Instrukce 95 37,1 Řečový projev 175 68,4

Korekce 23 9,0 Řečový a pohybový projev 50 19,5

Zpětná informace 25 9,8 Pohybový projev spojený s mlčením 10 3,9

Pozorování 18 7,0 Nonverbální akustický projev 2 0,8

Oznámení 22 8,6 Mlčení 19 7,4

Dotaz 20 7,8 Jiné 0 0,0

Recepce 28 10,9 celkem 256 100,0

Posuzování 11 4,3 5. kategorie n JDI % JDI

Spoluúčast 9 3,5 Obsahuje projev věcný význam?

Nejasná situace 5 2,0 ano 141 55,078125

celkem 256 100,0 ne 115 44,921875

6. kategorie n JDI % JDI Jedná se o integrační nebo dominantní projev?

Učební činnost 123 48,0 Integrační 146 57,03125

Organizační činnost 92 35,9 Dominantní 39 15,234375

Jiná 41 16,0 Neutrální 71 27,734375

celkem 256 100,0 celkem 256 100

7. kategorie n JDI % všech JDI 8. kategorie n JDI % všech JDI

Přímá recepce 86 33,6 Přímá recepce 0 0

Nepřímá recepce 0 0,0 Nepřímá recepce 0 0

Výkon činnosti pod přímou kontrolou131 51,2 Výkon činnosti pod přímou kontrolou 0 0

Výkon činnosti bez přímé kontroly0 0,0 Výkon činnosti bez přímé kontroly 0 0

Odpověď 13 5,1 Odpověď 0 0

Vlastní iniciativa 26 10,15625 Vlastní iniciativa 0 0

celkem 256 100,0 celkem 0 0

9. kategorie n JDI % JDI

Přímá recepce 0 0,0

Nepřímá recepce 0 0,0

Výkon činnosti pod přímou kontrolou0 0,0

Výkon činnosti bez přímé kontroly0 0,0

Odpověď 0 0,0

celkem 0 0,0

Legenda: n JDI - absolutní četnost JDI, %JDI - relativní četnost JDI

Rozvoj ZPD a znakařských nohou

Plavání

 


