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Abstrakt 

Název práce  

Negativní emoce v plavecké výuce osob s mentálním postižením 

Cíl práce  

Cílem této diplomové práce, je prostřednictvím zvolených metod zjistit výskyt 

negativních emocí spojených s výukou plavání u osob s mentálním postižením. Dalšími 

cíli je zjistit podstatu výskytu těchto emocí. Výsledkem řízených rozhovorů a následnou 

syntézou poznatků by mělo být sestavení zásad, které jsou kauzální pro předcházení a 

porozumění vzniku negativních emocí spojených s plaveckou výukou u osob s mentálním 

postižením. 

Výzkumné otázky 

1. Zažívají osoby s mentálním postižením ve spojitosti s výukou 

plavání negativní emoce? 

2. Na základě čeho tyto emoce vznikají? 

3. Čím lze vzniku těchto emocí předejít? 

4. Jakým způsobem, jde tyto emoce pozitivně ovlivňovat? 

Hypotézy  

I. V rámci plavecké výuky osob s mentální retardací se setkáváme s negativními 

emocemi 

II. Lze zjistit na základě čeho tyto emoce vznikají 

III. Negativní emoce lze pozitivně ovlivnit 

IV. V případě pozitivního ovlivnění těchto emocí se zrychlí motorické učení jedince  

Metody: Polostrukturovaný rozhovor, který bude vyhodnocen na podkladě kvalitativní 

analýzy, prostřednictvím Zakotvené teorie a Tématické teorie. 

Výsledky: Výše uvedené hypotézy se podařilo potvrdit, u osob s mentálním postižením 

vznikají ve spojitosti s výukou plavání negativní emoce. Jsme schopni zjistit na základě 

čeho vznikají, a víme, jak tyto emoce pozitivně ovlivnit co největším možným 

odfiltrováním negativních stimulů. V případě že k ovlivnění negativních emocí dojde, u 

dotčených jedinců dojde k akceleraci motorického učení. 



 
 

Klíčová slova: Plavání, mentální postižení, mentální retardace, emoce, OSP, didaktika 

plavání 

  



 
 

Abstract 

Title:  

Negative emotions in swimming lessons for people with mental disability 

Objectives: 

The aim of this diploma thesis is to determine the occurrence of negative emotions 

associated with swimming lessons in people with mental disabilities through selected 

methods. Other goals are to find out the nature of the occurrence and the possibility of 

influencing these emotions. The result of guided interviews and the subsequent synthesis 

of knowledge should be the development of principles that are causal for the prevention 

and possible positive influence of negative emotions associated with swimming 

instruction in people with mental disabilities. 

Research questions  

1. Do people with mental disabilities experience negative emotions in connection 

with swimming lessons? 

2. On what basis do these emotions arise? 

3. How can these emotions be prevented? 

4. How can these emotions be positively influenced? 

Hypotheses 

I. In the swimming lessons of people with mental disabilities, we encounter 

negative emotions. 

II. It is possible to find out on the basis of what these emotions arise. 

III. Negative emotions can be positively influenced. 



 
 

IV. If these emotions are positively influenced, the individual's motor learning 

will be accelerated. 

Methods: Semi-structured interview, which will be evaluated on the basis of qualitative 

analysis, through Grounded Theory and Thematic Theory. 

Results: The above hypotheses have been confirmed, in people with mental disabilit ies, 

negative emotions arise in connection with swimming lessons, we are able to find out on 

the basis of what they arise and we know how to positively influence these emotions. In 

the event that negative emotions are positively affected, motor learning will accelerate in 

the affected individuals. 

Key words: Swimming, mental disability, mental retardation, emotions, OSP, swimming 

didactics 
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1 Úvod 

 

  Plavání bylo již od dob starého Egypta považováno za klíčovou disciplínu nejen 

sportovního života, ale především bylo ukazatelem míry vzdělání. V historických textech 

se můžeme dobrat zmínek o tom, jak se aristokraté starověkých říší zasazovali o to, aby 

jejich potomci jako součást všeobecného vzdělání podstoupili i intenzivní výuku plavání. 

Notoricky známý je Platónův výrok na adresu uchazečů o veřejný úřad, který uvedl ve 

své sbírce zákonů. Zde říká, že pochybuje o schopnostech člověka, který neumí číst ani 

plavat. Pro antickou společnost byl neplavec považován za vyvrhela a méně cenného 

člověka. Proto se diví Suetonius císaří Caligulovi, že neumí plavat: „atque hic tam docilis 

ad caetera, natare nescit“. (Veselý, 1874) Staří Římané dokonce označovali lidi, kteří 

neuměli plavat za barbary. Umění plovat si udrželo svou pozici na výsluní až do 

současnosti, propad zažilo v období středověku, kdy křesťanská církev toto umění 

nepodporovala. O nutnosti učit své syny plavat se můžeme dočíst i například v Talmudu. 

S nástupem humanismu a obrozenectví se začala obliba plavání znovu vracet.  

Na území dnešní České republiky má plavání výrazné historické kořeny. V Praze 

na toku řeky Vltavy byly první říční lázně otevřeny již na počátku devatenáctého století.  

Jednalo se o vojenskou plovárnu, kam měli v menší míře přístup i běžní obyvatelé Prahy. 

Tyto lázně se stali místem s obrovskou návštěvností a prestiží, proto si později na nábřeží 

Edvarda Beneše, v těsném sousedství vojenské plovárny, občané Prahy vybudovali 

Občanskou plovárnu. Ta zde v pozměněné podobě leží dodnes. Podle některých pramenů 

se dokonce jednalo o první říční lázně na území střední Evropy. Tyto lázně se těšili veřejné 

oblibě a pobyt zde poskytoval kromě možnosti provádět osobní hygienu i možnost 

setkávání a plovárna se brala jako místo pro luxusní společenské události.  V  průběhu 

několika následujících let se v těchto (a v dalších lázních) započala organizovaná výuka 

plavání. Plavání si v tehdejším Rakousko-Uhersku vydobylo pozici nesmírně populární 

činnosti a kolem plováren se začal točit společenský život.  

První příručkou plavání, která byla vydána na našem území, byla pravděpodobně 

„Nauka o plování“ z roku 1874, kterou sepsal náčelník sokola Jan Zdeněk Veselý. 

V předmluvě této knihy autor píše: 
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 „V posledním desítiletí velikého pokroku a rozšíření dodělala se cvičení tělesná, 

kteráž bez odporu hrají velikou úlohu při vychování mládeže vůbec. V mnohých našich 

česko-moravských městech zřízeny vedle tělocvičen i plovárny. Jelikož pak dosaváde 

v naší literatuře nižádného spisu o plování nestávalo, usmyslil jsem si tento spis napsati, 

v němž jsem hlavně k  tomu přihlížel, aby se stal týž užitečným vodítkem hlavně pro 

samouky“. (Veselý, 1874, předmluva) 

Veselý ve své nauce dále popisuje výhody umění plavat. Kromě praktické části, 

kde jsou popsána plavecká cvičení a cesty, jak si osvojit plavecké způsoby, obsahuje tato 

příručka i popis toho, jak důležité je umění plovat nejen z pohledu společenského, ale 

především z pohledu zdravotního. Tomu, že je plavání stěžejní lidskou dovedností se 

doufejme v dnešní době již nikdo nepodivuje. Vzhledem k tomu, že je výuka plavání 

pevně zakotvena v našich osnovách tělesné výchovy a že tato tradice sahá poměrně 

hluboko do historie, je obecná plavecká gramotnost v naší zemi poměrně vysoká. 

V prostředí naší země budeme poměrně obtížně hledat někoho, kdo prošel vzdělávacím 

systémem a neumí plavat alespoň do takové míry, aby byl schopen samostatného pohybu 

ve vodě, kde nestačí.  

 Benefity plavání jsou myslím široké veřejnosti známé. Existují však situace, při 

kterých se v kontaktu s plaveckou výukou stane událost, která způsobí trauma a znemožní 

další postup plavecké výuky. Benefity plavání jsou až příliš podstatné, a naopak rizika 

absence plaveckých dovedností v našich geografických podmínkách tak veliká, že se 

nemůžeme spokojit s tím, že v důsledku těchto negativních emocí výuku plavání 

vyřadíme. O to podstatnějším problémem je, když se takové emoce vyskytnou u osoby 

s mentálním postižením. V tomto případě je samozřejmě odbourávání negativních emocí 

spojených s plaváním nepoměrně obtížnější, a to nejen v důsledku kognitivní a 

komunikační bariéry, ale také pro mnohem větší vliv negativních emocí na celkový 

habitus člověka s mentálním postižením. K tomu, abychom mohli začít negativní emoce 

spojené s vodním prostředím a výukou plavání ovlivňovat, musíme nejprve odhalit 

přesnou příčinu těchto emocí. Práce na zjištění příčin a následném řešení tohoto problému 

je velice významná vzhledem k tomu, o jak podstatné benefity by mohl v důsledku 

vyčlenění plavání ze života člověk s mentálním postižením přijít.  

 Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že práce s jedinci s mentálním postižením 

může být v některých okamžicích poměrně náročná, ale prakticky ve všech případech 

stojí za vynaložené úsilí. To, že jsme schopni někomu do života vrátit tak nesmírně 
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podstatnou činnost jako je plavání, je stimul a zároveň obrovská odměna. Plavání je totiž 

jednou z oblastí, kde se dají v případě adekvátního didaktického přístupu a vedení smazat 

všechny hranice celé řady nejen mentálních, ale i tělesných postižení. Plavání může být 

prostředkem, jak v životě jedince, který často naráží na omezení a limity vlastního těla, 

vytvořit oázu svobody pohybu i mysli. To, že antičtí filosofové přikládali umění plavat 

tak podstatnou váhu jistě není náhoda. Tato práce by měla být cestou, jak se dozvědět o 

způsobu, kterým můžeme nejefektivněji tuto životně důležitou činnost zařadit či vrátit do 

života lidem, pro které může být plavání obrovským přínosem. 
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2 Teoretické zázemí 

2.1 Mentální retardace 

2.1.1 Epidemiologie a klasifikace MR 

 Mentální, nebo intelektové postižení, je vrozená či perinatální patologie intelektu. 

Jedná se o heterogenní poruchu, úzce spojenou s generalizovaným vývojovým zpožděním 

v kojeneckém věku a v raném dětství.  Vzhledem k charakteru nelze postižení léčit, jedná 

se tedy o trvalý stav. V historických publikacích byla označována jako slabomyslnost – 

oligofrenie. V současnosti se již toto označení nepoužívá. Co se týče epidemiologie, jedná 

se o jednu z nejpočetnějších skupin napříč spektrem postižení. Počet jedinců je vzhledem 

k poměrně těžkému zachycení lehkých mentální retardací těžko zjistitelný, odhadem trpí 

nějakou formou mentální retardace zhruba 3% světové populace. Drtivá většina jedinců 

z této skupiny připadá na lehké mentální retardace. Osob s těžkou mentální retardací, kteří 

jsou předmětem zájmu této diplomové práce, je v populaci odhadem cca 0,1 %. 

Nesyndromatické, nebo také idiopatické intelektové postižení tvoří až polovinu všech 

případů. Zhruba 20 % případů je důsledkem genetické poruchy/syndromu. Na celém 

světě existuje zhruba sto miliónů jedinců s postižením intelektu neznámé příčiny. (Vos et 

al., 2015) 

 Nejstarším historickým označením pro jedince s intelektovým deficitem je Cretin 

z původního francouzského chétien – křesťan. Historické prameny mluví o tom, že tato 

titulatura vznikla z představy, že slaboduší nejsou schopni hřešit a jsou proto blízko Kristu. 

(Dennison et al., 2012) Tato představa byla podložena citátem z bible, Mt 5, 3: 

„Blahoslavení chudí duchem, neb jejich je království nebeské“ (Bible, 2020) Pojem cretin 

– kretén se v běžné terminologii týkající se mentálních retardací již několik desítek let 

nepoužívá. Termín kretenismus se však všeobecně vyskytuje v odborné literatuře jako 

název psycho-fyzického syndromu, který se vyvíjí u neléčené vrozené hypotyreózy. 

(Salisbury, 2003) 

 Nejčastěji se intelektové postižení projevuje již v dětství, a to deficitem nebo 

zaostáním vývoje mentálních; kognitivních schopností. Mezi další znaky patří snížená 

schopnost sociální interakce a běžných aktivit v porovnání se standardní populační úrovní 

stejně starých jedinců. Další diagnostickou oblastí je snížená schopnost adaptivních 

dovedností, tedy orientace v sociálních změnách a schopnost adekvátní reakce. Všechny 

tyto aspekty se ukazují v dětském věku, nejpozději však do 18 let života.   
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 Kritérium pro diagnostiku a stanovení míry mentální retardace je inteligenční 

kvocient – IQ. Toto kritérium je celosvětově hojně využíváno a pro hodnocení 

intelektového deficitu se stalo zlatým standardem. Pro účely stanovení míry mentální 

retardace by se mělo měření IQ hodnotit velmi zodpovědně, opakovaným testováním a 

změnou druhu testů. Pouze v případě změření IQ tímto způsobem ho můžeme využívat 

jako směrodatné kritérium ve smyslu stanovení mentálního deficitu.  (Cautin; Lilienfeld, 

2013). 

 Pro prvotní rané rozpoznání intelektového postižení můžeme využít několik 

jednoduchých znaků. Prvním výrazným varováním by mělo být podstatné zpoždění v 

dosahování motorických dovedností odpovídajících věku. Například se jedná o výrazně 

opožděné sezení, plazení, sníženou reaktivitu na okolí a patologické přetrvávání, nebo 

naopak nevýbavnost některých reflexů. Tyto znaky jsou společné i pro patologie neuro-

muskulární, mohou být ale prvním varovným signálem. Dále se může jednat o pozdní 

nebo úplně chybějící schopnost mluvit, problémy se sebeobsluhou nebo problémy s 

pochopením sociálního chování. (nepoměrná plachost nebo naopak výbušná smělost.).  

Lehké formy mentální retardace jsou velmi často snadno přehlédnutelné až do nástupu k 

povinné školní docházce. (Shapiro; Batshaw, 2011) 

 V oblasti klasifikace úrovně mentálního postižení se používají pásma IQ. Názvy 

pro jednotlivá pásma, tedy i stupně závažnosti intelektového deficitu se v průběhu let 

často měnila. Dříve používané sousloví „mentální retardace“ by se již nemělo používat, i 

když se s tímto označením setkáváme i v odborných publikacích. (Jiránková; Holúbková, 

2007) 

  



 

6 
 

Lehká mentální retardace 

IQ 50 - 69 

Méně používané názvy jako například oligofrenie nebo lehká slabomyslnost. V historii 

se používal výraz debilita, který se však z důvodu používání tohoto názvu jako nadávky 

již nepoužívá, nebo jen velmi minimálně. Zřídka kdy tuto starou terminologii používají 

lékaři staršího data narození. V anglosaské literatuře se můžeme setkat s názvem Mild 

mental retardation, nebo Mild intelect deprivatial disorder etc. Dle současných dat do 

této kategorie spadá zhruba 90 % osob s intelektovým deficitem. Referenční pásmo 

inteligenčního kvocientu pro tuto skupinu je interval od 50 do 69 IQ. Pro představu se 

jedná o mentální vyspělost osmi až desetiletého dítěte. Tito jedinci jsou v podstatné 

většině případů schopni používat jako prostředek pro komunikaci řeč. Také jsou (v 

závislosti na individuální schopnosti a péči okolí) v drtivé většině případů schopni 

sebeobsluhy v rámci běžných denních aktivit (ADL) a ve většině případů jsou schopni 

dokončit běžný vzdělávací proces ve speciálních školách. U podstatné části jedinců s 

lehkou mentální retardací pozorujeme tendence k afektivní labilitě. V případě této úrovně 

intelektového deficitu se jen velmi zřídka rozpozná patologie do 3 let věku dítěte. Jeho 

psychomotorický vývoj je v tomto období opožděn jen nepatrně, první známkou, které 

mohou nasvědčovat přítomnosti inteligenčního deficitu je opožděný nábor řečových 

funkcí. Tento znak se však může vzácně vyskytovat i u naprosto zdravých dětí a může být 

pouze projevem individuality vývoje řečového centra nebo důsledkem malé řečové 

stimulace například u dětí rodičů se sluchovou vadou. V dospělosti jsou tito jedinci 

schopní zvládnout nekvalifikované manuálně zaměřené pracovní pozice. (Reschly et al., 

2002) 

Středně těžká mentální retardace 

IQ 35 - 49 

Stále se ještě můžeme v literatuře setkat s archaismy jako jsou těžká oligofrenie či 

imbecilita. Od těchto názvů se vzhledem k výraznému posunu od odborného názvu k 

nadávce výrazně upouští. Znaky této míry mentální retardace jsou patrné již od batolecího 

věku, kdy začne být evidentní deficit neuro-muskulárního vývoje. Celkem se v populaci 

vyskytuje zhruba půl procenta jedinců s takto závažnou poruchou intelektu. U těchto osob 

pozorujeme výrazné opoždění vývoje řeči a to zejména z důvodu nepochopení zákonitostí 

větné stavby. Většina však v adolescenci a dospělosti disponuje minimální užitnou slovní 
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zásobou, která pro základní verbální komunikaci stačí. Pro funkční sociální začlenění 

potřebují tito jedinci dopomoc jak ve škole, tak i v domácím prostředí. V dospělosti jsou 

tito jedinci schopni práce v chráněných dílnách a v jednoduchých manuálních 

zaměstnáních, jen poměrně malá část je alespoň částečně gramotná (jednoduché čtení 

psaní a počítání). V řadě případů bydlí se svými rodiči v podpůrných skupinových 

ubytovacích zařízeních, část z nich i v chráněném bydlení, kde se vedení těchto domovů 

stará svým klientům o finance, zajišťuje přístup k zdravotnické péči a koná sociální práci. 

(Muntau, 2014) 

Těžká mentální retardace 

 IQ 20 – 34 

V historických materiálech byla tato úroveň mentální retardace označována jako lehká 

idiocie či závažná oligofrenie. Ve většině případů se takto těžká mentální retardace 

vyskytuje zároveň s dalším fyzickým či funkčním handicapem, tedy v tzv. 

kombinovaném postižení. Jedinci s tímto postižením si mohou osvojit základy ADL 

(activities of daily living = aktivity každodenního života) ale pouze v malé míře. Stran 

komunikace jsou omezeni buď na několik základních slov, nebo pouze na tvorbu zvuků. 

Jsou vychováváni v rámci speciálních škol. Většina osob s těžkou mentální retardací trpí 

nějakou neuro-muskulární patologií, jsou tedy motoricky limitováni. (Reschly et al., 2002)  

Hluboká mentální retardace 

IQ < 20 

V odborné literatuře můžeme takto závažnou a poměrně vzácnou (0,03 % populace, tedy 

zhruba 2,5 milionu lidí na světě) patologii najít pod názvy hluboká slabomyslnost, 

hluboká oligofrenie a v literatuře staršího data vydání i idiocie. Všichni jedinci s touto 

formou mentální retardace jsou odkázáni na vysokou míru asistence okolí, bez které 

nejsou schopni fungovat. Podstatná část této skupiny je naprosto imobilní, jen zlomek 

této skupiny je schopen rozměrnějšího nespontánního pohybového projevu. 

Komunikačním prostředkem u pacientů s hlubokou mentální retardací jsou čtyři primární 

emoce: strach, zlost, radost a smutek. Tyto emoce jsou vyjadřovány v rámci komplexního 

nonverbálního projevu, tedy pláčem, křikem, smíchem či třesem. U jedinců se 

spontánními pohybovými projevy i zvýšením jejich razance a intenzity. Přítomnost těchto 

jedinců v rámci praktických základních škol si klade za cíl maximálně využít 

individuálního mentálního potenciálu jedince, jakkoli se zdá být malý. Dalším kladným 



 

8 
 

aspektem výuky na praktických školách je socializace těchto jedinců a v neposlední řadě 

také odpočinek pro rodiče, kteří jsou jinak po celý život výrazně zaměstnáni každodenní 

dvaceti čtyř hodinovou intenzivní péčí o tyto děti. 

(American Psychiatric association, 2013) 

2.1.2 Etiopatogeneze MR 

 

 Ačkoliv existuje četné množství hodnotících systémů, které berou v potaz 

rodinnou anamnézu, fyzikální, klinická i neurologická vyšetření, karyotypizaci 

(zobrazení všech chromozomů jedincova buněčného jádra) a následné vyhledání a 

identifikace chromozomálních anomálií a celou řadu dalších vysoce přesných a 

pokročilých diagnostických metod, současná data říkají, že zhruba třetina případů 

mentální retardace je neznámé etiologie. Mentální retardace může vzniknout již krátce po 

početí až do doby pozdního dětství. Příčiny vzniku můžeme rozdělit do tří skupin dle 

období vzniku na: perikoncepční, intrauterinní a na perinatální/postnatální (před 

oplozením a prvních 12 týdnů těhotenství, nitroděložní a na příčiny porodní a krátce 

poporodní),(McDermott et al., 2007). 
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Downův syndrom 

 Jedná se o pravděpodobně nejznámější chromozomální vadu. Jde o genetickou 

poruchu, v rámci které je úplně, nebo částečně přítomna třetí kopie dvacátého prvního 

chromozomu. Ve většině případů je tato patologie spojena s poruchou růstu, deficitem 

intelektu a specifickými obličejovými rysy. Statisticky se jedná o jednu z nejčastějších 

chromozomálních vad, vyskytuje se přibližně u 1:1500 až 1:1000 narozených dětí. Poměr 

rizika Downova syndromu se rapidně zvyšuje s koncepčním věkem matky. Prevalence se 

pohybuje přibližně v těchto hodnotách: 1:1600 u matek 20-24 let, 1:700 u matek 30-34 

let a 1:50 u matek 41-45 let (McDermott et al., 2007). 

V České republice data ukazují na incidenci 1:2500 narozených dětí. Vzhledem k 

stále posouvajícímu se porodnímu věku matek se rizika Downova syndromu (dále jen DS) 

zvyšují, na druhou stranu se zlepšují diagnostické nástroje, a tak je možné tuto a řadu 

 

Obrázek 1: Období vzniku MR, (McDermott et al., 2007) 
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dalších poruch objevit již ve velmi raných stádiích gravidity. U novorozenců s 

Downovým syndromem rozpoznáváme několik vzhledových abnormalit. Právě tyto 

abnormality a celkový habitus novorozence mohou již brzy po porodu výrazně 

nasvědčovat tomu, že novorozenec má trizomii 21. chromozomu. Jedná se o epikantus – 

kožní řasu horního očního víčka, která překrývá angulus oculi medialis – vnitřní koutek. 

Dále mediálně zešikmené oční štěrbiny a poměrně nízké postavení uší. Dalším znakem 

je nadměrná velikost jazyka oproti poměrně malé ústní dutině, což vede k prakticky 

neustále otevřené puse, protože tito jedinci mají problém s „poskládáním“ jazyka v ústech. 

Mohou se vyskytovat i bílé skvrny v duhovce. Můžeme se také setkat s přítomnosti „býčí 

šíje“ a pouze jedné flekční palmární rýhy. Celkový habitus doplňuje i generalizovaný 

svalový hypotonus a velmi často i vrozené srdeční vady, jako septální defekty, 

patologický atrioventrikulární kanál atd. Vrozené srdeční vady jsou také nejčastější 

příčinou úmrtí osob s Downovým syndromem v raném dětství. (O’Leary et al., 2018) 

Prakticky u všech těchto jedinců se setkáváme s deformitami končetin, malým vzrůstem 

a širokou škálou orgánových vad. Ukazuje se, že největší vliv na zlepšení kvality života 

osob s Downovým syndromem, je adekvátní forma vzdělání, pozitivní komunitní vliv a 

sociální podpora celé rodiny. (Šípek, 2008) 
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Obrázek 2: Znaky Downova syndromu (Ropper; Bull, 2020) 



 

12 
 

 

 

Klinefelterův syndrom 

 Tento syndrom vzniká přítomností duplicitního chromozomu X u muže. Je 

způsoben poruchou disjunkce v době gametogeneze, nebo u již diploidní, tedy oplozené 

zárodečné buňky. U Klinefelterova syndromu se neprokázala žádná míra dědičnosti, 

rizikovým faktorem je stejně jako u downova syndromu (DS) vyšší věk matky. Jde 

pravděpodobně o chybu řízení mateřské RNA, tato chybovost narůstá právě s porodním 

věkem matky. (Thomas, 2003) Klinický obraz je gynekomastie, porucha růstu mužských 

sekundárních pohlavních znaků. U základní formy tohoto syndromu není intelekt 

výrazněji narušen, oproti tomu u forem s více kopiemi chromozomu X (48 XXXY; 49 

XXXXXY) je psychomotorická retardace výrazná. (Visootsak; Graham, 2006) 

 

Fetální alkoholový syndrom (FS) 

 Tento syndrom, který můžeme v rámci mezinárodní klasifikace nemocí najít pod 

kódem Q86., poprvé diagnostikovali Američané Jones a Smith již v sedmdesátých letech 

minulého století. (Jones; Smith, 1973) Fetální alkoholový syndrom je způsoben vlivem 

alkoholu na plod. Data ukazují jako nejrizikovější vliv opakovaného pití většího množství 

alkoholu, nemalé riziko vzniku ale existuje i u jednorázové konzumace většího množství. 

Jako nejrizikovější se zdá být první trimestr, bez rizika ale nejsou pozdější období 

gravidity.  Projevem tohoto syndromu je široká paleta klinických příznaků, mezi které 

patří například mikrocefalie, charakteristický faciální obraz (hladká oblast philtra, tenký 

horní ret, oploštěný kořen nosu podobně jako u jedinců s DS), značná poporodní svalová 

hypotrofie a omezení růstu. Vzhledem k neurotoxicitě alkoholu utrží výraznou újmu i 

CNS plodu. V závislosti na míře poškození se setkáváme s různou mírou mentální 

retardace, naprostá většina dětí trpící fetálním alkoholovým syndromem trpí poruchou 

pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) (Gupta et al., 2016) Jak uvádí Spohr a Steinhausen 

ve své práci, jedinci, kteří byli ve fetálním období vystavováni vyšším dávkám alkoholu, 

jsou vystaveni výrazně vyššímu riziku vývoje psychických poruch, poruchám učení, 

dyspraktickým poruchám, vyšší kriminalitě a špatné kvalitě života. (Spohr; Steinhausen, 

2008) Samozřejmě nejlepším léčebným, nebo spíše preventivním postupem k vymýcení 

fetálního alkoholového syndromu je výrazná osvěta a sociální pomoc matek z rizikových 
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skupin, aby se snížilo množství žen, které v průběhu gravidity konzumují alkohol. V 

rámci prenatální terapie se výzkum zaměřuje na aplikaci antioxidantů. (Gupta et al., 2016)  

Intrauterinní infekce 

 Intrauterinní infekce byli po staletí jednou z hlavních příčin mortality i morbidity 

jak pro matku, tak i pro dítě.  Závažnost projevů a důsledků těchto infekcí, vedla k vývoji 

celé řady očkovacích látek, čímž se výrazně snížilo spektrum infekcí, se kterými se, 

alespoň v Evropě, musíme potýkat. Infekce vstupuje do krevního oběhu dítěte 

transplacentárně, nebo extra-amniotickou cestou. Vliv infekce na plod závisí na celé řadě 

faktorů, jako jsou imunita matky, integrita placenty, fáze gravidity, genetická odolnost, 

výživa plodu etc. Jednou ze skupin intrauterinních infekcí způsobujících mentální 

retardaci známe pod anglickou zkratkou STORCH (něm. čáp). Jde o Syfilis, 

Toxoplasmosu, Other (jiné), Rubellu, Cytomegalovirus a Herpes symplex. Zpravidla tyto 

infekce výrazně poškozují plod zejména bez antibiotické/antivirotické léčby, tedy hlavně 

v zemích třetího světa. (Faro; Soper, 2000) 

Předčasný porod, nízká porodní váha 

 Předčasný porod a nízká porodní váha jsou dvě kauzality, které jsou poměrně 

významně spojeny se vznikem mentální retardace. U dětí s porodní váhou nižší než 2500 

g existuje až trojnásobná pravděpodobnost vzniku mentální retardace. Důvody mohou být 

autoimunitní onemocnění matky, infekce, stres matky, patologie děložního hrdla, 

endokrinní patologie etc. (Strňák; Janota, 2015) 

Perinatální trauma a asfyxie 

 Během porodu může vlivem nejrůznějších okolností dojít k široké škále traumat. 

Mezi méně závažná traumata patří fraktury či kontuze, mezi závažná poranění patří 

avulze brachiálního plexu, intraabdominální krvácení, traumata orgánů dutiny břišní, 

poranění lebečních kostí. Mezi zvláště závažně perinatální traumata patří poranění CNS, 

jako například subdurální nebo epidurální krvácení, trakční poranění míchy atd. Tato 

traumata mohou v závislosti na rozsahu a rychlosti zásahu vést k rozvoji mentální 

retardace. (Dort, 2004)  

Stavem, který může poměrně často vést k poškození CNS, a tedy vývinu mentální 

retardace, je asfyxie. Jde o stav, při kterém dojde k podstatnému snížení dodávky kyslíku 

do mozku, respektive do celého organismu. Závažnější formou asfyxie je ischémie tkání. 

Různé buňky v těle dokáží na různou míru zásobení kyslíkem reagovat variabilně, 
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zpravidla nejvyšší citlivostí, a tedy nejhorší adaptabilitou na hypoxické prostředí 

disponují buňky nervové soustavy. Obzvláště fatální je stav perinatální asfyxie u 

novorozenců s velmi nízkou porodní váhou (pod 2500g). Až 20 % těchto dětí asfyktický 

stav nepřežije.  U dětí, které tento stav přežijí, se vyvíjí hypoxicko-ischemické orgánové 

postižení. Toto postižení má výrazný neuropsychologický kontext, u těchto jedinců se 

hojně vyskytuje DMO, mentální retardace, či jiné neuropsychologické patologie. 

(Gomella, et al., 2009) 

 

2.1.3 Pohybová výchova a učení osob s MR 

 

Vliv pohybu a jeho potřeba pro zdravý vývoj a život jedince je v současnosti již, 

doufejme, tématem, v rámci kterého odpadá otázka jestli, a vyvstává nová, tedy otázka 

jak moc. Minimálně stejně, spíše ale o poznání více to platí u jedinců s mentální retardací. 

V případě těchto jedinců má kromě pozitivních vlivů na tělesné zdraví člověka o poznání 

větší význam vliv na zdraví psychické.  Napříč celou historií lidstva a v našich zemích 

zejména v období socialismu docházelo k schovávání osob s handicapem z očí veřejnosti 

a internování do ústavů, kde byli odříznuti od prakticky jakéhokoliv kontaktu se zdravou 

populací, vyjma personálu. V případě těchto jedinců má pohyb nezaměnitelnou roli 

kromě jiného zejména v oblasti socializace.  

 Pohybové aktivity v kombinaci s vlivem prostředí významně zvyšují well-being 

lidí s mentální retardací. Specifikum pohybu osob s mentálním postižením je kromě již 

zmíněné socializace všestranný rozvoj. Mentální retardace je velmi často 

diskvalifikujícím faktorem, který zabrání osobám s tímto handicapem pravidelně nebo i 

občasně provozovat pohybové aktivity, nebo se věnovat sportovnímu tréninku s cílem 

soutěžit v některé sportovní disciplíně. Cílem správného přístupu je tedy poskytnutí 

možnosti být pohybově aktivní všem osobám, které o to projeví zájem. U osob s mentální 

retardací je právě pozitivní emoční prožití faktorem, který rozhoduje o úspěšnosti či 

neúspěšnosti prakticky jakékoliv aktivity. (Jerembáková, 2005), (Svoboda, Tilinger, 2001) 

 Jeden z nejvýznamnějších filosofů přelomu 19. a 20. století, francouz Henri 

Bergson ve svém Nobelovou cenou oceněném díle Matiére et mémoire ( fr. Hmota a paměť) 

již v roce 1908 vyřkl veskrze revoluční větu, která je ale velmi dobře přenositelná i do 

pohybového učení osob s mentální retardací: „…. s vývojem složitosti organismu se 
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prodlužuje vzdálenost mezi vnímáním a následnou motorickou reakcí, tedy 

chováním“ (Bergson, 2003). V přeneseném významu do oblasti motivace se jedná o fakt, 

že jednoduché organismy jako například bakterie nejsou schopny provádět aktivitu s 

vidinou oddálené odměny, zatímco vyšší a složitější organismus dokáže vyčkávat na 

odměnu za konanou činnost bez toho, aby ji opustil i poměrně dlouho (například potkani 

v rámci experimentů desítky minut). U člověka je schopnost vyčkává ní na odměnu 

maximalizována prostřednictvím intelektu. Proto dosahuje schopnost vyčkávání na 

odměnu až několik desítek let. (Studuji obtížnou vysokou školu s motivací titulu, 

podstupuji trénink s motivací výhry na olympijských hrách apod.) (Horáček, 2019).  

Domnívám se, že v případě, kdy budeme vnímat mentální retardaci jako jistou 

míru involuce, dojdeme dle Bergsonova výroku ke zjištění, že se snížením intelektu oproti 

průměru, který u těchto jedinců rozpoznáváme, vede zákonitě i k snížení schopnosti 

vydržet u činnosti, s vidinou časově daleké odměny. Tato schopnost patrně variuje v 

závislosti na míře mentální retardace. S tímto aspektem pohybové výchovy musíme u 

osob s poruchou intelektových schopností počítat. Nelze proto motivovat tyto 

klienty/pacienty vidinou měsíce vzdálené radosti ze zvládnutí techniky, (například 

plavecké) ale musíme je motivovat odměnou ve výrazně bližším časovém úseku. Forma 

odměny může být různá, ať už materiální, nebo emoční. V případě, kdy je používána jako 

odměna za snahu pozitivní emoce, logickou implikací dojdeme k faktu, že negativní 

emoce je v tomto systému v podstatě trestem. (Linley et al., 2010) 

 Dle různých publikací z posledních deseti let je evidentní, že osoby, byť jen s 

lehkou formou inteligenčního deficitu jsou signifikantně horší v lokomočně motorických 

schopnostech. Při použití testu TGMD-2 (Test of Gross Motor Development – 2. edice), 

který disponuje poměrně vysokou mírou validity a reliability se ukázalo, že i k statisticky 

poměrně malému posunu v rámci škály IQ, odpovídá výrazný rozdíl ve scoringu 

lokomočně-motorického testu. Příčin tohoto podstatného motorického deficitu je celá 

řada, především jde o omezenou schopnost aktivace zrcadlových neuronů a tím pádem i 

omezenou schopnost diferencovat pohyb. Zjednodušeně řečeno, osoba s mentální 

retardací má omezenou schopnost reprodukovat předvedený pohyb. (Westendorp et al., 

2011) Pro úspěšné zvládnutí rozličných sportovních technik, musíme přistupovat k výuce 

adaptovaných či aplikovaných forem. Tyto formy lidem s různými handicapy buď 

usnadňují cestu k požadovanému zvládnutí technické úrovně pohybu, (např. panáci k 

osahání pro získání představy o poloze těla u nevidomých plavců), nebo umožňují přístup 



 

16 
 

ke sportu jako takovému. Příkladem je aplikovaná hra pro nevidomé a slabozraké, 

Goalball. Vzhledem intelektovému omezení se velmi často u těchto osob vyskytuje 

porucha soustředění a sebeovládání. Důsledkem tohoto omezení zaujímá výrazně větší 

vliv ve výsledném chování limbický mozek. Vzhledem k této skutečnosti se vliv 

momentální nálady klientů/pacientů výrazně propisuje do úspěšnosti výuky. Proto je třeba 

v průběhu pohybové lekce často chválit a motivovat, velmi účinným prvkem je zapojení 

do hry. V rámci korekce techniky by se měl lektor soustředit na oceňování, byť i 

sebemenších pokroků a krátkých okamžiků, kdy provedená technika odpovídá alespoň 

částečně normě, naproti tomu by se měl co nejvíce vyvarovat ukázkám toho, jak technika 

nemá vypadat. Pro jedince s výraznějším intelektovým deficitem je totiž velmi těžké 

rozlišovat, které z forem provedení je po něm vyžadováno a tento fakt značně komplikuje 

identifikaci správné techniky a její fixování. (Zittel et al., 2016) (Čechovská, 2002)   

 

2.2 Inkluze 

 

 Inkluze je v současné době poměrně široce využívaný termín, s kterým se můžeme 

setkat nejen v sociologii, etice a pedagogice, ale také v ekonomii, matematice či 

zdravotnictví. Napříč těmito odvětvími se setkáváme se skutečností, že je tento termín 

„rozostřen“ a i mezi odborníky nepanuje jednota v definici tohoto pojmu. Pro účely této 

diplomové práce je podstatná přesná definice inkluze v rámci pohybových aktivit a 

vzdělávání. Habermas ve své publikaci definuje právě tuto inkluzi následujícím 

způsobem: 

 ,, Inkluzivní vzdělávání zahrnuje přijetí lidské rozmanitosti a přivítání všech dětí 

a dospělých jako rovnocenných členů vzdělávací komunity. To zahrnuje oceňování a 

podporu plné účasti všech lidí společně v hlavním proudu vzdělávacího prostředí. 

Inkluzivní vzdělávání vyžaduje uznání a dodržování práv všech dětí a dospělých a chápání 

lidské rozmanitosti jako bohatého zdroje a jako každodenní součást všech lidských 

prostředí a interakcí. Inkluzivní vzdělávání je přístup ke vzdělávání bez diskriminace víry, 

postojů a praktik, a jakéhokoliv ableizmu (diskriminace na základě tělesného, mentálního, 

smyslového či jakéhokoliv jiného postižení). Inkluzivní vzdělávání vyžaduje začlenění 

těchto hodnot do praxe, aby se zajistilo, že se ho všechny děti i dospělí mohou účastnit, 

náležet do něj a vzkvétat.“ (Cologon, 2013, str. 6)  



 

17 
 

 V historii docházelo k naprosto opačné strategii práce s osobami se specifickými 

potřebami. Napříč většinou států docházelo více či méně k segregaci zdravotně 

postižených, v závislosti na daném státu. I když první zmínky o možném vzdělávání osob 

s handicapem u nás sahají do konce 18. století, počátek uceleného vzdělávání osob se 

specifickými potřebami datujeme již do méně vzdálené historie. Na území 

Československa docházelo primárně ke vzniku ústavních vzdělávacích institucí, následně 

ke vzniku specializovaných škol bez ústavního charakteru. Významný posun 

zaznamenáváme po roce 1989. V důsledku socio-politických změn dochází i k reformaci 

školství. Na přelomu 80. a 90. let je zákonem umožněno integrovat děti se specifickými 

potřebami do mateřských škol.  

 V roce 1994 organizace UNESCO svolává světovou konferenci do španělské 

Salamanky, tématem této konference je „Vzdělání pro všechny“. Výsledkem této 

konference je prohlášení, že by se měli všichni vzdělávat dohromady, a to bez ohledu na 

postižení či další odlišnosti. V důsledku tohoto prohlášení vzniká nejprve dokument v 

roce 2001 tzv. „Bílá kniha“ tedy Národní program rozvoje vzdělávání v České republice, 

(Národní program rozvoje vzdělávání, 2001) Následně v roce 2005 dokument 

„Střednědobá koncepce státní politiky vůči občanům se zdravotním 

postižením“ (Usnesení VČR, 2004) a následně na půdě MŠMT v roce 2014 dokument 

„Strategie vzdělávání 2020“, který stanovuje tři klíčové priority. Prvním bodem a 

prioritou je snižování nerovností ve vzdělávání. Druhým bodem je podpora kvalitní 

výuky pedagoga, tedy zefektivnění výuky pedagogů na vysokých školách a třetí prioritou 

je efektivníá řízení vzdělávacího systému, tedy ustavení Národní rady pro vzdělávání. 

Prohlášením Salamanské konfernce a dokumentem Strategie vzdělávání 2020 se dostává 

pojem Inklzue do povědomí široké veřejnosti. (Šplíchalová, 2018) 

 Často se setkáváme se zaměňováním pojmů integrace a inkluze. Průcha uvádí, že 

z dnešního pohledu vnímáme integraci jako začlenění osob se specifickými potřebami do 

komunitního prostředí tak, aby si ani samotný jedinec se speciální potřebou nepřipadal 

jako odlišný od celku. To na něj ale klade nárok, aby se snažil celku co nejvíce přiblížit, 

jsou-li mu k tomu poskytnuty adekvátní možnosti. Inkluzi chápeme spíše jako začlenění 

všech jedinců do běžných škol, sportovních klubů a společenství. Při neúspěchu by se 

tedy nemělo hledat pochybení na straně inkludovaného jedince, ale na straně systému. 

(Průcha, 2013) 
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Inkluze v pohybových aktivitách 

 Ve směru, který nastavila organizace UNESCO se začalo směřovat stále v širším 

kontextu. Podpora tohoto posunu je koneckonců ukotvena i v „Úmluvě o právech osob 

se zdravotním postižením“,  kterou ratifikovala Česká republika nedlouho po tom, co ji 

OSN uvolnila k podpisu, tedy 30. 3. 2007. Obzvláště důležitá část této úmluvy je článek 

30 bod 5, který popisuje i přístup inkluze ve sportu. V Úmluvě se píše: 

„5. S cílem umožnit osobám se zdravotním postižením podílet se, na rovnoprávném 

základě s ostatními, na rekreační, zájmové a sportovní činnosti, přijmou státy, které jsou 

smluvní stranou této úmluvy, odpovídající opatření, která: 

a) podnítí a podpoří co nejširší zapojení osob se zdravotním postižením do běžných 

sportovních aktivit na všech úrovních; 

b) zajistí, aby osoby se zdravotním postižením měly možnost organizovat a rozvíjet 

speciální sportovní a zájmové aktivity a účastnit se jich, a za tímto účelem podporují 

poskytování odpovídajícího výcviku, školení a prostředků, na rovnoprávném základě s 

ostatními; 

Obrázek 3: Integrace vs Inkluze (Šplíchalová, 2018) 
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c) zajistí, aby osoby se zdravotním postižením měly přístup na sportoviště a do 

rekreačních a turistických zařízení; 

d) zajistí, aby děti se zdravotním postižením měly na rovnoprávném základě s ostatními 

dětmi přístup k účasti ve hře, k rekreačním, zájmovým a sportovním činnostem, včetně 

účasti na uvedených činnostech v rámci školy; 

e) zajistí, aby osoby se zdravotním postižením měly přístup ke službám osob a institucí 

podílejících se na organizaci rekreační, turistické, zájmové a sportovní činnosti.“ 

(Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením, 2006, článek 30, bod 5.)  

V rámci sportovního prostředí se velmi často setkáváme s tím, že osoby se specifickými 

potřebami mají ve většině případů v tomto prostředí výrazně více negativních zkušeností 

než běžná populace. Velmi často jde o nedostatek informací lidí bez zdravotního postižení 

o tom, jak vhodně aplikovat sportovní aktivity, tak aby se člověk s handicapem mohl 

adekvátně zapojit a aby se vhodně zvolila míra přizpůsobení, či aplikace. Je důležité, aby 

sport neztratil kouzlo soutěže, hry, či fyzické aktivity (Kiuppis, 2016). Inkluze v oblasti 

sportu, je na vrcholu adaptačního procesu. Tuto škálu sestavil již v roce 1987 Joseph 

Winnick. Na pěti bodech ukazuje rozdíly v integraci, přičemž 1. bod je nejvíce 

přizpůsoben inkluzivnímu každodennímu sportování, 5. bod je nejvíce segregující, ale 

účelný pro vrcholový sport osob s handicapem. Winnick navrhl pro každý bod různé 

scénáře: 

1: Sportovec s mentální retardací závodí za atletický tým pro svou kvalitu ve skoku do 

výšky. 

2: Sportovec s těžkou zrakovou vadou účastnící se běžných závodů v bowlingu, jen s 

použití vodící kolejnice. 

3: Handicapovaný atlet se může na upraveném vozíku účastnit maratonského závodu 

proti zdravým i jinak handicapovaným sportovcům, zdraví běžci běží regulérní závod. 

4: Jak handicapovaný, tak zdravý sportovec se účastní na aplikované formě sportovní hry, 

za použití adaptačních pomůcek. Například při tenisu zdravý i handicapovaný sportovec 

hraje z vozíku. 

5: Handicapovaní sportovci sportují ve striktně odděleném prostředí. Hlavním případem 

jsou mentálně retardovaní jedinci soutěžící na speciálních olympiádách, nebo dva týmy 

nevidomých soutěžící v goalballu. (Winnick, 1987) 
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STEP/TREE 

 

 Koncepty STEP a TREE jsou dva z celé řady přístupů k inkluzivní výuce, v rámci 

pohybových aktivit. Jsou to jednoduché návody na to, jak přizpůsobit sportovní prostředí, 

tak aby se mohli funkčně zapojit i jedinci se specifickými potřebami. V podstatě se ale 

jedná o pomůcku při tvorbě sportovního prostředí, ve kterém se mohou společně 

pohybově realizovat jedinci různých výkonnostních skupin. 

 STEP je zkratka slov: SPACE – prostor. V tomto bodu jde o přizpůsobení 

velikosti hrací plochy, například variací vzdáleností, které je třeba za daný čas absolvovat 

(uběhnout, uplavat) ¨.  TASK – úkol. Dle tohoto bodu je třeba zajistit, aby měli všichni 

stejnou šanci účastnit se akcí při hře. Toho lze dosáhnout přizpůsobením pravidel ve 

formě různého vedení míče (někdo musí driblovat každý krok, někdo může každé 3 kroky, 

někdo může míč nést). V rámci tohoto bodu je doporučeno dát jedincům s handicapem 

možnost před vstupem do hry osahat si prostředí a vyzkoušet si jednotlivé části hry 

izolovaně. EQUIPMENT – vybavení. Tento bod postihuje úpravu hracích pomůcek ve 

prospěch osob se specifickou potřebou. V rámci fotbalové hry se dá použít míč s 

rolničkou, který umožňuje hru slabozrakým, ale nezhoršuje ji zdravým hráčům. V 

plaveckých lekcích jde například o použití pacek, v pétanque či kuželkách o použití ramp 

a žlabů. PEOPLE – lidé. Poslední bod zahrnuje úpravu počtů účastníků tak, aby byly oba 

týmy srovnatelně kvalitní. Ve prospěch této úpravy je možné variovat s velikostí týmu 

Obrázek 4: Dělení sportovní inkluze (Winnick, 1987) 
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tak, že bude jeden o poznání početnější než druhý, pokud to prospěje vyrovnanosti hry. 

(Kiuppis, 2016) 

 

 Zkratka TREE představuje části TEACHING, RULES, EQUIPMENT, 

ENVIROMENT. Narozdíl od prvního přístupu doplňuje ještě část Teaching and coaching 

style, což je v některých sportovních odvětvích kde se hůře uplatňuje fenomén hry (jako 

například plavání) naprosto zásadní. (Black et al., 2011) 

 

2.3 Plavecká výuka osob s MR 

2.3.1 Organizace plavecké výuky osob s MR 

   

Vzhledem k výše zmíněné inkluzivní tendenci ve vzdělávání, a tedy účasti osob se 

specifickými potřebami v běžné základní škole většinového typu, by se v ideálním 

případě měl jedinec se specifickou potřebou účastnit i všech činností vyplývajících z 

rámcového vzdělávacího plánu. Rámcový vzdělávací plán ve svém úplném znění ukládá 

základním školám zajistit studentům výuku plavání, a to v rozsahu nejméně 40 

vyučovacích hodin. Dále uvádí v očekávaných výstupech pro druhé období prvního 

stupně toto: 

„TV-5-1-11 adaptuje se na vodní prostředí, dodržuje hygienu plavání, zvládá v souladu  s 

individuálními předpoklady plavecké dovednosti 

TV-5-1-12 zvládá v souladu s individuálními předpoklady vybranou plaveckou techniku, 

prvky sebezáchrany a bezpečnosti“ (RVP, 2017) 

Z výše zmíněného textu vyplývá, že by měl každý pedagog vyučující na základní škole 

mít prakticky využitelné znalosti, týkající se inkluzivního přístupu ve sportu a aplikačníc h 

procesů všech sportů a sportovních aktivit, které jsou zahrnuty v Rámcovém vzdělávacím 

plánu. Tedy i v oblasti plaveckých sportů.  

Jak uvádí Břečková, vzhledem ke specifičnosti vodního prostředí, se mohou 

osobami se specifickými potřebami stát i žáci s fyzickým oslabením, jako například astma, 

epilepsie, diabetes a další. Dále klade důraz na spíše formativní formu hodnocení, kde se 

pedagog věnuje především hodnocení individuálních cílů jednotlivých žáků. Dalším 

podstatným aspektem organizace plavecké výuky s žáky trpící intelektovým deficitem 
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musíme počítat z poměrně problematickou stránkou, a to je rozdílná akceptace vodního 

prostředí. S rozdílnou afinitou k vodnímu prostředí se samozřejmě setkáváme i u žáků 

bez handicapu či oslabení, v případě osob se specifickými potřebami se však s 

negativními projevy, tedy nízkou mírou akceptace vodního prostředí setkáváme výrazně 

častěji. (Břečková, 2019) 

 Jak uvádí Tilinger, vzhledem k výrazně větší emoční labilitě osob s mentální 

retardací musí být lektor připraven na bouřlivý negativní emoční projev rychle a citlivě 

reagovat, pokud možno s co nejmenším zásahem do průběhu lekce. Dále uvádí, že 

přítomnost jedinců s mentální retardací ve sportující skupině výrazně napomáhá zvládání 

jejich emočních epizod. (Tilinger, 2009) 

 Nejideálnějším modelem organizace plavecké lekce z hlediska funkční inkluze, se 

zdá být skupinová výuka, které se účastní menší množství studentů, než je zvykem v 

běžných výukových skupinách. U většiny typů mentální retardace je velmi vhodné, aby 

byl jeden z učitelů přítomen v bezprostřední blízkosti klienta. U těžších forem je tato 

přítomnost nutná. Hodina by měla být řízena jedním kvalifikovaným lektorem z okraje 

bazénu. Tento lektor řídí průběh hodiny a zadává její náplň takovým způsobem, aby bylo 

co nejefektivněji dosaženo cílů dané plavecké lekce. Asistentova vzdělanost v oblasti 

plaveckých dovedností a jejich didaktiky je podstatnou výhodou, ne-li nutností.  

Bezpodmínečnou nutností je však asistentova vlastní plavecká gramotnost.  

 Naprosto zásadní je při přihlédnutí k zásadám STEP a TREE i prostředí výuky. 

To bývá často výraznou překážkou inkluze v rámci plaveckého sportu. I když se situace 

zlepšuje, stále je celá řada bazénu bariérových. U některých druhů handicapu může být 

překážkou z hlediska organizace výuky i teplota bazénu, či hloubka. Jedinci s mentální 

retardací obecně špatně snáší diskomfort a mohou na něj reagovat poměrně bouřlivě, čímž 

bezesporu naruší průběh lekce. Břečková také zmiňuje, že pravděpodobně největší 

nutností z hlediska organizace inkluzivního přístupu v plavecké výuce (ale i výuce jako 

takové) je osobní přesvědčení pedagoga, o správnosti a smyslu tohoto přístupu. 

(Břečková, 2019) 

 Vyučovací jednotka plavecké výuky bývá v prostředí školního vzdělávání 45 

minut, v prostředí kroužků a mimoškolních aktivit 60 minut. V počáteční fázi plavecké 

výuky je žádoucí omezit časovou dotaci plavecké hodiny úměrně prostředí (teplota vody, 

hloubka bazénu, počet instruktorů), schopnostem a emočnímu rozpoložení jedince s 
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mentální retardací. Rozložení plavecké lekce prakticky odpovídá běžnému rozložení 

lekce u zdravých jedinců, jediným rozdílem je variabilita časové dotace jednotlivých částí, 

v závislosti na momentálním stavu (emočním, motorickém) jedince s mentální retardací. 

 

 Jednotlivé části plavecké lekce, jak je uvádějí Čechovská a Miler: 

1. Část úvodní 

Příchod do hodiny, nástup, informace k průběhu lekce) adaptace na vodní prostředí, 

rozplavání, zapracování. Průpravná cvičení pro pozvolný vstup do hlavní zátěžové části 

lekce, sžití se s vodním prostředím, získávání „pocitu vody“ 

2. Část průpravná 

Rozcvičení, zahřátí (v případě výuky osoby s mentální retardací je z hlediska teploty vody 

výhodnější rozcvičení ve vodě.)  Opakování, procvičování známého učiva. 

3. Část hlavní – nové učivo 

Nácvik jednotlivých motorických vzorů potřebných pro výuku příslušných plaveckých 

způsobů. U jedinců s mentální retardací je nutné postupovat po drobných a snadno 

pochopitelných krocích. Dále je nutné neustále se vracet i k jednodušším cvičením pro 

upevnění základních prvků plaveckého způsobu (poloha, dýchání). Jedinci s 

intelektovým postižením mají velmi často tendenci soustředit pozornost na náplň nového 

cvičení a nefixovat již dříve získané plavecké dovednosti.                                                                                                                              

Vzhledem k časté ztrátě pozornosti v důsledku únavy CNS, je žádoucí prokládat 

technická cvičení i v hlavní části hrou, čímž dojde poměrně rychle k relaxaci a získání 

motivace pro další didaktický vstup. 

4. Část závěrečná 

V této části je běžně prostor pro relaxační cvičení, hry, volné plavání, skoky a pády do 

vody atd. V případě výuky osob s mentální retardací je vhodné v této části zařadit kromě 

výše zmíněných činností i výraznou pochvalu, a to i v případě, že není lektor s osobním 

výkonem jedince plně spokojen. Pozitivní emoci, kterou lektor pochvalou za pozitivní 

kroky v průběhu výuky vyvolá, výrazně podpoří zapamatování si jednotlivých aspektů 

výuky. Negativní prvky ze strany žáka je možné reflektovat v průběhu další lekce 

(Čechovská; Miler, 2008; Marzi; et al., 2014) 
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2.3.2 Základní plavecké dovednosti a plavecká lokomoce 

 

 Základním cílem plavecké výuky osob s mentálním postižením, je jednoznačně 

takové osvojení plaveckých dovedností, které by zajistilo této osobě možnost bezpečně 

zvládnout vodní prostředí, a to i v nepříznivých podmínkách. Je tedy velmi důležité 

zvládnout základní plavecké dovednosti v kontextu primární a následné plavecké 

gramotnosti. Primární plaveckou gramotností jsou myšleny plavecké dovednosti, jejichž 

zvládnutí je zásadní pro zajištění ochrany života ve vodním prostředí. Mezi tyto 

dovednosti řadíme plavecké dýchání, pády do vody, orientaci ve vodě atd. (viz níže). 

Následná plavecká gramotnost rozšiřuje pole primární gramotnosti od sebezáchrany 

směrem k osvojení si, a následné zlepšování kvality plavecké lokomoce. Dále cílí také na 

získání absolutní jistoty ve vodě. Následná plavecká gramotnost se zaměřuje na bezpečné 

a efektivní využití vodního prostředí, za účelem udržení a rozvoje dobrého zdraví, 

kvalitního trávení volného času a pro sportovní účely (Čechovská; Nováková, 2019). 

U osob s mentální retardací je velmi obtížné nalézt způsob, jak saturovat tělo 

vhodnou formou a množstvím pohybové aktivity. Jak uvádí dále Čechovská, osvojení 

základních plaveckých dovedností dává osobě s poruchou intelektu možnost využít jich 

pro aplikování plaveckých aktivity za účelem podpory zdraví, rozvoji kondice a 

regenerace. (Čechovská, 2003) Na to, co přesně považují za základní plavecké dovednosti, 

mají odlišné didaktické směry různé názory. V prostředí české didaktiky plavání, která 

úzce navazuje na didaktiku německou, rozlišujeme pět oblastí základních plaveckých 

dovedností, které se navzájem prolínají. 

 První skupinou plaveckých dovedností jsou dovednosti spojené s dýcháním ve 

vodě. Osoby s mentální retardací mají velmi často emoční obtíž se zanořením obličejové 

části hlavy pod hladinu, a tak je získání této dovednosti důležité. U osob s mentální 

retardací, se velmi často můžeme setkat s celou řadou okolností v kontextu klinických 

příznaků handicapu, které nácvik a provedení plaveckého dýchání ztíží. Jde například o 

sakadované (sekané) dýchání jako doprovodný znak mimovolných pohybů, o 

neschopnost zadržení dechu (a to ať v důsledku nepochopení, nebo patologie v oblasti 

mimických svalů) a další. (Šarinová; Čechovská, 2005) 

 Další částí základních plaveckých dovedností jsou dovednosti nutné k navození a 

udržení plavecké polohy. Nejčastěji se jedná o polohu splývání na břiše i na zádech. Velmi 
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důležité je pro získání jistoty ve vodním prostředí a tím pádem kladného ovlivnění strachu 

z vody zvládnutí sebezáchovné polohy v leže na zádech. 

 Třetí oblastí jsou takové dovednosti, které umožní plavci zanoření celé hlavy a 

následnou orientaci a pohyb pod hladinou. Zanoření celé hlavy včetně očí a uší a 

schopnost neprodleného opakování zanoření, za účelem využití cyklického dýchání v 

plaveckých cvičeních a následně i jednotlivých plaveckých způsobech. Získání této 

dovednosti je v podstatě vstupní branou k plavecké výuce. Orientace pod hladinou je na 

druhou stranu nutností pro zachování života a zdraví v případě neočekávaných pádů do 

vody. (Čechovská; Miler, 2008) Osvojení si této dovednosti zajisté pozitivně ovlivňuje 

zvládání negativních emočních epizod spojených s vodním prostředím. 

  Čtvrtou skupinou jsou pády a skoky do vody. Zvládnutí těchto dovedností je 

významné na jednu stranu z pohledu prevence zranění při vstupu do vody (skok do 

neznámé vody) na stranu druhou z pohledu práce se strachem, protože pády/skoky jsou 

velmi rychlým vstupem do vodního prostředí, z kterých se již nedá v průběhu činnosti 

vystoupit. Proto je technické zvládnutí pádů/skoků do vody tak, aby nevyvolali bolest a 

aby při nich klient/pacient nepociťoval přílišný diskomfort podstatným bodem na cestě k 

pozitivnímu prožívání pohybu ve vodě. 

 Pátou, a v našem didaktickém dělení i poslední skupinou v rámci základních 

plaveckých dovedností, je rozvoj „pocitu vody“. Osvojení si a kultivace této plavecké 

dovednosti vede k lepšímu vnímání vodního prostředí a objasnění, které lokomoční vzory 

jsou pro pohyb ve vodě výhodné a které ne. Souhrnně jde o získání „pocitu vody“. (Giehrl, 

2000) 

 Záměrem plavecké výuky v kontextu inkluzivního vzdělávání, je maximální 

možné zvládnutí plaveckých dovedností a přiblížení se k technicky správnému provedení 

jednotlivých plaveckých způsobů. Hlavním cílem plavecké výuky u osob s mentální 

retardací je osvojit si plavecké dovednosti a plaveckou lokomoci v takové míře, aby byl 

pobyt ve vodním prostředí komfortní a bezproblémový. Když přítomnost a pohyb v tomto 

prostředí v klientovi/pacientovi nevyvolává negativní emoce, může být plně čerpán jeho 

pozitivní potenciál. Zvládnutí vodního prostředí dává pacientovi/klientovi k dispozici 

nezaměnitelnou možnost seberealizace a to jak pohybovou, tak emoční. V některých 

případech naráží plavecká výuka na limity a to buď psychické, fyzické, nebo i sociální. 

Pro co nejlepší naplnění pohybového potenciálu vyučovaného jedince, je nutné 
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zabezpečit prostředí tak, aby se nestávalo dalším limitem v plavecké výuce. Součet 

limitací v důsledku handicapu a špatně zvoleného prostředí by se výrazně promítl v 

nenaplnění učebního potenciálu jedince. Pro optimální průběh a výsledek plavecké výuky, 

je stěžejní následující: 

• materiálová a personální podpora (pomůcky, zkušení lektoři) 

• „disabled-friendly“ prostředí (lektoři, spolužáci, personál bazénu, teplota vody, 

bezbariérovost) 

• komunikační forma (tak, aby nesnižovala kvalitu výuky pro ostatní studenty) 

• volba hodnotícího systému s menším důrazem na výkonnost 

Při splnění těchto podmínek podstatně zvyšujeme pravděpodobnost naplnění 

individuálního potenciálu vyučovaného handicapovaného plavce. (Břečková, 2019) 

 Specifikem plavecké lekce u osob s mentální retardací je nutnost srozumitelně, 

ale důrazně upozornit na pravidla chování v prostoru bazénu. Řádné vymezení pravidel 

je nutné pro hladký průběh plavecké lekce a pro zajištění bezpečnosti účastníků. Je nutné 

probrat pohyb a chování jak v prostoru šaten, tak v prostoru bazénu. Dále je nutné 

instruovat žáky o pravidlech opuštění výuky (wc, zahřátí ve sprchách) a o průběhu lekce 

z hlediska chování (zákaz běhání u bazénu, zákaz stahování pod vodu, omezení křiku 

apod.) V plavecké výuce osob s mentální retardací je nutné tato pravidla opakovaně 

upevňovat, abychom se vyhnuli vzniku konfliktu a negativních emocí v průběhu lekce, 

což by mohlo výrazně narušit její průběh a zmařit její pedagogický výsledek. (Bátorová, 

2015) 

 Úspěch plavecké lekce z hlediska správného provedení a zapamatování si 

vyhovující plavecké techniky, závisí kromě nastavení optimálního prostředí a dobře 

znalého lektora i na správě zvoleném didaktické metodě. Pro účely plavecké výuky se 

nejlépe hodí kombinace expozičních, motivačních a fixačních metod.  Využití pouze 

jedné metody by snížilo úspěšnost výuky. Lektor musí variovat didaktický přístup nejen 

v závislosti na typu jedince jako tomu je u zdravých osob, ale také na momentálním 

emocionálním rozpoložení žáka. V rámci expoziční didaktické metody se lektor na žáka 

snaží působit buď přímo a využívá k tomu buď monologické metody jako jsou vyprávění 

a přímá instruktáž, nebo nepřímo, k čemuž slouží metody demonstrační, praktická a 



 

27 
 

dramatická. Do této skupiny také řadíme Sokratovský dialog, ten ale pro účely sportovní 

didaktiky osob s mentální retardací není příliš vhodný.  

Motivační didaktický přístup apeluje na specifické potřeby aspirace a možnosti 

jednotlivých pacientů/klientů/žáků. Tento přístup je vhodný v případě, že lektor s 

vyučovaným jedincem spolupracuje delší dobu a dokáže se orientovat v jeho specifických 

potřebách a expresi momentální nálady, aspirace a motivace. Dle této metody by měl 

lektor rozpoznat motivační složku jednotlivých pacientů/klientů/žáků a strukturovat 

motivaci a pochvalu tak, aby rezonovala s danou individuální motivační preferencí.  

Poslední a neméně důležitou didaktickou metodou je metoda fixační. Podstatou 

této metody je opakování, procvičování a fixování již dříve nacvičených prvků. Oproti 

zdravé populaci je u jedinců s mentální retardací nutné zařazovat tuto metodu výrazně 

častěji, a navíc se v opakování vracet i k základním dovednostem a částem jednotlivých 

plaveckých způsobů. Tato metoda skrývá cvičení zaměřená například na odstranění 

nežádoucích souhybů, zpřesnění prováděných pohybů, optimalizace vynaložené práce v 

poměru k jejímu výsledku. Z fixační didaktické metody je nutné zmínit takzvanou 

kinestetickou stimulaci. Jedná se o pasivní provedení vyučovaného pohybu/pohybového 

vzoru, na základě kterého žák získává senzorickou informaci o správném provedení, 

kterou si snaží uložit a vzít za svou. Tuto informaci se snaží vyvolat za účelem 

reprodukování pasivně provedeného pohybu. Tato metoda je vhodná zejména v případě, 

kdy je omezena či znemožněna kontrola vlastního provedení pohybu, a to ať z důvodu 

senzorické (nevidomí) či kognitivní (mentální retardace) patologie (Rychtecký; Fialová, 

2002). 

2.4 Emoce 

2.4.1  Emoce – definice a dělení 

 Emoce, pravděpodobně z latinského é motio, (Z pohybu) jsou komplexní 

biologické procesy, které jsou, jak z názvu vyplývá, hybatelem lidského konání. Emoce 

bychom mohli nejšířeji popsat jako úzce provázaný systém primárně psychických 

(přesněji neurochemických) a sekundárně fyzických podnětů, které se uplatňují, jako 

prakticky hlavní motivační prvek v rámci rozhodování člověka. Existuje celá řada definic, 

ale žádná zatím nebyla uznána jako oficiální a plně dostačující. Emoce jsou vzhledem ke 

všem svým aspektům podrobovány zkoumání celé řady vědních oborů. V posledních 

desetiletích ustupuje výzkumný pohled filosofický, a naopak se podstatně zvýrazňuje 
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zkoumání emocí v oblasti endokrinologie, neurochemie, neurologie, psychologie a v 

neposlední řadě i v oblasti počítačových vědních oborů (Panskepp, 1998). Funkce těchto 

neurochemických dějů je poměrně široká a prakticky v každém jednotlivém aspektu 

nesmírně důležitá. Kromě řídící funkce, jsou emoce v rámci svých vnějších 

nonverbálních projevů v podstatě ukazatelem vnitřních pocitů. Přesněji než oči, jsou tedy 

právě emoce „oknem do duše“ jedince. V závislosti na jejich intenzitě jsou velmi často 

nadřazené pudům a v kombinaci s kortikální – vědomou aktivitou jsou tedy významným 

nástrojem lidskosti. V průběhu růstu a dozpívání se v rámci sociálních interakcí učíme  

emoce rozpoznávat a pojmenovávat. (Hochschild, 1979)  

Dříve široce rozšířená domněnka, že emoce se tvoří pouze ve vývojově starších 

částech mozku, které se vyvinuly už u nejstarších obratlovců, tedy v oblasti bazálních 

ganglií nejsou z pohledu současného poznání úplné. V posledních desetiletích se totiž 

ukazuje, že prostá nekontrolovaná tvorba emocí, bez inhibičního zásahu kortexu 

frontálního laloku by se tvorba emocí propadla v nekontrolovatelnou elektrochemickou 

reakci vedoucí k propadu do hlubokých depresivních stavů a až k sebevražedným 

tendencím. Také další teorie, které označovali za emoční aktivační oblasti pouze bazální 

ganglia a hypotalamus se ukázaly býti neúplné, což bylo dokázáno již v devadesátých 

letech, protože při elektrostimulaci bazálních ganglií a hypotalamu docházelo pouze k 

navození klamných emocí, tedy motorické a endokrinní reakce bez vnitřních pocitů. Na 

základě četných pokusů se ukázalo, že části mozku, které zodpovídají za tvorbu emocí, 

jsou bazální ganglia, hypotalamus, temporální a frontální kortex, ale i amygdala a 

hippokampus. (Přikryl, 2004)   

Emoce jako takové, v rámci pozorování sledovat nelze, můžeme ale sledovat 

určité prvky chování, které jsou fyzickým projevem emočních, tedy neurobiologických 

dějů. Takovými pozorovatelnými prvky emoční aktivity jsou tzv. Emoční indikátory, 

které můžeme napříč tělem jedince poměrně kvalitně diferencovat. Zpravidla se jedná o 

děje způsobené působením sympatického nervového systému. Poměrně dlouho se vedly 

debaty o tom, zdali je prožitek emocí důsledkem viscero-somatických změn, nebo je tomu 

naopak. Již v období druhé světové války bylo experimentálně prokázáno, že viscero-

somatické změny jsou důsledkem prožití vnitřních pocitů a že je míra homeostatické 

změny přímo úměrná trvání a intenzitě emočního prožitku. (Masserman, 1941) O úzkém 

propojení emočního prožitku a aktivity různých mozkových center pojednává nespočet 

publikací, které pro zobrazení této korelace používají funkční magnetickou rezonanci. 
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Tato data se využívají pro hlubší pochopení vzniku a vnímání emocí. Dokonalé poznání 

této oblasti by mohlo vést k lepšímu zvládnutí depresivních stavů a jiných duševních 

nemocí. Účelovým navozením dobré nálady či radosti pomocí elektrostimulace by se 

mohlo dobře bojovat právě s negativními (depresivními, úzkostnými) stavy, na rozdíl od 

farmakoterapie bez vedlejších účinků na ostatní části těla. (Prohovnik et al., 2004) 
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                   Obrázek 5: MRI mozku, zobrazení emocí (Prohovnik et al., 2004) 
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Dělení emocí 

Existuje celá řada emočních teorií, které se zabývají podstatou prožitku, tvorbou a jejich 

dělením. Nejjednodušší dělení emocí, dělíme podle prožitkového náboje na negativní a 

pozitivní a podle doby trvání a intenzity na emoci, emoční epizodu a náladu. Již na konci 

19. století americký psycholog a filosof William James popsal čtyři základní emoce: 

strach, zármutek, lásku a vztek. Tyto emoce diferencoval na základě významných rozdílů 

v prožití. Tyto základní čtyři emoce se od sebe totiž výrazně prožitkově odlišují.  (James, 

1890) Další významný americký psycholog Ekman spojil v 80. letech 20. století emoce s 

mimickým projevem. V závislosti na odrazu emoce ve tváři rozšířil základní emoce na 

šest základních mimicky vázaných, tedy strach, smutek, překvapení, štěstí hněv a 

znechucení. (Ekman; Friesen, 1976) Později Ekman na základě sledování korelace 

mimických projevů a prožitků doplnil svých 6 faciálně-vázaných emocí o další, které již 

nejsou vázány na přesnou mimickou odpověď, nebo se v prožitku liší podstatně více, než 

se liší v mimickém projevu. Toto Ekmanovo doplnění tedy obsahuje kromě šesti 

základních také spokojenost, hanba, úleva, hrdost, vina, vzrušení, rozpaky, spokojenost, 

pobavení a opovržení. V následujících letech se celá řada psychologů zaměřovala na 

přesnou identifikaci a definici emocí, čímž došlo k výraznému rozšíření jejich kategorií.  

V roce 2017 vědci z kalifornské univerzity v Berkley uspořádali rozsáhlý psychologický 

pokus, v rámci kterého sesbírali 2185 videí, které zobrazují či podněcují specifickou 

emoci. Následně probandům vědci pouštěli vždy 30 videí a následně sbírali popis emocí, 

které videa vyvolala. Celá tato procedura vyústila v soubor 324 066 hodnotících 

rozhodnutí. Na základě těchto dat sestavili vědci rozsáhlou emoční interaktivní mapu, v 

rámci které nejen popsali 27 emočních kategorií, ale hlavně sestavili jejich vzájemnou 

korelaci. Tato interaktivní mapa emocí je volně přístupná na webu: 

 https://s3-us-west-1.amazonaws.com/emogifs/map.html 

Popis Ekmanových emocí: A – Anger (vztek), D- Disgust (znechucení), F- Fear (strach) 

H – Happiness (radost), S- Sadness (smutek), U – Surprise (překvapení), N – Neutral 

(neutrální) 

 

 

https://s3-us-west-1.amazonaws.com/emogifs/map.html
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Obrázek 6- Dělení Ekmanových  emocí (Ekman; Friesen, 1976) 
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 Kalifornští vědci sestavili pomocí tohoto převratného experimentu seznam 

následujících emocí: obdiv, adorace, estetické zhodnocení, zábava, hněv, úzkost, úcta, 

nešikovnost, nuda, klid, zmatenost, touha, znechucení, empatická bolest, útěk, vzrušení, 

strach, hrůza, zájem, radost, nostalgie, úleva, romantika, smutek, spokojenost, sexuální 

touha a překvapení. (Cowen; Keltner, 2017) Schopnost rozpoznat vlastní emoce, stejně 

tak jako je správně identifikovat u ostatních lidí a adekvátně na ně reagovat nazýváme 

emoční inteligence. Vnitřní, nebo subjektivní emoční inteligence je schopnost 

porozumění vlastnímu emočnímu prožitku. Vnější emoční inteligence, jinak také sociální 

inteligence, je schopnost pozorování, hodnocení a reaktivnosti na emoce druhých. Této 

schopnosti se někdy také říká empatie (Nakonečný, 2000). 

 Historicky emoce napomáhaly řešení složitých úkonů, týkajících se adaptace. V tomto 

případě se úzce přibližují definice slov emoce a instinkt, oba aspekty spadají do velmi 

starých oblastí mozku a pomáhali s pozitivní emocí či pocitem spojit taková řešení, která 

již přinesla v minulosti v podobném konání úspěch. Celá řada pozůstatků spojení emoce-

instinkt jako evoluční nástroj pro přežití je přítomna i v našem současném chování. 

Například při záměně stínu s osobou či zvířetem, nastane reakce ztuhnutí-útěk a až 

následně racionální vyhodnocení podnětu. Emoce se větvili v závislosti na inteligenci a 

celkovém rozvoji člověka a společenství. Z toho vyplývá, že je lze dělit i podle 

vývojového stáří na nižší a vyšší (starší a mladší).  

 Základní emoce se vyskytovali již u dinosaurů. Šlo o strach a vztek a tvořili se v 

jejich nejmladší části mozku, tedy v amygdale. Z pohledu dnešního lidského mozku jde 

o vývojově velmi staré struktury, a tedy i o velmi staré emoce. Tyto základní emoce se 

vyskytují nejen u lidí ale u velké části vyšších živočichů.  Jak bylo již zmíněno výše, 

rozdělení emocí závisí na teorii a autorovi. Většina autorů se shoduje v rozdělení nižších 

emocí, zejména protože jsou z velké části pozorovatelné na základně behaviorálního 

projevu i u zvířat. (Benesch, 2001) 
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Tabulka 1- Emoce a reakce (Nakonečný, 2000) 

emoce  podnět reakce  

strach nebezpečí útěk (únik), boj 

hněv překážka, nepřítel útok, agrese 

radost zisk, úspěch uvolnění, úsměv 

smutek  
ztráta hodnoty, 
neúspěch 

pláč, apatie 

důvěra přátelství, přímé jednání spolehnutí se na druhého 

znechuce

ní 

nepříjemná věc nebo 

situace 
odstranění zdroje znechucení, únik 

očekávání neznámá, nejistá situace orientace, získávání informací 

překvape

ní 
nečekaná situace 

nástup další emoce podle situace (strach, radost, 

očekávání aj.) 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Strach
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hněv
https://cs.wikipedia.org/wiki/Radost
https://cs.wikipedia.org/wiki/Smutek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Důvěra
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hnus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hnus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Očekávání
https://cs.wikipedia.org/wiki/Překvapení
https://cs.wikipedia.org/wiki/Překvapení
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Obrázek 7- 27 emočních kategorií a jejich vztahy (Cowen; Keltner, 2017) 
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2.4.2 Regulace negativních emocí a problémového chování u osob s MR 

 

 Vodní prostředí je pro celou řadu lidí zdrojem negativních emocí a strachů. V malé, 

ale nezanedbatelné části populace může vodní prostředí představovat tak podstatný 

stresový zdroj, že mluvíme o akvafobii, tedy o úzkostné poruše, která může velmi 

podstatně ovlivnit kvalitu života. S vodou přicházíme do styku v naší geografické poloze 

ale i socio-kulturním prostředí poměrně často a akvafobie a strach z vody obecně, může 

být důvodem segregace z některých skupinových činností.  

Prevalence akvafobie je cca 2-3% populace. Nějakou formou akvafobie tedy trpí více než 

150 miliónů lidí (Wardenaar; et al., 2017) Přesné příčiny iracionálního strachu z vody 

nejsou známy, pravděpodobně půjde o geneticky podmíněnou poruchu, která se 

kombinuje a potencuje s traumatizujícími zážitky. Genetický kontext vyplývá z faktu, že 

na základě traumatizující zkušenosti, dojde k vzniku či potencování akvafobie jen u 

podstatné menšiny jedinců. Zdraví jedinci jsou si v drtivé většině případů vědomi 

iracionality tohoto strachu, u osob s mentální retardací je toto uvědomění značně omezeno, 

proto je i zvládnutí tohoto strachu výrazně obtížnější. V případech silné akvafobie je 

zdrojem negativních emocí už pohled na vodní plochu, v některých případech i pouhá 

zmínka o plavání. Zpravidla je tento strach podstatně výraznější u neznámých a kalných 

vod než v prostředí bazénu. Tato fobie se optimálně diagnostikuje pomocí standardního 

psychoterapeutického vyšetření, v rámci, něhož se dá i pozitivně ovlivňovat. Po dohodě 

s terapeutem se přistupuje k řízenému vystavování zátěžovým situacím, jako například 

postupné ponořování částí těla, zvlhčování obličeje apod. V oblasti farmakologie se na 

obtížně zvládnutelnou invalidizující akvafobii používají farmaka pro stabilizaci nálady a 

zvládnutí úzkostných stavů (Mishra, 2017). 

 V průběhu každého okamžiku každého dne je prakticky každý (až na 

psychopatologie) jedinec konfrontován s tokem různě silných emocí. To, jak dokážeme 

pracovat se svými i cizími emocemi velmi úzce souvisí s kvalitou života a správným 

psychickým vývojem. Pro správný vývoj psychiky je nutné mít schopnost regulovat své 

emoce. Tento fakt platí zvláště u jedinců s vadou intelektu, kde je maximální inteligenční 

potenciál snížen na základě prenatální, perinatální či postnatální patologie a rozdíl ve 

vývoji intelektu na základě prostředí a stimulace tak má obrovský význam (Southam-

Gerow & Kendall, 2002). Fungování emocí z hlediska potřeby je regulovat musíme 

chápat nejen ve smyslu protektivní a mobilizující neurochemické reakce, ale spíše jako 
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prostředek k efektivnímu fungování jedince. V tomto kontextu je tedy regulace emocí 

prostředkem pro zpracování a transformaci emocí z pocitů demotivujících, stagnačních a 

destruktivních, na emoce motivační, aktivační a konstruktivní. (Poláčková – Šolcová, 

2018) U osob s mentální retardací je ovlivňování negativních emocí, stejně jako jejich 

vliv na chování, ztížen kognitivním deficitem, který je úměrný specificitě a závažnosti 

diagnózy. (Rojahn et al., 1995) 

 Problémové chování definuje Emerson následujícím způsobem: ,,Termín 

problémové chování se definuje jako kulturně abnormální chování takové intenzity,  

frekvence nebo trvání, že může být vážně ohroženo fyzické bezpečí dané osoby nebo 

druhých, nebo chování, které může vážně omezit používání běžných komunitních zařízení 

nebo může vést k tomu, že dané osobě do nich bude odepřen přístup“ (Emerson, 2008) 

 V případě plavecké výuky a prostředí plaveckého bazénu by se jednalo o chování, 

které by neumožnilo bezpečný průběh plavecké lekce a snížilo by kvalitu výuky pro 

ostatní jedince ve skupině. Specifickým rizikem problémového chování v prostředí 

plavecké výuky osob s mentální retardací je vyvolání stresové reakce i u dalších účastníků 

lekce. V tomto případě by lekce nemohla bezpečně proběhnout. Z tohoto důvodu je 

nezbytné vyvarovat se této situaci, nejlépe použitím preventivních opatření a 

odpovídajícím vlastnostem a vzdělání lektora. Pro úspěšné zvládání negativních emocí a 

projevů problémového chování jsou z pohledu vlastností lektora potřebné tyto vlastnosti: 

• Dobrá znalost didaktiky plavání 

• Ochota přizpůsobit se specifikům jedincům s mentální retardací 

• Absence strachu a touha po poznání nového 

• Znalost bezpečnostních zásad 

• Dobré pozorovací vlastnosti 

• Dobré komunikační vlastnosti 

• Autorita 

(Including Swimmers with a Disability: A Guide for Coaches) 
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3 Cíle a hypotézy 

3.1 Cíle práce 

 

Cílem této diplomové práce, je prostřednictvím zvolených metod zjistit výskyt 

negativních emocí spojených s výukou plavání u osob s mentálním postižením. Dalšími 

cíli je zjistit podstatu výskytu a možnosti ovlivnění těchto emocí. Výsledkem řízených 

rozhovorů a následnou syntézou poznatků by mělo být sestavení zásad, které jsou 

kauzální pro předcházení a případné pozitivní ovlivnění negativních emocí spojených s 

plaveckou výukou u osob s mentálním postižením. 

3.2 Výzkumné otázky 

 

1. Zažívají osoby s mentálním postižením ve spojitosti s výukou 

plavání negativní emoce? 

2. Na základě čeho tyto emoce vznikají? 

3. Čím lze vzniku těchto emocí předejít? 

4. Jakým způsobem, jde tyto emoce pozitivně ovlivňovat? 

3.3 Hypotézy práce 

 

I. V rámci plavecké výuky osob s mentální retardací se setkáváme s negativními 

emocemi 

II. Lze zjistit na základě čeho tyto emoce vznikají 

III. Negativní emoce lze pozitivně ovlivnit 

IV. V případě pozitivního ovlivnění těchto emocí se zrychlí motorické učení jedince 

3.4 Zdůvodnění hypotéz 

  

 V průběhu svých zhruba osmiletých zkušeností s plaveckou výukou osob s 

mentálním i tělesným postižením jsem se s emocemi jako úzkost, tenze či obava ve 

spojitosti s plaveckou výukou osob s postižením setkal nesčetně krát. Vypozoroval jsem, 

že lze vzniku těchto emocí předcházet a u jedinců, kde se prevence nepodaří, se dá alespoň 

výrazně omezit jejich intenzita, dopad a remise. Předpokládám, že rodiče osob s mentální 

retardací vypozorovali, co konkrétně vyvolává u jejich dětí v plavecké výuce negativní 

emoce, zdali se daří jim předcházet a jestli, případně čím se je daří pozitivně ovlivňovat.  
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4 Metodika práce 

4.1 Etická komise 

 

 Vzhledem k nařízení vědecké rady UK a kolegia děkana FTVS UK je u prací, 

které zahrnují výzkum, kterého se účastní lidé, zvířata či biologické materiály potřeba 

schválení Etické komise FTVS UK. Tato diplomová práce právě takový výzkum obsahuje, 

proto byla před realizací samotného měření Etické komisi podána žádost o schválení 

tohoto výzkumného měření. Etická komise FTVS UK tento výzkumný projekt schválila 

dne:  pod číslem jednacím:      Provedený výzkum byl proveden výhradně na 

základě informací uvedených ve zmíněné žádosti. Každý z účastníků souhlasil 

s dobrovolnou účastí na tomto výzkumu, což dokládám podpisem informovaného 

souhlasu, který po vysvětlení všech okolností výzkumu respondenti podepsali. Tento 

informovaný souhlas byl taktéž součástí schvalovacího procesu Etické komise FTVS UK. 

Stejně jako schválená žádost (Příloha č. 1) je v přílohách uveden i vzor tohoto 

informovaného souhlasu (Příloha č. 2) 

4.2 Výzkumný soubor 

  

 Výzkumný soubor byl tvořen skupinou 10 rodičů osob s mentální retardací. V 

okamžiku výzkumu tvořil výzkumný soubor jedince ve věkovém rozmezí 10–17 let. Pro 

tuto práci byl vzhledem ke specificitě výzkumu zvolen záměrný výběr probandů. 

Probandi byli vybráni na základě dobrovolnosti z členů zapsaných spolků „Společnost 

rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, z. s.“ a „VLASTNÍ CESTOU“. Kritériem 

pro vstup do testovací skupiny bylo být zákonným zástupcem jedince s mentální retardací, 

podepsaný informovaný souhlas, zkušenost s jakoukoliv plaveckou výukou. Z 

výzkumného souboru nebyl před započetím sběru dat vyřazen žádný respondent. 

Vzhledem ke kvalitativnímu charakteru výzkumu a specificitě výzkumné otázky nebyla 

sestavena žádná kontrolní skupina. 

4.3 Použité metody testování 

  

 Metodou, kterou jsem zvolil jako nejvhodnější pro tento výzkum je 

polostrukturovaný rozhovor. Tento rozhovor byl prováděn prostřednictvím online 

prostředí jako videohovor. Pro účely tohoto výzkumu byla zvolena metodologie 
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kvalitativního hodnocení. V rámci polostrukturovaného rozhovoru jsem všem 

respondentům pokládal stejné otázky, následně jsem je v závislosti na odpovědi dle 

situace doplňoval dalšími otázkami doplňujícími. Připravených otázek bylo 10, celý 

rozhovor trval zhruba 15 minut. Připravené otázky i přepis rozhovorů jsou přiloženy v 

přílohách práce. Všechny otázky byly položeny za účelem zodpovězení výzkumných 

otázek a potvrzení či vyvrácení hypotéz. Polostrukturovaný rozhovor je nejrozšířenější 

formou výzkumného rozhovoru. V případě této práce jsem zvolil tuto formu rozhovoru 

zejména pro to, že umožňuje kromě odpovědí na připravené otázky sledovat i emoce a 

formu odpovědi. Na základě těchto parametrů se můžeme pohotově doptávat na další 

důležité otázky, které by jinak nebyli v připraveném dotazníku přítomny. Připravené 

otázky jsou „páteří“ rozhovoru, obsahují témata, která je pro účely výzkumu nutné 

probrat. Tato forma nám umožňuje specifikovat, co přesně odpovědí respondent myslel, 

čímž se můžeme vyhnout špatnému pochopení těchto odpovědí. (Miovský, 2006) 

4.4 Průběh a organizace výzkumu 

 

 Polostrukturované rozhovory probíhaly v rozmezí od února 2021 do dubna 2021. 

Popis výběru výzkumného souboru viz kapitola 4.2. Všechny rozhovory byly vedeny 

prostřednictvím online rozhraní. Respondenti byli informováni o účelu rozhovoru o 

nutnosti podpisu informovaného souhlasu a o procesu autorizace přepisu rozhovoru. Dále 

byli respondenti informováni o možnosti přístupu ke kompletnímu textu diplomové práce 

prostřednictvím depozitáře závěrečných prací UK či možnosti zasláním emailem. 

Respondenti byli poučeni o tom, že mohou kdykoliv odmítnout odpovědět na jakoukoliv 

otázku, rozhovor přerušit, či ukončit. 

4.5 Přepis rozhovorů, práce se záznamem 

 

 Pro záznam rozhovoru byl použit diktafon mobilního telefonu, všechny záznamy 

byly anonymizovány a po provedení přepisu zlikvidovány. Doslovný přepis celých 

rozhovorů by byl neúčelný. Proto byl pro přepis rozhovorů, které trvali cca 15 minut 

zvolen jako nástroj tzv. Shrnující protokol. Tento protokol umožňuje v zápisu shrnout 

podstatné části rozhovoru. K využití tohoto nástroje přistupujeme zejména z důvodu 

obsáhlosti rozhovoru. Přepis rozhovoru byl prováděn tak, aby nijak nenarušil formu 

odpovědi, ani nezměnil její obsah. V přepisu byly uvedeny odpovědi tak, aby nedošlo k 
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vytržení z kontextu a následně k chybné interpretaci. V průběhu transkripce byla 

provedena jazyková korekce výplňových slov a hezitačních zvuků (aaa,eee,mmm). 

Složky nonverbální komunikace nejsou v přepisu uvedeny v žádné formě. 

4.6 Zpracování dat 

 

Pro zpracování získaných dat bylo využito metod Zakotvené teorie a Tematické 

analýzy. Metoda tzv. Zakotvené analýzy se řadí mezi základní a hojně používané 

kvalitativní analytické metody. Tato metoda byla induktivně odvozena, používá se pro 

rozklíčování a pochopení získaných dat. Zvolené přístupy využívají otevřené, selektivní 

i axiální kódování. Nejprve dochází k vytváření kódů z jednotlivých odpovědí na 

přednesené otázky, následně pak k hledání vzájemných korelací a jejich kategorizaci. 

Každé odpovědi, která se zdá být pro účely výzkumu podstatná, je přiřazen kód, který 

odpovídá obsahu získané odpovědi. Zakotvená teorie a její analytické postupy popisují 

Strauss a Corbin takto:  

„Analytické postupy zakotvené teorie jsou navrženy tak, aby: 

1. Spíše vytvářely, než pouze ověřovali teorii. 

2. Dodávaly výzkumnému procesu kritičnost, která je předpokladem „dobré“ vědy. 

3. Pomáhaly analytikovi s překonáním jeho předsudků a domněnek, které vnáší do 

výzkumného procesu a které by se u něj během výzkumu mohly vyvinout. 

4. Zajišťovaly zakotvení a hutnost a rozvíjely citlivost a integraci nutnou pro 

vytvoření bohaté, úzce provázané, vysvětlující teorie, která těsně aproximuje 

zobrazovanou realitu.“ 

(Strauss; Corbin, 1999) 

 Vzhledem k běžnému rozsahu výzkumu přistupujeme k analýze selektivním 

způsobem, neuvádíme tedy detailní rozbor každého rozhovoru, ale souhrnný kód jejich 

společných znaků.  (Strauss; Corbin, 1999) 

Metoda Tematické analýzy byla pro účely moderní obsahové analýzy nejlépe popsána 

v roce 2006. Autorkami tohoto rozsáhlého popisu jsou americké psycholožky Virginia 

Braun a Victoria Clarke. Počátky Tematické analýzy datujeme až do počátků 20. století.  

(Stoklassa, 1910) 
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 V případě této analytické metody se, podobně jako u Zakotvené teorie, průsečíky 

textů řadí do témat. Tyto témata se následně podrobnějším zkoumáním eliminují a zbylá 

témata jsou na základě jednotlivých informací ze zkoumaných textů (kódů) velmi 

podrobná. Tyto kódy se následně sestavují do diagramů a tematických map. Tyto mapy 

v případě velmi odborných textů a složitých, či zdánlivě neexistujících korelací pomáhají 

s funkční syntézou dat. Tematická analýza se zpravidla používá pro hlubší porozumění 

získaných dat. (Merten, 2013)  

Mezi klady tohoto způsobu datového zpracování patří především hloubková 

analýza probíraného tématu a jejich následný výklad. Mezi záporné stránky této analýzy 

řadíme, stejně jako u dalších kvantitativních analýz, interpretaci analytika. Vzhledem 

k způsobu hodnocení se může stát, že dojdou dva analyticky k velmi rozdílným datovým 

interpretacím. (Jandourek, 2008)  

Psycholožky Braun a Clarke ve své publikaci poměrně dobře popsali na patnácti bodové 

škále postup pro vytvoření kvalitní Tématické kvalitativní analýzy:  

 

Obrázek 8- Hodnocení kvalitní tématické analýzy, (Braun; Clarke, 2006) 

 

Postup zpracování dat pomocí metody Tématické analýzy, je dle Klause Mertena 

rozdělen do tří částí. V první části je nutné nejprve diferencovat text na jednotlivé 

kategorie. Tyto kategorie se nejčastěji podrobují tomu, jaký má být výsledek výzkumu, 



 

43 
 

tedy formulaci výzkumných otázek či hypotéz. Tématická analýza funguje pouze 

v případě, že jsou tyto kategorie adekvátně zvoleny. Tvorba těchto kategorií je zásadní 

zejména v případě analýzy rozsáhlých textů, které mají rozdílná témata obsahu (televizní 

vysílání, obsah novin atd.). Rozhovory provedené v rámci této práce mají společnou 

kategorii (plavání osob s mentálním postižením). Druhým bodem této analýzy je 

vytváření vzorků. V tomto bodě je nutné definovat jednotky výběru (stránky, odstavce) a 

jednotky šetření (věty, slova). Finálním bodem tvorby Tématické analýzy je kódování. 

V tomto bodě je vzorek, který byl v předchozích krocích nadefinován, analyzován. 

V textu se vyhledávají prvky, které spadají pod předem zvolené kategorie. Tyto prvky 

jsou následně kódovány do zmíněných kategorií. Kategorie je tedy množinou příslušných 

kódů. Pro objektivizaci tohoto výběru jsou často používány slovní mapy a grafy 

zaznamenaných kódů. Následně probíhá tzv. zpětná analýza, kdy přihlížíme k velikosti 

vzorku a specifičnosti zkoumaných otázek. Pomocí kódovacího softwaru si následně 

vždy zobrazíme jedno téma a všechny kódy, které toto téma obsahuje. Následně 

porovnáváme kontext jednotlivých odpovědí a vytváříme jejich analytický výklad, tedy 

popis počtu kódů v jednotlivých podkategoriích, společně s jejich obsahem a významem. 

Výsledkem Tématické analýzy jsou jednak grafické záznamy kategorií, dále také 

tématický rozbor, který je následně konfrontován s výzkumnými otázkami a hypotézami. 

(Merten, 2013)  

V  rozsáhlé publikaci zmiňují autorky Braunová a Clarkeová také několik aspektů, 

které z Tématické analýzy dělají velmi výhodnou kvalitativně analytickou metodu. Mezi 

tyto aspekty řadí: 
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 Flexibilita přístupu 

  Jednoduchost pravidel a snadné zaučení za účelem analýzy 

  Přístup pro výzkumníky s malou, nebo žádnou analytickou zkušeností 

  Výsledky jsou snadno pochopitelné i pro širokou veřejnost 

 Vhodná metoda pro participativní paradigmatický přístup 

 Snadné shrnutí i rozsáhlých datových jednotek 

 Zvýraznění podobností a kontrastů v datové jednotce 

 Může ukázat neočekávané korelace 

 Může být použita v triangulaci jako kombinace s kvantitativní analýzou, což vede 

k objasnění dat a omezení chybovosti obou těchto analytických přístupů 

V rámci Tématické analýzy se jako nástroj vizualizace hojně používá mapa pojmů, což 

zjednodušuje představu o výzkumném celku. (Braun; Clarke, 2006) 

 

5 Výsledky 

5.1 Charakteristika probandů 

Polostrukturovaných rozhovorů v trvání cca 20minut se zúčastnilo 10 rodičů (n=10), 

jejichž dítě trpí mentálním postižením a má zkušenosti s plaveckou výukou. Jeden 

z rozhovorů byl z následující části syntézy dat vyřazen, protože rodič uvedl, že jeho dítě 

žádné negativní emoce ve spojitosti s plaveckou výukou nikdy nezažilo (n=9). Rozložení, 

co se týče věku dítěte, bylo poměrně rovnoměrné, ale vzhledem k charakteru výzkumné 

otázky na věku v tomto případě nezáleží. Stejně tak tomu je ohledně pohlaví probandů. 

Vznik a ovlivňování negativních emocích vznikajících při výuce plavání velmi 

pravděpodobně nesouvisí na pohlaví plavce. V této oblasti je pro úplné potvrzení tohoto 

předpokladu samozřejmě zapotřebí dalšího výzkumu.  

 Rozvrstvení jednotlivých diagnóz bylo asymetrické, a to v následujícím poměru: 
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Tabulka 2- Zastoupení diagnóz 

Diagnóza Downův 

syndrom 

Lehké 

mentální 

postižení 

Středně těžká 

mentální 

postižení 

Těžké mentální 

postižení 

Počet 4 0 2 3 

 

K vyčlenění Downova syndromu jako samostatné kategorie jsem se rozhodl pro to, že 

z praxe víme, že intelekt u osob postižených touto patologií výrazně variuje mezi 

jednotlivými případy, jak již bylo popsáno výše, v kapitole, která pojednává o této 

patologii. Jak již bylo také uvedeno v teoretické části této diplomové práce, míra 

inteligence vznik, nebo spíše vliv negativních emocí jednoznačně ovlivňuje. Čím nižší 

inteligence je, tím větší roli v rozhodování a celkovém habitu zaujímá limbický – emoční 

systém.  

 

5.2 Vizualizace dat a Tématická analýza 

5.2.1 Původ negativní emoce 

 

Tabulka 3- Původ negativní emoce 

Jev Voda jako 

taková 

Špatná 

zkušenost 

Prostředí 

bazénu 

Koncepce 

plavecké lekce 

Počet kódů 5 2 2 1 



 

46 
 

Graf 1 - Graf původu negativních emocí 

 

 

Obrázek 9: Mapa pojmů – původ negativní emoce 
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Na začátku bylo potřeba s respondenty navést na situaci, v které by si vybavili 

s čím přesně souvisely negativní emoce v rámci plavecké výuky. Bylo nutné vyhnout se 

zobecňujícím větám a pokusit se příčinu co nejvíce specifikovat, aby mohla být následně 

vhodně zařazena do kódovací kategorie.  

Více než polovina respondentů uvedlo jako příčinu negativní emoce vodní 

prostředí jako neznámý činitel. Při bližší analýze odpovědí se ale v rámci této skupiny 

specifikace štěpí a to na negativní emoce podmíněné hloubkou, kde jedinec nestačil a na 

kalnost vody. V tomto případě negativní emoce pravděpodobně souvisejí méně s vodou 

jako takovou, ale spíše se strachem z neznámého, z něčeho, co není skrze kalnou přírodní 

vodu vidět. Podstatný vliv zde bude mít chopnost imaginace, dřívější negativní zkušenost 

se strašením vodními tvory apod.  

Stejné množství respondentů uvedlo jako původ negativní emoce špatnou 

zkušenost a prostředí bazénu. Co se týče špatné zkušenosti, ani v jednom případě rodič  

neuvedl, o jakou zkušenost přesně šlo. Můžeme předpokládat, že mohlo jít o tonutí, či 

zažití jiné stresové situace. 

Jeden respondent uvedl jako příčinu negativních emocí koncepci plavecké lekce. 

Přesně uvedl, že šlo o úzkost z konceptu řízené plavecké lekce, která se následně 

opakovala pokaždé, když mělo dojít k další plavecké hodině. 

 

5.2.2 Typ negativní emoce 

 

Tabulka 4- Typ negativních emocí 

Jev Strach Úzkost 

Počet kódů 6 3 
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Graf 2- Graf typu negativních emocí 

 

 

 

Obrázek 10- Mapa pojmů – typ negativní emoce 
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V tomto případě musíme uvažovat o tom, že respondenti nejsou odborníky 

v oblasti psychologie a tak může být jejich interpretace pojmů strach/úzkost zavádějící.  

Pro autentičnost výpovědí však nebylo žádoucí v průběhu rozhovoru tyto pojmy 

z hlediska psychologie definovat. Pro bližší porozumění postačí data responděntů, kteří 

odpověděli v rozvitých větách a tyto pojmy ze svého pohledu blíže specifikovali.  

Dvě třetiny respondentů uvedli strach, jako typ negativní emoce, se kterou se 

jejich dítě v rámci plavecké výuky setkalo. Dále tuto emoci specifikovali jako strach 

z utonutí a strach z vody jako z prostředí ve kterém si jsou nejistí.  

Jedna třetina respondentů uvedla jako negativní emoci úzkost. V tomto případě 

specifikovali úzkost nejprve jako obavu či nelibost, v jednom případě úzkost eskalovala 

ve frustraci. 

5.2.3 Trvání negativní emoce 

 

Jev 0-2 let 2-5 let Více než 5 let Dosud 

Počet kódů 4 2 2 1 

Tabulka 5- Trvání negativní emoce 

  

Graf 3- Graf trvání negativní emoce 
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Obrázek 11- Mapa pojmů – trvání negativní emoce 

 

Největší část respondentů uvedlo trvání negativní emoce spojené s plaveckou 

výukou do dvou let. Velmi často spojují tuto dobu s tím, kdy začali tento problém 

intenzivně řešit. V případě že se našlo řešení, negativní emoce ustoupila poměrně rychle.  

Dva respondenti uvedli dobu trvání dva až pět let, další dva uvedli dobu trvání 

více než pět let. V tomto případě šlo nejčastěji o to, že buď rodina neměla zázemí a 

tendenci tíhnout k vodnímu prostředí, a proto nebyl tento problém tak intenzivně řešen, 

nebo nebyla intenzita této emoce natolik velká. 

V jednom případě se negativní emoce projevují až do současnosti, ale jsou vázané 

na změny prostředí či lektora, které tomuto jedinci nevyhovují a stresují ho. Při stresové 

reakci se zpětně potencuje negativní emoce spojená s vodním prostředím, kterou se již 

daří velmi dobře řešit. 
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5.2.4 Ovlivnění negativních emocí 

 

 

Jev Zkušenost 

lektora 

Vztah 

k lektorovi 

Velmi 

kladný 

plavecký 

zážitek 

Plavecký 

vzor 

Individuální 

přístup 

Počet 

kódů 

4 2 1 1 1 

Tabulka 6 - Ovlivnění negativních emocí 

 

 

Graf 4- Graf ovlivnění negativních emocí 
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Obrázek 12- Mapa pojmů – ovlivnění negativních emocí 

 

V tomto případě respondenti popisovali, co vypozorovali nebo komunikovali se 

svými dětmi ohledně situaci nebo činnosti, která vedla k ovlivnění negativních emocí. 

Většina respondentů uvádí jako prostředek zkušenost/schopnost lektora. Vypovídají i o 

špatných zkušenostech, kdy se lektoři se kterými se setkali v minulosti, chovali způsobem, 

které dítě od plaveckých lekcí a vstupu do nekomfortní zóny odrazovalo.  

 Dva respondenti uvedli, že jejich děti považují za zlomový aspekt vztah k učiteli 

plavání. Nevnímají jako podstatné ani tak jeho znalost či zkušenost, jako spíš vztah, který 

s klientem navážou. 

 Jeden respondent uvedl, že zlomovým momentem byla velmi kladná plavecká 

zkušenost. Konkrétně šlo o zážitkové plavání s delfíny u moře, což podle všeho výrazně 

ovlivnilo strach z vody a vedlo následně k výraznému zvratu od pevné nelibosti 

k vodnímu prostředí až k zapojení se do plavecké výuky a oblibu vodního prostředí. 

 Jeden respondent uvedl, že pro mladšího syna s mentálním postižením byl 

podstatným zlomem fakt, že dorostl do věku, kdy chtěl být jako jeho starší bratr, který je 

potápěč. I přes to, že ve vodním prostředí byl zprvu nesvůj, vzor bratra byl silnější a vedl 

k oblibě v potápění. 
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 Jeden respondent uvedl, že za zásadní pro ovlivnění negativních emocí spojených 

s plaveckou výukou je individuální přístup. Přesně jde o možnost dát klientovi dostatek 

času na pozvolný výstup z komfortní zóny a dostatek prostoru pro to, aby tomu stavu 

přivykl. Tento respondent také uvedl, že v rámci individuálního přístupu je nutné 

poskytnout dětem i individuální pomůcky, které přechod zjednodušují. 

5.2.5 Co rodič považuje za zásadní v přístupu lektora 

 

Jev Sebejistota Znalosti Trpělivost Empatie Nadšení Schopnost 

zaujmout 

Počet 

kódů 

5 4 3 2 2 1 

Tabulka 7- Zásadní prvky v přístupu lektora 
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Graf 5- Graf zásadních bodů v přístupu lektora 

 

 

Obrázek 13 - Mapa pojmů – přístup lektora 
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V případě tohoto tématu respondenti uvedli více odpovědí, proto je v tomto 

případě větší množství kódů.  

Největší množství kódů (5) bylo zaznamenáno pro bod Sebejistota. Jeden 

z respondentů uvádí, že za naprosto zásadní považuje to, aby se lektor nebál. Dále uvádí:  

„setkali jsme se s tím, že na více místech syna už dříve nechtěli přijmout do výuky, 

protože se báli. Neměli s dítětem s postižením zkušenost, a když měli skoro plnou kapacitu, 

ani je nic nemotivovalo k  tomu takové dítě přijmout.“  

Tento jev uvádějí i někteří další respondenti. Ze strany rodiče je evidentně podstatnější 

sebejistota lektora než jeho reálná zkušenost. Předpokládám, že je tomu tak díky tomu, 

že v případě že si lektor nevěří, klient s MR to vycítí a od počátku nespolupracuje. 

V případě že se lektor nebojí, i když nemá zkušenosti, plavecká výuka může v nějaké 

formě probíhat. Můžeme předpokládat, že didaktika plavání není, veřejnosti známá, a 

proto nevhodný didaktický postup laik nerozpozná.  

 Druhé největší množství kódů (4) se váže na bod Znalosti. Velmi často je 

zaměňován pojem znalost s pojmem zkušenost. Nejčastěji jde o to, aby lektor věděl, jaký 

didaktický přístup zvolit k příslušnému postižení, jaké jsou silné a slabé stránky 

jednotlivých osob s danou diagnózou. 

 Tři kódy byly uvedeny v souvislosti s Trpělivostí lektora. Tyto odpovědi 

souvisejií s individuálním přístupem, který byl zmiňován v dřívějších tématech.  

 Dva kódy byly spojeny s  Nadšením a dva kódy s Empatií lektora. Tyto odpovědi 

úzce souvisejí s teoretickým zázemím této práce, ve kterém je uvedeno, že jsou dobrá 

nálada a empatie v pedagogickém přístupu k osobám s mentálním postižením naprosto 

zásadní body, které výrazně zjednodušují výuku. Vzhledem k vysoké emocionální afinitě 

jsou tyto dva body zásadní nejen pro výuku plavání, ale pro jakoukoliv spolupráci 

s osobou s MR, viz teoretická část DP. 

 Jeden respondent uvedl jako zásadní schopnost zaujmout.  
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5.2.6 Zrychlení motorického učení po ovlivnění negativních emocí 

 

 

Jev Ano Ne 

Počet kódů 9 0 

Tabulka 8 - Motorické učení po ovlivnění negativních emocí 

 

 

Graf 6- Graf zrychlení motorického učení 
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Obrázek 14 - Mapa pojmů – Zrychlení motorického učení 

 

 

 Tato otázka je poměrně podstatné, pro potvrzení teorie, s kterou v rámci této DP 

pracujeme. V případě, že by odpověď na tuto otázku nebyla jednoznačná, znamenalo by 

to oslabení předpokladu, že negativní emoce podstatně zhoršují podmínky pro výuku 

plavání.  

 Všichni respondenti uvedli, že po ovlivnění negativních emocí spojených 

s výukou plavání zaznamenali zrychlení motorického učení, což je stěžejním 

předpokladem pro výuku jakéhokoliv sportu, plavání nevyjímaje. Jeden z respondentů 

uvedl: 

„Rozhodně. Když zjistil, že se například s pěnovým pásem nepotopí, přestal mít 

strach, začal skákat do bazénu a on sám z toho začal mít radost. Potom jsme ho dali 

do kurzu plavání, kam už se těšil, překonal ten strach a mohl se učit plavat.“ 

Další odpovědi byli v podobném duchu, v některých případech respondenti 

poukazují na to, že bez ovlivnění negativních emocí nebyla výuka plavání vůbec možná. 

Například: 

„No spíš to až po odeznění začalo být vůbec možné. S  tou úzkostí, kterou měl 

předtím, nechtěl ani do bazénu, natož se učit něco nového“ 
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6 Diskuse 

 

Vliv a ovlivňování negativních emocí spojených s plaveckou výukou u osob 

s mentálním postižením není doposud v literatuře dostatečně rozebírán. Odborná 

veřejnost z oblasti tělesné výchovy a sportu se soustředí spíše na zdokonalování didaktiky 

plavání OSP (osoby se specifickými potřebami) a na popis a tvorbu co nejefektivnějšího 

didaktického přístupu k osobám s MR. Vzhledem k tomu, že variabilita kognitivních 

funkcí napříč různými diagnózami a úrovněmi mentálního postižení je značná, jistě by 

bylo vhodné přizpůsobit didaktický přístup na míru každému typu postižení zvlášť. 

Odborná veřejnost v oblasti speciální pedagogiky a psychologie se zase zaměřuje na 

ovlivňování negativních emocí v běžném životě, zejména potom ve spojitosti s 

případným problémovým chováním těchto jedinců. Průsečík těchto dvou směrů se však 

v odborné literatuře prakticky nevyskytuje. 

První výzkumná otázka: Zažívají osoby s mentálním postižením ve spojitosti s 

výukou plavání negativní emoce? 

Ano. Tato otázka byla položena hned v úvodu všem deseti respondentům, devět 

z nich odpovědělo, že ano, jeden respondent odpověděl, že jeho dítě nikdy negativní 

emoce ve spojitosti s výukou plavání nezažilo. Z těchto odpovědí je patrné, že osoby 

s mentálním postižením zažívají negativní emoce spojené s plaveckou výukou. Z dalších 

tematických okruhů provedené analýzy respondenti uvedli, že se ve dvou třetině případů 

jedná o strach z různých aspektů plavecké výuky, zbývající třetina uvedla jako negativní 

emoci spojenou s lekcemi plavání úzkost. 

 

Druhá výzkumná otázka: Na základě čeho tyto emoce vznikají? 

 

Této výzkumné otázky se týkaly odpovědí respondentů, které popisovaly podstatu 

těchto negativních emocí, jejich trvání a kontext v jakém se začaly projevovat. Vzhledem 

k odpovědím nejčastěji tyto emoce vznikají na podkladě strachu z vodního prostředí, 

traumatické zkušenosti, nebo prostředí bazénu. Jeden z respondentů například uvádí: 
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 „Strach souvisel prostředím bazénové sprchy, zezačátku se odmítala osprchovat, 

po nějaké době začínala být velmi frustrovaná, už když jsme se k  bazénu blížili.“ 

 

Třetí výzkumná otázka: Čím lze vzniku těchto emocí předejít? 

 

Vzhledem k odpovědím respondentů, které popisují příčinu těchto emocí, 

dojdeme logickou úvahou k tomu, že nejlépe předejdeme vzniku těchto emocí tak, že 

zvolíme brzký a pozvolný první kontakt s vodním prostředí. Je nutné, aby se jednalo o 

kontakt pravidelný a aby si ho dítě postupně spojovalo s pozitivními emocemi. V případě, 

že je dítě již od novorozeneckých let soustavně vystavováno vodnímu prostředí a jsou 

v něm ve spojení s tímto prostředím podněcovány pozitivní emoce, velmi pravděpodobně 

ve většině případů negativní emoce spojené s výukou plavání nevzniknou. Výjimkou 

může být traumatizující zážitek, kterému se nepodařilo předejít. 

 

Čtvrtá výzkumná otázka: Jakým způsobem, jde tyto emoce pozitivně 

ovlivňovat? 

 

Odpovědí na tuto otázku jsou části polostrukturovaných rozhovorů, kde se 

respondenti vyjadřují k otázkám, jak se podařilo tyto emoce ovlivnit. Většina respondentů 

uvedla, že zásadní pro ovlivnění negativních emocí byla osobnost lektora, vztah mezi 

lektorem a plavcem a dále velmi dobrý plavecký zážitek, či vhodné pomůcky. Na tyto 

odpovědi navazovala i další otázka, a to co považují respondenti zásadní v přístupu 

lektora, kde se jako nejzásadnější ukazuje jeho sebejistota, zkušenost a znalost 

problematiky. Respondent na toto téma uvádí: 

„Právě ty kurzy, nebo prostě nějakou odborné vyučování plavání. Chodil na 

plavání i ve škole během tělocviku, chodí totiž do normální školy. A tam se pan učitel asi 

bál, nebo nevím, o co přesně šlo, ale měl z toho takový stres, že měl vždycky zažívací 

problémy a bolesti břicha. Jakmile jsme se dozvěděli o plavání, které je jakoby zaměřené 

na děti s mentálním handicapem, rozhodli jsme se to zkusit a funguje to tedy super.“ 
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Pátá výzkumná otázka: Lze v případě pozitivního ovlivnění těchto emocí 

sledovat zrychlení motorického učení daného jedince?  

Na tuto otázku odpověděli všichni respondenti, že ano. Všichni pozorovali u 

svých dětí po ovlivnění negativních emocí spojených s výukou plavání zrychlení 

motorického učení, někteří uvedli, že do doby, než k ovlivnění došlo, nebylo možné vůbec 

dítě plavecké výuce vystavit. Vypovídající je odpověď jednoho z respondentů: 

„Určitě, protože předtím jsme zkoušeli plavání jen na mělčině, kde dosáhl, což 

bylo jen na dětských bazénech, jinak všude používal takový ten nadlehčovací pás. NA 

hloubku se hrozně bál. Teď už s destičkou nebo páskem zvládá i hloubku. Lepší je to 

samozřejmě tam, kde vidí na dno.“ 

Co se týče hypotéz, prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů se podařilo 

získat data pro práci se všemi hypotézami. Ve výsledku byly všechny hypotézy na základě 

Tématické analýzy sesbíraných dat potvrzeny. 

 

Hypotéza Potvrzena/Vyvrácena 

I. V rámci plavecké výuky 

osob s mentální retardací se  

setkáváme s negativními 

emocemi 

Potvrzena 

II. Lze zjistit na základě čeho 

tyto emoce vznikají 
Potvrzena 

III. Negativní emoce spojené 

s  výukou plavání u osob 

s  mentálním postižením lze 

pozitivně ovlivnit 

Potvrzena 

IV. V případě pozitivního 

ovlivnění těchto emocí se 

zrychlí motorické učení 

jedince  

Potvrzena 

Tabulka 9- Hypotézy 
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Výzkum proběhl podle představ a předpokladů, které byly vysloveny před 

započetím výzkumných aktivit. V oblasti výzkumu a ovlivňování negativních emocí u 

osob s mentálním postižením považuji za limit fakt, že nelze v plné míře kombinovat 

rozhovory nejen s rodiči, ale i se samotnými jedinci s mentálním postižením. Zejména 

v tomto výzkumu, kdy se jednalo o emoce a jejich vliv by myslím alespoň částečná 

interpretace těchto informací mohla výrazně pomoci pochopit, co člověk s mentálním 

postižením pociťuje ve stresových situacích. Tato interpretace by měla pro praxi a 

podstatný přínos, lektoři by se o to více mohli snažit těmto situacím předejít.  

Vnímám, že rodiče dětí s mentálním postižením vítají jakýkoliv zájem a 

jakoukoliv snahu posunout znalosti v oblasti plavání OSP a zlepšit přístup k jejich dětem.  

V rámci tohoto výzkumu jsem se setkal pouze s kladnými reakcemi a se snahou vyjít 

vstříc všem, kteří se snaží tuto problematiku jakkoli zkoumat. Za obrovskou výhodu 

považuji fakt, že na území České republiky existuje více spolků a organizací, které 

sdružují rodiče dětí s mentálním postižením a dávají jim tak možnost orientovat se ve 

velmi složitém prostředí sociálního systému ČR. Tyto spolky nabízejí svým členům nejen 

poradenskou činnost, kde se mohou rodiče dítěte s mentální retardací dozvědět, jaké mají 

možnosti edukačních, sportovních, zdravotních a zážitkových aktivit, ale jsou také 

schopny nasměrovat své členy na odborníky v jednotlivých oborech, pakliže je to potřeba.  

V neposlední řadě dávají tyto skupiny svým členům pocit toho, že na problematickou 

životní situaci nejsou sami. Že před nimi i s nimi srovnatelnou situací prošlo a prochází 

desítky rodin, které zažívají stejné, nebo podobné emoce jako oni.  Tuto možnost vnímám 

jako asi nejpodstatnější bonus organizací a občanských sdružení, které sdružují rodiče 

těchto dětí. 

V praxi se velmi často setkáváme s tím, že rodiče dětí s mentálním postižení 

využívají možnosti inkluzivního vzdělávání v běžných školách, kde může být tento 

vzdělávací přístup v případě dobře zvládnutého vedení inkluze výrazným přínosem pro 

všechny zúčastněné. Stejnou tendenci mívají i v oblasti sportovního vyžití, tedy i plavání. 

Velmi často se ale setkají s lektory, kteří do své lekce nechtějí přijmout dítě s mentálním 

postižením. Z pohledu rodiče je v tomto případě nutné hodnotit tuto situaci bez emocí a 

s nadhledem. V případě, že si lektor není jistý svými znalostmi a schopnostmi v oblasti 

plavecké výuky osob se specifickými potřebami a v rámci vyučovací hodiny má běžný, 

nebo větší počet žáků, špatně zvládnutá inkluzivní lekce plavání může a velmi 

pravděpodobně i bude znamenat podstatné snížení kvality výuky jak pro zdravé děti, tak 
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i pro jedince s mentálním postižením. Toto je fakt, který rodiče dítěte s MP velmi často 

nechápu, nebo ho nechtějí přijmout. Přitom lektor musí mít za cíl co nejlepší průběh 

vyučovací hodiny pro všechny zúčastněné děti. Přehnaný soucit ve formě přijetí dítěte se 

specifickými potřebami do hodin plavání za každou cenu rozhodně přinese spíše 

negativní než pozitivní výsledky pro všechny zúčastněné.  

To, že je velmi obtížné na základně validních a reliabilních výzkumných metod 

získat od osob s mentálním postižením data o tom, jaké emoce v rámci plavecké výuky 

pociťují, klade překážku na cestě k úplnému porozumění tomuto jevu. U zdravých 

jedinců, je v případě strachu z vody nejčastěji volena cesta primární analýzy strachu, tedy 

důkladný verbální rozbor emocí a počitků, které jsou vyvolávány různými jednotlivostmi 

v komplexu plavecké výuky. (Prostředí, voda, ozvěna, hluk atd.) Tato důkladná analýza 

následně výrazně zjednodušuje terapii a management těchto emocí. V případě osob 

s mentálním postižením je nejen omezena schopnost verbálního přenosu validních a 

přesných dat a specifik různých pocitů, ale velmi často i samotné uvědomění si těchto 

emocí. Jak jsem již zmiňoval v teoretické části této práce, snížení intelektu snižuje i 

schopnost diferenciace jednotlivých emocí a často omezuje jedince pouze na set 

základních emocí. Tyto emoce, nebo jejich interpretace jsou ale poměrně nepřesné pro to, 

aby se na jejich základě dalo vydedukovat, jaká specifická část plavecké výuky tyto 

emoce způsobuje.  

V rámci struktury tohoto výzkumu jsem proto předpokládal, že rodiče mají 

v pozorování svých dětí a rozpoznávání jejich emocí největší zkušenosti a jsou tak 

ideálními prostředníky pro interpretaci těchto emocí a jevů, které je vyvolávají.  

Tématická analýza nám navíc umožňuje tuto interpretaci podrobit i kontextu ostatních 

sebraných dat a přikládat tak statistickou váhu jevům, které jsou pro výzkum podstatné a 

na druhou stranu zanedbat jevy, které se dají brát jako analytické šumy. Tato skutečnost 

ovšem neznamená, že by byla informace s malým zastoupením nějakým způsobem 

znepřístupněna, či nebrána v potaz. Vzhledem k velikosti výzkumného vzorku má i jeden 

kód podstatnou váhu (11 % výzkumného vzorku) a je nutné jej brát v potaz. Vyřazením 

analytických šumů je spíše myšleno využití jádra sdělení a očištění dat od zbytečných 

informací, které jsou pro účely Tématické analýzy nepodstatné. Sebrané informace 

ukazují, že se jedinci s mentálním postižením velmi často potýkají ve spojitosti 

s plaveckou výukou s negativními emocemi. Nejčastěji se jedná o úzkost a strach z vody 

jako takové. Etiologie těchto negativních emocí je velmi často špatná zkušenost, nebo 
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absence vztahu k vodnímu prostředí. Dobrou správou je, že podle odpovědí respondentů 

lze tyto negativní emoce v podstatné míře ovlivnit. Jak data uvádějí, zásadním pro 

ovlivnění negativních emocí je osobnost a přístup lektora plavání. Ukazuje se, že 

pozitivní přístup a entuziasmus trenéra je v ovlivňování negativních emocí v plavecké 

výuce podstatnější, než reálná znalost prostředí a specifik plavecké výuky osob 

s mentálním postižením. Logickou dedukcí ale můžeme dojít k tomu, že jistota, která je 

tolik zásadní, velmi často pramení právě ze znalosti tématu a problematiky. Je zřejmé, že 

lektor, který nemá vůbec žádné zkušenosti ani povědomí o práci s osobami se 

specifickými potřebami pravděpodobně nebude působit sebejistě a jeho hlavním cílem 

bude, aby plavecká lekce proběhla bezpečně a bez problémů. Z toho vyplývá, že pro 

nejlepší možné vedení plavecké výuky u osob s mentálním postižením, prevenci vzniku 

negativních emocí, nebo jejich případné řešení je kombinace sebejistoty, znalosti a 

empatie.  

Pro budoucí výzkum této problematiky by se určitě vyplatilo vést výrazně delší 

rozhovory, každé dílčí téma probrat do největších možných detailů a získat tak přesnější 

informace. V případě, že by bylo žádoucí přesněji specifikovat typ emocí, považuji za 

vhodné v úvodu otázky týkající se typu emocí definovat tyto emoce pomocí jasných a 

výmluvných definic, které poskytuje odborná literatura z oblasti psychologie. 

Obrovským bonusem pro získání přesnějších informací by bylo zapojení i samotných 

jedinců s mentálním postižením do rozhovoru a dát jim možnost specifikovat ve 

spolupráci s rodiči své emoce a zpřesnit tak poskytnutá data. Muselo by samozřejmě jít o 

verbální jedince, nebo o takové případy, kdy je rodič velmi dobře schopen interpretovat 

nonverbální komunikaci se svým dítětem. Tímto směrem by se měl budoucí výzkum jistě 

směřovat.  

Jako další slabinu provedeného výzkumu vnímám poměrně malý výzkumný 

vzorek. Toto téma by si myslím zasloužilo alespoň deset respondentů u každé kategorie 

mentálního postižení. Vzhledem k rozlišné schopnosti diferencovat emoce v závislosti na 

IQ budou jistě existovat rozdíly i v negativních emocích spojených s plaveckou výukou. 

Do budoucna by bylo jistě velice zajímavé tomuto tématu věnovat výrazně větší prostor, 

výsledky by se daly jistě aplikovat do jiných oblastí, nejen tedy v rámci sféry sportovní, 

ale i v rámci běžného života. Jedinci s mentálním postižením jsou stejně jako zdraví lidé 

dennodenně vystavováni toku emocí. V jejich případě můžou mít tyto emoce výrazně 

větší vliv na život a celkový habitus. Vzhledem k omezeným možnostem komunikace se 
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výzkum pomocí kombinovaného rozhovoru rodič + dítě a za využití kvalitativní analýzy 

jeví jako ideální prostředek s poznání pravdy. Kombinace Grounded theory a Tématické 

analýzy se zdá být velmi silnou a vhodnou kombinací. 

7 Závěry 

 

Cílem této diplomové práce, bylo použitím výše zvolených metod objasnit výskyt 

negativních emocí spojených s plaveckou výukou u osob s mentálním postižením. Tento 

cíl se podařilo splnit, ze skupiny 10 probandů se setkalo s negativní emocí ve spojitosti 

s plaveckou výukou devět z nich. Dalším cílem bylo objasnit faktory, které tyto negativní 

emoce přinášejí a zjistit, jestli je ze zkušenosti rodičů možné tyto faktory nějakým 

způsobem pozitivně ovlivnit. Analýza polostrukturovaných rozhovorů ukázala, že se dle 

zkušenosti rodičů tyto emoce dají ovlivnit. Dále analýza ukázala i na faktory, které jsou 

pro ovlivnění těchto emocí kauzální. Výzkum odpověděl na všechny výzkumné otázky, 

tak jak byly před jeho započetím položeny. 

Tato práce nabízí celou řadu možností, jak ji rozšířit. Vhodnou formou by podle 

mého názoru bylo rozšíření skupiny respondentů. Významným vhledem do jádra této 

problematiky by bylo vedení rozhovorů nejen s rodiči, ale zároveň i s dětmi s mentálním 

postižením, jak je zmíněno v kapitole Diskuse. Je však nutné myslet na to, že zvolená 

forma výzkumu musí odpovídat požadavkům etické komise FTVS, proto by bylo nutné 

design studie pečlivě konzultovat. 

Největším přínosem pro praxi je objasnění jevů (situace; prostředí), které mohou 

v plavecké výuce u osob s mentálním postižením vyvolávat negativní emoce a dává tak 

učiteli plavání vědecký podklad pro to se těchto jevů v co největší možné míře vyvarovat. 

Samozřejmě je nutné mít neustále na paměti individualitu žáků, což platí o to více, jedná-

li se o žáky s mentálním postižením. Výsledky této práce mohou sloužit jako vodítko pro 

učitele plavání, kteří nemají s výukou OSP větší zkušenosti a pro větší jistotu by se chtěli 

opřít o data založená na názorech rodičů dětí s mentálním postižením.  

Do budoucna by se dle mého názoru v této oblasti mělo zkoumání zaměřit na sběr 

dat z širšího pole diagnóz. Velmi zajímavé by bylo aplikovat stejné metody na osoby se 

specifickými potřebami nejen v oblasti mentálních postižení, ale i postižení tělesných. 

Předpokládám, že i v této skupině obyvatel bude celá řada jedinců, kteří se setkali 

s negativními emocemi ve spojení s výukou plavání. Bylo by jistě přínosem pro praxi tato 
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data mít a na jejich základě sestavit rozsáhlejší publikaci, která by popisovala nejčastější 

obavy z výuky plavání a vodního prostředí u jednotlivých diagnóz. 
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Příloha č. 2 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

Vážený pane, vážená paní, 

v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, nařízením Evropské Unie č. 2016/679 a záko-
nem č. 110/2019 Sb. – o zpracování osobních údajů a dalšími obecně závaznými právními před-

pisy (jakož jsou zejména Helsinská deklarace, přijatá 18. Světovým zdravotnickým shromáždě-

ním v roce 1964 ve znění pozdějších změn (Fortaleza, Brazílie, 2013); Zákon o zdravotních služ-

bách 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 sou-
hlas s Vaší účastí/ účastí Vašeho syna/dcery (nehodící se vymažte) ve výzkumném projektu na 

FTVS UK, v rámci diplomové práce s názvem: „Ovlivňování negativních emocí v plavecké výuce 

osob s mentálním postižením “ prováděné prostřednictvím videohovoru skrze online prostředí. 

Výzkum bude probíhat v období: od dubna 2021 do května 2021.  

Výzkum bude realizován v souladu s platnými epidemiologickými opatřeními Ministerstva zdra-
votnictví ČR. 

Cílem této diplomové práce je sesbírat validní data a následně sestavit seznam pravidel a dopo-

ručení pro pozitivní ovlivňování negativních emocí spojených s výukou plavání u osob s mentál-
ním postižením. 

Otázky se budou týkat Vaší zkušenosti s negativními emocemi, které mohou vznikat v souvislosti 

s vodním prostředím či výukou plavání. Půjde o zhruba 15minutový rozhovor, se zhruba devíti 
otázkami. V případě, že nebudete chtít na nějakou z nich odpovědět, otázka se přeskočí a v pře-

pisu, ani v diplomové práci se nevyskytne. 

Vy či Vaše dítě za Vaší přítomnosti absolvuje polostrukturovaný rozhovor, který bude nahráván 

na mobilní telefon. Po rozhovoru převedu audiozáznam do počítače zajištěného heslem v uza-

mčené místnosti a z mobilního telefonu bezprostředně celý smažu. Nahrávky budou přístupné 

pouze mé osobě. Neprodleně je pak přepíši do textové podoby a anonymizuji je. Bezprostředně 

poté neanonymizovaný záznam smažu. Po vypracování Vám bude anonymizovaný přepsaný text 

ukázán ke schválení. Poté vymažu i záznam z počítače, který již nebudu potřebovat. Zveřejněny 
budou pouze přepsané anonymizované a účastníkem schválené rozhovory či jejich části. 

Výsledek bude kvantitativně zaznamenán a následně spolu s výsledky dalších testovaných osob 
podroben analýze zaměřené na vyhledání společných znaků. Následně bude na základě těchto 

společných znaků sestavena skupina pravidel a doporučení vhodných pro pozitivní ovlivnění ne-

gativních emocí spojených s výukou plavání u osob s mentálním postižením.  

Rizika prováděného výzkumu nebudou vyšší než běžně očekáváná rizika v rámci tohoto typu 

výzkumu. Budou zajištěné adekvátní podmínky prostředí a adekvátní příprava účastníků vý-

zkumu. 

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

rekonvalescenci po onemocnění či úrazu. 
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Účast Vaše, případně Vašeho dítěte v projektu je dobrovolná a nebude finančně ohodnocená. 

S celkovými výsledky a závěry výzkumného projektu se můžete seznámit v diplomové práci v 

studentském informačním systému (SIS), v nebo na e-mail adrese: volmer@seznam.cz 

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

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

údajů. Budou získávány následující osobní údaje: věk, pohlaví a odpovědi na dotazy při rozho-
voru, které budou bezpečně uchovány na heslem zajištěném počítači v uzamčeném prostoru, pří-

stup k nim bude mít hlavní řešitel. Osoby budou evidovány pod přiřazeným pořadovým číslem.  

Uvědomuji si, že text je anonymizován, neobsahuje-li jakékoli informace, které jednotlivě či ve 
svém souhrnu mohou vést k identifikaci konkrétní osoby – budu dbát na to, aby jednotlivé osoby 

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

budou bezprostředně do 1 dne po testování anonymizována. 

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

plomové práci, případně v odborných časopisech, monografiích a prezentována na konferencích, 

případně budou využita při další výzkumné práci na UK FTVS.  

Pořizování fotografií/videí účastníků: Během výzkumu nebudou pořizovány žádné fotografie ani 

videozáznam. 

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

Jméno a příjemní předkladatele a hlavního řešitele: Bc. Vojtěch Kovařovic  

Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení: Bc. Vojtěch Kovařovic 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 mého dítěte 

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

čen(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. 

Místo, datum .................... 

Jméno a příjmení účastníka ................................................ Podpis: .................................... 

Jméno a příjmení zákonného zástupce ................................. (v případě nezletilých respondentů)  

Vztah zákonného zástupce k účastníkovi .................................... Podpis: .............................  

Souhlasím s textem přepsaného a anonymizovaného rozhovoru v rámci výše uvedeného vý-

zkumu. 

Místo, datum .................... 

Jméno a příjmení účastníka ................................................ Podpis: .................................... 
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Příloha č. 3 

Respondent 1 

11 LET, DS 

Tazatel: Zažilo Vaše dítě někdy negativní emoce v souvislosti s vodním prostředím 

či výukou plavání? 

Respondent1: Ano, zažila 

Tazatel: S čím souvisely tyto emoce? 

Respondent1: Strach souvisel prostředím bazénové sprchy, zezačátku se odmítala 

osprchovat, po nějaké době začínala být velmi frustrovaná, už když jsme se k  bazénu 

blížili. 

Tazatel: O jakou konkrétní emoci podle Vás šlo?  

Respondent1: Asi o úzkost nebo frustraci z prostředí a možná obava z lektora. 

Tazatel: Podařilo se následně tuto emoci pozitivně ovlivnit? 

Respondent1: Podařilo se to změnou prostředí, na dalším plavání už se taková úzkost 

neprojevovala. 

Tazatel: Co považujete za zásadní pro ovlivnění těchto negativních emocí? 

Respondent1: Za zásadní považuji vyhovující prostředí, barevné prostory, hračky, 

barevné pomůcky a přístup lektora, organizaci výuky tak aby nezůstávalo dítě 

s postižením neustále poslední. 

Tazatel: Jak dlouho se tyto negativní emoce projevovaly? 

Respondent1: Do doby, než jsme změnili prostředí a lektora  

Tazatel: Sledovali jste po odeznění negativních emocí zrychlení procesu pohybového 

učení? 

Respondent1: Ano, bez strachu a úzkosti si vodní prostředí oblíbila, doma se jí 

vždycky ve vaně líbilo, z vody strach nikdy neměla. 

Tazatel: Co pomohlo navození pozitivních emocí/ovlivnění negativních emocí? 

Respondent1: Zásadní bylo kromě změny prostředí i přijetí lektora. To je myslím u 

všech dětí s handicapem a zejména u dětí s Downovým syndromem velmi častá věc. 

Když pozorují u lektora strach nebo nelibost, výrazně emočně na to reagují.  

Tazatel: Co vy osobně považujete v osobnosti nebo přístupu lektora za zásadní pro 

prevenci vzniku negativních emocí ve výuce plavání? 

Respondent1: Za naprosto zásadní považuji to, aby se lektor nebál. Vždycky jsem to 

řešila tak, že jsme chodili někam, kde učil lektor se zkušenosti s  dětmi s postižením. 

Děti s Downovým syndromem se neznámých věcí a lidí většinou dost bojí, nevědí, co 
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přijde. Když navíc zpozorují nejistotu nebo strach u lektora, jejich vlastní strach to 

znásobí a není možné výuku absolvovat. Já jsem to řešila tak, že když měl lektor obavy, 

byla jsem ve výuce přítomna, dokud si nebyl jistý, že to zvládne.  

 

Respondent 2 

17 LET, DS 

Tazatel: Zažilo Vaše dítě někdy negativní emoce v souvislosti s vodním prostředím 

či výukou plavání? 

Respondent 2: Ano, zažilo 

Tazatel: S čím souvisely tyto emoce? 

Respondent 2: Strach souvisel s hloubkou. V určitou dobu začala odmítat chodit do 

bazénu, kde nestačila, odmítala chodit na hloubku i v moři, nebo na koupališti. 

Tazatel: O jakou konkrétní emoci podle Vás šlo?  

Respondent 2: O strach z hloubky. Hodně se tento strach vyhrotil, když začala 

společná plavecká výuka na základní škole. I když předtím plavala a vodu měla a má 

ráda, po celou dobu plaveckého výcviku, tedy asi 2 roky se to nezlepšilo. Myslím, že 

kolem 7 let pochopila, že je hloubka nebezpečná a začala se bát.  

Tazatel: Podařilo se následně tuto emoci pozitivně ovlivnit? 

Respondent 2: Podařilo se to tím, že jsme jí nenutili a sama se jednou rozhodla, že se 

nebojí a od té doby plave i na hloubce.  

Tazatel: Co považujete za zásadní pro ovlivnění těchto negativních emocí? 

Respondent 2: Za zásadní považuju netlačit. Jakýkoliv tlak způsobuje odpor, čím víc 

se na ni tlačí, tím víc odmítá spolupracovat. Také jde o prostředí, určitou dobu 

odmítala chodit do bazénu, protože je vstup do vody přímo a nejde to pozvolně, musí 

hned do hloubky. 

Tazatel: Jak dlouho se tyto negativní emoce projevovaly? 

Respondent 2: Několik let 

Tazatel: Sledovali jste po odeznění negativních emocí zrychlení procesu pohybového 

učení? 

 

Respondent 2: Ona se učila plavat i v průběhu, prostě tam kde stačila. Když strach 

odezněl, dokonce vstoupila do závodního týmu a nyní závodně plave. To by se 

strachem z hloubky samozřejmě nebylo možné. 

Tazatel: Co pomohlo navození pozitivních emocí/ovlivnění negativních emocí? 
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Respondent 2: Zásadní je vztah s osobou, která jí ve vodě doprovází. S cizími lektory 

odmítala hloubku více, nejlépe jí to šlo s tatínkem, s kterým nejvíce spolupracovala. 

Navíc pomohlo používání potápěčské masky, protože nesnese, když jí nateče voda do 

nosu. 

Tazatel: Co vy osobně považujete v osobnosti nebo přístupu lektora za zásadní pro 

prevenci vzniku negativních emocí ve výuce plavání? 

Respondent 2: Považuji za nutné, aby mělo dítě s lektorem předchozí zkušenost. 

Myslím, že velmi často je problém v tom, že se potkávají s lektorem až v prostoru 

bazénu a to děti s postižením stresuje. 

 

Respondent 3 

11 LET, intelektový deficit 

Tazatel: Zažilo Vaše dítě někdy negativní emoce v souvislosti s vodním prostředím 

či výukou plavání? 

Respondent 3: Ano, zažilo 

Tazatel: S čím souvisely tyto emoce? 

Respondent 3: Se špatnou zkušeností 

Tazatel: O jakou konkrétní emoci podle Vás šlo?  

Respondent 3: O strach nebo úzkost z konceptu řízené hodiny. Bohužel jsme 

nevychytali dobře kurz a dali jsme na doporučení. Šlo o kurz pro děti s  postižením, 

takže jsme si mysleli, že bude vše probíhat v  klidu. Bohužel se Jonáš na začátku 

nepochopil s paní lektorkou, možné jsme jí špatně vysvětlili jeho poruchu, potřebuje 

mít všechno naprosto srovnané, barevně i tvarově. Když chtěl zelenou desku, bohužel 

na něj několikrát nevyšla a on se začal v kurzu cítit špatně. Přestal spolupracovat a 

následně už na bazén vůbec nechtěl. 

Tazatel: Podařilo se následně tuto emoci pozitivně ovlivnit? 

Respondent 3: Podařilo se to tím, že jsme změnili kroužek, v  dalším kroužku měl 

lektor zkušenosti s dětmi s mentální retardací. Ze začátku se trochu bál, ale rychle se 

to změnilo a začal se na plavání moc těšit. 

Tazatel: Co považujete za zásadní pro ovlivnění těchto negativních emocí? 

Respondent 3: Za zásadní považuju schopnosti lektora. Musí z něj vyzařovat jistota, 

protože nejistotu děti s postižením hned vycítí a začnou jí nasávat. Když ale cítí vedení 

a jakoby dobrosrdečnost lektora, najednou se přestávají bát. Získají vztah k  tomu 

lektorovi, a to u nás nejvíc pomohlo. 
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Tazatel: Jak dlouho se tyto negativní emoce projevovaly? 

Respondent 3: Po kurzu ještě tak rok, po vstupu do toho nového zhruba dvě lekce. 

Tazatel: Sledovali jste po odeznění negativních emocí zrychlení procesu pohybového 

učení? 

 

Respondent 3: No spíš to až po odeznění začalo být vůbec možné. S  tou úzkostí, kterou 

měl, nechtěl předtím ani do bazénu, natož se učit něco nového 

Tazatel: Co pomohlo navození pozitivních emocí/ovlivnění negativních emocí? 

Respondent 3: Jednoznačně povaha a přístup lektora. A také asi trochu prostředí, 

ostatní děti to baví, takže nevyrušují výuku, necákají, nehází pomůckami a tak.  

Tazatel: Co vy osobně považujete v osobnosti nebo přístupu lektora za zásadní pro 

prevenci vzniku negativních emocí ve výuce plavání? 

Respondent 3: Jak už jsem říkala, je to podle mě zkušenost, sebedůvěra a přátelskost 

učitele. Když si je jistý, děti se nebojí. Když se Jonáš bál, jen se zezačátku držel žlábku 

a pak už vůbec nechtěl do bazénu. Určitě je hodně poznat, když už má lektor nějaké 

zkušenosti s dětmi s postižením. Nebo se jen prostě nebojí. 

 

Respondent 4 

16 LET, DS 

Tazatel: Zažilo Vaše dítě někdy negativní emoce v souvislosti s vodním prostředím 

či výukou plavání? 

Respondent 4: Ano. 

Tazatel: S čím souvisely tyto emoce? 

Respondent 4: S prostředím větší vodní plochy. Vodu vždycky miloval. Ve vaně, 

v bazéně na zahradě. 

Tazatel: O jakou konkrétní emoci podle Vás šlo?  

Respondent 4: Asi strach z tonutí myslím. Neměl to odjakživa, ale u moře si plaval s 

kruhem a přešla přes něj vlna, napil se vody a od té doby se začal bát.  

Tazatel: Podařilo se následně tuto emoci pozitivně ovlivnit? 

Respondent 4: Ano, skoro úplně.  

Tazatel: Co považujete za zásadní pro ovlivnění těchto negativních emocí? 

Respondent 4: Jednoznačně osobu trenéra, kolektiv a taky asi typ bazénu. 

Tazatel: Jak dlouho se tyto negativní emoce projevovaly? 

Respondent 4: V řádu několika let.  
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Tazatel: Sledovali jste po odeznění negativních emocí zrychlení procesu pohybového 

učení? 

Respondent 4: Do té doby se hodně držel žlábku, nebo plaval jen s  podporou pásu 

nebo kruhu. Nejvíc když jsem s ním byl já. Jinak se hodně bál. Takže až když začal 

strach ustupovat, mohl se začít učit pořádně plavat. 

Tazatel: Co pomohlo navození pozitivních emocí/ovlivnění negativních emocí? 

Respondent 4: Dostali jsme se na kroužek, kde byl na všechno dostatek času. V hodině 

bylo více lektorů, jeden si vzal Tondu do parády, představil se mu a nechal ho si klidně 

čtvrt hodiny máchat nohy. Vždycky přišel, zeptal se, jestli už by se mu nechtělo do 

vody, kde bude stačit a pomalu to šlo. Takhle postupně ztrácel ten strach.  

Tazatel: Co vy osobně považujete v osobnosti nebo přístupu lektora za zásadní pro 

prevenci vzniku negativních emocí ve výuce plavání? 

Respondent 4: Asi trpělivost. Nebo to je možná zkušenost s těmi dětmi, že prostě 

pozná, na koho může trochu zatlačit a na koho ne, jakým způsobem může na koho 

působit a tak. To mi přijde jako velice důležité.  

 

Respondent 5 

16 LET, LMR 

Tazatel: Zažilo Vaše dítě někdy negativní emoce v souvislosti s vodním prostředím 

či výukou plavání? 

Respondent 5: No obecně s vodou. 

Tazatel: S čím souvisely tyto emoce? 

Respondent 5: Jako dítě vodu úplně milovala. Ale v určitou dobu asi kolem šesti let 

věku se najednou začala bát. Nevím, jestli se něco stalo na plavání, kam se školou 

chodila. Jen mi bylo řečeno, že se N. nechce účastnit plavání, že je třeba dlouho na 

WC a tak. 

Tazatel: O jakou konkrétní emoci podle Vás šlo?  

Respondent 5: Asi o úzkost nebo strach. Zezačátku to bylo jen taková jakoby nelibost, 

ale když jsme odjeli na dovolenou k  moři, i když ho vždycky milovala, najednou 

nechtěla dál, než kam stačila. 

Tazatel: Podařilo se následně tuto emoci pozitivně ovlivnit? 

Respondent 5: Stále na tom pracujeme, ale je to výrazně lepší. Ona mívá občas ve 

vodě takové drobné záchvaty, kdy začne křičet. Po těch záchvatech je to vždycky trošku 

horší. Ale pak se to zase zlepší.  
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Tazatel: Co považujete za zásadní pro ovlivnění těchto negativních emocí? 

Respondent 5: U nás šlo určitě o vztah k  lektorce. Naprosto zásadní je to, jestli se jí 

lektor líbí. Měli jsme u současné lektorky strašné štěstí, protože se Terez strašně líbí. 

Od té doby strach výrazně ustupuje. Hlavně když je třeba míň dětí a má více času na 

Terez, tak je to úplně v pohodě. 

Tazatel: Jak dlouho se tyto negativní emoce projevovaly? 

Respondent 5: Až do této změny, takže zhruba rok a půl. 

Tazatel: Sledovali jste po odeznění negativních emocí zrychlení procesu pohybového 

učení? 

Respondent 5: Jednoznačně. 

Tazatel: Co pomohlo navození pozitivních emocí/ovlivnění negativních emocí? 

Respondent 5: Osobnost a zkušenost lektora. Potom také možnost přítomnosti bratra 

ve výuce. To jí zezačátku moc pomohlo, že ho tam mohla mít. V tom nám také vyšla 

lektorka vstříc.   

Tazatel: Co vy osobně považujete v osobnosti nebo přístupu lektora za zásadní pro 

prevenci vzniku negativních emocí ve výuce plavání? 

Respondent 5: Musí umět děti zaujmout a musí z něj být cítit, že ví, co dělá, že si je 

jistý. Považuju za moc důležitý i smysl pro humor a energičnost.  

 

Respondent 6 

9 LET, STŘEDNĚ TĚŽKÁ OLIGO 

Tazatel: Zažilo Vaše dítě někdy negativní emoce v souvislosti s vodním prostředím 

či výukou plavání? 

Respondent 6: Ano 

Tazatel: S čím souvisely tyto emoce? 

Respondent 6: S pobytem ve vodě, ve které nestačil. 

Tazatel: O jakou konkrétní emoci podle Vás šlo?  

Respondent 6: No, o strach. Nikdy neměl moc rád vodu, maximálně ve vaně, a 

v zahradním bazénu. Ale jakmile měl jít do hlubší vody, tak dostal strach, nebo možná 

spíše paniku. 

Tazatel: Podařilo se následně tuto emoci pozitivně ovlivnit? 

Respondent 6: Navštěvujeme plavecký kurz a je to o hodně lepší. V bazéně je to už 

skoro v pohodě. V přírodě, kde není vidět na dno, se mu moc do vody zatím nechce. 

Tazatel: Co považujete za zásadní pro ovlivnění těchto negativních emocí? 
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Respondent 6: Právě ty kurzy, nebo prostě nějakou odborné vyučování plavání. 

Chodil na plavání i ve škole během tělocviku, chodí totiž do normální školy. A tam se 

pan učitel asi bál, nebo nevím, o co přesně šlo, ale měl z toho takový stres, že měl 

vždycky zažívací problémy a bolesti břicha. Jakmile jsme se dozvěděli o plavání, které 

je jakoby zaměřené na děti s mentálním handicapem, rozhodli jsme se to zkusit a 

funguje to tedy super. 

Tazatel: Jak dlouho se tyto negativní emoce projevovaly? 

Respondent 6: No od té doby, kdy se to zhoršilo k  nápravě nebo tedy stavu který je 

teď, rok a půl až dva. 

Tazatel: Sledovali jste po odeznění negativních emocí zrychlení procesu pohybového 

učení? 

Respondent 6: Určitě. Konečně se nebojí lehnout si na vodu, na desku, nedrží se za 

nos. Na plavání mu lektor půjčí vždycky pěnový pás a s  tím mu to krásně jde, to mu 

moc vyhovuje.  

Tazatel: Co pomohlo navození pozitivních emocí/ovlivnění negativních emocí? 

Respondent 6: Mám pocit, že šlo hlavně o to, že měl na všechno dost času, nikdo ho 

nenutil něco dělat. V tom kurzu, kam teď chodí, nebo tedy před koronou chodil, na nic 

nespěchají, vysvětlili mu, že to bude tak, jak si bude přát on, že až bude chtít začít 

s plaváním, stačí říct. 

Tazatel: Co vy osobně považujete v osobnosti nebo přístupu lektora za zásadní pro 

prevenci vzniku negativních emocí ve výuce plavání? 

Respondent 6: Asi právě tu trpělivost. A taky cit. Jak na to dítě. Určitě další věci jako 

že musí to plavání ovládat a umět učit, ale specificky u těch dětí s  postižením je hrozně 

důležitý ten cit a trpělivost. 
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Respondent 7 

16 LET, oligofrenie 

Tazatel: Zažilo Vaše dítě někdy negativní emoce v souvislosti s vodním prostředím 

či výukou plavání? 

Respondent 7: Ano. 

Tazatel: S čím souvisely tyto emoce? 

Respondent 7: S vodou. 

Tazatel: O jakou konkrétní emoci podle Vás šlo?  

Respondent 7: Strach z vody, nejvíc tedy z kalné. 

Tazatel: Podařilo se následně tuto emoci pozitivně ovlivnit? 

Respondent 7: Do jisté míry. On má vodu jako takovou moc rád, třeba miluje dlouhé 

sprchy. Ale stále nemá rád potopení hlavy. Dříve se tedy bál potopit víc než po pás, to 

se určitě zlepšilo. 

Tazatel: Co považujete za zásadní pro ovlivnění těchto negativních emocí? 

Respondent 7: Hodně se to změnilo dovolenou u moře. Absolvovali jsme tam 

doprovodné programy, jako bylo koupání s delfíny. To se mu strašně líbilo. Do té doby 

neexistovalo, že by šel někam na plavání. Zkoušeli jsme to, ale maximálně si sedl na 

kraj a ponořil nohy. Už to byl výkon. Po tady té dovolené se nechal přemluvit, nejdříve 

s bratrem. Potom se začal učit plavat normálně s lektorem. 

Tazatel: Jak dlouho se tyto negativní emoce projevovaly? 

Respondent 7: Jako mimino se strašně rád koupal, ten strach začal někdy kolem 

deseti myslím. Na plavání chodíme asi dva roky, takže zhruba čtyři roky, myslím.  

Tazatel: Sledovali jste po odeznění negativních emocí zrychlení procesu pohybového 

učení? 

Respondent 7: Pořád máme problém s ponořením hlavy, ale určitě se to zlepšuje, 

protože dříve byl schopen jen stát tam, kde stačil. Teď už s  destičkou zvládá cvičení, 

co na plavání dostává. 

Tazatel: Co pomohlo navození pozitivních emocí/ovlivnění negativních emocí? 

Respondent 7: Právě ta dovolená, hodně to že se mu věnoval brácha, kterému věří a 

kterého má za vzor. Velký posun nastal po tom, co jsme začali chodit na plavání, tam 

jsou super lektoři, krásný bazén, barevné pomůcky, to ho baví.  

Tazatel: Co vy osobně považujete v osobnosti nebo přístupu lektora za zásadní pro 

prevenci vzniku negativních emocí ve výuce plavání? 
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Respondent 7: Těžká otázka. Asi znalost, trpělivost a elán. Myslím, že je hrozně 

důležité, aby měl nadšení pro věc. Děti to potom nasají a jsou nadšené do plavání, 

těší se na výuku a hodně se tím zlepší ten strach. Tedy alespoň u Adama to tak je. Ale 

myslím, že to jde říct i obecně. 

 

 

Respondent 8 
 

11 LET, Downův syndrom 

Tazatel: Zažilo Vaše dítě někdy negativní emoce v souvislosti s vodním prostředím 

či výukou plavání? 

Respondent 8: Ano, to ano. 

Tazatel: S čím souvisely tyto emoce? 

Respondent 8: Se špatnou zkušeností v osmi letech. 

Tazatel: O jakou konkrétní emoci podle Vás šlo?  

Respondent 8: Strach z vody, ve které nestačil. 

Tazatel: Podařilo se následně tuto emoci pozitivně ovlivnit? 

Respondent 8: Pracujeme na tom, ale částečně ano. 

Tazatel: Co považujete za zásadní pro ovlivnění těchto negativních emocí? 

Respondent 8: Vhodnou volbu kurzu a trenéra plavání. Musí to být někdo, kdo má 

zkušenost, nebo kdo se o problematice plavání dětí s  mentálním postižením před 

vstupem toho dítěte do kurzu zajímá. 

Tazatel: Jak dlouho se tyto negativní emoce projevovaly? 

Respondent 8: Občas se ještě stále projevují, ale už jen málo kdy, ale hlavně když by 

šlo o změnu prostředí, nebo kdyby u sebe neměl někoho, koho zná.  

Tazatel: Sledovali jste po odeznění negativních emocí zrychlení procesu pohybového 

učení? 

Respondent 8: Určitě, protože předtím jsme zkoušeli plavání jen na mělčině, kde 

dosáhl, což bylo jen na dětských bazénech, jinak všude používal takový ten 

nadlehčovací pás. NA hloubku se hrozně bál. Teď už s destičkou nebo páskem zvládá 

i hloubku. Lepší je to samozřejmě tam, kde vidí na dno.  

Tazatel: Co pomohlo navození pozitivních emocí/ovlivnění negativních emocí? 

Respondent 8: Dali jsme malého na kurz plavání, kam nás doporučili kamarádi, že 

vedoucí je nadšená a umí to. Malej se do ní na první hodině zakoukal a začal to mít 
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strašně rád. Lektorka s ním začínala vše úplně od začátku ale bez kruhů a tak, jen za 

použití destiček a rukou a on začal zjišťovat, že se nemusí bát. 

Tazatel: Co vy osobně považujete v osobnosti nebo přístupu lektora za zásadní pro 

prevenci vzniku negativních emocí ve výuce plavání? 

Respondent 8: Jednoznačně zápal pro věc, nadšení. Také určitě znalosti, jak správně 

děti učit plavat a empatii. Je potřeba pochopit, že každé dítě je jiné a projevuje jinak 

svoji nespokojenost. Když se to neodhalí včas, dítě si strašně snadno vypěstuje strach 

nebo odpor a pak už s ním nehnete. 

 

Respondent 9 

11 LET, Downův syndrom 

Tazatel: Zažilo Vaše dítě někdy negativní emoce v souvislosti s vodním prostředím 

či výukou plavání? 

Respondent 9: Ano, určitě, na začátku, než si tu vodu oblíbil, že je mu potěšením, bylo 

docela náročné ho přesvědčit, protože do vody nechtěl.  

Tazatel: S čím souvisely tyto emoce? 

Respondent 9: S neznámem. Od mala měl strach. Chtěla jsem s ním chodit plavat 

jako s miminkem, ale paní doktorka nám to nedovolila. Takže neměl zkušenost. 

Tazatel: O jakou konkrétní emoci podle Vás šlo?  

Respondent 9: O strach z vody. 

Tazatel: Podařilo se následně tuto emoci pozitivně ovlivnit? 

Respondent 9: Podařilo se to hlavně u moře. To mu bylo šest let, jeho bratr se hodně 

potápí. Když viděl staršího bratra, jak si bere neopren a chodí se potápět. Bratr pro 

něj byl velký vzor, takže se chtěl také potápět. Nejprve si vzal potápěčskou masku a 

šnorchl a u kraje dělal, že je potápěč. Tehdy poprvé nastal zlom.  

Tazatel: Co považujete za zásadní pro ovlivnění těchto negativních emocí? 

Respondent 9: Vzor bratra. Viděl bratra, jak se koupe v  bazéně na zahradě. 

Potřeboval vidět, že se radujeme z vody. Musel pochopit, že je to pro potěšení. Já si 

myslím, že je strašně důležité, aby měli tyhle děti kontakt s vodou od malička.  

Tazatel: Jak dlouho se tyto negativní emoce projevovaly? 

Respondent 9: Od malička zhruba do devíti let. 

Tazatel: Sledovali jste po odeznění negativních emocí zrychlení procesu pohybového 

učení? 

Respondent 9: Rozhodně. Když zjistil, že se například s pěnovým pásem nepotopí, 
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přestal mít strach, začal skákat do bazénu a on sám z  toho začal mít radost. Potom 

jsme ho dali do kurzu plavání, kam už se těšil, překonal ten strach a mohl se učit 

plavat.  

Tazatel: Co pomohlo navození pozitivních emocí/ovlivnění negativních emocí? 

Respondent 9: Jednoznačně vzor bratra. Dále také právě ten pěnový pás, který mu 

dal samostatnost, sám cítil, že nemusím být pořád metr u něj a že má volnost. Sám si 

mohl hrát, to mu dodalo sebevědomí. 

Tazatel: Co vy osobně považujete v osobnosti nebo přístupu lektora za zásadní pro 

prevenci vzniku negativních emocí ve výuce plavání? 

Respondent 9: Aby se ten lektor nebál. Setkali jsme se s tím, že na více místech syna 

už dříve nechtěli přijmout do výuky, protože se báli. Neměli s  dítětem s postižením 

zkušenost, a když měli skoro plnou kapacitu, ani je nic nemotivovalo k  tomu takové 

dítě přijmout.  

 

 

 


