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ABSTRAKT

Název: Vliv „kojeneckého plavání“ na přípravnou a základní plaveckou výuku.

Cíl: zhodnotit vliv „kojeneckého plavání“ na úspěšnost v přípravné a částečně základní  

plavecké výuce a zjistit, zda u dětí účastnících se kurzů  „kojeneckého plavání“ mají 

vliv na přípravnou plaveckou výuku i další okolnosti-např. délka docházky na 

„kojenecké plavání“.

Metody: Použili jsme metodu dotazníkového šetření pro rodiče dětí, které navštěvovaly 

„kojenecké plavání“ a pro učitele plavání předškolních dětí.

Výsledky: Prokázalo se, že děti, které navštěvovaly „kojenecké plavání“ byly výrazně 

úspěšnější v základních plaveckých dovednostech oproti dětem, které se tohoto plavání 

neúčastnily. Ale rozdíly v ovládání základů plaveckých způsobů byly pouze nepatrně 

lepší ve prospěch plavajících dětí. Adaptace na vodní prostředí probíhala v základech u 

obou skupin stejně, nicméně děti absolvující „kojenecké plavání“ působily celkově 

jistěji. Dále se potvrdila závislost v úspěchu dítěte v přípravné plavecké výuce a délce 

docházky na „kojenecké plavání“.

Klíčová slova: vliv, „kojenecké plavání“, přípravná plavecká výuka, psychomotorický 

vývoj 



THESIS ANNOTATION

Title: The Impact of Baby Swimming on Introductory and Elementary Swimming 
Training

Aim: To assess the impact of ‘baby swimming’ on the successfulness in introductory 

and partly in elementary swimming training, and to find out whether also other 

circumstances (for example the length of attendance at ‘baby swimming’) have some 

influence on introductory swimming training. 

Methods: We used a questionnaire method for the parents of children who had attended 

‘baby swimming’ and for instructors Swimming Training.

Results:  It was proved that children who had attended ‘baby swimming’ were 

noticeably more successful in elementary swimming skills compared with children who 

had not attended baby swimming. However, the differences in mastering the basic 

swimming skills were only slightly better in the group of children who had done baby 

swimming. Adaptation to water surroundings progressed in the same way for both 

groups of children. Nevertheless, children who had attended ‘baby swimming’ looked 

more confident in general. Furthermore, it has been proved that there is a connection 

between a child’s successfulness in introductory swimming training and the length of 

their attendance at ‘baby swimming’. 

Key words: Impact, ‘Baby Swimming’, Introductory Swimming Training, 

Psychomotor Development
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ÚVOD

Ve své bakalářské práci se budu zabývat tím, zda má „kojenecké plavání“ vliv 

na přípravnou plaveckou výuku v předškolním věku. Cílem je zjištění případného vlivu 

v rovinách adaptace, základních plaveckých dovedností a základů plaveckých způsobů. 

A také zjištění dalších okolností, které by mohly vést k úspěchu či neúspěchu dětí, které 

navštěvovaly „kojenecké plavání“.

V dnešní době je „kojenecké plavání“ velmi oblíbené a počet dětí, které se ho 

v ČR účastní, stoupá. Zajímalo mě proto, co konkrétně lze od něho očekávat. Prospěšný 

efekt po stránce fyzické i duševní samozřejmě inzeruje každý baby klub či plavecká 

škola. Ale nikde jsem se nesetkala s tím, že by byl doložen vztah mezi dovednostmi 

v kojeneckém a předškolním věku dítěte. Myslím si, že je důležité vědět i v této rovině, 

co je v možnostech „kojeneckého plavání“ a co již ne.

Odpovědi na tyto otázky se budu snažit získat pomocí dotazníků pro rodiče dětí, 

které navštěvovaly „kojenecké plavání“ a dále pro učitele plavání předškolních dětí. 

Odpovědi budou podloženy vlastním pozorováním a studiem materiálů k tomuto 

tématu.
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1. PSYCHOMOTORICKÝ VÝVOJ 
V NOVOROZENECKÉM, KOJENECKÉM, BATOLECÍM A 
PŘEDŠKOLNÍM VĚKU

1.1 PSYCHOMOTORICKÝ VÝVOJ NOVOROZENCE

Novorozenec přichází na svět jako "bezmocná bytost"‘, která se však ihned po 

narození začne adaptovat na nové podmínky (Allen, Marotz, 2002; Lievegoed,1992; 

Matějček, 2005; Ward, 1996). Především je vybaven celou řadou reflexů, z nichž 

některé jsou účelné, některé zřejmě pouze pozůstatkem z dávných dob. Pro 

novorozence je samozřejmě nejdůležitější sací a polykací reflex.

Dle Allen, Marotz (2002) je motorika novorozence reflexivní a ochranná. 

Novorozenec citlivě vnímá okolí a má svůj způsob, jak na něj reaguje. Pomocí pláče 

dává najevo své potřeby a emoce. Prsty u rukou má sevřené do pěstiček a nenatahuje se 

po předmětech.

Hlava je v poměru k tělu velká, což také, mj. ovlivňuje motoriku (Allen,

Marotz, 2002; Lievegoed, 1992).

Ze smyslů má novorozenec nejvyvinutější sluch, již velmi brzy dokáže odlišit 

hlas matky a dalších blízkých lidí od ostatních, některých zvuků se poleká. Zrak se 

v tomto období ještě vyvíjí. Hmatové podněty vnímá po celém těle, ale nejvíce 

v obličeji v okolí pusinky. Čichem a chutí dokáže odlišit příjemné nebo nepříjemné 

vjemy. 
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1.2 PSYCHOMOTORICKÝ VÝVOJ KOJENCE

2.- 3.měsíc 

V tomto období dítě velmi rychle roste, sílí mu svaly a hlavně nad nimi začíná 

získávat kontrolu. Kojenec je déle vzhůru a  probíhá jeho osobnostně-sociální rozvoj 

(Allen, Marotz, 2002). Ve třech měsících při lehu na zádech hlavička spočívá na zátylí. 

Znamená to, že dítě už  je schopno udržet vleže polohu hlavy. Když dítěti něco vložíme 

do ruky, prstíky se rozevřou a danou věc udrží (Matějček, 2005). Allen, Marotz (2002)

naproti tomu uvádí, že uchopuje předměty celou rukou, ale neudrží je. Také začíná 

poznávat předměty ústy. Vleže na břiše zvedne za pomoci rukou a opory o symfýzu 

hlavu tak, že rovina obličeje svírá s podložkou úhel asi 45 stupňů. Sleduje pohybující 

se předměty v rozsahu 180 stupňů, předmět musí mít výrazné barvy a pohybovat se 

pomalu.

Dítě začíná vydávat zvuky podobné samohláskám. Reaguje tak na lidskou řeč, 

ale „povídá si“, i když je samo. Objevuje se také první úsměv, u některých dětí i hlasitý 

smích (Allen, Marotz, 2002; Matějček, 2005).

4.- 6.měsíc

Velkou  změnou v těchto měsících je to, že dítě se již může pohybovat určitým 

směrem. Dokáže se překulit ze zad na bříško a obráceně a tímto kutálením se může 

přemisťovat. Lezení začíná trénovat nejprve zvedáním všech končetin v poloze na 

bříšku, potom pohupováním se na kolínkách, po kterém navazuje nejdříve přepadnutí 

vpřed, potom teprve samostatné lezení až v dalších měsících.

Vleže na zádech zvedá hlavu (Allen, Marotz, 2002). Nejdříve se natahuje po 

předmětech oběma rukama, ale později buď jednou nebo druhou rukou. Předmět si 

dokáže i přendat z jedné ruky do druhé. Předměty dokáže brát, ale i pouštět (Allen,

Marotz , 2002; Matějček, 2005).
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Od 6.-8.měsíce začíná dítě zřetelněji rozeznávat osoby jemu známé a neznámé. 

K neznámým osobám si uchovává odstup, někdy jejich chování vůbec nepřijímá a dává 

najevo úzkost.

7.- 12.měsíc

Podle Allen, Marotz (2002), Matějčka (2005), Warda (1996) probíhá další vývoj 

lokomoce od lehu a sedu do samostatné chůze. Nejdříve se kojenec natahuje po 

předmětech oběma rukama, ale později buď jednou nebo druhou rukou. Předmět si 

dokáže i přendat z jedné ruky do druhé. Předměty dokáže brát, ale i pouštět (Allen,

Marotz, 2002).

Velmi se zlepšuje jemná motorika, kojenec vytrvale zkoumá předměty a dokáže 

pinzetovým úchopem sebrat i velmi malé věci. Okolo 12. měsíce se objevují první 

slova, dítě dokáže reagovat na jednoduché příkazy a např. ukázat na zvířata v knížce. 

Také je to doba domácích hříček, dítě ukazuje „jak je veliké“ apod. (Matějček, 2005).

V tomto věku jsou děti společenské a rády předvádějí své dovednosti, pokud 

mají za zády „svojí“ známou osobu.

1.3 PSYCHOMOTORICKÝ VÝVOJ BATOLETE

V batolecím věku dítě prochází mnoha změnami v psychickém i pohybovém 

vývoji. Co se týče motorického vývoje, dojde od prvních nejistých a batolivých kroků 

k běhání a skákání, zvládne udržovat rovnováhu.  Postupně zvedne předmět ze země a 

neupadne, vyleze na malou židli, jí rádo samo lžičkou a naučí se pít z hrnečku. Dovede 

se samo obout a obléct, chodit po špičkách a po patách. Kolem tří let chodí po 

schodech bez držení a z malého schodu zvládne i seskočit. Sbírá různé předměty a hází 

s nimi, směr hodu přestává být náhodný (Allen, Marotz, 2002; Ward, 1996).
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Jemná motorika ruky se také rozvíjí, je to vidět např. na držení tužky, kdy ve 

třech letech ji už začíná držet správným úchopem. Ve třech letech při kreslení je již 

poznat, co dítě nakreslilo, byť se kresba samozřejmě v pozdějším věku dále vyvíjí.

Podle Allen, Marotz (2002) pasivní slovní zásoba dvou až tříletých dětí 

převažuje nad aktivní. Od prvních slov přibližně v jednom roce dítěte postupně začíná 

mluvit v čím dál složitějších větách. 

Dítě se začíná v tomto věku prosazovat a uvědomovat si své vlastní já. Prochází 

obdobím vzdoru.

Matějček (2005), Ward (1996) uvádějí, že dítě se stává samostatnější i ve 

vztazích k ostatním lidem. Děti na sebe vzájemně reagují a postupně přecházejí ze hry 

paralelní, kdy si hrály pouze vedle sebe, ke spolupráci. Začínají si reálně uvědomovat 

osoby kolem sebe, chápou, že ony nejsou hlavní hybnou silou všech věcí. A dokážou 

projevovat soucit k ostatním osobám.

1.4 PSYCHOMOTORICKÝ VÝVOJ V PŘEDŠKOLNÍM VĚKU

V tomto věku se u dítěte velmi rozvíjejí myšlenkové pochody, velký význam má 

fantazie. Pohybové dovednosti dítěti umožňují prožívat zážitky z nových sportovních 

odvětví. Důležitá je schopnost udržovat rovnováhu, což v předchozím období dítě plně

nezvládalo.

Ve třech letech jezdí dítě na tříkolce, v šesti už by mělo zvládnout jezdit na 

kole.Také by mělo mít osvojeno dovednosti jako překonat určitou vzdálenost, překážku 

přeskokem, výskokem, skokem, udržet rovnováhu, skákat po jedné noze, chytat a házet 

míč, skákat přes švihadlo, zvládnout jednoduchý rytmický pohyb, udělat kotrmelec.

Některé děti se v tomto období naučí plavat a lyžovat (http://www.rodina.cz).
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Podle Allen, Marotz (2002) čtyřleté dítě umí chodit v jedné přímce, z plastelíny 

dokáže vyrobit různé předměty. Tužku drží ve třech prstech a používá příbor. Začíná 

správně používat minulý čas, zpívá písničky a říká básničky.

Velká změna nastává ve vztahu k ostatním dětem a lidem vůbec. Děti začínají 

uzavírat přátelství, hrají si spolu a mají už své oblíbené, „nejlepší“ kamarády. Ale také 

často mají děti smyšlené kamarády při hře. S imaginárními kamarády si povídají a 

projevují vůči nim vřelé city (Allen, Marotz, 2002; Matějček, 2005).

V pěti letech se děti naučí při skákání přes švihadlo střídat nohy. Z kostek

dovedou sestavit trojrozměrné tvary podle předlohy. Zdokonalují se v kreslení, některé 

děti rády vybarvují omalovánky. Mluví v dlouhých větách a souvětích. Dítě si rádo

hraje ve skupině s jinými dětmi a má spoustu nápadů, čím společné hry obohatit (Allen,

Marotz, 2002).

V předškolním období věku je dítě velice sugestibilní, osvojuje si dobře 

hygienické, pracovní a společenské návyky toho prostředí, v kterém vyrůstá (Matějček,

2005).

Před vstupem do školy je dítě schopné se samo obléknout, učesat. Umí říct, kde 

bydlí, jak se jmenuje a jak je staré. Neplete si pojmy včera, zítra, dopoledne, odpoledne. 

Rozezná pravou a levou ruku. Vzhledem k vyspělosti nervové soustavy dokončí úkol 

s větší trpělivostí a vytrvalostí (http://www.babyonline).
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2. „KOJENECKÉ PLAVÁNÍ“

2.1 ÚVOD

V současné době se stává „kojenecké plavání“ stále oblíbenější aktivitou 

malých dětí a jejich rodičů. Rodiče si v převážné míře užívají kontaktu se svými dětmi 

v nezvyklém a atraktivním prostředí. A děti většinou využívají radostně všeho, co jim 

voda nabízí. Pro kladný vztah k vodě je samozřejmě důležité za jakých podmínek 

výuka „kojeneckého plavání“ probíhá, o čemž se budu zmiňovat v části o baby klubech 

a plaveckých školách.

Termín „kojenecké plavání“ ovšem není úplně přesný. V USA je 

nejpoužívanějším názvem „baby swimming“ a vztahuje se na věk od 6 měsíců do 

třetího roku. V ČR se používá výraz „kojenecké plavání“ pro věk novorozenecký a 

kojenecký, s přesahem do batolecího věku. Pro plavání s batolaty se nejčastěji užívá 

termínu „plavání dětí s rodiči“. Název „kojenecké plavání“ je však používán i pro 

plavání s batolaty a často zaštiťuje celou činnost baby klubů až do předškolního věku

(Čechovská,2003).

2.2 SMYSL

Podle Čechovské (2007) smysl kojeneckého plavání spočívá ve vytváření 

podmínek k pohybovým projevům kojenců, v podněcování a rozvoji těchto projevů, a 

to příjemnou pohybovou aktivitou. Při dodržení podmínek, které jsou spojeny s péčí o 

dítě tohoto věku, se zajištěním hygieny a biologických potřeb, je pohybová stimulace u 

zdravého kojence něčím, co může být bohatou prožitkovou sférou pro dítě i rodiče a co 

může pomoci dítěti optimálně se celkově rozvíjet. Přiměřená stimulace dítěte 

podporuje ve vzájemné vazbě jeho plný rozvoj tělesný, pohybový, psychický i sociální. 

Cílem je tedy naplnění možností, které jsou dětem více či méně geneticky dány, a které 

by se nemusely zcela rozvinout při preferování péče o dítě zaměřené na přednostní 

zajišťování jen biologických potřeb.
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Dříve se u „kojeneckého plavání“ hodně zdůrazňoval vliv na fyzické zdraví 

dítěte. Tato část účelu či smyslu plavání je platná i nyní, ale myslím si, že se spíše 

zdůrazňuje část prožitková, emocionální, případně vliv pro navazující plaveckou 

výuku.

Kiedroňová (1991) uvádí, že otužování samotné je prevencí před onemocněním. 

Díky otužování se dítě lépe přizpůsobuje vnějším, někdy i extrémním podmínkám. Při 

plavání hraje pro otužování důležitou úlohu podráždění pokožky chladnou vodou-

dojde ke zúžení cév, sníží se tepelný výdej a současně je organismus nucen zvýšit 

aktivitu k produkci tepla. Následuje zvýšení oběhu krve a lepší prokrvení kůže, což 

příznivě působí na látkovou výměnu. Doba pobytu ve vodě je závislá na teplotě vody, 

stáří dítěte a rozsahu činnosti. Důležité je, aby nedošlo k podchlazení. 

Přiměřenou námahou je příznivě ovlivňován srdečně cévní systém. 

Důležitý je vliv na upevnění vazby mezi rodičem a dítětem. V době lekce se 

rodič věnuje pouze dítěti. Co se týče upevnění vazby, nemyslím si, že by tohle bylo 

specifické pro plavání, ale může to být jakákoliv jiná činnost, kdy se rodič věnuje 

pouze dítěti. Bezesporu je pro dítě novým zážitkem prostředí bazénu a množství vody 

v něm a pohybové dovednosti, které si může osvojit pouze ve vodě.

2.3 CÍLE

Prvotním cílem „kojeneckého plavání“ je, aby se dítě nebálo vody, ale zároveň 

k ní mělo patřičný respekt. Dítě, které si ve vodě hraje a pohybuje se uvolněně tak, že 

mu nevadí cákání, voda přes obličej a dokáže se třeba i potopit pro hračku, 

pravděpodobně nebude mít do budoucna negativní vztah k vodě jako takové. Což by 

mělo být hlavním cílem v kojeneckém období.
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V batolecím období je vzhledem k daným možnostem dětí (které se můžou 

velmi lišit i u věkově stejných dětí) dobré rozvíjet dovednosti, které se započaly již 

v kojeneckém věku a opět se snažit o co nejlepší vnímání vody a pozitivního přístupu k 

„plavecké“ výuce.

2.4 ORGANIZACE 

V novorozeneckém období je plavání vázáno hlavně na domácí prostředí. 

V kojeneckém období je plavání realizováno v domácím prostředí i v prostředí se 

specializovanými vanami a bazény pro dětské plavání. V batolecím období by plavání 

opět mělo být realizováno v bazénech, kde celkové zázemí a úprava vody zohledňuje 

plavání malých dětí.V předškolním věku již mohou děti navštěvovat klasické bazény, 

samozřejmě je lepší vybírat ty, které mají vyšší kvalitu hygieny. V tomto věku se již 

provádí přípravná plavecká výuka a v konci období při dobrých podmínkách i základní 

plavecká výuka (Čechovská, 2007).

2.5 CHARAKTERISTIKA ČINNOSTÍ PROVÁDĚNÝCH VE VODNÍM 
PROSTŘEDÍ V NOVOROZENECKÉM, KOJENECKÉM A 
BATOLECÍM OBDOBÍ

Novorozenec

U všech dětí, a novorozenců zvlášť, je předpokladem dobrého zážitku z plavání 

vhodná připravenost dítěte, mělo by být zdravé, odpočinuté, nepřeplněné jídlem.¨

V tomto věku se ve vodě uplatňují dvě polohy, v klubíčku a na zádech. Poloha 

v klubíčku je pro dítě svým způsobem “jednodušší“, relaxační. V poloze na zádech je 

dítě v mírně šikmé poloze, hlavička je výš než tělo. Ze začátku je podpíráno pod 

hlavičkou a zadečkem, potom postupně podle toho jak dítě zvládá tuto polohu se začíná 

fixovat pouze pod hlavičkou. V poloze na zádech se dá postupně zařadit pomalé 

protahování vodou, nejdříve za hlavičkou, poté do stran a vlnovkou. Pokud dítě 

v poloze na zádech znejistí, je vhodné se opět vrátit k poloze klubíčka. Ke konci pobytu 

ve vodě se může dítě začít seznamovat s otužováním tím způsobem, že se připouští do 

vany studenější voda a dítě se k tomuto proudu přibližuje (Čechovská, 2007).
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Kojenec-2.-3.měsíc

Vzhledem k otužování se snižuje teplota vody od 37 až na 34°C. Dítě pokračuje 

v naučených dovednostech. Přidává se tažení dítěte v osmičce a ke konci období se 

používá poloha na bříšku.

Od konce druhého měsíce můžeme zkoušet znakovou polohu s podhlavníčkem, 

který nahradí dopomoc ruky pod hlavičkou (Čechovská, 2007; Kiedroňová, 1991).

Začíná se s tzv. abecedou potápění. Dle vyspělosti dítěte se postupuje od těchto 

prvků: dítěti se současně se slovním signál nejprve otírá, potom s různou intenzitou 

polévá obličej, při kontaktu obličeje s vodou dítě zadrží dech, následně se krátce 

potopí, později dítě zadržuje dech již i na pouhý slovní signál. Dále se potápí pro 

hračku, nejdříve s dopomocí rodiče, potom samostatně. Následuje potopení po skoku a 

dále provedení samostatného skoku s potopením, zorientováním se pod hladinou a 

vynořením se.

Kojenec- 4.-6.měsíc

Dále se snižuje teplota vody až na 30°C. Opět se pokračuje v naučených 

dovednostech, lze střídat polohu na bříšku a na zádech.

Při důsledném vedení dítěte můžeme dosáhnout samostatného splývání na 

hladině v poloze na zádech (Čechovská, 2007).

Potápění se může zpestřit hračkou umístěnou pod vodou. V tomto období se 

využívá i vertikální polohování, jednak s podporou hlavičky, tzv. páka a držení za 

hrudník čelem nebo zády k sobě. Také se dají používat pomůcky - žížaly, desky, kruhy 

apod. Pokud děti již samostatně sedí, nacvičuje se pád z okraje bazénu ze sedu.
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Kojenec 7.-12.měsíc

Dítě je vhodné začít učit, nebo spíš ukazovat dýchání do vody, které bude dále 

potřebné pro plaveckou výuku. Pokud je dítě snese, může začít používat plavecké 

brýle, nemělo by s nimi ovšem strávit celou dobu potápění. Pokud má bazén rozdílnou 

hloubku vody, jsou pro dítě zajímavé hry, při kterých může být v různých polohách ve 

dřepu, kleku, sedu, podporu ležmo.

Z plaveckého hlediska se v tomto období, při některých činnostech objevuje 

výraznější spontánní plavecká motorika. Jde např. o pedálový pohyb nohama, který 

dítě může využívat při návratu k hladině po skoku do vody, nebo o hrabavé pohyby 

paží s tzv. nízkým loktem. Fixaci těchto primitivních plaveckých pohybů je třeba 

zabránit (Čechovská, 2007; Kiedroňová, 1991).

Batole

V tomto období se upevňují naučené dovednosti a dítě začíná čím dál, tím víc 

spolupracovat, takže u některých dětí se kolem třetího roku už jedná o přípravnou 

plaveckou výuku. Vzhledem ke zvládnutí stoje dítě trénuje skoky do vody s potopením. 

Používají se pomůcky ovlivňující polohu těla, např. plavecký pás, tzv.ježek.   

Podporuje udržení splývavé polohy.

Ve třech letech jde o kvalitní zvládnutí splývavé polohy na prsou a na zádech, o 

provedení úplného prohloubeného výdechu do vody, o orientaci pod hladinou při 

potopení celého těla, o samostatný skok, o rozvoj prvků plaveckých způsobů 

(Čechovská, 2007).

2.6 BABY KLUBY

Výše uvedené aktivity kojenců a batolat se odehrávají většinou v baby klubech 

či plaveckých školách. Baby klubů je v současné době po celé ČR mnoho. V Praze 

bych jmenovala tři kvalitní baby kluby.
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Baby Club Juklík se stal již v roce 1994 akreditovaným školícím střediskem 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro vydávání osvědčení pro pracovní 

činnost "instruktor plavání kojenců a batolat". Toto pověření bylo již mnohokrát 

prodlouženo. Juklík je zároveň konzultačním centrem pro katedru plaveckých sportů 

FTVS UK v Praze. Vzhledem k tomu, že Baby Club Juklík má v republice největší 

zkušenosti s provozem relativně malých bazénů pro děti, byl aktivně zván 

navrhovatelem vyhlášek, Státním zdravotním ústavem, k jejich tvorbě. To vyvrcholilo 

při pracích na doplnění Vyhlášky 135/2004 Sb. kdy byly zkušenosti a znalosti Baby 

Clubu Juklík přímými podklady pro kvalitativní ukazatele hygienické vyhlášky.Tento 

klub provozuje dvě střediska v Praze a jedno v Nymburce (http://www.juklik.cz).

Baby club Kenny byl založen v Třinci (plavání dle metodiky Evy Kiedroňové 

se rozvíjelo již od roku 1985) a postupně se rozvinulo ve střediscích v celé ČR. 

V Praze se plave v několika bazénech. V roce 1993 získala Eva Kiedroňová akreditaci 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro školení instruktorů plavání 

kojenců a batolat. S rozvojem kojeneckého plavání mělo stále více lidí zájem o 

písemný materiál v tomto oboru. Proto v roce 1991 paní Eva Kiedroňová vydala 

metodickou knihu „Jak se rodí vodníčci“. K ní pak v roce 1992 vznikla i stejnojmenná 

videokazeta (http://www.bc-kenny.cz).

Dalším je baby club Tedo, který nabízí své až 20leté zkušenosti v této práci 

a vlastní metodiku zaměřenou především na rozvoj psychomotorického vývoje dítěte. 

V nabídce mají i specializované kurzy pro děti s odchylkou hybnosti, vedené lékařkou 

a fyzioterapeutkou, zaměřené k doplnění rehabilitační péče (http://www.babybazen.cz).

Plavecké školy mají obvykle kojenecké plavání jako doplněk dalších činností. 

Proto se plavání odehrává v bazénech s nevyhovující hygienou, teplotou vody i 

zázemím pro takto malé děti. Snížením provozních nákladů se snižuje i výsledná cena 

kurzů, proto jsou i tyto kurzy rodiči vyhledávány. Myslím si, že mnoho rodičů 

nerozpozná chybný nebo nedostačující přístup instruktora a hlavním vodítkem tedy 

nyní zůstává cena.
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Z vnitřní potřeby koordinovat činnost baby klubů vznikla v r. 1995 jako 

občanské sdružení Aliance přátel plavání kojenců a malých dětí. Vytváří prostor pro 

reflexi vývoje v této oblasti, rozšiřování teoretického zázemí, sdělování si pozitivních 

zkušeností i kritické hodnocení určitých vyskytujících se negativ z praxe (Čechovská,

2007). 

3. PLAVECKÁ VÝUKA

3.1 PLAVECKÉ ŠKOLY, ORGANIZACE PLAVÁNÍ

Plavecká výuka pro děti předškolního a mladšího věku probíhá většinou 

v plaveckých školách, baby klubech, příp. docházením plaveckého instruktora do 

domácího prostředí.

Plavecké školy jsou zařízení účelově zřizovaná v krytých plaveckých bazénech 

k výuce plavání žáků základních škol v rámci povinné tělesné výchovy, což je jejich 

hlavní náplní, ale provádějí také další služby pro předškolní zařízení, školy a veřejnost. 

Poskytováním těchto služeb zajišťují  plnění vyhlášky o základní škole č. 291/1991 Sb. 

ze dne 14. června 1991, § 9, odst.4, kde se říká, že škola organizuje plavecký výcvik a 

jeho program schvaluje ředitel školy. V České republice je tedy plavecká výuka 

povinnou součástí tělesné výchovy na prvém stupni základních škol a jako rozšiřující 

učivo na vyšším stupni základních škol, a proto je nutno se řídit učebními osnovami pro 

1 až 9. ročník, vzdělávací program Základní škola. Osnovy byly schváleny MŠMT ČR 

dne 30. dubna 1996 pod č.j. 16 847/96-2 s platností od 1. září 1996 (Lerchová, 2003).

Plavecké školy mají nejrůznější zřizovatele, mj. fyzické osoby, právnické osoby, 

neziskové organizace, občanská sdružení. Zájmy všech těchto škol prosazuje a jejich 

odborné a metodické vedení zajišťuje Asociace plaveckých škol (Marková, 2001).   

19



Asociace plaveckých škol (APŠ) vznikla jako náhrada bývalých středisek 

plavecké výuky, představuje nový systém organizace plavecké výuky. Zástupci APŠ 

také přispěli k uzákonění povinné plavecké výuky do školních osnov. Žák ZŠ se 

zúčastní v rámci povinné tělesné výchovy, ve dvou po sobě následujících ročnících 1. 

stupně, plavecké výuky a to v rozsahu nejméně 20 hodin v jednom ročníku, tj. 40 h za 

školní docházku. V současné době je v České republice asi 120 plaveckých škol, z nichž 

80 je členů Asociace plaveckých škol (Sůvová, 1998). 

3.2 ETAPY PLAVECKÉ VÝUKY

3.2.1 PŘÍPRAVNÁ PLAVECKÁ VÝUKA     

Plavecká výuka je dlouhodobý proces, který probíhá ve čtyřech na sebe 

navazujících a vzájemně se ovlivňujících etapách:

 Přípravná plavecká výuka

 Základní plavecká výuka

 Zdokonalovací plavecká výuka

 Aplikované plavání

Sportovní plavání 

            (Čechovská, Miler, 2001; Pospíšilová, 2007).

U dětí předškolního věku se realizuje hlavně přípravná plavecká výuka, někdy též 

nazývaná jako předplavecká a částečně základní plavecká výuka.

Cílem přípravné plavecké výuky předškolních dětí je získat děti pro pohybové 

aktivity ve vodě, zvládnout jistý a bezpečný pohyb spojený s úzkým kontaktem s vodou 

a naučit základní plavecké dovednosti od nejnižšího stupně osvojení až po takovou 

úroveň, která umožní následný nácvik plavecké lokomoce. Splnění tohoto cíle závisí na 

řadě faktorů, mj. na schopnosti adaptability dítěte na vodní prostředí, na schopnosti 

překonat různě vysokou bariéru strachu, kterou u některých dětí pohyb ve vodě 

vyvolává (Miklánková, 2001; Pokorná, 2007; Puš, 2001).
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Strach má v podstatě dvě příčiny - obavu z neznámého prostředí a dále přímo 

obavu z utonutí. Intenzivní pocity strachu a dokonce i mírné fobie jsou běžné v raném 

dětství, ale většina z nich mizí zhruba do věku šesti let (Puš, 2001).

Do přípravné plavecké výuky se dá ale v širším slova smyslu zahrnout i 

„kojenecké plavání“ a plavání s batolaty. Od základů této výuky by měl ovšem začínat i 

dospělý člověk, který se učí plavat (Čechovská, Miler, 2001).

3.2.2 ZÁKLADNÍ PLAVECKÁ VÝUKA

Hoch (1983) uvádí, že cílem základní plavecké výuky je zvládnout technicky 

dobrým způsobem pohyb ve vodě. Jde o pedagogický proces, související s adaptací 

celého organismu na vodní prostředí. Výsledkem je komplexní pohybová dovednost, 

v níž mají svoje místo  jak dílčí pohyby paží, nohou, dýchání, tak i další dovednosti 

např. pády a skoky do vody.

V podmínkách ČR se vyučují tyto plavecké způsoby: prsa, kraul, znak a vedou se 

diskuse o tom, který plavecký způsob učit jako první. Podle Puše (2001) je vhodné 

výuku diferencovat podle toho, zda je dítě “přirozeným“ prsařem nebo kraulařem. 

Přičemž se vychází z toho, zda jsou pro dítě přirozenější střídavé nebo současné 

pohyby. U nás stále vede jako první způsob prsa, ale jsou snahy tento zavedený způsob 

měnit ve prospěch kraulu (Čechovská, Jurák, Peslová, 2007; Pokorná,2007).
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Plavecký způsob prsa

Patří mezi nejstarší plavecké techniky (Čechovská, Miler, 2001). U dětí 

usilujeme o pomalé pohyby s dlouhou fází splývání, klademe důraz na polohu hlavy a 

úplný výdech do vody, nutným požadavkem je souměrnost pohybů končetin, u dolních 

končetin je důležité správné nastavení chodidel. V současné době se učí pohyby dolních 

končetin při kterých dochází k pokrčení nohou směrem k hýždím, v průběhu pohybu se 

vytáčejí chodidla stranou a následně pohybem vzad se nohy dostávají do úplného 

natažení (Čechovská, 2007). Pédroletti (2007) popisuje starší způsob, kdy se paty 

přitahují k hýždím, kolena se oddalují a špičky se vytáčejí stranou, dále se nohy napínají 

do širokého roznožení a spojení natažených nohou k sobě.

Plavecký způsob kraul

V současnosti se jedná o nejefektivnější plaveckou techniku. Hlavní hnací silou 

jsou pohyby horních končetin, záběry dolních končetin mají hlavně funkci stabilizační 

(Čechovská, Miler, 2001).

I když pro dítě předškolního věku není dokonalá technika kraulu ještě dostupná, 

měly by být výsledkem výuky pomalé a uvolněné pohyby, klademe důraz na vysokou 

polohu těla. Důležitá je poloha hlavy ve splývavé poloze v okamžiku nádechu, nutné je 

provedení krátkého vdechu a úplného prodlouženého výdechu do vody. Snažíme se vést 

dítě k vnímání záběrů spíše napnutými končetinami (Čechovská, 2007).

Plavecký způsob znak

Stejně jako u plaveckého způsobu kraul jsou hlavní hnací silou záběry horních 

končetin. I když dolní končetiny především udržují optimální polohu těla, mají u znaku 

vliv na celkovou rychlost plavání (Čechovská, Miler, 200).

Pro znak je nejobtížnější zaujmutí a udržení znakové polohy. V ideálním případě 

by mělo dítě zvládnout pomalé a uvolněné pohyby, správnou polohu těla, paže mohou 

zabírat ze vzpažení přes upažení do připažení s natočením v ramenou k zabírající paži 

(Čechovská, 2007).
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3.2.3 ZÁKLADNÍ PLAVECKÉ DOVEDNOSTI

STADIA POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ

Při nácviku pohybových dovedností rozlišujeme u dětí stadium generalizace, 

koncentrace a automatizace. Příčinou generalizace je šíření nervových procesů 

v mozkové kůře. Podráždění vyvolané z mnoha receptorů zasahuje velký rozsah  

hybných oblastí mozkové kůry a vedle oblastí potřebných k vykonání dané činnosti jsou 

podrážděna i ústředí vedlejší. Pohyby dítěte jsou strnulé, neohrabané, nemotorné a 

nedostatečně koordinované. V této fázi je nevhodné vytýkat dětem nesprávně 

provedený pohyb. Toto stadium trvá různě dlouhou dobu, záleží na pohybových 

zkušenostech dítěte obecně.

Opakováním a procvičováním pohybů se přechází plynule do stadia 

koncentrace. Toto období  je charakteristické koncentrací do příslušných ústředí. 

Nadbytečné pohyby, strnulost a neohrabanost mizí, pohyby se stávají uvolněnějšími a 

zlepšuje se jejich přesnost a koordinace. V této fázi je již vhodné dítě upozorňovat na 

chyby a chválit za dobře provedený pohyb. Dosáhne-li dítě dobré úrovně plavecké 

techniky ve stadiu koncentrace, získává plaveckou dovednost, se kterou obvykle vystačí 

po celý život.

Další fází je automatizace, kdy plavec provádí své pohyby automaticky a 

nepřemýšlí nad jejich technickým provedením. Automatizace plavecké dovednosti lze 

dosáhnout až po delším vyplavání při zvyšování počtu uplavaných metrů.

ZÁKLADNÍ PLAVECKÉ DOVEDNOSTI

Zvládnutí základních plaveckých dovedností umožňuje člověku účelně používat 

své tělo ve vodě. Určení, které plavecké dovednosti jsou základní se pohybuje od tří až 

do několika desítek činností. Např. Hoch (1983) uvádí pouze splývání, výdech do vody

a orientaci ve vodě. Čechovská (2007) a Čechovská, Miler (2001), považují za důležité 

dovednosti výdechy do vody, vznášení, pády a skoky do vody, ponoření a potopení 

a rozvoj vnímání vodního prostředí a dílčích záběrových pohybů.
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Štochl (2002) uvádí, že jediná u nás existující standardizovaná škála je škála dle 

Řehoře (1963). Ta je pro moderní systém výuky plavání nevhodná. Proto byla Štochlem 

(2002) vytvořena nová standardizovaná škála vyhovující současným poznatkům a 

požadavkům.

Chybně nebo nedokonale zvládnuté základní plavecké dovednosti v následném 

období negativně ovlivňují proces učení samotných plaveckých technik (Pokorná, 2007

a Štochl, 2002).

3.2.4 PLAVECKÉ POMŮCKY

Plavecké pomůcky je možno rozdělit na základní vybavení, doplňkové, 

nadlehčovací a odporové pomůcky (Čechovská, Miler, 2001).

Dříve se používaly pouze klasické plavecké desky, nyní je výběr mnohem širší, 

co se týče typů, tvarů i barev pomůcek. Ovšem ne všechny pomůcky nabízené na trhu 

jsou vhodné. Nadlehčovací pomůcky se mohou velmi dobře uplatnit při odstranění 

některých psychických zábran, jejich vztlak umožňuje výuku nových dovedností, 

prvkové plavání, korekci nesprávných návyků, zařazení celé řady koordinačních 

cvičení. V době, kdy se seznamuje začátečník s vodou a potřebuje poznat její reálné 

vlastnosti se nedoporučuje používat nadlehčovací pomůcky. Stejně tak v případě 

bázlivých jedinců, kdy může snadno dojít k fixaci na danou pomůcku (Čechovská, 

Miler, 2001).
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4. VÝZKUM

4.1 CÍL VÝZKUMU

    Cílem této bakalářské práce je: 

1) zhodnotit vliv „kojeneckého plavání“ na úspěšnost v přípravné a částečně základní 

plavecké výuce. Úspěšností si představujeme 

a) adaptování se na vodní prostředí: dítě vstupuje klidně do vody, nebrání se 

kontaktu s vodou, má radost ze hry ve vodě

      b) zvládnutí plaveckých dovedností: potopení hlavy, splývavé polohy na prsou a na 

zádech, výdechu do vody, pádu do vody z okraje bazénu, vynesení  předmětů ze dna

      c) zvládnutí prvků plavecké lokomoce (plavecké způsoby prsa, kraul a znak).

2)   zjistit, zda u dětí účastnících se kurzů „kojeneckého plavání“ mají vliv na úspěšnost 

v přípravné plavecké výuce i další okolnosti:

délka docházky na „kojenecké plavání“

důvod docházky

spokojenost s plaveckými kurzy

rozsah používaných pomůcek

vztah dítěte k vodě v kojeneckém a batolecím období 

problémy s adaptací v těchto obdobích věku

návštěvy bazénů i mimo plaveckou výuku
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4.2 VÝZKUMNÉ OTÁZKY

1) Zvládají adaptaci na vodní prostředí lépe děti, které absolvovaly „kojenecké plavání“, 

oproti těm, které se ho neúčastnily?

2) Jsou děti které navštěvovaly kurzy „kojeneckého plavání“ úspěšnější v základních 

plaveckých dovednostech? Konkrétně jde o dovednosti: potopení hlavy, splývavá 

poloha na prsou, splývavá poloha na zádech, výdech do vody, skok do vody, vynesení 

předmětů ze dna. 

3) Zvládají lépe základy plaveckých způsobů děti, které se účastnily „kojeneckého 

plavání“?

4) Má vliv na plaveckou výuku délka účasti v kurzech „kojeneckého plavání“?

5) Jaká je motivace rodičů pro výuku „kojeneckého plavání“ a přípravné plavecké 

výuky?

6) Jaké dovednostní úrovně dosahují děti po absolvování kurzů „kojeneckého plavání“?

7) Ovlivňuje prostředí , ve kterém bylo dítě koupáno doma pozdější adaptaci na vodní 

prostředí v bazénu?
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4.3 METODY

Použili jsme metodu dotazníkového šetření. Dotazník v základní podobě je 

standardizované interview předložené v písemné podobě. Mezi jeho výhody (oproti 

rozhovoru)  patří to, že data lze obvykle lépe kvantifikovat. Mezi nevýhody např.menší 

pružnost a obvykle nižší věrohodnost dat (Ferjenčík, 2000). Pro tuto metodu jsem se 

rozhodla vzhledem k získávání informací od poměrně rozsáhlého výzkumného souboru.

Jeden dotazník vyplňovali rodiče dětí, které se účastnily „kojeneckého plavání“. 

Druhý dotazník jsem vyplňovala ve spolupráci s učiteli plavání. Byly hodnoceny 

praktické dovednosti dětí v bazénu a ty se poté zapisovaly do dotazníku.

Dále byl s několika dětmi veden  řízený rozhovor o jejich aktuálních plaveckých 

dovednostech. Otázky z velké části směřovaly ke zjišťování dosažené úrovně 

plaveckých dovedností, schopností a adaptace ve vodě.

5. METODICKÁ ČÁST

5.1 ORGANIZACE EMPIRICKÉHO VÝZKUMU

Samotnému začátku výzkumu předcházelo seznámení se s literaturou o daném 

tématu. V současné době je relativně dobře dostupná jak literatura o „kojeneckém 

plavání“, tak o přípravné plavecké výuce, byť neexistuje přímo jednotná koncepce. 

Propojení mezi těmito dvěma fázemi plavecké výuky sledují baby kluby a plavecké 

školy denně v praxi. Ale v literatuře jsem nenalezla přímo srovnání dovedností mezi 

dětmi, které se účastnily či neúčastnily „kojeneckého plavání“ a jejich pozdější 

úspěšností či neúspěšností v přípravné plavecké výuce. Proto jsem se rozhodla pro toto 

téma.

Pro získání podkladů o dosažené plavecké úrovni dětí předškolního věku jsme 

sestavili dotazník. Ten se částečně opíral o škálu, kterou publikoval Štochl (2002). 

Tento dotazník jsem vyplňovala ve spolupráci s učiteli plavání v Plavecké škole Jany 

Boubínové. Výuka probíhala na Plaveckém stadionu TJ Slavia Praha, v malém dětském 

bazénu o rozměrech 12x7m a teplotě 27st. C° a ve velkém bazénu o rozměrech 

25x12,5m, s teplotou vody 26st.C°.
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Dotazníky jsme vyplňovali v hodinách plavání, které byly uzpůsobeny testování 

dětí. Děti individuálně nebo v malých skupinkách ukazovaly dané dovednosti. Ty byly 

poté zapisovány do dotazníku. Většina dětí byla hodnocena přímo při hodině, jak 

popisuji výše. Pouze u velmi malého množství dětí, které nebyly přítomné vyplňovali 

dotazníky učitelé po hodině. Tito učitelé vedli děti po celou dobu plavecké výuky, 

s jejich výsledky byli dobře seznámeni a proto si myslím, že byli kompetentní k tomuto 

hodnocení. Z uvedených důvodů jsem se rozhodla obě tato hodnocení interpretovat 

současně. Testování probíhalo v měsících květen a červen roku 2006.

Dále jsme sestavili dotazník pro rodiče dětí, které navštěvovaly „kojenecké 

plavání“. Cílem bylo získat co nejvíce doplňujících informací. Tyto dotazníky jsem 

předávala p. ředitelkám mateřských škol, ty je potom předávaly do tříd, kde byly rodiče 

upozorněni na možnost vyplnění.

Samostatnou skupinou jsou děti z Mateřské školy Hellichova. Ty mají plaveckou 

výuku v Tyršově domě a výuku vedou pedagogové a studenti FTVS UK. Z této skupiny 

dětí vyplnilo dotazník ohledně „kojeneckého plavání“ 7 rodičů a z nich se 6 dětmi byl 

veden řízený rozhovor o jejich aktuálních plaveckých dovednostech. Otázky z velké 

části směřovaly ke zjišťování dosažené úrovně plaveckých dovedností, schopností a 

adaptace ve vodě.  

5.2 POPIS VÝZKUMNÉHO SOUBORU

Výzkumný soubor tvořilo 83 dětí, z toho 51 chlapců a 32 dívek. Tento počet dětí 

se zúčastnil plavecké výuky v rámci Mateřských škol- Slovenská, V Benátkách, 

Nedvězská, Kodaňská, Na Děkance, Tolstého. Hodnotili jsme všechny děti, které 

docházely na plaveckou výuku v 2. polovině školního roku 2005/2006, jedenkrát týdně. 

Vyjma těch dětí, které byly na výuce pouze sporadicky (např. 2-3 x za celé pololetí). 

Tyto děti chodily do předškolních tříd, jejich věkové rozmezí bylo 5-6 let a na 

plaveckou výuku docházely jeden rok. 
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Děti absolvovaly výuku 1x týdně po dobu školního roku 2005/2006. Lekce 

trvala 45 minut. Na jednoho učitele je v malém bazénku maximálně 15 dětí. Ve velkém 

bazénu neplavců do 10 dětí, plavců do 15 dětí. Z pomůcek byly často používáni ježci, 

velké i malé desky, méně pomůcky pro potápění a skluzavka.

Z těchto 83 dětí se účastnilo „kojeneckého plavání“ 20 dětí - 12 chlapců a 8 

dívek. Původně jsme chtěli vyplnit dotazníky jen od dětí, které na něj docházely 

souvisle od několika měsíců do tří let věku. Dětí splňujících toto kriterium bylo však 

velmi málo, proto jsme vyhodnotili všechny děti, které docházely minimálně ½ roku.

5.3 POPIS DOTAZNÍKŮ

1) Dotazník pro učitele plavání

Dotazník jsme sestavili tak, aby z něj bylo možné získat informace o plavecké 

úrovni dětí. Hlavními okruhy tedy byly 

- adaptace na vodní prostředí

- základní plavecké dovednosti, jejichž hodnocení bylo převzato ze škály 

publikované Štochlem (2002)

- základy plaveckých způsobů, kvalita pohybu a počet uplavaných metrů

2) Dotazník pro rodiče

Tento dotazník byl sestaven s cílem získat co nejvíce doplňujících informací o 

dětech, které se účastnily „kojeneckého plavání“. Tyto informace by mohly přispět 

k objasnění úspěšnosti, či neúspěšnosti těchto dětí v přípravné plavecké výuce.

Ot. 1) a 2)

Otázky se vztahují k výzkumné otázce č.4.

Chci zjistit, zda má na úspěšnost v přípravné plavecké výuce vliv přímo počet 

odchozených hodin a celková délka kurzů, při kterých se děti učí nové dovednosti ve 

vodě.
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Ot. 3)

Pomocí této otázky se chci dozvědět, zda případné změny baby klubů či plaveckých 

škol v kojeneckém a batolecím věku, nebo jejich časté střídání budou mít vliv na 

pozdější úspěšnost v přípravné plavecké výuce. Odpověď vypovídá i o spokojenosti 

rodičů s daným kurzem (instruktorem, baby klubem či plaveckou školou).

Ot. 4) 

Odpovědmi na tuto otázku zjišťuji, jaká byla motivace rodičů při zahájení kurzů

„kojeneckého plavání“.  "Průprava pro další plaveckou výuku" je jednou z odpovědí. 

Zajímalo mě, jestli rodiče při zahájení plavání zajímá i tato možnost.

Ot. 5)

Otázka je zaměřena na event. problémy s adaptací a začleněním se do kurzu po delší 

přestávce. Může poukazovat i na problémy s adaptací při standardní docházce na kurzy.

Ot. 6)

Zjišťuji, nakolik byli rodiče na kurzech „kojeneckého plavání“ spokojeni. Event. 

spokojenost či nespokojenost a její vysvětlení se může odrazit na další úspěšnosti a 

spokojenosti při plavání.

Ot. 7) a 8)

Pomocí těchto otázek chci zjistit, zda bylo dítě úspěšné, to znamená uspokojivě zvládlo 

prvky základní abecedy potápění a další plavecké dovednosti při ukončení kurzu. V 

ideálním případě bych se dozvěděla, co dítě zvládalo při ukončení „kojeneckého

plavání“ a s jakými dovednostmi vstupuje na výuku v mateřské škole. Předpokládám 

ale, že pouze některé děti takhle "přecházely".

Ot. 9)

Tato otázka má informativní charakter o používání pomůcek při plavání.
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Ot. 10) 

Dotazuji se na vztah dítěte k pomůckám uvedeným v ot. 9. Předpokládám, že určitý 

postoj zaujmutý k těmto pomůckám může vysvětlit spolupráci s pomůckami v 

předškolním věku.

Ot. 11)

Chci vědět, zda může mít vliv na pozdější plavecké dovednosti prostor, kde se dítě 

koupe v určitém časovém období.

Ot.12) a 13)

Tyto otázky jsou zaměřeny na reakce dítěte při koupání doma v kojeneckém a batolecím 

období.

Ot. 14)

Z odpovědi na tuto otázku zjišťuji, zda dítě mělo možnost si naučené dovednosti 

procvičit častěji. Předpokládám přitom, že rodiče s dítětem dovednosti "trénovali" 

(alespoň zčásti) i při neorganizovaném pobytu v bazénu.

Ot. 17)

Tato otázka obdobně jako ot. 17, chce sledovat, nakolik mají děti možnost rozvíjet 

plavecké dovednosti častěji než jen při výuce v MŠ.

Výrazně lepší výsledky se dostavují při působení na dítě kratší dobu, ale častějšími 

podněty. Pokud je žádoucí dosáhnout u předškolního dítěte výsledků srovnatelných 

s plaveckou výukou v mladším školním věku, je ideální působení alespoň třikrát týdně 

(Čechovská, 2007).

Ot. 15) 

Rodiče odpovídají, z jaké motivace zvolili plavání v MŠ a zda ho vnímají také z 

hlediska dovednostního.
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Ot. 16) 

I když se rodiče přímo neúčastní výuky plavání v MŠ, z odpovědí na tuto otázku mne 

zajímalo jaký, postoj k plavecké výuce mají rodiče dítěte.

5.4 POPIS TESTOVÁNÍ PLAVECKÝCH DOVEDNOSTÍ

Testování probíhalo v malém bazénu. Vyučovací hodiny byly uzpůsobeny tak, 

že bylo možno děti individuálně, či v malých skupinkách testovat. U adaptace na vodní 

prostředí a základů plaveckých způsobů byly děti hodnoceny dle kritérií, které obsahuje 

dotazník v příloze.

Definici bodů základních plaveckých dovedností jsme převzali a upravili od 

Štochla (2002) následovně:

1) potopení hlavy

5- celá hlava byla pod vodou, potopení provedeno zvolna a uvolněně s výdrží

4- celá hlava byla pod vodou, potopení provedeno rychle bez výdrže

3- neúplné potopení hlavy (oči nebo uši zůstávají nad vodou)

2- došlo pouze k rychlému potopení obličeje, oči i uši nezality vodou

1- cvičení nebylo provedeno

2) splývavá poloha na prsou

5- splývavá poloha zaujmuta uvolněně, samostatně bez dopomoci učitele s výdrží

4- splývavá poloha zaujmuta rychle, samostatně, ale bez dostatečné výdrže

3- splývavá poloha zaujmuta s dopomocí učitele (ruka pod břichem)

2- splývavá poloha i s dopomocí učitele pouze naznačena

1- cvičení nebylo provedeno

3) splývavá poloha na zádech

5- splývavá poloha zaujmuta uvolněně, samostatně bez dopomoci učitele s výdrží

4- splývavá poloha zaujmuta rychle, samostatně, ale bez dostatečné výdrže

3- splývavá poloha zaujmuta s dopomocí učitele (ruka pod hýžděmi)

2- splývavá poloha i s dopomocí učitele pouze naznačena

1- cvičení nebylo provedeno
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4) výdech do vody

5- prohloubený výdech spojený s potopením úst a nosu

4- výdech pouze ústy, rychlé provedení, oči nebo uši nezality vodou

3- výdech proveden rychle, oči i uši nezality vodou

2- výdech do hladiny

1- cvičení nebylo provedeno

5) skok do vody z okraje bazénu

5- samostatným, rozhodným skokem „po nohách“, lze odlišit odraz, letovou fázi, 

kontrolovaný dopad

4- samostatný skok „po nohách“, nevýrazné fáze

3- samostatný pád do vody, tělo ne zcela zpevněné v letové i dopadové fázi

2- vyžadována nadlehčovací pomůcka nebo dopomoc pro fázi dopadu

1- cvičení nebylo provedeno

6) vynesení předmětu ze dna

- ano

- ne
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6. VÝSLEDKY 

6.1 VÝSLEDKY Z DOTAZNÍKU UČITELŮM PLAVÁNÍ

6.1.1 POTOPENÍ HLAVY

Potopení hlavy má důležitý vliv pro zvládnutí plaveckých způsobů. Testovali 

jsme ho s přidržením okraje bazénu.

Předpokládala jsem, že děti z „kojeneckého plavání“ nebudou mít většinou 

problém potopení hlavy předvést, v kurzech „kojeneckého plavání“ to většina dětí 

zvládá dobře. Ale nejsou zvyklé dělat to izolovaně, buď je to ve smyslu "foukání, 

bublání" do vody nebo jako potopení se za předměty či jejich výlov. Na druhou stranu 

je třeba vzít do úvahy případné špatné zkušenosti s potápěním. Tyto zkušenosti ovšem 

mohly získat jak plavající, tak i neplavající děti. U dětí, které nedocházely na 

„kojenecké plavání“ jsem usuzovala, že by mohly nastat potíže. 
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Graf č. 1
Úspěšnost dětí navštěvujících „kojenecké plavání“ v testu potopení hlavy
(svislá osa představuje procentuální vyjádření četnosti dosažených bodů
v daném kriteriu).
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Graf č. 2
Úspěšnost dětí nenavštěvujících „kojenecké plavání“ v testu potopení hlavy

U dětí navštěvujících „kojenecké plavání“ 60 % dětí zvládlo potopení hlavy na 

plný počet bodů, to znamená uvolněně a s výdrží. 40 % dětí se potopilo rychle a bez 

výdrže, přesto potopení jako takové zvládlo. U dětí začínajících s plaváním v MŠ 

zvládlo potopení uvolněně a s výdrží 44 %, 17 % rychle a bez výdrže, ale 11 % se 

nepotopilo úplně, 19 % se potopilo pouze symbolicky a 8 % se odmítlo potopit, 3/4 z 

těchto dětí se navíc nepotopilo ani při další jiné aktivitě a při plavání drželo hlavu 

strnule nad vodou.

Potvrdila se moje domněnka, že bude rozdíl mezi těmito skupinami dětí. U dětí z 

„kojeneckého plavání“ vlastně všechny potopení zvládly, u dětí nechodících na  baby 

plavání více jak polovina se nepotopila správně nebo vůbec.
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6.1.2 SPLÝVAVÁ POLOHA NA PRSOU

Splývavá poloha na prsou předpokládá zvládnutí potopení hlavy, "uvolnění se" a 

v ideálním případě i výdech a orientaci ve vodě. Je základem pro nácvik plaveckého 

způsobu prsa.

Můj předpoklad byl, že v této dovednosti budou opět úspěšnější děti, které 

docházely na „kojenecké plavání“. Děti, které neprošly kurzy by mohly mít potíže 

jednak s potopením hlavy, dále s vnímáním vody a obavou se ve vodě "uvolnit" a dále 

se samotným zaujmutím polohy.
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Graf č. 3
Úspěšnost dětí navštěvujících „kojenecké plavání“ v testu splývavé polohy 
na prsou.
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Graf č. 4
Úspěšnost dětí nenavštěvujících „kojenecké plavání“ v testu splývavé polohy 
na prsou 

Všechny děti navštěvující „kojenecké plavání“ zvládly polohu zaujmout. 50 % z 

nich zaujmulo polohu i s výdrží, 50 % bez výdrže. U dětí, které na „kojenecké plavání“

nedocházely zvládlo polohu s výdrží 32 % dětí, ale 27 % to nezvládlo vůbec, nebo 

nebyly vůbec ochotné danou dovednost zkusit předvést. 17 % dětí tuto polohu zvládlo, 

ale bez výdrže, 11 % potřebovalo dopomoc a u 13 % byla poloha i s dopomocí 

předvedena jen symbolicky.

Nečekala jsem, že v této dovednosti budou tak velké rozdíly. Ukázalo se, že 

splývavá poloha na prsou je pro děti zřejmě pohybově náročný úkol - mnoho dětí 

potřebovalo dopomoc. A zřejmě je rozdíl, v kterém věku se tato poloha nacvičuje. 

Vzhledem k více složkám pohybu při této dovednosti se ukazuje, jak jsou děti s vodou 

“sžité“.
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6.1.3 SPLÝVAVÁ POLOHA NA ZÁDECH

Tato poloha je ve srovnání s polohou na břiše náročnější. Nedochází sice k 

potopení obličeje, ale člověk ztrácí zvukovou kontrolu a může mít pocit neúplného 

ovládání svého těla. V kurzech baby plavání by na tuto polohu měl být brán velký 

zřetel. Pro nejmenší miminka je to základní poloha. Větší kojenci, kteří již zkusili i jiné 

polohy se často brání, ale je pro ně důležité plavat i v této poloze. Z hlediska správného 

vnímání vody a posilování břišních svalů.

Z těchto důvodů usuzuji, že mezi dětmi bude velký rozdíl.
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Graf č. 5
Úspěšnost dětí navštěvujících „kojenecké plavání“ v testu splývavé polohy
na zádech
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   Graf č. 6
   Úspěšnost dětí nenavštěvujících „kojenecké plavání“ v testu splývavé polohy
   na zádech.                                                                                                                                                                                                    

90 % dětí z „kojeneckého plavání“ umělo zaujmout polohu a vydržet v ní. Ale 10 % dětí 

odmítlo polohu provést, většinou se bály, že by to nezvládly, nebo jim je tato poloha 

nepříjemná. U neplavajících dětí ovšem polohu vůbec nezaujalo 40 % dětí. Pouze 25 % 

zvládlo polohu i s výdrží, 3 % bez výdrže, 21 % dětí potřebovalo dopomoc a 11 % dětí 

zvládlo polohu zaujmout jen náznakem.

Opět se potvrdilo, že čím dřív se s touto polohou začne, tím lépe. Pro děti je 

obtížné překonat obavy a strach. Dítě, které plynule naváže z baby plavání na plavání v 

mateřské škole většinou nemívá problémy.
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6.1.4 VÝDECH DO VODY

Není pochyb o tom, že bez správně provedeného výdechu do vody není možné 

správně, kvalitně a efektivně plavat. Zvládání výdechu do vody je také jednou ze 

známek dobré adaptace na vodní prostředí. Děti jsem testovala u okraje bazénu, takže 

výdech prováděly odděleně od ostatních činností. Většinu dětí jsem měla potom 

možnost vidět i při hře, kdy se až na několik málo výjimek děti bez větších problémů 

potápěly. Horší to už bylo se zapojením dýchání při plavání. To nezvládl téměř nikdo. 

Zjišťovala jsem u učitelů plavání, zda na to kladou důraz. Bylo mi řečeno, že "to dětem 

opakují každou hodinu".

Myslela jsem si, že děti, které nedocházely na „kojenecké plavání“ by mohly mít 

při výdechu do vody podobné potíže jako při potopení. To znamená obavu z toho, že se 

jim voda dostane do nosu, úst, očí. Děti z „kojeneckého plavání“ by měly mít dýchání 

do vody zvládnuté.
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Graf č. 7
Úspěšnost dětí navštěvujících „kojenecké plavání“ v testu výdechu do vody
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Graf č. 8
Úspěšnost dětí nenavštěvujících „kojenecké plavání“ v testu výdechu do vody

Z výsledků testování prohloubený výdech s výdrží zvládlo téměř totožné % dětí 

z obou skupin - 45 % dětí z „kojeneckého plavání“ a 43 % dětí dříve neplavajících. 

Výdech pouze ústy, rychle provedený předvedlo 35 % dětí z „kojeneckého plavání“ a 

13 % neplavajících dětí. Výdech bez zalití očí či uší zvládlo 41 % dětí dříve 

neplavajících oproti 22 % dětí z „kojeneckého plavání“. Další 3 % dětí vydechlo do 

hladiny, u dětí z „kojeneckého plavání“ to bylo 8 %.

Mezi dětmi tedy v této dovednosti nejsou příliš velké rozdíly co se týče počtu 

dětí, které zvládly výdechy do vody na plný počet bodů. Větší rozdíl je při výdechu, kdy 

už děti neměly potopenou hlavu, kdy bylo zřetelně vyšší % dětí neplavajících. Oproti 

potopení bez výdechu, což zvládly všechny děti z „kojeneckého plavání“ tu 20 % dětí 

potopení s výdechem nezvládlo.
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6.1.5 SKOK

Hodnotila jsem skok ze stoje "po nohou" z okraje bazénu. V tomto bazénu děti 

dosáhly při doskoku na dno. Tím mohla být ovlivněna kvalita skoku, u bojácnějších dětí 

zase mohla být zmírněna obava z pádu do vody. Skokem do vody se testuje 

připravenost plavce na vodní prostředí, odvaha skočit "do neznáma", zvládnutí potopení 

se a vniknutí vody do uší a nosu, příp.očí a orientaci ve vodě.

Předpokládala jsem, že děti, které nedocházely na „kojenecké plavání“ budou 

více bojácnější, úzkostnější. Mohlo by jim vadit potopení při skoku, skok do vody 

samotný. Nemyslela jsem si ale, že rozdíly budou zvláště markantní. Skoky do vody 

patří mezi oblíbenou zábavu dětí a nejspíš je většina dětí zvládne bez problému.
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Graf č. 9
Úspěšnost dětí navštěvujících „kojenecké plavání“ v testu skoku do vody
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Graf č. 10
Úspěšnost dětí nenavštěvujících „kojenecké plavání“ v testu skoku do vody

U dětí, které docházely na „kojenecké plavání“ zvládlo skok do vody výborně 85

% dětí, 15 % dětí skočilo s nevýraznými fázemi ( odrazu, letové fáze a kontrolovaného 

dopadu). Z dětí, které nechodily na „kojenecké plavání“ výborně skočilo 70 % dětí, 11

% dětí mělo skok s nevýraznými fázemi, 5 % dětí vyžadovalo nadlehčovací pomůcku 

(většinou ježka, někteří i kroužky na paže) a 14 % dětí odmítlo skočit vůbec.

Překvapilo mě, že hodně dětí chtělo skákat s nadlehčovací pomůckou, byť měl 

bazén malou hloubku. Po vysvětlení se některé nechaly přesvědčit a skákaly bez ní. 

Část dětí se ježků nechtěla vzdát ani při hře, takže je měly téměř celou hodinu na sobě. 

Zajímavé je, že 14 % dětí ze skupiny, kde nechodily plavat nechtělo skákat vůbec. 

Většinou uváděly, že se bojí a že nikdy neskákaly.
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6.1.6 VYNESENÍ PŘEDMĚTU ZE DNA

Vynesení 2 předmětů ze dna (výlov) jsem opět testovala v bazénu s malou 

hloubkou, kde děti dosáhly na dno. Tudíž nemusely vyvinout tolik námahy, aby se 

dostaly k daným předmětům, ale musely zvládnout zanoření se a orientaci pod hladinou.

Dala jsem na výběr, jestli se chtějí zúčastnit. Děti které měly zájem se zanořily jistě, 

dobře lokalizovaly předměty a dokázaly je vylovit.

Myslela jsem si, že děti z „kojeneckého plavání“ budou v této dovednosti jistější 

a hbitější. Mnoho z nich v batolecím věku "plave" pod hladinou, trénují i vynášení 

předmětů z vody. Pro děti které se dříve nepotápěly, může být složitý moment zanoření 

se. Záběrové pohyby pod hladinou jsou odlišné od těch, kdy člověk není úplně potopen, 

delší zanoření vyžaduje nejprve zadržení dechu a dále  postupný výdech do vody a v 

neposlední řadě zrakovou kontrolu pod hladinou. Fází, na které se musí soustředit je 

poměrně hodně, proto jsem si myslela, že rozdíl mezi dětmi bude značný.
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Graf č. 11
Úspěšnost dětí navštěvujících „kojenecké plavání“ v testu vynesení předmětu ze 
dna.
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Graf č. 12
Úspěšnost dětí nenavštěvujících „kojenecké plavání“ v testu vynesení předmětu 
ze dna. 

U dětí dříve plavajících se testu vynášení předmětů ze dna zúčastnilo 55 % a u 

dětí neplavajících 45 %. Rozdíl tedy není nijak výrazný. Zúčastnilo se okolo 1/2 dětí, 

ostatní děti se potápět nechtěly. Tuto činnost prý nezařazují v plavecké škole často. 

Odtud tedy mohly pramenit obavy dětí, protože nebyly na potápění zvyklé.

6.1.7 PLAVECKÉ ZPŮSOBY

Chtěla jsem hodnotit tři plavecké způsoby - prsa, kraul, znak. V plavecké 

škole,kde probíhalo testování dětí se znak neučí, pouze vznášet se na zádech, případně

pohyby s deskou. Nejprve se začínají učit prsa, potom kraul. V mateřské škole 

Hellichova se učí pouze kraul.

PLAVECKÝ ZPŮSOB PRSA

Správně provedený plavecký způsob zvládlo minimum dětí. Většina měla hlavu 

nad vodou, dále se vyskytovaly hrabavé pohyby. Uplavanou vzdálenost jsem hodnotila i 

s těmito závažnými chybami v technice. Konkrétně je popíšu dále.
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U dětí, které docházely na „kojenecké plavání“ jsem předpokládala, že by měly 

zvládat záběrové pohyby horních a dolních končetin, případně jejich souhru. Dále by 

měly mít zvládnuté dýchání do vody. Děti bez předchozí zkušenost budou mít myslím 

problémy při souhře pohybu končetin s dýcháním. Děti, které chtěly plavat jen 

s nadlehčovacími pomůckami, jsem zařadila jako ty, co neuplavaly žádnou vzdálenost.
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Graf č. 13
Úspěšnost dětí navštěvujících „kojenecké plavání“ v testu plaveckého 
způsobu prsa.
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Graf č. 14
Úspěšnost dětí nenavštěvujících „kojenecké plavání“ v testu plaveckého 
způsobu prsa. 
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U dětí z „kojeneckého plavání“ 20 % uplavalo 25m, 20 % uplavalo 10m, 20 % 

5m a 40 % neuplavalo žádnou vzdálenost. 5 dětí zvládlo plavat s potápěním hlavy a 

dýcháním do vody, 15 dětí plavalo s hlavou nad vodou. V této skupině se 

nevyskytovaly hrabavé pohyby, pouze jeden žák plaval s dolními končetinami u sebe, 

nezvládal ani koordinaci horních končetin. Z dětí, které nechodily na plavání uplavalo 

25m vzdálenost 24 % dětí - většina z těchto žáků nepotápěla hlavu, jednomu žáku dělala 

problém koordinace a jeden plaval výrazně křečovitě. 10 m uplavalo 17 % žáků - 2 žáci 

plavali s potopením hlavy, ostatní ne. Jeden žák měl hrabavé pohyby a jeden plaval 

dolními končetinami střídavě prsa a kraul. 11 % dětí „uplavalo“ 5m - většina z těchto 

dětí plavala s hrabavými pohyby končetin, u dvou žáků vázla koordinace. 48 % dětí bez 

nadlehčovací pomůcky neuplavalo žádnou vzdálenost.

Z těchto výsledků nevycházejí děti, které navštěvovaly „kojenecké plavání“

úspěšnější co se týče uplavané vzdálenosti, ale jsou lepší v technice plaveckého 

způsobu. Téměř se u nich nevyskytovaly hrabavé pohyby. Domnívám se, že rozdíl bude 

v tom, že děti na „kojeneckém plavání“ mají možnost si pohyby zažít a jsou s nimi 

seznamovány nepoměrně delší dobu. Je tedy výhodné nacvičovat pohyby, které později 

vedou k naučení se plaveckého způsobu. Chyby které se v technice zafixují lze později 

hůře opravovat.

PLAVECKÝ ZPŮSOB KRAUL

Techniku plaveckého způsobu kraul zvládali žáci lépe než u plaveckého způsobu 

prsa. Nevyskytovaly se příliš závažné chyby a zdálo se mi, že tento způsob plavání byl 

pro děti přirozenější.
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Děti, které docházely na „kojenecké plavání“ by mohly mít výhodu z nácviku 

záběrových pohybů dolních končetin a také mohou využít zkušenosti s vlastnostmi vody 

při plavání. Myslím tím využití záběrové plochy končetin, stabilní polohu ve vodě. 

Vzhledem k tomu, že plavání kraulu je koordinačně náročný způsob (vzhledem k souhře 

s dýcháním), myslím si, že děti, které se s tímto způsobem setkávají až během lekcí v 

přípravné plavecké výuce  budou mít především problém zkoordinovat celkovou souhru 

pohybů. 
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Graf č. 15
Úspěšnost dětí navštěvujících „kojenecké plavání“ v testu plaveckého 
způsobu kraul.

10m

5m

0m

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

neplavající

Graf č. 16
Úspěšnost dětí nenavštěvujících „kojenecké plavání“ v testu plaveckého způsobu kraul.
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U dětí z „kojeneckého plavání“ uplavalo 10 m 30 % dětí, většina bez závažných 

chyb, jeden žák výrazně krčil dolní končetiny. 25 % uplavalo 5 m, z čehož jeden žák 

měl trvale hlavu nad vodou, 45 % neuplavalo žádnou vzdálenost (někteří z těchto žáků 

odmítali plavat bez nadlehčovacích pomůcek).

U dětí nenavštěvujících plavání 19 % uplavalo 10 m. 29 % plavalo 5 m - jeden 

žák měl hlavu trvale nad vodou a jeden žák používal převážně jen dolní končetiny, 

horní končetiny vykonávaly jen pohyby nutné k udržení rovnováhy. 52 % žáků 

nezvládlo uplavat žádnou vzdálenost.

Mezi dětmi nejsou významné rozdíly co se týče uplavané vzdálenosti ani 

techniky plaveckého způsobu. Očekávala jsem, že děti, které navštěvovaly „kojenecké

plavání“ budou schopnější uplavat delší vzdálenost a lépe provedou plavecký způsob 

než děti z druhé skupiny. Zřejmě kraul je pro děti přirozenější (tzn.lépe se jim učí) a 

není pro ně problém se ho naučit i v kratším časovém úseku bez předchozí přípravy. V 

některých baby klubech se klade i u malých batolat důraz na správné provedení 

"kraulových nohou". Jinde jsem se setkala pouze s doporučením, ať děti aktivně 

končetinami pohybují, ale zatím je jedno jakým způsobem. Je otázkou nakolik si děti 

jsou schopné tento pohyb zafixovat a jestli je vhodné ho intenzivně učit. Vzhledem k 

plavecké úrovni dětí (nižší než jsem předpokládala) jsem hodnotila spíš hrubější chyby. 

Je možné, že při podrobnějším hodnocení by byly výsledky rozdílné.

6.1.8 ADAPTACE

Očekávali jsme, že některé děti mohou mít s adaptací na vodní prostředí potíže. 

Více obtíží s adaptací by mohly mít děti, které nedocházely na „kojenecké plavání“ a 

nejsou tolik navyklé na vodní prostředí.

Z celého souboru měla pouze jedna dívka potíže s adaptací- problém se vstupem

do vody, během hodiny nereagovala na pokyny, prováděla zvláštní pohyby 

končetinami. Celkově si myslím, že problém nebyl pouze v plavání.

Ostatní děti vstupovaly bez ostychu do vody, dobře přijímaly hru, i s potápěním.
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6.2 VÝSLEDKY Z DOTAZNÍKU RODIČŮM

Z dotazníků, které vyplňovali rodiče dětí navštěvujících „kojenecké plavání“, 

20 dětí splnilo daná kriteria. Těmi byla souvislá docházka do kurzů „kojeneckého

plavání“ trvající minimálně 1/2 roku a dále účast při nynějším plavání s mateřskou 

školou.

6.2.1 ČASOVÝ ÚSEK

Časový úsek, ve kterém děti „kojenecké plavání“ navštěvovaly byl různý: jedno 

dítě docházelo od 4 měsíců do 3 let, tři děti od 8 měsíců do 3 let, jedno dítě od 9 měsíců 

do 2 let, jedno dítě od 0,5 do 1 roku, čtyři děti od 0,5 roku do 3 let, dvě děti od 0,5 roku 

do 1,5 roku, dvě děti od 1,5 roku do 5 let, pět dětí od 1 do 4 let, jedno dítě od 2 do 3 let. 

Průměr časového úseku docházky je 28 měsíců.

Doba, po kterou se dítě účastnilo kurzů „kojeneckého plavání“ je nejpodstatnější 

pro úspěšnost v plaveckých dovednostech a adaptaci na vodní prostředí. Nejlepších 

výsledků dosahovaly děti, které do kurzů docházely od několika měsíců věku po dobu 

více let ( minimálně dvou). Tyto děti se výrazně lišily od ostatních. Velmi dobré 

výsledky měly i děti, které sice začaly „plavat“ v batolecím věku, ale do kurzů 

docházely plynule po celé batolecí období. Děti, které navštěvovaly plavecké kurzy 

pouze v období 0,5 roku - 1 rok neměly výrazněji lepší výsledky než děti, které se 

„kojeneckého plavání“ neúčastnily.

6.2.2 ČETNOST ÚČASTI NA „KOJENECKÉM PLAVÁNÍ“

Většina dětí chodila plavat 1 x týdně. Pouze jedno dítě chodilo 2 x. Přitom je 

doporučováno navštěvovat kurzy více než 1x týdně. 

Myslím si, že roli v rozhodování, jak často chodit na plavání hrají především 

finanční možnosti rodiny. „Kojenecké plavání“ patří v porovnání s ostatními aktivitami 

pro děti tohoto věku k těm nejnáročnějším.
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Všechny děti navštěvovaly jeden baby klub a v průběhu výuky ho neměnily. S 

výjimkou jedné dívky, kdy změna byla z důvodu stěhování. Setrvání u jednoho baby

klubu je zvláštní vzhledem k tomu, že 25 % rodičů bylo s kurzy převážně nespokojeno.

6.2.3 DŮVOD DOCHÁZKY NA „KOJENECKÉ PLAVÁNÍ“

Nejvíce rodičů vedla k účasti na plavání průprava pro další plaveckou výuku, 

adaptace na vodní prostředí a otužování. Z čehož je patrné, že rodiče očekávají lepší 

výsledky a vyšší úspěšnost dětí v pozdější plavecké výuce. Konkrétně rodiče odpovídali 

takto: 20 % chodilo na plavání z důvodu přípravy pro další plaveckou výuku , 20 % z 

důvodu přípravy pro další plaveckou výuku, ale i adaptace a otužování, 15 % uvedlo 

správný psychomotorický vývoj, 10 % otužování a adaptaci, 10 % adaptaci a přípravu 

pro další plaveckou výuku, 10 % kontakt s jinými dětmi, otužování adaptaci a přípravu 

pro další plaveckou výuku (tedy všechny možné odpovědi), 10 % pouze adaptaci a 5 % 

kontakt, adaptaci a přípravu pro další plaveckou výuku.
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Graf č. 17
Názory rodičů na důvod docházky do kurzů „kojeneckého plavání“.
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6.2.4 PROBLÉMY BĚHEM KURZU

50 % dětí se po delší pauze nebo nemoci dobře a bez problémů zapojilo do 

výuky plavání. 50 % dětí mělo potíže - z toho 20 % dle věku a délky pauzy 

nespolupracovalo, plakalo, projevovalo se úzkostně, 15 % zapomínalo již naučené 

dovednosti a mělo strach, 15 % dětí reagovalo pláčem.

Tyto potíže měly jen velmi malou spojitost s pozdějšími výsledky v plavecké 

výuce.

6.2.5 SPOKOJENOST S KURZEM

Naprosto spokojeno bylo s kurzem 55 % rodičů. 20 % bylo částečně spokojeno a 

to především z důvodu obtížného nahrazování zameškaných hodin. Což tedy nemá 

souvislost přímo s úrovní kurzu, ale spíše s organizačními záležitostmi. Dvě děti špatně 

spolupracovaly z důvodu malého počtu dětí ve skupině. 25 % rodičů bylo převážně 

nespokojeno. Někteří upozorňovali na studenou vodu a někdy více dětí ve skupině. 

Někteří nebyli spokojeni s dosaženou plaveckou úrovní dítěte.

I vzhledem k nespokojenosti rodiče kurz neměnili. Je zde také vidět, že každému 

vyhovuje něco jiného - někdo preferuje komornější prostředí s menším počtem dětí, 

někdo má radši při lekci dětí více, záleží samozřejmě také na věku. Myslím si, že v 

současné době je možné si ve větších městech vyhovující klub vybrat, protože institucí, 

kde se plavání provozuje stále přibývá.
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Graf č. 18
Hodnocení kurzu „kojeneckého plavání“.

6.2.6 JAKÉ DOVEDNOSTI DÍTĚ OVLÁDALO

Rodiče měli možnost zaškrtnout, kterou z následujících dovedností dítě ovládalo 

při ukončení kurzu. 90 % dětí zvládalo potopení obličeje, 90 % pád nebo skok z okraje 

bazénu s potopením a následným  samostatným vynořením se, 70 % dětí zvládalo 

vznášení se, 60 % výdechy do vody na výzvu, 50 % splývavou polohu na zádech, 40 % 

kraulové pohyby nohou, 30 % splývavou polohu na břiše, 30 % prsařské pohyby paží.

Když to srovnám s tím, jak tyto dovednosti ovládaly děti po roční výuce v 

mateřské škole, tak většina zvládala potopení hlavy, splývavou polohu na prsou, 

splývavou polohu na zádech, skok i výdechy do vody.

Myslím si, že děti po absolvování kurzů „kojeneckého plavání“ měly dobrou 

úroveň plaveckých dovedností, hlavně co se týče adaptace. Právě míra adaptace by 

mohla mít potom vliv na rychlejší a dokonalejší osvojení si dovedností a plaveckých 

způsobů v pozdějším věku. 
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Graf č. 19
Dosažené dovednosti po absolvování kurzu „kojeneckého plavání“.

6.2.7 MOŽNÉ POTÍŽE PŘI OVLÁDÁNÍ DOVEDNOSTÍ

Rodiče měli u prováděných dovedností zaškrtnout, zda nebyli či byli při jejich 

nácviku problémy, event. jaké. 45 % dětí zvládalo vše bez potíží. 25 % dětí mělo 

problémy při pohybu nohama s deskou - dítě buď pohyby nechtělo dělat, u dvou dětí 

vázla koordinace. 25 % dětí mělo obavu z potopení. 5 % dětí se nelíbilo polévání 

obličeje. Děti, které měly obavu z polévání obličeje dosahovaly později horších 

výsledků při potápění.

     54



možné potíže

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

1

bez potíží

problémy při pohybu
nohama s deskou

obava z potopení

problém při polévání
obličeje

Graf č. 20
Reakce na plavecké pomůcky v kurzech „kojeneckého plavání“.

6.2.8 POUŽÍVANÉ POMŮCKY

K usnadnění nácviku nových prvků a k motivaci dětí se používá množství 

pomůcek. Kromě níže uvedených pomůcek rodiče popisovali další pomůcky využívané 

při výuce - skluzavky, vodolepkové obrázky, předměty na vylovení, obruč, zrcadlo. 100

% dětí používalo při plavání desky (nebylo specifikováno jaké). 90 % "žížaly" a 

"ježka". 50 % dětí používalo kruh. 30 % dětí rukávky. 20 % ploutve a 10 % pomůcky k 

nadlehčení hlavičky.
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Graf č. 21
Používání plaveckých pomůcek v kurzech „kojeneckého plavání“.

6.2.9 VZTAH K POUŽÍVANÝM POMŮCKÁM

Rodičů jsem se dotazovala, zda děti uvedené pomůcky přijaly či nepřijaly, nebo

zda je chtěly používat jiným způsobem. 55 % dětí užívané pomůcky přijalo a pracovalo 

s nimi bez problémů. Používat desky jiným způsobem chtělo 25 % dětí, což je 1/2 ze 

všech dětí, které na výuce s deskami pracovaly. 10 % dětí chtělo užívat žížaly jiným 

způsobem. Z 30 % dětí které používaly pomůcky k nadlehčení hlavičky nebo ploutve 

jich 10 % tyto pomůcky odmítalo.
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Graf č. 22
Užití plaveckých pomůcek v kurzech „kojeneckého plavání“.

6.2.10 V JAKÉM PROSTŘEDÍ BYLO DÍTĚ KOUPÁNO,                         
REAKCE NA KOUPEL V KOJENECKÉM A BATOLECÍM VĚKU   

Většina dětí se koupala nejprve ve vaničce, poté přešla do velké vany. To bylo 

ve věku 6 týdnů,  4 měsíců, 3/4 roku, 1,5 roku, 2 let. 5 dětí se koupalo pouze ve velké 

vaně. Jedno dítě se koupalo v koupacím kyblíku (oproti vaničce má menší prostor a dítě 

je ve svislé poloze) a ve vaničce do 1 roku, poté ve velké vaně. Z tohoto důvodu nelze 

vyvodit, zda by koupání v určitém prostoru mohlo ovlivnit plaveckou výuku.

V kojeneckém věku se 70 % dětí koupalo rádo, 10 % dětí z tohoto počtu se 

potápělo pro hračky. Neutrální reakce mělo 10 % dětí. 10 % dětí brečelo do 2 měsíců, 

potom ve vodě převládla radost. 10 % dětí při koupání často brečelo.

Děti, které při koupání v celém průběhu kojeneckého věku plakaly dosahovaly 

celkově horších výsledků při plavecké výuce.
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Graf č. 23
Reakce kojence na koupel

V batolecím věku 95 % dětí reagovalo na koupel pozitivně, někteří rodiče 

uváděli, že to bylo báječné završení dne. 5 % dětí mělo na koupání neutrální reakce.
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Graf č. 24
Reakce batolete na koupel
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6.2.11 NÁVŠTĚVY BAZÉNU V KOJENECKÉM A BATOLECÍM VĚKU, 
VYJMA KURZU,

NÁVŠTĚVY BAZÉNŮ  V PŘEDŠKOLNÍM VĚKU

V kojeneckém a batolecím věku 35 % dětí chodilo plavat nahodile od 2 do 3 let. 

25 % dětí mimo výuku v kurzu nechodilo plavat. 10 % dětí chodilo plavat sezónně, bez

uvedení věku. 10 % dětí chodilo plavat 2 x měsíčně od 2 let. Mezi druhým a čtvrtým 

rokem navštěvovalo bazén 3-4 x do roka 10 % dětí. 5 %  dětí chodilo plavat od 6 

měsíců sezónně a dalších 5 % dětí plavalo od 1 roku 2-3 x měsíčně.

V předškolním věku 45 % dětí chodí plavat sezónně. Ale 35 % dětí dochází na plavání 

1 x týdně - předpokládám, že především ještě pokračují v kurzech plavání. 10 % dětí 

plave 1 x měsíčně. A dalších 10 % dětí plave 1 x za 1/2 roku. Když to srovnám s 

návštěvami bazénu v předchozím věkovém období, tak nyní chodit plavat pravidelněji 

více dětí. Jistě to souvisí mimo jiné i s menšími nároky na teplotu a čistotu vody v 

bazénech než v kojeneckém a batolecím věku.

6.2.12 DŮVOD DOCHÁZKY NA PLAVÁNÍ V PŘEDŠKOLNÍM VĚKU

Rodiče si mohli vybrat ze tří možností - dovednostní, zdravotní, součást 

programu MŠ nebo napsat další důvod. 95 % rodičů uvádělo u dětí dovednostní důvod. 

Myslím si, že tento důvod je vzhledem k věku celkem logický. Z těchto 95 % odpovědí 

30 % rodičů vybralo dovednostní důvod a součást programu MŠ a 15 % uvádělo 

všechny tři možnosti. Pouze 5 % odpovědí bylo z důvodu zdravotního a součásti 

programu MŠ.
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Graf č. 25
Důvod docházky do kurzů přípravné plavecké výuky

6.2.13 REAKCE DĚTÍ NA PLAVÁNÍ V MŠ DLE RODIČŮ

I když se rodiče plavání v mateřské škole přímo neúčastní, mají možnost 

sledovat reakce na výuku doma. Podle rodičů se tedy 50 % dětí na výuku těší. 35 % dětí 

k ní zaujímá neutrální postoj. 25 % dětí plavat nechce - jednomu dítěti se nelíbil způsob 

výuky a chování učitele plavání, jednomu vadila studená voda a jednomu dítěti se 

nelíbilo, že nemůže plavat stále. Tyto odpovědi nemají příliš vztah k výsledkům ve 

výuce.
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Graf č. 26
Reakce dětí na přípravnou plaveckou výuku (prezentovaná rodiči).

6.3 ROZHOVOR S DĚTMI Z MŠ HELLICHOVA

Se šesti dětmi z uvedené mateřské školy byl veden řízený rozhovor. Informace 

z tohoto rozhovoru je možné považovat za věrohodné, neboť dotazující se osoby měly 

možnost je sledovat také při výuce. Tyto děti zároveň navštěvovaly v minulosti 

„kojenecké plavání“ a jejich rodiče vyplňovali výše zmiňované dotazníky. Protože tento 

soubor dětí nebyl testován stejným způsobem, jako soubor předešlý, popíšu výsledky 

pouze stručně.

- všechny děti zvládly uspokojivě fázi adaptace

- u ½ dětí bylo hodnoceno úspěšné zvládnutí základních plaveckých dovedností 

a další ½ dětí je zvládla nejistě

- dvě z těchto dětí byly hodnoceny jako začínající dětský plavec -tzn. ovládaly 

některé prvky plaveckých způsobů

U tohoto souboru se nám nepotvrdily vztahy mezi délkou docházky na „kojenecké 

plavání“ a úspěšností v hodnocení přípravné plavecké výuky. 

61



7. DISKUSE

Plavání patří mezi sportovní aktivity prospěšné jak pro tělesnou zdatnost, tak i 

pro duševní pohodu. Navíc má tu výhodu, že pokud je prováděno správným způsobem, 

je to jedna z možností, jak se udržovat v kondici i ve velmi vysokém věku.

Učitelka plavání Mgr.Boubínová se domnívá, že v ČR je v současnosti velmi 

malý počet osob, které by vůbec neuměly plavat. Je to tím, že plavecká výuka na 

základních školách je již dlouhou dobu povinná. Je skutečností, že k utonutí dochází u 

tzv. „poloplavců“ - lidí, kteří sice nějakým způsobem plavat umějí, ale může je vyvést 

z míry sebemenší nepravidelnost, mnohem častěji než u lidí, kteří neumějí plavat vůbec. 

Ti se většinou hluboké vodě vyhýbají (http://www.instinkt-online.cz).

Dále existuje skupina lidí, kteří mají své plavání relativně pod kontrolou, jsou 

schopni uplavat dlouhé vzdálenosti, často jedním plaveckým způsobem. Znají své 

možnosti a zbytečně neriskují. Jejich plavecký projev je ale často plný hrubých chyb. 

Tito lidé nejsou schopni např. zachránit tonoucího, nedokáží se potopit do hloubky. 

Navíc jim plavecká lokomoce po delší uplavané vzdálenosti může přinášet spíše 

negativa např. v podobě svalových dysbalancí. Což je, myslím si, škoda.

V posledních letech s rozvojem „kojeneckého plavání“ se plavání stalo opravdu 

aktivitou, která se dá provozovat od narození do stáří. „Kojenecké plavání“ je při 

dobrém vedení a podmínkách prospěšné v rozvoji tělesném, pohybovém, psychickém a 

sociálním (Čechovská, 2007).

Vzhledem k uvedenému si myslím, že je důležité aby dítě získalo především 

kladný vztah k vodě a bylo co nejlépe „nastartováno“ k vstřebávání dalších podnětů 

z plavecké výuky.
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Z výsledků výzkumu provedeného v této bakalářské práci vyplývá, že 

„kojenecké plavání“ je z hlediska přípravy na další plaveckou výuku velmi vhodnou a 

podněcující aktivitou. I nezasvěcený člověk by musel poznat, že velká část dětí byla při 

pobytu v bazénu (během přípravné plavecké výuky) celkově jistější a suverénnější.

Ovšem z ústního vyjádření některých učitelů plavání vyplývá, že tyto děti nejsou 

při výuce pozorné, často vyrušují a „dělají si, co chtějí“. Myslím si, že ve většině 

případů je to obdobná situace jako ve třídě klasické základní, nebo mateřské školy, kde 

se nadané děti při běžném učivu nudí a ruší výklad.

Proto by bylo vhodné, kdyby tyto děti byly při hodině plavecké výuky vhodně 

zaměstnány a motivovány.

Zajímavá jsou rozhodnutí rodičů pro plaveckou výuku. Ve všech věkových 

kategoriích rodiče uváděli na prvním místě dovednostní důvody. Mám pocit, že zejména 

v několika posledních letech si rodiče uvědomují význam plavání i z tohoto hlediska a 

není to jen zdravotní záležitost či módní aktivita.

Obecně lze tedy „kojenecké plavání“ doporučit jako vhodnou aktivitu z mnoha 

důvodů. Neznamená to ovšem, že účast na kurzech je nutnou podmínkou k tomu, aby se 

dítě stalo dobrým plavcem. Každé dítě je individuální a kladný vztah k vodě a 

plaveckým dovednostem může získat stejně tak dobře i v pozdějším věku. U některých 

dětí jde ale o významnou podporu jejich psychomotorického vývoje a je možné, že bez 

stimulace touto pohybovou aktivitou by jejich vývoj postupoval pomaleji a méně 

kvalitně.

V bakalářské práci uvádím srovnání 20ti dětí, které navštěvovaly „kojenecké 

plavání“ s 63 dětmi, které ho nenavštěvovaly. Při uvažování nad tématem práce jsem 

předpokládala, že dětí navštěvujících v minulosti „kojenecké plavání“ bude více. 

Ovšem ukázalo se, že tomu tak není a odtud pramení malý počet dětí pro srovnání 

s druhou skupinou. 
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Neúčastnila jsem se přímo plavecké výuky, ale prováděla pouze testování ve 

spolupráci s učiteli plavání. Všichni učitelé byli zkušení, s minimálně 10ti letou praxí a 

se svými žáky se setkávali při výuce minimálně v období jednoho školního roku. Proto 

pro mě byla jejich spolupráce při testování velkým přínosem.

Nevýhodu vidím v tom, že skupina dětí, která navštěvovala „kojenecké plavání“ 

kurzy začala a dokončila v různém období věku. Proto nebylo možné optimálně 

porovnat např.dosažené dovednosti.

Je možné, že výsledky výzkumu mohou být ovlivněny účastí pouze jedné 

plavecké školy, která vedla přípravnou plaveckou výuku.

Pro pokračování výzkumu by bylo vhodné zajistit větší výzkumný soubor. 

Prováděla bych více testování-např.vstupní při zahájení kurzu a výstupní při ukončení, 

ideální by bylo účastnit se výuky. Myslím si, že by bylo i zajímavé sledovat tyto děti, 

jak se vyvíjejí po plavecké stránce dále. Mohlo by se více zjistit o plavecké lokomoci, 

než u dětí účastnících se přípravné plavecké výuky. 
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8. ZÁVĚRY

1) S adaptací neměly děti z obou skupin žádné problémy (až na jednu výjimku). 

Děti, které se neúčastnily „kojeneckého plavání“, v době testování absolvovaly 

minimálně ½ roku plavecké výuky.

2) Základní plavecké dovednosti zvládají děti, které navštěvovaly „kojenecké 

plavání“ srovnatelně a často lépe ve srovnání s dětmi, které s plaveckou výukou 

začínali teprve v předškolním věku. U výsledků potopení hlavy, splývavé 

polohy na prsou a na zádech byly zřetelně úspěšnější děti, které absolvovaly 

„kojenecké plavání“. U výdechu do vody, skoku do vody a výlovu předmětů 

nejsou výsledku u obou skupin významně odlišné, ale vždy dosahují nepatrně 

lepších výsledků děti, které navštěvovaly „kojenecké plavání“.

3) Při vyhodnocení základů plaveckých způsobů kraul a prsa nejsou mezi oběma 

skupinami dětí výrazné rozdíly. 

4) Úspěšnost v přípravné plavecké výuce souvisí s délkou účasti na „kojeneckém 

plavání“. Nejlepších výsledků dosahovaly děti, které docházely na „kojenecké 

plavání“ od několika měsíců věku po dobu několik let - minimálně dvou. Velmi 

dobré výsledky dosahovaly i děti, které začaly plavat později, např. v jeden a půl

roce, ale pokračovaly ve výuce plynule až do předškolního věku.

5) Motivací rodičů, jak u „kojeneckého plavání“, tak u přípravné plavecké výuky 

jsou dovednostní důvody. 

6) Po absolvování „kojeneckého plavání“ téměř všechny děti ovládaly potopení 

hlavy a skok do vody, více jak polovina výdechy do vody, polovina dětí 

splývavou polohu na zádech a méně jak polovina dětí ovládala kraulové pohyby 

nohou, prsařské pohyby paží a splývavou polohu na břiše.

7) Nepodařilo se nám zjistit, zda prostor, ve kterém se dítě koupe ovlivňuje jeho 

pozdější adaptaci na vodní prostředí, protože většina dětí se koupala stejně- ve 

vaničce a posléze ve velké vaně.
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PŘÍLOHY

Příloha č.1

DOTAZNÍK PRO RODIČE

Prosím, křížkem označte okénko, nebo napište text do volného prostoru.

1) V jakém časovém úseku dítě navštěvovalo kurzy kojeneckého a batolecího plavání?

     (např.od 6měsíců do 3 let)

2) Jak často je navštěvovalo?

            1x týdně

            2x týdně

            jinak, prosím vypsat

3) Navštěvovali jste jeden baby klub/plaveckou školu?

            ano

            více, změna byla z jakého důvodu?

4) Důvod docházky

            kontakt s jinými dětmi

            otužování, návyk správného režimu dne, manipulace s dítětem

            adaptace na vodní prostředí

            průprava pro další plaveckou výuku

            jiný důvod, prosím vypsat

5) Po přerušení kurzu (např.prázdniny, delší nemoc) se dítě začlenilo do kurzu bez problém?

            ano

            ne, s čím byly potíže? (např.dítě nechtělo spolupracovat, bylo úzkostné)

6) Lišila se realita od toho, co jste očekávali od kurzů plavání?

            byl jsem naprosto spokojen

            byl jsem spokojen, ale k určitým věcem mám výhrady- prosím vypsat ke kterým
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            byl jsem převážně nespokojen- prosím uvést důvody

7) Měli jste s nácvikem některého z prvků základní abecedy potápění obtíže, nebo se něco nezdařilo vůbec?

Jedná se o 

- otírání a polévání obličeje           ne

                                                       ano, prosím vypsat jaké

- potopení pod vodu na signál (později bez signálu)         ne

                                                                                           ano, prosím vypsat jaké

- samostatné dosažení hladiny po skoku do vody               ne

                                                                                           ano, prosím vypsat jaké

- zvládnutí pádu do vody            ne

                                                   ano, prosím vypsat jaké

                                                   ne

- pohyb nohama s deskou

                                                   ano, prosím vypsat jaké

8) Po absolvování kurzu ovládalo dítě- zaškrtněte prosím dovednosti, které zvládalo

            vznášení se na zádech

             splývavou polohu na zádech- hvězdici

             splývavou polohu na břiše- hvězdici, šipku

            potopení obličeje pod hladinu

            pád z okraje bazénu s potopením a vynořením se 

            výdechy do vody na výzvu

             kraulový pohyb nohou

            znakový pohyb nohou

            prsařské pohyby paží
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9) Jaké jste používali při plavání pomůcky?

            pomůcky k nadlehčení hlavičky

            kruh

            pás (ježka)

            rukávky a jiné pomůcky na paže

            ploutve

            desky

            „žížaly“

            jiné, prosím vypsat

10) Jak dítě na uvedené pomůcky reagovalo?

- pomůcky k nadlehčení hlavičky         přijmulo

                                                              odmítalo

- kruh             přijmulo

                      odmítalo  

                      chtělo používat jiným způsobem

- pás(ježek)           přijmulo

                              odmítalo

                              chtělo používat jiným způsobem

- rukávky a jiné pomůcky na paže            přijmulo

                                                                  odmítalo

                                                                   chtělo používat jiným způsobem

- ploutve            přijmulo

                          odmítalo

                          chtělo používat jiným způsobem

- desky               přihnulo
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                          odmítalo

                          chtělo používat jiným způsobem

- „žížaly“           přijmulo

                          odmítalo

                          chtělo používat jiným způsobem

- jiné pomůcky- prosím vypište reakci jako u předchozích pomůcek

11) Dítě se koupalo v- prosím zaškrtněte možnosti a vedle napište přibližný časový údaj

(např.vanička do 1 roku, velká vana 1-3roky)

            kyblík

            vanička

            velká vana

             jen sprchování

12) Jak dítě reagovalo na koupel doma jako kojenec?

Popište prosím změny chování v tomto období (např.koupalo se rádo, na koupání se těšilo, zpočátku brečelo, potom převládla radost).

13) Jak dítě reagovalo na koupel doma jako batole? (1-3roky).

Popište prosím změny chování v tomto období.

14) Chodili jste s dítětem do bazénů mimo baby klub?

                ne

                ano- od kdy (uveďte prosím věk dítěte)

                      - po jak dlouhou dobu

                      - jak často

15) Dítě plave v rámci MŠ z důvodu

               dovednostního (chce se naučit dobře plavat)

               zdravotního

               je to součást programu MŠ
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16) Jaký má dítě vztah k plavecké výuce?

               těší se 

                neutrální

                má obavy, nechce chodit na plavání- prosím vypsat možný důvod

17) Jak často s dítětem navštěvujete bazén/koupaliště mimo výuku v MŠ?

                1x týdně

                1x měsíčně

                1x za ¼ roku

                1x za ½ roku

                sezonně

                jinak, prosím vypsat
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Příloha č.2

DOTAZNÍK PRO UČITELE PLAVÁNÍ

jméno a věk dítěte, třída:

I. ZÁKLADY PLAVECKÉHO POHYBU

1) Dítě zvládá základy plaveckého způsobu prsa

           ano, bez hrubých chyb v průběhu pohybů a koordinace s dýcháním

            v technice se objevují chyby, prosím vypsat jaké

            v technice se objevují závažnější chyby( např.dýchání nad vodou, nesymetrické pohyby, event.vůbec nezvládá),prosím vypsat

2) Plaveckým způsobem prsa uplave    m.

3) Dítě zvládá základy plaveckého způsobu kraul

            ano, bez hrubých chyb v průběhu pohybů a koordinace s dýcháním

              v technice se objevují chyby, prosím vypsat jaké                                

             v technice se objevují závažnější chyby( např.dýchání nad vodou, nesymetrické pohyby, event.vůbec nezvládá),prosím vypsat             

4) Plaveckým způsobem kraul uplave   m.

5) Dítě zvládá základy plaveckého způsobu znak

            ano, bez hrubých chyb v průběhu pohybů a koordinace s dýcháním

            v technice se objevují chyby, prosím vypsat jaké                                

            v technice se objevují závažnější chyby( např.dýchání nad vodou, nesymetrické pohyby, event.vůbec nezvládá),prosím vypsat                         

6) Plaveckým způsobem znak uplave   m.

II. ZÁKLADNÍ PLAVECKÉ DOVEDNOSTI

Hodnocení body – 1-5 , definice bodů je v příloze.

1) potopení hlavy

2) splývavá poloha na prsou

3) splývavá poloha na zádech

4) výdech do vody

5) skok do vody z okraje bazénu

6) vynesení předmětu nad hladinu
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III. ADAPTACE NA VODNÍ PROSTŘEDÍ

1) Na začátku vyučovací hodiny otálí se vstupem

            ano

            ne

2) Pohybuje se ve vodě tak, že se brání kontaktu vody s obličejem?

            ano

            ne

3) Má radost ze hry ve vodě?

            ano

            ne
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