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Abstrakt 

 

Název: Plavecká kariéra vrcholných plavců v žákovských a dorosteneckých kategoriích 

Cíl: Cílem mé bakalářské práce je porovnat vývoj plavecké kariéry plavců žákovských 

a dorosteneckých kategorií u výběru seniorské reprezentace za rok 2019/2020.  

Metody: Data byla získána pomocí zkoumání dokumentů písemných a elektronických 

statistik, pomocí výpočtů kalkulačky bodů FINA a samotným vzorcem pro jejich 

tvorbu. Data výsledků byla prezentována pomocí popisných statistik, tabulek a 

grafického zobrazení. 

Výsledky: Výsledkem práce lze potvrdit, že většina plavců trénovala dle modelu 

dlouhodobého rozvoje. Výkony dívek v žákovské a dorostenecké kategorii jsou dle 

FINA bodů hodnoceny jako kvalitnější než výkony chlapců. Chlapci mají plynulejší 

vývoj výkonnosti v žákovské a dorostenecké kategorii jak na dlouhém, tak i krátkém 

bazéně.  

Klíčová slova: plavání, plavecká kariéra, etapy plaveckého tréninku, plavecká 

výkonnost, plavecké disciplíny  



 

 

Abstract 

Title: Swimming career of top swimmers in the pupil and junior categories 

Objectives: The aim of my bachelor thesis is to compare the swimming career 

development of pupil and junior swimming categories at the selection of the senior 

national team for 2019/2020.  

Methods: The data were obtained by examining of documents of written and electronic 

statistics, as well as by calculating of FINA point calculator and the formula itself for 

their creation. The data were presented using descriptive statistics, tables and graphical 

representation. 

Results: It is possible to confirm by the result of thesis, that the most of swimmers 

trained in accordance with long-term development pattern. Female performance in pupil 

and junior categories are evaluated according to FINA points of higher quality than 

male one. Male performance development in pupil and junior categories is found out as 

smoother and more fluent in a long as well as short swimming pool. 

Keywords: swimming, swimming career, stages of swimming training, swimming 

performance, swimming disciplines 
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1 ÚVOD 

 

 

Plavání je činnost, které se můžeme věnovat od dětství až po stáří. Dalo by se říci, že 

plaveckou kariéru můžeme odstartovat ve věku batolete. Kojenecké plavání je vhodnou 

aktivitou pro rodiče s dětmi. Považujeme ho spíše jako adaptaci a hru ve vodním 

prostředí. Dítě získává během kurzu pozitivní vztah k pobytu ve vodě.  

Plavecká kariéra je termín, který se vztahuje ke sportovnímu plavání. Za její začátek 

nelze považovat plavání kojenců. Sportovní plavání se v současné době řídí hlavním 

úkolem, jak postupovat ve správném rozvoji. Dlouhodobý rozvoj je cesta, která dokáže 

sportovce dostat na vrchol.  

Plavec během dlouhodobého rozvoje prochází několika etapami tréninku. Za vrchol 

plavecké kariéry považujeme nejvyšší možnou výkonnost plavce, kterou jedinec dokáže 

udržet co nejdéle. 

Autorka práce se sama věnuje výkonnostnímu plavání od 7 let a dodává: „Svou 

plaveckou kariéru jsem začala v oddíle Lokomotiva Trutnov. Zde jsem absolvovala 

základní a specializovaný trénink, díky kterému jsem byla zařazena do reprezentace 

juniorů. Při nástupu na vysokou školu jsem hostovala a následně přestoupila do 

pražského oddílu Bohemians, kde jsem poznala odlišný přístup k plavecké tréninku. Na 

vysoké škole jsem se zaměřila na specializaci plavání a současně působím jako trenérka 

oddílu Bohemians. Svých zkušeností jsem se rozhodla využít při výběru tématu své 

závěrečné práce“. 

Tato práce se zabývá klíčovým obdobím plavecké a sportovní kariéry, tedy kategoriemi 

staršího školního věku a dorosteneckého věku. Popisuje také etapy tréninku spojené 

s tímto věkem, které se nazývají základní trénink a specializovaný trénink. 

Hlavním cílem této práce je porovnání plavecké kariéry chlapců a dívek na 25 m bazéně 

a 50 m bazéně. Aby srovnání napříč různými kategoriemi, disciplínami, a především 

pohlavími mělo vypovídající hodnoty, tyto časy je třeba převést na normovanou 

jednotku, jež srovnání umožní. K tomuto porovnání použijeme jednotku FINA bodů, 

které se vypočítají pomocí vzorce zohledňujícího zkoumaný čas a světový rekord 
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předešlého roku. Při srovnávání pomocí FINA bodů získaných vybranými plavci, je 

možné určit jejich vývoj, vzhledem k nejlepšímu světovému rekordu minulého roku. 

Srovnání tohoto rozdílu, například mezi dívkami a chlapci, je relevantní oproti srovnání 

samotných časů.  
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2 CÍLE, ÚKOLY PRÁCE, VÝZKUMNÉ OTÁZKY 

 

 

2.1 Problém 

 

Za problém práce jsme si určili první období plavecké kariéry, které se vztahuje k 

žákovským a dorosteneckým kategoriím plavců. Toto období je základem pro budování 

pozdější kariéry dospělého plavce. Toto období nabízí řadu otázek k řešení. 

 

2.2 Cíl práce 

 

Cílem této práce je zjistit a posoudit plaveckou kariéru plavců současné seniorské 

reprezentace v plavání České republiky pro rok 2019/2020 v žákovských a 

dorosteneckých kategoriích.  

Všechny data budou zpracovány pro kategorii dívek a chlapců na 25 m a 50 m bazénu. 

 

2.3 Výzkumné otázky 

 

• Specializovali se dnes dospělí plavci na svou hlavní disciplínu již 

v mládežnických kategoriích?  

• Jsou chlapci dle FINA bodů lepší než dívky v mládežnických kategoriích? 

• Potvrdil výběr reprezentace stabilní a pomalu stoupající vývoj plavecké 

výkonnosti? 
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2.4 Úkoly práce 

 

Pro splnění cílů této bakalářské práce a zodpovězení výzkumných otázek byly zvoleny 

následující úkoly práce:  

• orientace a prostudování odborné české a též zahraniční literatury; 

• získat data z elektronických a písemných dokumentů; 

• zpracování a výpočty jednotlivých dat; 

• zpracování pomocí popisných statistik, interpretace a grafického znázornění; 

• porovnání vývoje výkonnosti plavecké kariéry chlapců a dívek. 
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3 TEORETICKÁ VÝCHODICKA 

 

3.1 Plavání  

 

Plavání se řadí mezi sporty, které vznikaly již ve starověkém Egyptě. Bylo zařazeno 

jako součást výuky na školách v antickém Řecku a Římě. Za nevzdělance se považovali 

ti, kteří plavat neuměli. Plavcům byly v tomto období k dispozici malé nádrže. První 

bazén byl realizován za vlády císaře Augusta v Římě. Byl věnován lidu a měřil 32x 32 

metrů (Pacina, 1969).  

Počátek sportovního plavání byl spojen s vytrvalostními výkony anglických plavců na 

začátku devatenáctého století. V 60. letech 19 století se v Anglii založili první plavecké 

kluby. Součástí programu prvních olympijských her bylo i plavání. Soutěžilo se na třech 

vzdálenostech 100, 500 a 1200 m, bez určení plaveckého způsobu (Kol. Au., 1977).  

Organizované plavání v Čechách vznikalo v první polovině 19. století. První české 

plavecké kluby byly zakládány až v 90. letech 19. století. Tuto dataci můžeme 

považovat za počátek sportovního plavání v Čechách. Hlavním účelem pořádání 

plaveckých závodů bylo především setkávání lidí, závody byly pokládány spíše za 

společenskou událost. Roku 1895 zorganizoval klub AC Praha první závod mezi 

Slovanským a Střeleckým ostrovem v Praze. V rámci závodů nebylo jen plavání ale 

také závody na neckách, kládě a v sudu.  Pořadatelé tehdejšího sportovního plavání 

spolupracovali převážně s veslařskými kluby (Kössl, Štrumbauer, Waic, 2018). 

 

3.2 Charakteristika sportovního plavání 

 

Podle Čechovské, Novotné a Milerové (2003) chápeme plavání jako pohyb člověka ve 

vodě. Člověk díky pohybům končetin a trupu překonává určitou vzdálenost ve vodním 

prostředí. Plavání spadá do skupiny plaveckých sportů.  

Smolík a Pokorná (2005) charakterizují plavecké sporty jako souhrnný název pro 

několik odvětví sportu. Odlišné formy plavecké lokomoce jsou příznačné pro plavecký 
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sport. Společným znakem sportů se stal sportovní výkon, který je prováděn ve vodním 

prostředí. 

Jedná se o individuální sport, který je prováděn ve vodním prostředí pomocí cyklického 

pohybu. „Sportovní plavání je etapa plavecké přípravy zaměřená na rozvoj sportovního 

výkonu. Podstatou plaveckého výkonu je schopnost překonávat hydrodynamický odpor, 

který vzniká pohybem plavcova těla ve vodním prostředí.“ (Hoch a kol. ,1987).  

Plavání neboli cyklická pohybová činnost, tvoří čtyři plavecké způsoby. Mezi 

symetrické plavecké způsoby řadíme prsa a motýlek. Asymetrické tvoří znak a kraul. 

Z fyziologické stránky plavání rovnoměrně zatěžuje svalstvo, v první řadě velké 

svalové skupiny. Kladně působí na srdeční a cévní systém. Podporuje imunitní systém. 

Díky vodorovné poloze odstraňuje chybné držení těla. Můžeme říci, že působí jako 

prevence zdravotních problémů. Na rozvoji kondiční složky tréninku (vytrvalost, 

rychlost, síla, kloubní pohyblivost) se participují všechny plavecké způsoby (Heller, 

2018).  

Mezinárodní plavecká federace (FINA) je sportovní federací sdružující národní svazy 

plaveckých sportů. Pod FINU spadají celosvětové aktivity bazénového plavání, 

dálkového plavání, skoků do vody, synchronizovaného plavání a vodního póla. Sídlo 

světové plavecké federace se nachází ve švýcarském Lausanne. Evropu zastřešuje 

Evropská liga plavání (LEN), která je oprávněným orgánem pro řízení plaveckých 

sportů. LEN a FINA určují pravidla a pořádají plavecké soutěže. Ve sportovním plavání 

se řadí mezi nejvyšší soutěže mistroství Evropy na krátkém (25 m) a dlouhém (50 m) 

bazénu, mistroství světa na krátkém a dlouhém bazéně, olympijské hry, pořádané na 

dlouhém padesátimetrovém bazéně (Macejková a kol., 2005).  

V bazénovém závodním plavání se uplatňují čtyři základní plavecké způsoby (motýlek, 

znak, prsa, volný způsob) a resp. jejich kombinace v podobě polohového závodu. Pro 

jednotlivé plavecké způsoby se vypisují následující závodní disciplíny v závislosti na 

délce plavané tratě: 

• volný způsob: 50 m, 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m  

• motýlek: 50 m, 100 m, 200 m  

• znak: 50 m, 100 m, 200 m  

• prsa: 50 m, 100 m, 200 m 

• polohový závod: 100 m, 200 m, 400 m. 



14 

 

Dále se mezi plavecké disciplíny řadí disciplíny štafet:  

• 4×100 m, 4×200 m volný způsob 

• 4x 100 m polohový závod (Z, P, M, VZ). 

 

3.3 Struktura sportovního a plaveckého výkonu   

 

Struktura sportovního výkonu tvoří systém faktorů, které jsou na sobě závislé a 

propojené (Dovalil a kol., 2005). 

Faktor je činitel, který ovlivňuje sportovní výkon. Podle Dovalila (2002) rozlišujeme 

na:  

• faktory somatické: konstituční znaky jedince, vztahující se k příslušnému 

sportovnímu výkonu (tělesná výška, hmotnost, délkové rozměry, složení těla, 

tělesný typ)   

• faktory kondiční: soubor pohybových schopností (silové, rychlostní, 

vytrvalostní)  

• faktory techniky: specifické sportovní dovednosti a jejich technické provedení 

(biomechanické základy pohybu, koordinace)  

• faktory taktiky: tvořivé jednání sportovce (řešení pohybových úkolů)   

• faktory psychické: procesy poznávací, emoční, volní a motivační uplatňované 

v řízení a regulaci jednání a vycházející z osobnosti sportovce. 

  

Čechovská (2001) uvádí jiný přístup vymezení determinant určujících sportovní, tedy i 

plavecký výkon a rozdělila je do těchto skupin:   

• Bioenergetické determinanty: podmiňují schopnost mobilizovat 

bioenergetické systémy odpovídající výkonu.   

• Biomechanické determinanty: zahrnují činnost celého pohybového systému, 

koordinační kvalitu.   

• Psychické determinanty: zahrnují psychické procesy, osobnostní 

charakteristiky, motivaci atd.   
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• Deformační determinanty: představují rušivé momenty vnitřní povahy (napětí, 

strach, únava) a vnější povahy (soupeři, podmínky závodu atd.)  

 

Plavání specifikujeme jako pohybovou činnost cyklického (lokomočního) charakteru, 

kde zásadními faktory výkonu jsou dokonale zvládnutá technika pohybu ve vodním 

prostředí a specifická plavecká vytrvalost. Při nezvládnutí, se tyto faktory stávají pro 

plavání významnými limity (Neuls a kol., 2014).  

Vrozené dispozice mají značný vliv a projevují se na plaveckém výkonu. Význam 

tréninkového procesu a sociálního prostředí se na sportovním výkonu projevuje také 

(Pištěková, 2007). 

 

3.4 Sportovní kariéra 

 

Sportovní kariéru nazýváme psychicky i fyzicky náročný proces. Sportovec cílí během 

své sportovní kariéry k dosažení co nejvyšší výkonnosti. Raná specializace a trénink 

odpovídající vývoji jsou dvě rozdílné koncepce, které vedou k nejvyšší možné 

výkonnosti. Odlišují se od sebe hlavně v tréninku dětí, kde ranou specializaci prvně 

definuje vysoká výkonnost. Samotný trénink směřuje co nejrychlejší cestou k cíli. 

Zaměření je jednostranné, důsledkem jsou některé oslabené svaly, které během pohybu 

sportovci nezapojují. Na sportovce se kladou neakceptovatelné nároky a zatížení. 

Trénink odpovídající vývoji se orientuje na všestrannou přípravu. Postupným 

zvyšováním zatížení a omezením tlaku na výkon vzniká perspektivní cíl nejvyššího 

výkonu (Dovalil, 2009). 

Dlouhodobá koncepce tréninku souvisí s dětskou psychickou a fyzickou zralostí. Cílem 

koncepce tréninku odpovídající věku je podávat opakovaně vrcholový výkon 

v dospělosti. Dovalil a Perič (2010) klasifikují etapy tréninku na seznámení se sportem, 

základní trénink, specializovaný trénink a vrcholový trénink. 

Etapa seznámení se sportem má za cíl dítě přimět k zájmu o sport. Délka etapy trvá 

přibližně 1-3 roky. Věk dítěte se pohybuje od osmi do desíti let. Úkolem je vytvořit 

kladný vztah k pohybu a pravidelnému cvičení. Dále zdravý rozvoj, jak po tělesné, tak i 

psychické stránce. Hlavní prostředek jsou všestranná cvičení. Dítě se učí, co nejvíce 
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pohybových dovedností. Intenzita cvičení je nízká, objem cvičení se zvyšuje věkem. Za 

osvědčený prostředek účinného tréninku se považuje hra.  

Základní trénink navazuje na předešlou etapu, zde je hlavním úkolem vytvořit trvalý 

vztah k systematickému tréninku. Sport by se měl stát součástí životního stylu dítěte. 

Etapa trvá 3-4 roky, věk dítěte se pohybuje od deseti do třinácti až patnácti let. Dalšími 

úkoly je začít všestranně rozvíjet základní pohybové schopnosti, dále dokonale 

zvládnout základní pohybové dovednosti, základy techniky a taktiky. Intenzita tréninku 

tkví ve vyšším objemu a intenzitě, doba tréninkové jednotky se prodlužuje. Základní 

trénink je přechod od her do tréninku. V tomto věku se dítě rozhoduje, zda se sportu 

bude věnovat a věnuje tomu veškerý volný čas.  

Následuje etapa je přechodu ze základního do specializovaného tréninku. Výkon se 

v této etapě považuje stále za druhořadý. Délka etapy se pohybuje v rozmezí 2-4 let, 

začíná kolem třináctého až patnáctého roku a končí přibližně v sedmnácti až devatenácti 

letech. Tento trénink se už zaměřuje na rozvoj kondice, technickou i taktickou přípravu. 

Objem i intenzita zatížení postupně roste a aplikuje se na speciální tréninkové 

prostředky. V technické přípravě dochází k úpravě dětské techniky na účelnou, kterou 

se snaží trenéři převést do soutěžních a závodních podmínek. Trénink se stává 

sportovcovou povinností, za kterou je odpovědný.  

Poslední etapou je vrcholový trénink, který můžeme charakterizovat jako etapu nejvyšší 

výkonnosti a zakončuje dlouholetou sportovní činnost. Věkový rozptyl je v této etapě 

velice ovlivněn nejen typem dané disciplíny, ale také úrovní biologického věku a mírou 

talentovanosti. Přesto se její začátek pohybuje kolem osmnáctého až dvacátého roku a 

trvat může do čtyřiceti i více let. Vrcholový trénink zatěžuje sportovce jak v co 

nejvyšším objemu, tak i intenzitou tréninku. Speciální cvičení jsou hlavní tréninkové 

prostředky, které se aplikují v enormních dávkách. Trenér se musí věnovat sportovcům 

individuálně a celý tréninkový proces, co nejvíce přizpůsobit. Důležitou součást 

tréninku tvoří regenerace (Jansa, Dovalil, 2007).  
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3.5 Plavecká kariéra 

 

Začátek plavecké kariéry se podle Čechovské (2005) zahajuje v dětském věku. Jedním 

z předpokladů začátku kariéry v plavání je přípravná a základní plavecká výuka, která 

by měla plynule navázat na přípravnou etapu plaveckého tréninku. Plavecká kariéra je 

dlouhodobý proces a určuje jedinci jakým způsobem bude trávit volný čas, který právě 

tréninku obětuje. K dosažení vrcholové výkonnosti vede dlouhá cesta, tu ovlivňuje 

především sociální kontakt plavecké skupiny, prospěch ve škole a vzdělání samotné. 

Pomalejší tempo růstu výkonnosti bývá typické. Ve sportovním plavání plavec získá 

vytrvalost a vůči určitým věcem odolnost. Díky specifickému vodnímu prostředí 

vynakládají plavci velké množství energie a úsilí. Důležitou roli hrají v plaveckém 

tréninku také rodiče, od kterých musí dostávat podporu nejen finanční, ale i psychickou. 

 

Obrázek 1 Schematické znázornění vývoje výkonnosti (Čechovská, 2005, zpracováno podle 

Feigeho, 1973) 

A-počátek sportovní plavecké kariéry (zhruba od 7 let) , B-počátek kvalitní výkonnostní kariéry 

(zhruba od 15 let) , C-kulminační bod vývoje výkonnosti (zhruba ve 22 letech), D-konec 

vrcholné výkonnostní fáze (zhruba ve 26 letech), E-konec kariéry (zhruba po 30. roce), AE–

doba celé kariéry (přibližně 23 let), AB-vzestupná fáze (hlavní vzestup), AC-celkový vzestup, 

BC-vrcholný výkonnostní vzestup, BD-vrcholná výkonnostní fáze, CD-sestup vrcholné 

výkonnostní fáze, CE-celkový sestup, DE-konečný sestup.  
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Na obrázku č. 1 vidíme, že trend rostoucí výkonnosti by měl být přiměřený a plynulý. 

Čím více se plavec blíží k individuální limitní výkonnosti, tempo růstu se zpomaluje. 

Schéma znázorňuje vrchol ve 22 letech, kdy by se plavec měl snažit o co nejdelší fázi 

stabilizace vrcholové výkonnosti. Konec plavecké kariéry, ukazuje pokles výkonnosti a 

kontrolu nad ukončením (Čechovská, 2005). 

Cíl plavecké kariéry spočívá v dosažení co nejvyšší výkonnosti. Ve vrcholovém věku se 

snažíme udržet výkonnost co nejdéle a stabilizovat ji. Teprve poté, co dojde ke 

dlouhodobé stagnaci výkonnosti, uvažuje plavec o ukončení vrcholové etapy. V plavání 

přesto jedinci mohou pokračovat v kategorii masters. 

 

3.5.1 Dlouhodobý rozvoj plavce podle modelu LTAD (zahraničí) 

 

LTAD neboli long-term athlete development, v překladu dlouhodobý rozvoj sportovce 

vytvořil Kanaďan Dr. Istvan Balyi. Díky této koncepci se vytvořily programy do všech 

sportů. Cílem je proces nepřetržitého zlepšování sportovců. Záměrem k vytvoření 

koncepce LTAD, bylo zvýšení kvality sportu a pohybových aktivit (Balyi, Way, Higgs, 

2013). Program podle Swimming Canada (2008) LTAD v plavání má následující etapy:  

• Aktivní start (Active Start) -v této etapě se dítě učí základní plavecké 

dovednosti. Řadíme sem: dýchání do vody, splývání, kopání v poloze na břiše a 

na zádech, orientace pod hladinou, pády do vody. Dítě se snažíme pozitivně 

seznámit s vodním prostředím formou hry. Rozmezí věku je datováno od 0-6 let. 

Lekce 1-2 hod/týdně. 

• Základní plavání (FUNdamental) -seznámení se sportem neboli základy plavání. 

Tato etapa rozvíjí základní plavecké dovednosti. Činnosti během této fáze by 

měly být strukturované a zábavné. Můžeme začít s prvními kroky techniky. 

Rozmezí věku pro dívky je 5-8 let, pro chlapce 6-9 let. Lekce 2- 3hod/ týdně.  

• Nauč se trénovat (Learn to train) -v této fázi se dítě učí osvojit dovednosti, 

zvládnout plavecké způsoby. Trénovat závodní start, obrátku v co nejlepším 

provedení, které jsou důležité pro plavecký výkon. Rozmezí věku dívek je 8-11 

let, u chlapců 9-12 let. Zde se uvádí 3-5 hod/ týdně tréninku. 

• Učím se trénovat a buduji výkon (Train to train) -tato etapa se zaměřuje na 

aerobní vytrvalost, rozvíjí sílu, rychlost a flexibilitu. Jedinec se stále soustředí 
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více na trénink než samotný závod. Rozmezí věku dívky 11-14 let, které trénují 

9- 12hod/týdně a chlapci 12-15 let 5 - 7hod/ týdně.  

• Trénuj, abys mohl soutěžit (Train to compete) - etapa, kdy by se mělo budovat 

závodní tempo. Důraz kladen na anaerobní plavání. Plavec by měl absolvovat 

několik závodů. Snažit se splnit limit na vyšší soutěž či do reprezentačního 

výběru. Věk dívek 15-16 let, věk chlapců 16-18 let. Doba tréninku 12-20 hodin 

za týden.  

• Trénink k vítězství (Train to win/compete to win) - v této etapě už se jedinec 

snaží dosáhnout co nevyššího výsledku a snažit se udržet vysokou výkonnost. 

Trénink probíhá ve věku 16 a více let u dívek, ve věku 18 a více let u chlapců-

20hodin a více/ týdně.  

• Trénink pro aktivní život (Active for live) - cílem je celoživotní fyzická aktivita. 

Další pojetí dlouhodobé rozvoje plavců dle Olbrechta (2015):  

• Osvojení správné záběrové techniky 

• Základní trénink  

• Nadstavbový trénink a budování výkonu  

• Trénink nejvyšší úrovně (vrcholový)  

Tabulka 1 Základní charakteristika etap plaveckého tréninku dle Olbrechta 2015 

 

V tabulce č. 1 jsou zobrazeny etapy plaveckého tréninku, kde cíl etapy bere v úvahu věk 

plavce. Obsah tréninku je v souladu s dlouhodobým a plynulý zvyšování výkonnosti.  

 

Autoři Sweetenham a Aktinson dělí dlouhodobý rozvoj plavce na tři fáze: 

• Fáze učení se plavat (Learning to swim phase) -fáze učí rozvíjet všechny čtyři 

plavecké způsoby. Důležité je vnímání vody, které doplňují základní plavecké 
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dovednosti. Snaží se vštěpit základy plavecké techniky. Věkové rozmezí je od 5 

do 10 let. 

• Fáze učit se trénovat (Learning to train phase) -fáze, ve které už plavci musí 

zvládnout všechny předchozí uvedené dovednosti, aby mohli plavci plynule 

přejít do tréninku, kde hraje hlavní roli postupné navyšování objemu a zatížení. I 

přes vysoký objem, je technika je jedním činitelem dlouhodobého tréninku. 

Dívky se pohybují kolem 11-15 let a chlapci přibližně mezi 12/13-16 ti let. 

Plavci během tohoto období dospívají, může zde hrát roli biologický a 

kalendářní věk.  

• Fáze dosažení nejvyšší výkonnosti (Learning to achieve phase) -fáze, kam 

vstupují plavci, kteří perfektně zvládají předchozí cíle fázi „učit se trénovat“. 

Zde se přistupuje k plavcům zcela individuálně a kvalifikují se do vyšších 

soutěží. Věk není uveden z důvodu individuality plavců.  

 

3.6 Dlouhodobý rozvoj plavce v České republice 

 

Česká trenérsko-metodická komise vytvořila v r. 2017 program DRoP (dlouhodobý 

rozvoj plavce). DRoP je inspirován dlouhodobou koncepcí rozvoje plavců ze zahraničí. 

Inspiruje se kanadskými, australskými i britskými zeměmi, které tento program aplikují. 

Program je vytvořen pro podmínky v České republice. 

Etapy jsou rozděleny následovně:  

• Základní (FUNdamentals): věkové rozmezí 7-9 let dívky, 7-10 let chlapci. Etapa 

zaměřující se na základní plavecké dovednosti, techniku plaveckých způsobů 

kraul a znak, startů, obrátek, dohmatů a štafetových předávek. Trenér učí 

pozitivnímu přístupu v tréninku. Plavci trénink zařazují do svému denního 

režimu. Počet tréninků ve vodě: 1 -2x / týden při délce 30-45 minut. Objem 

tréninku se zvyšuje postupně. Nejprve do 1 km, 2 km, 6 km. Obsah tréninku ve 

vodě: Rozvoj základních plaveckých dovedností, poloha těla technika dolních 

končetin. Suchá příprava 3- 4x / týden, kde je zaměření na rychlostní schopnosti 

prováděné formou hry. Zařazovat v jiný den než plavecký trénink. 

• Trénink za účelem zdokonalení techniky (SwimSkills): věkové rozmezí 10-11 

let dívky, 11-12 let chlapci. Etapa rozvíjející všechny techniky plaveckých 
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způsobů a plavecký výkon. Tréninkové objemy se plynule a postupně navyšují, 

jsou také zařazeny prvky zatěžování. Trenér má za úkol upevňovat kolektiv 

plavců. Dochází k zavedení rutinních tréninkových návyků, přičemž se klade 

důraz na radost a zábavu. Úkolem etapy je naplavání 400-600 kilometrů za rok. 

Počet tréninků ve vodě: 4-5 s délkou trvaní 90 min. Za jednu tréninkovou 

jednotku uplavat 2,5 – 3,5 km. Obsah tréninku: technické cvičení pro všechny 

plavecké způsoby. Zařazovat zatěžování v malém množství. Během každé 

tréninkové jednotky hravé činnosti. Suchá příprava 60-120 minut za týden. 

Během SP rozvíjet pohyblivost a pohybovou gramotnost.  

• Trénink k trénovaní (Train to Train): věkové rozmezí 12-13 let dívky, 13-14 

chlapci. Etapa je orientována opět na zdokonalení techniky a plavecký výkon. 

Dochází k progresivnímu zatěžování. Trénink je organizován a rozložen do 

časových úseků. Od plavce se očekává zodpovědný přístup k tréninku. 

Cílevědomost a sebedůvěru musí v plavcích vzbudit trenér. Plavec si organizuje 

čas dle tréninků. Plavci jsou vystaveni velkému objemu kilometrů, odpovídá mu 

určitý výdej, který musí doplněn kvalitními potravinami, výživa je v této etapě 

důležitým faktorem. Úkolem je naplavat 750-1100 km za rok. Počet tréninků ve 

vodě se pohybuje kolem 6x90 min nebo také 6x90 min + 1x75 min. Za jednu 

tréninkovou jednotku 3,5-4,5 km. Obsah tréninku: zatěžování aerobního 

systému. Dívky jsou schopny snést mnohem větší objem tréninku. Trénink 

spočívá v převaze polohového základu. Suchá příprava: 3x30 min/ týden před 

tréninkovou jednotkou + 2xtýdně samostatná tréninková jednotka. Obsah suché 

přípravy: základy techniky posilování s činkou. Období vhodné pro rozvoj 

rychlostních schopností.  

• Trénink k závodění (Train to Compete): věkové rozmezí 14-15 let dívky, 15-17 

let chlapci. V této etapě dochází k individualizaci techniky plaveckého způsobu, 

také ke specializaci na konkrétní plaveckou disciplínu. Narůstá specifických 

tréninkových prostředků. Počet naplavaných kilometrů se pohybuje okolo 1500-

1900 za rok. Tréninkové jednotky mohou být různé např.: 3x120+3x90+3x75 

min. Za jednu tréninkovou jednotku je cílem naplavat 3,5-6,5km. Velký rozdíl 

v počtu km závisí na specializaci v určité plavecké disciplíny. Obsah tréninku ve 

vodě: zatěžování všech energetických systémů, specifická technická cvičení. 

Suchá příprava tvoří 120-180 minut za týden. Během týdne jsou rozvrženy 3 

tréninkové jednotky, jejich součástí jsou i kompenzační cvičení.  
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• Trénink k vítězství (Train to win): věkové období začíná u dívek v 16 letech, u 

chlapců v 17 letech a trvá až do konce závodní kariéry. Trénink ve vodě je 

zaměřen individuálně. Technika plavání se optimalizuje také na individuální 

bázi. Zařazují se především specifické tréninkové prostředky. Plavec má plavání 

jako prioritu. Kilometráž za rok je individuální, každý plavec má jasný roční 

tréninkový plán. Od toho se odvíjí délka tréninkové jednotky, počet km během 

tréninkové jednotky a také počet samotných tréninků za týden. Přesto se dá říci, 

že objem intenzita je ve vysokém měřítku. Obsah tréninku ve vodě: zatěžování 

energetických systémů podmiňující výkon, specifické podněty. Zařazují se 

úseky v závodním tempu. Trénink suché přípravy se specializuje na maximální 

svalovou sílu, specifické a kompenzační cvičení (Český svaz plaveckých sportů, 

2017).  

 

3.7 Etapy plaveckého tréninku 

 

Plavecký trénink dělíme na následující čtyři etapy, které se od sebe liší obsahem a cíli 

pro danou etapu.  

• Přípravný trénink (mladší školní věk 7-10 let)  

• Základní trénink (starší školní věk 10-15 let) 

• Specializovaný trénink (středoškolský věk-dospělost 15 a více) 

• Vrcholový (dospělost) 

Etapám tzv. dlouhodobého tréninku předchází přípravná a základní plavecká výuka. 

Výuka je dobrým předpokladem pro zahájení kariéry v plavání. Všemu předchází výuka 

plavání kojenců. U té ale nebylo prokázáno, zda hraje roli v pozdější kariéře plavce 

(Čechovská, 2005).  

 

3.7.1 Přípravný plavecký trénink (mladší školní věk 7-10 let) 

  

Přípravný plavecký trénink je počáteční etapou plaveckého výkonu, je charakteristický 

pro mladší školní věk. Přípravný trénink neboli přípravka navazuje na základní 
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plaveckou výuku. Přípravný trénink trvá 2-3 roky. Dítě by mělo být připraveno a mělo 

zvládnout základy prvních plaveckých způsobů a prvky dalších, kromě toho ovládat 

základní plavecké dovednosti. Dítě na základě svých kondičních možností a správné 

techniky zvládne uplavat 25-100 m. 

Dítě v přípravném tréninku zdokonaluje plavecké dovednosti. Plavecké dovednosti dle 

Čechovské (2003) jsou pohybové aktivity, které vedou ke zlepšení pohybových 

schopností (např. dýchání, stabilizace rovnováhy na břiše či na zádech), následně 

výsledek k posunu motorického učení a samotných dovedností, např. kraulová plavecká 

poloha nebo poloha na znak. Existují různé druhy pojetí plaveckých dovedností: 

francouzské pojetí preferuje dýchání, rovnováhu na vodě, obecné propulsní pohyby, 

dále severoamerické a australské dává přednost vznášení se ve vodě, potopení a 

scullingovým (ploutvovým) pohybům. České pojetí čerpá z Německa, kde se jednotlivé 

dovednosti prolínají a v pohybovém projevu spojují. Dovednosti se rozdělují na 

skupiny: 

• plavecké dýchání s potopením hlavy 

• plavecká poloha (stabilizace základní splývavé polohy na prsou a zádech) 

• uvolnění potopení obličeje a dále celé hlavy ve vertikální poloze + orientace pod 

hladinou 

• skoky a pády do vody 

• rozvoj pocitu vody a základy záběrových pohybů (Pokorná, 2007). 

Dítě získává pohybovou zkušenost a v přípravě se už zařazují prvky plaveckého 

zatěžování. Přesto je hlavní důraz je kladen na technické plavání. Technická příprava 

doprovází  kondiční složku tréninku, která se velmi pomalu zvyšuje (Čechovská, 2005).  

Svoboda (2000) uvádí, že u dětí mladšího školního věku je rozvoj určitých pohybových 

schopností rychlejší. Patří mezi ně obratnost a rychlost. Na druhé straně výkon spojený 

se sílou a vytrvalostí se v tomto věkovém období rozvíjí zřídka. Není na ně kladen 

takový důraz.  

V přípravném plaveckém tréninku ve vodě bohužel nelze rozvíjet rychlostní schopnosti. 

Zařazovat by se měla už i suchá příprava, kdy lze jednoduše využít rychlostních cvičení 

ve formě hry. Bohužel ve většině klubů v období mladšího školního věku neexistuje 

trénink na suchu. Trénink na suchu rozšiřuje dětem pohybovou zkušenost. Klade nároky 

na rychlost lokomočního pohybu, pohybovou koordinaci a kreativitu či rovnováhu. 
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Jestliže dítě navštěvuje i jiný koordinačně těžší sport např. gymnastiku, nemusí suchou 

přípravu v tomto věku absolvovat (Čechovská, 2005). 

Cílem etapy je vytvořit pozitivní přístup k plaveckému sportu. Trenér by měl děti 

v tomto období zaujmout a trénink vést tak, aby z něj měly radost. 

  

3.7.2 Základní plavecký trénink 

 

Základní trénink je klíčovým obdobím plavců. Týká se staršího školního věku od 10. ti 

do 15. ti let. Základní trénink je přiměřený, plynulý a zajistí dlouhodobý růst 

výkonnosti. V základním tréninku již dochází k dramatickému navýšení tréninkových 

jednotek. Problémy mohou nastat ve chvíli, kdy se plavci snaží trénink skloubit se 

školní docházkou. Plavci trénují každý den ve vodě a 2-3 týdně na suchu (Čechovská, 

2005).  

Období základní tréninku lze rozdělit na podetapy. První podetapa: Plavci ve věku 10-

11 let, kteří směřují ke zdokonalení plavecké techniky a koordinace (starty a obrátky). 

Období je zaměřené na rozvoj aerobní kapacity. Zatížení tréninku se zvyšuje, plavec 

musí být schopen se adaptovat. Plavec si osvojuje základní pravidla plavání. Pokud 

dokonale ovládají techniku plaveckých způsobů, využívá se v tréninku více plaveckých 

pomůcek. Jeden z důležitých bodů, který se týká trenéra, je prevence případných 

problémů plavců. Musí se klást velký důraz na plavcům zdravotní stav. V tomto věku je 

na plavcích často realizován specializovaný trénink, který ale vede předčasnému 

vyhoření. Druhá podetapa: Děti od 12-14 let, se zaměřují na plavání všech plaveckých 

způsobů. V této etapě by plavec měl zvládnout 400 polohový závod. Trénink rozvíjí 

aerobní kapacity a obsahuje technická cvičení. Dětskou techniku se trenéři snaží 

přebudovat, plavci si tak vytváří individuální plavecký styl. Během tréninku či tréninku 

v podobě závodu se plavci učí taktické dovednosti. Nácvik je orientovaný na rozložení 

sil během závodu, změnu frekvence záběrů a odhadu plavaného času (Maglischo, 

2003). 

V základním tréninku se setkáme s výkyvy růstu. Nerovnoměrný růst končetin 

způsobuje potíže se ovládat tak, jak byl plavec zvyklý. Motorické dovednosti, které dítě 

ovládalo se mohou ztratit a trenér je učí znovu. Dítě bylo zvyklé z předešlých let na 

rychlý proces naučení se nových dovedností, proto může toto období vnímat jako velice 
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těžké. V období puberty může dojít k zastavení, přesto zde mají vliv růstové hormony 

zajišťují rozvoj síly a vytrvalosti. Dívky nastupují do specializovaného tréninku dříve 

než chlapci. Je to způsobeno i jejich dřívějším vstupem do puberty. Na tréninku by měl 

být brán v potaz spíše biologický věk jedince. Dívky dospívají rychleji, jejich růst se 

zastaví dříve. Trénink je časově náročný, jedinci musí skloubit se školními povinnostmi. 

Zde se doporučuje navštěvovat sportovní školy, kde jsou tréninky přizpůsobeny 

vyučování. 

 

3.7.3 Specializovaný plavecký trénink 

 

Třetí etapa plaveckého tréninku se datuje od 15. let do dospělosti. Konec puberty je 

znakem dosažení tělesné zralosti. Růstový spurt je charakteristickým znakem tělesné 

stránky. Dochází k dokončení vývoje pohlavních orgánů a sekundárních pohlavních 

znaků. Mezipohlavní rozdíly jsou stále větší, ukazují se např. na maximální síle a 

rychlostně-silových schopnostech. Větší objem vytrvalostní zátěže zvládají dívky lépe, 

a navíc se zotavují rychleji než chlapci. Plavec se postupem času stává čím dál více 

samostatným, vytváří si sociální vazby ke svým vrstevníkům (Rudolph, 2015).  

Čechovská (2005) specializovaný trénink chápe jak ve smyslu zaměřenosti tréninku na 

konkrétní energetické systémy zajišťující hlavní individuální soutěžní trať plavce (např. 

50 m sprint nebo 200 a 400 m), tak současně na profilování specializace v konkrétním 

plaveckém způsobu nebo disciplíně (např. znak, individuální polohový závod). 

Etapa specializovaného tréninku začíná mít charakter tréninku dospělých. Trénink, 

který plavce připravuje na vysokou zátěž v tréninku dospělých. Aby jedinci zvládali 

tréninkové i závodní zatížení, je nezbytná koncentrace na výkonnostní sport. Sportovce 

motivuje držet krok s plaveckým světem. Pro specializovaný trénink je doporučená 

dvoufázová struktura. Jak uvádí Rudolph (2015, s.45) „První fáze je tvořena požadavky 

pro výkonnostní trénink a závodně specifický, zatímco ve druhé fázi se připravuje 

napojení na obvyklé mezinárodní výkonnostní a tréninkové požadavky ve vrcholové 

oblasti.“ Musí se přistupovat individuálně a nahlížet na vyspělost a výkonnostní úroveň 

plavců.  
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V etapě specializovaného tréninku jsou jasně dané výkonnostní cíle: limity do 

reprezentačních družstev, kvalifikace na evropské a světové soutěže juniorů. Cíle by 

měly být individuální, vztahovat se pouze na jednoho plavce, který díky jeho splnění 

dostane zpětnou vazbu sám od sebe. Cílem je zamyšlení se nad sebou a s trenérem 

komunikovat, co je vhodné či není (Rudolph, 2015).  

 

3.7.4 Vrcholový plavecký trénink 

 

Vrcholový trénink má za úkol dosáhnout, co nejvyšší výkonnosti a udržet ji. Plavci by 

se měli kvalifikovat na nejvyšší soutěže. Trénink je zcela individuální. Trenér využívá 

specifické metody. Trénink musí být přesně naplánovaný. Řeší se jednotlivé detaily a 

hledají se nové tréninkové motivy, které plavce mohou posunout ještě dál. V této etapě 

je součástí tréninku regenerace, která by měla předcházet problémům spojeným se 

zdravím. Trénink doplňuje správná výživa, nejlépe jídelníček sestavený od specialisty 

na míru. V neposlední řadě je sportovci oporou psychologická příprava. Jejím cílem je 

na základě psychologických poznatků zintenzivnit účinnost ostatních složek 

sportovního tréninku. Během závodu se snaží ustálit výkonnost na úrovni docíleného 

stavu trénovanosti (Dovalil, 2002).  

 

3.8 Věkové kategorie 

 

3.8.1 Starší školní věk 

 

Ve starším školním věku dítě potkají nerovnoměrné biologické změny. Hormony 

urychlí růst, který způsobí motorickou neobratnost. Svalová síla jedincům narůstá, 

přesto má negativní vliv na šlachy a vazy sportovců, které na to připravené nejsou. 

Rozdíly mezi pohlavím jsou viditelné. Dívky dospívají dříve, proto se může stát, že i 

výkony jsou vyšší u děvčat. Starší školní věk je senzitivní období pro rychlostní 

schopnosti. V plavání se během tohoto období výrazně zvyšuje objem tréninku, používá 

se metoda nepřerušovaného zatížení. Adolescenti v tomto období začínají vnímat jinak, 
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jsou velice citliví, proto přístup trenérů musí být ohleduplný a pozorný ke každému 

jedinci. Z dítěte se pomalu stává dospělí a s tím přichází i rozvoj logického a 

abstraktního myšlení (Zahraník, Kovas, 2012).  

Podle Periče (2012) lze rozdělit starší školní věk na dvě fáze, podle věkového rozmezí: 

10-12 let a 12-14 let. V první fázi nastupuje dítě do puberty a snadno se učí novým 

dovednostem, v druhé fázi se je zhoršená kvalita učení. Starší školní věk je období, kdy 

se dítě mění v dospělého jedince. Vývoj, jak už zmiňoval Zahradník a Kovas (2012), je 

nerovnoměrný.  

Perič (2012) zmiňuje jak biologické, tak i psychické změny. S tím je spojené chování 

jedinců, kteří se snaží osamostatnit a mít vlastní názor. Jedinci myslí jinak, uvažují 

logicky a snaží se porozumět. Jsou schopni abstraktního myšlení a sebe začínají více 

vnímat. Trenér v tomto období musí být svědomitý vůči svěřencům, kteří vnímají určité 

situace větší mírou. Přistupovat by měl ke svěřencům jako starší zkušený přítel, který 

dokáže vyslechnout a podpořit v danou situaci. Přesto trenér nastavuje určitou hranici 

„normálního“ chování svěřenců. Trenér se snaží vyhnout ve svém projevu a koučování 

ironii. Trenér je pro svěřence osobní příklad, ke kterému vzhlíží. 

Rudolph (2015) zmiňuje, že chování mezi 10 ti-12 ti lety je proměnlivé. Motivace a 

nálada se může měnit a dojít ke stagnaci. Ovšem jejich psychická výkonnost a ochota 

pilně trénovat se rychle obnoví. Trenér se postupem času dostává do role, kdy svým 

svěřencům přenechá velkou část zodpovědnosti. Motivaci u mladých sportovců musí 

trenér a rodič podporovat. Své úkoly si svěřenci řeší sami. Uvědomí si, že mohou 

postoupit dál a dosáhnout pozitivních i negativních změn, které jim opět otevřou oči. 

  

3.8.2 Dorostenecký věk (15-18 let) 

 

Období je charakteristické pro dokončení růstu všech orgánů. Tréninkové nároky se 

doporučuje výrazně zvyšovat od 16 let. Sportovci mají zařazeno mnohem více 

anaerobních motivů. Silová příprava v tomto věku je důležitou součástí, přesto musí být 

systematicky zařazena do tréninkového plánu. Zdokonalování techniky najdeme 

v každém období. V tomto věku se už zaměřujeme na jednotlivé detaily. Význam 
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taktické přípravy roste. V dorosteneckém věku se využívá abstraktní myšlení a logické 

usuzování (Perič, 2012). 

 

3.9 Biologický a kalendářní věk 

 

Biologický věk je dán stupněm biologického vývoje a kalendářní je dán datem narození. 

Problémem je, že tyto dva věky spolu nemusí souhlasit (Perič, 2012).  

Kalendářní věk je počet let a dní uplynulých od narození. Růst, vývoj a dospívání se 

uskutečňují v časovém rámci; to jest, v rámci kalendářního věku dítěte.  je stupeň 

tělesné, mentální, morální, kognitivní a emoční zralosti. Tělesný biologický věk může 

být určen dle vyspělosti kostry či stáří kostí, k nimž se pak připojují příznaky mentální, 

kognitivní a emoční zralosti. 

Může dojít ke dvěma případům, první z nich se nazývá akcelerace, kde biologický věk 

je před kalendářním. Stupeň biologického vývoje je dál něž je skutečný věk dítěte. 

Druhý případ je retardace, kde biologický věk zaostává za kalendářním věkem. 

Z biologického hlediska je mladší, než kolik je mu let (Perič, 2012).  

U plavání či jiného sportu můžeme vidět extrémní výkyvy např. ve výšce jedinců a 

svalové síle.  

Mezi hlavní metody, které stanový biologický věk řadíme: porovnání tělesné výšky a 

hmotnosti, určení stupně osifikace kostí a určení stupně rozvoje sekundárních 

pohlavních znaků. 
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4 METODOLOGIE PRÁCE 

 

 

4.1 Základní charakteristika výzkumu 

 

Pro zpracování praktické části bakalářské práce, zabývající se plaveckou kariérou 

plavců žákovských a dorosteneckých kategorií reprezentačního výběru za rok 2019-

2020, jsme získávali data pomocí metody zkoumání dokumentů. Použity byly primárně 

písemné ale i elektronické dokumenty (statistiky sportovně technické činnosti). 

Zpracování získaných dat bylo prostřednictvím popisných statistik.  

Dle Hendla (2005), zkoumání dokumentů patří k základní aktivitě jak v kvalitativním, 

tak kvantitativním výzkumu. Dokumenty jsou napsané a zaznamenané. Poskytují data, 

informace, které se nedají nikde jinde získat. 

 

4.2 Použité metody a sběr dat 

Pro tvorbu bakalářské práce jsme použili k šetření metody: zkoumání jednotlivých 

dokumentů, dále analýzu dat a popis souborů dat.  

Nejprve jsme získávaly podklady ze statistik sportovně technické činnosti Českého 

svazu plaveckých sportů (ČSPS). Využili jsme písemné a elektronické dokumenty. 

Vytvořili jsme jednotlivě tabulky plavců, které obsahovaly všechny data o jejich 

plavecké kariéře. Data byla přepsána v podobě časů v sekundách viz příloha č.  

Další sběr probíhal pomocí elektronických dokumentů na webových stránkách FINA a 

Wikipedia. Zde jsme vyhledávali a sbírali data světových rekordů, které byly nezbytné 

pro výpočet FINA bodů.  

Metodu analýzy dat a popis souborů dat jsme zobrazili pomocí popisných statistických 

charakteristik v podobě grafů a kontingenčních tabulek.  
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4.3 Zkoumaná populace 

 

Výzkumným souborem naší práce bylo 20 plavců (14 mužů a 6 dívek) z výběru 

seniorské plavecké reprezentace za rok 2019-2020. Všichni plavci byli v rámci svých 

výkonů zařazeny do plavecké reprezentace viz tabulka č. 1. Práce s číselnými údaji, 

které se matematicky zpracovávají nazývá Gavora (2000) kvantitativní výzkum. 

 

Vysvětlivky: plavecké způsoby-M: Motýlek, Z: Znak, P: Prsa, VZ: Volný způsob, PZ: 

Polohový závod. 

 

 

Tabulka č. 2: Výběr seniorské reprezentace za rok 2019-2020 

Č. Iniciály 

plavce 

Pohlaví Hlavní 

disciplína 

Ročník 

1 M.H. žena 200 m Z 2001 

2 G.T. žena 100 m Z 1998 

3 K.A. žena 100 m VZ 1997 

4 K.H. žena 200 m PZ 1997 

5 Z.B. žena 400 m PZ 1993 

6 S.B. žena 50 m Z 1991 

7 H.A. muž 200 m M 2001 

8 Č.J. muž 50 m Z 2001 

9 Š.J. muž 400 m VZ 2001 

10 M.V. muž 100 m P 2001 

11 P.R. muž 100 m VZ 2001 

12 L.J. muž 200 m PZ 2000 

13 Z. M. muž 200 m P 2000 

14 CH.F. muž 200 m P 1999 

15 G.O. muž 200 m M 1999 

16 F.T. muž 100 m Z 1998 

17 M.J. muž 100 m VZ 1997 

18 M.J. muž 1500 m VZ 1995 

19 J.P. muž 400 m PZ 1994 

20 Š.J. muž 100 m M 1990 
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4.4 Analýza a zpracování dat 

 

V první řadě bylo zpracování dat pomocí kontingenčních tabulek. Ve statistických 

tabulkách jsme vyhledali časy žáček a žáků, které se zaznamenávají 10. nejlepších časů 

v dané disciplíně v daný rok. V kategorii dorostu jsme vyhledali též čas do 10. místa dle 

statistik tabulek pro danou disciplínu a rok. Někteří plavci, v žákovských kategoriích 

nedominovali, proto nemají záznam časů od desátého věku zcela kompletní. Pomocí 

funkce „COUNTIF“ jsme v aplikaci excel vypočítali četnost plavaných disciplín. Dále 

jsme vybrali 3 disciplíny s největší četností. Ve všech třech disciplínách jsme data 

zaplavaných časů přepočítaly na body FINA. K výpočtu jsme použili kalkulačku „FINA 

points“ a vzorec pro jejich výpočet. Kalkulačkou FINA bodů lze vypočítat body, které 

byly zaplavány od r. 2008-2020. Plavci jsou rozdílného věku, proto jsme vypočítali 

ostatní data pomocí vzorce. Vzorec jsme vytvořili v dokumentu excel pomocí funkcí viz 

příloha 25.  

Plavecké body umožňuje porovnání výsledků mezi různými kategoriemi a jednotlivými 

závody. FINA Point přiřazuje bodové hodnoty plaveckým výkonům dle aktuální 

světového rekordu. Bodové hodnoty jsou přiřazovány každý rok. Body jsou udělovány 

zvlášť v krátkém bazénu a dlouhém bazénu.  

Pro výpočet bodů FINA je potřeba: čas plavání (T) v sekundách, světový rekord (BS) 

v sekundách. Písmenem P (point) se značí body.  

P = 1000 * (B / T )3 

Aplikace bodů FINA viz příloha 26 funguje následovně:  

1) Zadáme pohlaví, vzdálenost, plavecký způsob 

2) Zvolíme délku bazénu (50 m bazén, 25m bazén) 

3) Uvedeme čas a rok, ve kterém byla disciplína zaplavána.  

4) Klikneme na tlačítko výpočet 

5) Výsledek je uveden v bodech FINA. 

Po výpočtu všech dat, jsme vybrali každému plavci hlavní disciplínu podle nejvyššího 

dosaženého množství bodů FINA.  
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V první části praktické práce jsme si vytvořili spojnicový graf disciplíny každého 

reprezentanta, ve které měli nejvyšší četnost za celé období žákovské a dorostenecké 

kategorie a označili ji za hlavní disciplínu.  

• Spojnicový graf: slouží ke znázornění růstu hodnot v čase v podobě křivky. 

V našem případě šlo o graf, kde osu y zobrazoval čas a osu x kategorii plavců. 

Křivka má tendenci stagnace: Čím starší plavec je, tím lepší (nižší) má výsledný 

čas. 

Ke spojnicového grafu jsme vytvořili tabulku záznamu vývoje výkonnosti. 

V druhé části praktické práce jsme zpracovaly data pomocí krabicových grafů. 

• Krabicový graf: znázorňuje rozdělení dat do kvartilů a zvýrazňuje medián a 

odlehlé hodnoty. Z krabic můžou vést vertikální čáry nazývané „vousy“. Tyto 

čáry označují proměnlivost mimo horní a dolní kvartily a jakýkoliv bod mimo 

tyto čáry, neboli vousy, je považovaný za odlehlou hodnotu. Krabicové grafy se 

nejčastěji využívají ve statistické analýze. Můžete například použít krabicový 

graf k porovnání výsledků.  

 

Obrázek 2 Krabicový graf 

Krabicový graf znázorňuje v praktické části věkové kategorie (obr. 2). Je tvořen daty 

FINA bodů, které zastupují každého z plavců (třemi disciplínami s nejvyšší četností).  

Použité popisné charakteristiky byly: Minimum, dolní kvartil, medián, průměr, horní 

kvartil a maximum.  

Pro tvorbu porovnání kategorií jsme použili spojnicový graf s daty mediánu.  
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5 VÝSLEDKY 

 

 

V první části praktické práce jsme si vytvořili graf disciplíny každého reprezentanta, ve 

které měli nejvyšší četnost za celé období žákovské a dorostenecké kategorie a označili 

ji za hlavní disciplínu. Ve statistických tabulkách jsme vyhledali časy žáček a žáků, 

které se zaznamenávají 10. nejlepších časů v dané disciplíně v daný rok. V kategorii 

dorostu jsme vyhledali též čas do 10. místa dle statistik tabulek pro danou disciplínu a 

rok. Někteří plavci, v žákovských kategoriích nedominovali, proto nemají záznam časů 

od 10.tého věku zcela kompletní.  

Dále jsme se na základě časů zaplavaných disciplín v daném roce vypočítali body 

FINA. Body FINA umožňují porovnání výsledků mezi různými disciplínami a závody. 

Každý rok stanovuje světovým rekordem z předešlého roku maximální počet bodů, což 

se rovná 1000 bodů FINA. Plavci se snaží přiblížit či překonat hranici světových 

rekordů a tím získat, co nejvyšší počet bodů FINA. Body FINA se liší na krátkém 25 m 

bazéně a dlouhém 50 m bazéně. Od r. 2008 byla vytvořena tzv. kalkulačka plaveckých 

bodů FINA. Všechny časy před r. 2008 jsme vypočítali na základě vzorce pro výpočet 

bodů FINA. Plavecké body jsou jedinou možnou jednotkou, kterou můžeme odlišné 

disciplíny, které se liší délku tratě nebo plaveckým způsobem, porovnat.  

Vysvětlivky  

                   Body FINA 

                   Maximální hodnota 
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Plavec č. 1                                                       Tabulka 3 Záznam vývoje výkonnosti plavce č. 1 

 

    

 

Plavkyně č. 1 (graf 1, Tab. 3) se specializuje na znakařské tratě. Hned ukazuje, že ve 

věku 10- 12let nemá záznam časů. Plavkyně se neřadila mezi prvních deset v 

těchto kategoriích. Můžeme říci, že tento graf nám ukazuje, že její výkonnost na 50 m 

bazéně se vyvíjí plynule. Na 25 m bazéně ale už můžeme vidět odchylku v kategorii 

dorostu kolem 17. roku zaplavala lepší výkon než následující rok. U dívek v jejím věku 

je naprosto běžné, že výkon kolem 17 roku je nejvyšší možný. Dalo by se zde 

spekulovat o ranné specializaci. Dle tabulky, která nám znázorňuje body FINA, vidíme 

že plavkyně ve své hlavní disciplíně dosáhla v 17. letech 783 bodů na 25 m bazéně. 

V příloze č. 1 můžeme vidět, že plavkyně č. 1 v disciplíně 100m prsa excelovala. 

Křivka nám ale ukazuje, že její výkonnost na dlouhém i krátkém bazéně velice stagnuje. 

Plavecká disciplína prsa je velice specifická a podle grafu 200m znak můžeme říci, že 

se její hlavní disciplína postupem času vyvíjela. V pubertálním věku dochází k přeměně 

organismu, který se vyznačuje např. fyziologickým změnami. Dozrávají pohlavní 

orgány. Postupně se tělo mění v dospělého jedince a má to velký vliv i na výkonnost. 

Zde se toto pravidlo potvrzuje na vývoji plavkyně.  
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Plavec č. 2                                                                 Tabulka 4 Záznam vývoje výkonnosti plavce č. 2 

 

Plavkyně č. 2 (graf 2, Tab. 4) se specializuje na znakařské disciplíny. Její křivka 

odpovídá správnému vývoji sportovce. Čím se zvyšuje věk, tím se čas zlepšuje. Na 25 

m bazéně jsou výsledky lepší než na 50 m bazéně. Můžeme říci, že zde hrají roli 

kotoulové obrátky a dynamický odraz a samozřejmě vlnění, které je u znakařů 

specifické. Její maximální bodový zisk byl na 25 m bazéně 800 FINA bodů. Na 

dlouhém 50 m bazéně je zisk bodů vyšší a šplhá až na 839 bodů FINA. V příloze č. 2 

plavkyně č. 2 měla jako jednu z nejčetněji plavaných disciplín i 50 m VZ. Zde 

výkonnost šla v r. 2009 do roku 2011 rychlým spádem, zlepšila se za 2 roky skoro o 4 

vteřiny, poté vidíme, že se výkony až tolik neliší. V r. 2012 měla lepší čas na 50 m 

bazéně. V r. 2013 dosáhla nejlepšího výsledku, který už později ani nepřekonala. 

                                                                                                                       

Plavec č. 3                                                                                   Tabulka 5: Záznam vývoje výkonnosti plavce č. 3 

 

Graf 3 Vývoj disciplíny 100 m VZ plavce č. 3 
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Graf 2 Vývoj disciplíny 100m znak plavce č. 2 



36 

 

Plavkyně č. 3 (graf 3, Tab. 5) specializující se na kraulařské disciplíny dominovala už 

žákovském věku. Má záznam ze všech věkových kategorií. Největší skok mezi výkony 

je na dlouhém bazéně v 10 a 11letech. Rozdíl je 8, 26 sekund, rozdíl bodů FINA je 176. 

Zajímavostí je vyrovnanost výkonů na krátkém a dlouhém bazéně. Její maximum činí 

na krátkém bazéně 827 bodů FINA a na dlouhém bazéně 836 bodů FINA. Ostatní 

disciplíny plavkyně jsou mají velice podobný vývoj: stabilní vývoj, vyrovnanost výkonů 

na krátkém a dlouhém bazénu. 

Plavec č. 4                                                                     Tabulka 6 Záznam vývoje výkonnosti plavce č. 4 

 

Graf 4 Vývoj disciplíny 200 m PZ plavce č. 4 

 

Plavkyně č. 4 (graf 4, Tab. 6) dosáhla nejvyšší bodový výkon v disciplíně 200 m 

polohový závod. Její vývoj odpovídá tréninku dlouhodobého rozvoje. V 10 ti letech 

neexcelovala natolik, aby se dostala mezi 10 nejlepších.  Její křivka je plynulá až na 

moment v 17 ti letech, kdy na 50 m bazéně zaplavala nejlepší výkon o 3,43 s pomalejší 

než rok předešlý. Graf nám ho viditelně vytyčil. Polohový závod je všestranně náročný, 

plavkyně excelovala též prsařské disciplíně, kterou nalezneme v příloze. 
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Plavec č. 5                                                            Tabulka 7 Záznam vývoje výkonnosti plavce č. 5 

Graf 5 Vývoj disciplíny 400 m PZ plavce č. 5 

  

Plavkyně č. 5 (graf 5, Tab.7) se specializuje na polohové závody. V 10 a 11letech 

vidíme absenci, kterou vysvětluje, že tak mladí plavci neplavou disciplínu 400 m PZ, 

která je fyzicky náročná a není zařazena do jejich závodního programu. U delších 

disciplín je více než typické, že výkony na krátkém bazéně jsou časově rychlejší, přesto 

bodové hodnocení FINA, které se řídí dle světových rekordů, nám ukazuje že výkony 

plavkyně jsou velice vyrovnané. Některé výkony na dlouhém bazéně jsou i lepší. 

Nejvyšší bodové ohodnocení získala v 18letech, které na 25 m bazéně činí 921 bodů a 

na 50 m bazéně až 920 bodů. Dá se říci, že se plavkyně hodně přiblížila světovému 

rekordu. V příloze v disciplíně 100m znak, vidíme opět plynulý vývoj plavecké 

disciplíny. Můžeme o plavkyni říci, že je všestranná. V dalších disciplínách vždy jde 

křivka plynule a plavkyně se zlepšuje každý rok.  

Plavec č. 6                                                                 Tabulka 8 Záznam vývoje výkonnosti plavce č. 6 

 

Graf 6 Vývoj disciplíny 50 m Znak plavce č. 6 
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Plavkyně č. 6 (graf 6, Tab. 8) specializující se na znakařské disciplíny má ze začátku 

žákovské kategorie záznam pouze na 25 m bazéně, kde její vývoj je plynulý. V grafu se 

nám ukazuje odchylka mezi 15-16 rokem, kde se liší čas o 0,36 s. Na 50 ti metrové tratě 

je to ovšem dost, proto i bodový rozdíl je 54 bodů FINA. Od 14let máme zaznamenán i 

časy na dlouhém bazéně, které jsou patrně horší, přesto bodové hodnocení FINA je 

vyšší. Vše se odvíjí od světového rekordu. Nejvyšší bodový výkon činí 953 bodů FINA 

na krátkém bazéně, na dlouhém 901 bodů FINA. Bodový výsledek je hodně vysoce 

postavený. V příloze je zobrazena disciplína 100m znak, ve které plavkyně excelovala a 

dosáhla na hranici bodů 919 bodů FINA.  

Plavec č. 7                                                                        

                                                                                                         Tabulka 9 Záznam vývoje výkonnosti plavce č. 7 

 

 

Plavec č. 7 (graf 7, Tab. 9) dosáhl nejvyššího výkonu na 200 m motýlek. Jeho vývoj 

výkonnosti v této disciplíně je plynulý. Absenci vidíme v letech 10 a 11. Disciplína 200 

m motýlek není zařazena do soutěže v žákovských kategoriích. Velký skok je vidět ve 

12 a 13tým rokem, kdy se plavec zlepšuje na krátkém bazénu 8,6 s a na dlouhém 17,99 

s.  Plavec dosahuje lepší výsledky na krátkém bazénu, přesto jsou velice vyrovnané. 

Překonavá hranici dvou minut na 25 m i 50 m bazéně. Jeho nejvyšší bodové výsledky 

činí 795 bodů FINA a 828 bodů FINA. V příloze č. 7 na trati 100 m motýlek lze vidět 

postupný a plynulý vývoj disciplíny.  
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Plavec č. 8  

                                                                                                        Tabulka 10 Záznam vývoje výkonnosti plavce č. 8 

 

Graf 8 Vývoj disciplíny 50 m znak plavce č. 8 

 

Plavec č. 8 (graf 8, Tab. 10) specializující se na znakařské disciplíny má naprosto 

plynulý vývoj plavecké výkonnosti. Jedinou absenci vidíme ve 13letech na dlouhém 

bazénu. Plavec plave rychleji na krátkém bazénu. V 17letech poprvé překonává hranici 

800 bodů FINA. Přesto maximem na krátkém bazéně je 797 bodů FINA a na dlouhém 

bazéně 876 bodů FINA.  

Plavec č. 9 

                                                                                                      Tabulka 11 Záznam vývoje výkonnosti plavce č. 9 

 

Graf 9 Vývoj disciplíny 400 m VZ plavce č. 9 
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Plavec č. 9 (graf 9, Tab. 11) se specializuje na dlouhé tratě volným způsobem. Jeho 

výkonnost má plynulý průběh i přes absenci jednoho roku, jak na krátkém i na dlouhém 

bazéně. Výkony plavce jsou lepší na 25 m bazéně. Delší plavecké tratě jsou plavány 

vždy rychleji na krátkém bazéně. V kategorii 18letých dosahuje plavec maximální 

výkonnosti. Oba časy mají hodnotu přes 800 bodů FINA. Jejich hodnota je na krátkém 

bazéně 813 bodů a na dlouhém bazéně 809 bodů FINA. V příloze č. 9 je plavcům 

záznam z disciplíny 800 m VZ. Graf se od 11. do 14. let vyvíjel plynule. U dlouhých 

tratí se mladí plavci zlepšují, dá se říci o minuty. Během kategorie 14 ti 15 ti let je 

absence plavání disciplíny. Plavec v 16. letech opět 800 m volným způsobem plaval 

přesto výrazně pomaleji. V 18. letech pokořil svůj osobní rekord a tímto časem získal 

710 bodů FINA na dlouhém bazéně.  

Plavec č. 10  

                                                                                                      Tabulka 12 Záznam vývoje výkonnosti plavce č. 10 

 

Graf 10 Vývoj disciplíny 100m prsa plavce č. 10 

 

Plavec č. 10 (graf 10, Tab. 12) s nejlepším bodovým výkonem na 100 m prsa se 

zaměřuje na sprintérské disciplíny. Absence je v prvních čtyřech letech, kde 

nedosahoval plavec umístění do 10 místa či disciplínu vůbec neplaval. Jeho výkonnost 

od 14 do 18 let je plynulá. Plavec má lepší výkony na krátkém bazéně, odpovídá tomu i 

bodová hodnota FINA bodů. Nejvyšší bodový výkon činí 800 bodů FINA. V příloze č. 

10 plavec je vývoj disciplíny 50 m volný způsob. V kategorii 10-12 let opět nebyl 

plavec mezi nejlepší desítkou. Od kategorie 13letých dle grafu vidíme, že na 25 m 

bazéně je výkonnost je plynulá. V 18leté kategorii se graf zvedá, přesto že rozdíl času je 

minimální činí 0,51 s.  
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Plavec č. 11 

 
                                                                                                      Tabulka 13 Záznam vývoje výkonnosti plavce č. 11 

 

Graf 11 Vývoj disciplíny 100 m VZ plavce č. 11 

 

Plavec č. 11(graf 11, Tab. 13) specializující se na kraulařské disciplíny má plynulý 

vývoj. Plavec se díky silné konkurenci v mladších kategoriích neřadil mezi 10 

nejlepších. Na 25 m bazéně má výkony rychlejší, přesto výkony dle bodů FINA jsou na 

krátkém bazéně nižší. Maximální výkon na krátkém bazénu dosahuje 790 bodů a na 

dlouhém 812 bodů FINA. V příloze č. 11 představuje další disciplínu 50m motýlek, 

která opět plynule roste. Nejvyšší výkon v 18 ti letých je hodnocen 674 body FINA.  

Plavec č. 12  

                                                                                                      Tabulka 14 Záznam vývoje výkonnosti plavce č. 12 

 

          Graf 12 Vývoj disciplíny 200 m PZ plavce č. 12 

 

00:47,52
00:51,84
00:56,16
01:00,48
01:04,80
01:09,12
01:13,44
01:17,76

10
letí

11
letí

12
letí

13
letí

14
letí

15
letí

16
letí

17
letí

18
letí

25m bazén 50m bazén

01:52,32

02:00,96

02:09,60

02:18,24

02:26,88

02:35,52

02:44,16

02:52,80

11
letí

12
letí

13
letí

14
letí

15
letí

16
letí

17
letí

18
letí

25m bazén 50m bazén

  
100 m 

VZ 
25 m  

čas (s) 
FINA 
body 

50 m 
čas (s) 

FINA 
body 

K
at

eg
o

ri
e

 

10 letí 01:13,30 230     

11 letí         

12 letí 01:03,61 352 01:06,89 344 

13 letí 00:58,60 451     

14 letí 00:55,80 522 00:58,30 520 

15 letí 00:51,94 647 00:54,01 655 

16 letí 00:51,02 683 00:52,92 696 

17 letí 00:49,24 760 00:50,85 785 

18 letí 00:48,61 790 00:50,28 812 

  Max   790   812 

  200 m PZ 
25 m  

čas (s) 
FINA 
body 

50 m 
čas (s) 

FINA 
body 

K
at

eg
o

ri
e

 

10 letí         

11 letí 02:49,70 272     

12 letí     02:46,04 323 

13 letí         

14 letí 02:22,94 451     

15 letí 02:08,73 617 02:20,92 529 

16 letí 02:06,33 653 02:10,71 663 

17 letí 02:02,84 710 02:08,72 694 

18 letí 01:59,21 777 02:02,88 798 

  Max   777   798 



42 

 

Plavec č. 12 (graf 12, Tab. 14) se specializuje polohové disciplíny. Opět je vidět 

absence dat. Přesto nám graf ukazuje plynulý růst výkonnosti. Mezi 14 a 15  lety na 

krátkém bazéně došlo k výraznému zlepšení o 14, 21 s. Nejvyšší výkony zaplaval v 18. 

letech a získal 777 bodů FINA na 25 m bazéně a 798 bodů na dlouhém bazéně. 

V příloze č. 12 je graf, který zobrazuje disciplínu 400 m polohový závod. Znázorňuje 

plynulou stoupající výkonnost. 

Plavec č. 13 

                                                                                                      Tabulka 15 Záznam vývoje výkonnosti plavce č. 13 

 

        Graf 13 Vývoj disciplíny 200 m prsa plavce č. 13 

 

Plavec č. 13 (graf 13, Tab. 15) se specializuje se na prsařské disciplíny. Absenci má 

pouze ve věku 10 ti let. Jeho vývoj výkonnosti dle grafu je plynulý. Jeho výkony na 

krátkém a dlouhém bazéně jsou velice vyrovnané. Podle bodů FINA má nejlepší výkon 

v 18 letech na dlouhém bazéně, který má hodnotu 774 bodů. Na krátkém bazéně získal 

v 18 letech za čas 2:11, 39 hodnotu 770 FINA bodů. Dle přílohy č. 13 se ukazuje, že 

jeho hlavní a nejčetnější disciplínou jsou také 100 m prsa. Graf nám zobrazuje velké 

zlepšení v prvních kategoriích, kde plavec rapidně zlepšuje i o 10 s. V 15letech je jeho 

výkonnost vysoko. Jeho plynulost sice zpomaluje ale pořád roste výkon. Maximální 

výkon v disciplíně 100 m prsa činí 748 bodů FINA.  
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Plavec č. 14  

                                                                                                      Tabulka 16 Záznam vývoje výkonnosti plavce č. 14 

 

     Graf 14 Vývoj disciplíny 200 m prsa plavce č. 14 

 

Plavec č. 14 (graf 14, Tab. 16) od svých 11 let je ukázkou dlouhodobého plaveckého 

tréninku. Jeho výkonnost je plynulá a roste. Výkony v jednotlivých kategoriích jsou 

vysoce kvalitní.  Dle FINA bodů jsou výkony na krátkém bazéně a dlouhém zcela 

bodově vyrovnané. Na krátkém bazéně mezi obdobím 15 až 18 let došlo ke zlepšení o 

11, 14 s. Na dlouhé bazéně je to rozdíl 11, 63 s. Nejvyšší výkon na 25 m bazéně 

odpovídá zisku 828 ti bodů FINA. Na 50 m bazéně se rovná nejlepší výkon 857 bodům 

FINA. V příloze číslo 14 vidíme data o disciplíně 50 m prsa. Dá se říci, že plavec díky 

záznamu časů ve starším školním věku patřil do top desítky. Padesátimetrové tratě, se 

řadí mezi sprintérské disciplíny, časy jsou velice vyrovnané a v grafu jsou vidět i 

desetinové rozdíly. Plavec ve 14 letech zaplaval o 2,5 s lepší čas než rok následující. 

Následně se zlepšil a výkonnost už jen rostla.  
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Plavec č. 15 

                                                                             Tabulka 17 Záznam vývoje výkonnosti plavce č. 

15  

    Graf 15 Vývoj disciplíny 200 m motýlek plavce č. 15 

 

Plavec č. 15 (graf 15, Tab. 17) se specializuje na disciplínu 200 m motýlek, která se dá 

považovat za nejtěžší. Disciplína 200 m motýlek není zařazena do soutěže kategorie 10 

ti letých a 11 ti letých, proto vidíme absenci v tabulce. Vývoj disciplíny strmý. 

Důvodem je obtížnost disciplíny, kterou jak je vidět už v 15 letech plavec začal ovládat. 

V kategorii 14 ti letých na krátkém bazéně je hodnota času 2:20, 07 a rok poté v 15 ti 

letech přišlo velké zlepšení téměř o 15 s. Velký skok v disciplíně odpovídá silové 

připravenosti plavce a biologickému vývoji. Na dlouhém bazéně je vývoj podobný, 

rozdíl mezi kategoriemi 14 ti a 15 ti letých je 14 s. Výkony jsou na 25 m a 50 m bazéně 

vyrovnané dle FINA bodů. Nejvyšší výkony zaplaval v kategorii 18 ti letých a je 

hodnocen na krátkém bazéně 768 body FINA a dlouhém dosáhnul 777 bodů FINA. 

Příloha č. 15 zobrazuje vývoj výkonnosti v disciplíně 100 motýlek. Plavec v disciplíně 

exceloval už v kategorii 10 ti a 11 ti letých.  Má jedinou absenci ve 14 letech na 

dlouhém bazéně. O grafu můžeme říci, že je plynulý a výkonnost se vyvíjí vzhůru. 

Výkony dle FINA bodů jsou vyrovnané. Maximální výkon činí 700 FINA bodů v 18 

letech na dlouhém bazéně. 
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Plavec č. 16  

                                                                                                      Tabulka 18 Záznam vývoje výkonnosti plavce č. 16 

 

    Graf 16 Vývoj disciplíny 100 m znak plavce č. 16 

 

Plavec č. 16 (graf 16, Tab. 18) se specializuje jak na 100 m znak tak i 50 a 200 m. Jeho 

data máme ze všech kategorií, můžeme mluvit o tom, že exceloval už od začátku své 

plavecké kariéry. Vývoj disciplíny 100 m znak je plynulý. K největšímu zlepšení došlo 

během přelomu kategorie 11letých, 12letých až 13letých na dlouhém bazéně. Největší 

zlepšení činí 8, 93 s. V kategorii 14 ti letých překonal plavec hranici 1 minuty. 

V 18letech dosahuje svých nejlepších výsledků na krátkém bazéně je zhodnocen 823 

body FINA. Na dlouhém bazéně se jeho maximum rovná 847 bodům FINA. Příloha č. 

16 zobrazuje disciplínu, ve které měl plavec největší četnost. I když, by se dalo říct, že 

nepatří mezi jeho hlavní disciplíny, přesto v grafu vidíme plynulý vývoj. Přesto 

v mladších kategoriích má křivka rychlý spád. V 15letech plavec překonává hranici 24 

s, která se rovná 655 bodům FINA.  
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Plavec č. 17 

                                                                                                      Tabulka 19 Záznam vývoje výkonnosti plavce č. 17 

 

    Graf 17 Vývoj disciplíny 100 m VZ plavce č. 17 

 

Plavec č. 17(graf 17, Tab. 19) se specializuje na kraulařské sprintérské a středotraťařské 

disciplíny. V disciplíně 100 m volný způsob jeho výkonnost roste plynule. Na krátkém 

bazénu exceloval už v mladších kategoriích. Pod minutovou hranici se dostal v 13 

letech. V 17 a 18 letech pokořil hranici 50 sekund. Na dlouhém bazéně má absenci v 10, 

12 a 15 letech. Nemůžeme říct, zda jeho výkony nestačily do 10 místa, nebo disciplínu 

neplaval. Přesto jeho maximální výsledek je z dlouhého bazénu, který časem 50, 77 

s činil 788 bodů FINA. V příloze č. 17 je zobrazena disciplína 400 m volný způsob. 

Plavec v této disciplíně dosahuje 719 bodů FINA na krátkém bazéně a 700 bodů FINA 

na dlouhém.  

  

00:48,38

00:52,70

00:57,02

01:01,34

01:05,66

01:09,98

01:14,30

10
letí

11
letí

12
letí

13
letí

14
letí

15
letí

16
letí

17
letí

18
letí

25m bazén 50m bazén

100 m VZ 
25 m  

čas (s) 
FINA 
body 

50 m 
čas (s) 

FINA 
body 

K
at

eg
o

ri
e

 

10 letí 01:11,10 278     

11 letí 01:04,78 368 01:11,00 300 

12 letí 01:03,32 384     

13 letí 00:59,30 435 01:01,76 438 

14 letí 00:55,99 517 00:59,73 484 

15 letí 00:54,52 560     

16 letí 00:51,55 662 00:52,30 721 

17 letí 00:49,78 735 00:52,22 724 

18 letí 00:49,44 751 00:50,77 788 

  Max   751   788 



47 

 

 

Plavec č. 18  

                                                                                                      Tabulka 20 Záznam vývoje výkonnosti plavce č. 18 

 

Graf 18 Vývoj disciplíny 1500 m VZ plavce č. 18 

 

Plavec č. 18 (graf 18, Tab. 20) se specializuje na dlouhé tratě. Hlavní disciplína plavce 

je 1500 m volný způsob, ve které dokázal zaplavat nejvyšší výkon. O disciplíně musíme 

zmínit, že se zařazuje do závodního programu až v dorostenecké kategorii. O plavci 

tedy nemáme data z předchozích kategorií. Přesto jeho vývoj je plynulý. Maximální 

výkon na krátkém bazéně za čas 14:44, 34 s v kategorii 18letých získal 888 bodů FINA. 

Na dlouhém bazéně za čas 15.08,43 s v kategorii 18 ti letých mu bylo uděleno 881 bodů 

FINA. Příloha č. 18 nám ukazuje vývoj disciplíny 200 m volný způsob, který o plavci 

říká, že v kategoriích 10-13 let nebyl mezi top nejlepšími. Naopak od dorosteneckého 

kategorie nevidíme žádnou absenci. Vývoj je plynulý i přesto, že to není jedna 

z hlavních disciplín. Nejlepší výkon v této disciplíně dosáhl až na 819 bodů FINA.  
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Plavec č. 19 

                                                                                                      Tabulka 21 Záznam vývoje výkonnosti plavce č. 19 

 

 
Graf 19 Vývoj disciplíny 1500 m VZ plavce č. 19 

         

 

 

Plavec č. 19 (graf 19, Tab. 21), který se specializuje na polohové závod. V kategorii 14 

ti letých a 15 ti letých vidíme skokové zlepšení o 10 s. Ještě větší rozdíl nalezneme mezi 

16 tým a 17 tým rokem, kde zlepšení činí 28 s. Disciplína 400 m polohový závod je 

fyzicky náročná. Zlepšení může mít několik aspektů: biologický rozvoj, svalová síla či 

psychická příprava. Maximálního výsledku dosáhl v 18 ti letech výkonem 782 bodů 

FINA. Přílohy č. 19 vypovídá o plavci, že je všestranný. Úkol specialisty na 400 m 

polohový závod je plavat 100 m závody (motýlek, znak, prsa kraul) a díky zaplavaným 

závodům, hledat detaily a stavět trénink. Vývoj disciplíny není zcela plynulý. V grafu 

vidíme odchylky, které nemají špatný dopad na výkonnost plavce.  
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Plavec č. 20  

                                                                                                      Tabulka 22 Záznam vývoje výkonnosti Graf  

Graf 20 Vývoj disciplíny 1500 m VZ plavce č. 20 

 

Plavec č. 20 (graf 20, Tab. 22) má kompletní záznam o své žákovské a dorostenecké 

kariéře. Vývoj výkonnosti stoupá plynule. Ve 12 letech zaplaval úplně stejný čas na 

krátkém tak i na dlouhém bazéně. Graf nám zobrazuje, že ve 12 a 13letech na dlouhém 

bazéně došlo k lehkému zakřivení, který má za důsledek zlepšení pouze o 0,74 s. Ve 14 

letech na krátkém bazéně zaplaval plavec poprvé hluboko pod hranici 1 minuty. 

Maximální výsledek se vyšplhal až na 926 bodů FINA. V příloze č. 20 je zobrazena 

disciplína 50 m volný způsob, v které plavec dominuje od začátku žákovské kategorie. 

Vývoj výkonnosti je plynulý. V kategorii 15letých a 16letých vidíme v grafu vybočení 

z plynulé křivky. Rozdíl mezi časy je ale pouze 0, 61 s. Ve sprintérských disciplínách je 

každá desetina znát. Maximální výkon činí 711 bodů FINA. 
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Cílem druhé části bylo porovnat vývoj plavecké kariéry chlapců a dívek a potvrdit zde 

pravidlo, že se stoupajícím věkem stoupá výkonnost. Vytvořili jsme krabicový graf, 

který je tvořen plaveckými body FINA. Výběr dat byl tvořen na základě třech 

nejčetnějších disciplín všech reprezentantů. Krabicové grafy jsme popsali a dále díky 

hodnotě mediánu vytvořili graf spojnicový. Ten nám charakterizuje vývoj plavecké 

reprezentace v žákovském a dorosteneckém věku.  

  

Graf 21 Plavecká kariéra chlapců na 25 m bazéně 

 

Graf 21 (graf 21) nám znázorňuje vývoj plavecké kategorie chlapců na 25metrovém 

bazéně. Krabicový graf nám ukazuje každou věkovou kategorii zvlášť. Graf plynule 

stoupá, platí zde pravidlo, s vyšším věkem stoupá výkonnost. Od kategorie 10letých až 

do 14letých je vývoj výkonnosti podobný, stoupá rychle vzhůru. V kategorii 11letých 

můžeme vidět jednu odchylku tzv. odlehlý bod, kde jeden z plavců měl nadprůměrný 

výkon a v grafu tak vyčnívá. Liší se téměř o 150 bodů FINA od průměru bodů v této 

kategorii. Na přelomu 15letých je patrný výkonnostní skok. Tvar grafu se zmenšuje 

kvůli vyrovnanosti výkonů. V další věkové kategorii je graf ještě menší. Vyrovnanost 

výkonů se ukazuje na vysokém průměru 690 bodů FINA. Odlehlý bod maximálního 

výkonu 15letých plavců je na hranici 800 ti bodů FINA, což je více než průměr 

v 18letech. Dalším viditelným bodem je v kategorii 16letých, kde podprůměrný bodový 

výkon je 555 bodů. V 18 ti letech chlapci dosáhli nejvyššího průměru, který činí 769 



51 

 

bodů FINA. V grafu jsou znázorněny dvě odchylky. Nejnižší bod má hodnotu 599 

bodů. Nejvyšší hodnota 926 bodů FINA ukazuje nadstandartní výkon, který se liší od 

průměru o 176 bodů. Výkon 926 bodů se blíží k hranici světového rekordu. Trend 

rostoucí výkonnosti splňuje plynulý a přiměřený vývoj. Všechny statistické hodnoty za 

určité věkové kategorie jsou zobrazeny v příloze č. 21.  

 

 

Graf 22 Plavecká kariéra chlapců na 50 m bazéně 

 

Graf 22 (graf 22) nám zobrazuje krabicový graf plavecké kariéry chlapců na 50 m 

bazéně. V kategorii 10letých a 11letých mají plavecké plynulý vývoj. V období 

12letých plavců už nám graf vytyčil dva odlehlé body. Oba body jsou nadprůměrnými 

výkony. Výkony jsou hodnoceny 475 a 519 bodů FINA. Ve věkové kategorii 

třináctiletých můžeme vidět, že maximální výkony se pohybovaly vysoko nad 

průměrem 14letých. Rozdíl maximálního a minimálním výkonu činí 252 bodů FINA, 

což ukazuje, že plavci nejsou výkonnostně vyrovnaní. Roli tu může hrát rozdílný 

biologický a kalendářní věk plavců.  Od 14leté kategorie se výkonnost plavců skokově 

zlepšila. Přesto nejnižší výkony se pohybovaly kolem 390 bodů FINA. Zlomové období 

v 15letech nezaznamenalo vyšší výkony. Vývoj je plynulý až do 18let. V 17letech je 

však minimální hodnota grafu vyšší než minimálního hodnota 18letých, přesto nikterak 
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rozdílná.  Průměrný bodový zisk na dlouhém bazénu v kategorii 18letých 768 bodů 

FINA. Všechny statistické hodnoty jsou v příloze č. 22. 

 

Graf 23 Porovnání mediánů chlapců 

 

Graf 23 (graf 23) porovnává mediány bodů FINA chlapců v každé věkové kategorie na 

krátkém a dlouhém bazénu. Zobrazuje vývoj výkonnosti. Výkony na 25 m bazéně mají 

plynulý vývoj, který v kategoriích staršího školního věku dominují nad výkony na 

dlouhém. Ve věkové kategorii 14let se křivky protínají. Dochází zde k vyrovnání 

výkonů na dlouhém a krátkém bazéně. V období 15letých se křivka dlouhého bazénu 

zvedá. Plavci v tomto období měli lepší výsledky na dlouhém bazéně než na krátkém. 

V kategorii 16letých křivka dlouhého bazénu stagnuje. Krátký bazén má po celou dobu 

plynulý rozvoj. V 18letech došlo k naprosto shodnému mediánu výkonů. Vývoj plavců 

na 25 m bazéně je plynulý a ukazuje výkonnost plavců, kteří se stali následně 

seniorskými reprezentanty v plavání. 
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Graf 24 Plavecká kariéra dívek na 25 m bazéně 

Graf 24 (graf 24) zobrazuje plaveckou kariéru dívek na 25 m bazéně. Krabicové grafy 

jsou velice odlišné. V kategorii 10letých je hranice průměrné hodnoty okolo 500 bodů 

FINA. V kategorii 11letých je průměr bodových výkonů na hranice 450 FINA bodů. 

Nejlepší výsledek vystoupal až na 607 bodů. Kategorie 12letých byly výsledky odlišné 

a graf se roztáhl. Modrý graf značí kategorii 14 ti letých má jednu odchylku v podobě 

odlehlého bodu, který má hod 479 bodů. Zlom je vidět opět 14letou a 15letou kategorií. 

Dívky dosahují v 15letech průměrně 709 bodů FINA. Objevují se odlehlé body, které 

mají hodnoty nejníže 552 bodů a nejvýše 882. Kategorie 16letých zvyšuje průměr na 

724 bodů FINA. Skokově se graf představuje v kategorii 17letých, kde hodnota 

průměrného výkonu vyšplhala na hodnotu 780 bodů FINA. Poslední kategorie 18 letých 

proměnlivá a rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší hodnotou je 387. Všechny důležité 

statistické hodnoty odkazují na přílohu č. 23.  
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Graf 25 Plavecká kariéra dívek na 50 m bazéně 

Graf 25 (graf 25) znázorňuje plaveckou kariéru dívek na dlouhém bazéně. V 10letech 

některé plavkyně nebyly do 10. místa, i přesto jejich bodový průměr má hodnotu 407 

bodů FINA. V kategorii 11letých se průměr pohybuje 439 bodů FINA. Nejvyšší bod 

činí 587. Přelom výkonnosti u dívek na dlouhém bazéně je už mezi třináctým a 

čtrnáctým rokem, kde je viditelný skok. Kategorie 14letých dosahuje průměru 660 bodů 

FINA, přesto jsou zde viditelné dva odlehlé body, které jsou hluboko pod průměrem. V 

kategorii 15letých se průměr rovná 718 bodům FINA. Opět zde nalezneme odlehlý bod 

s hodnotou 562 bodů FINA. V 16letech dosahují na výkony, které v průměru dosahují 

752 bodů FINA. Poukázat by se zde mělo na odlehlý bod na hranici 900 bodů FINA. 

V další kategorii je průměr výkonů o něco menší. Liší se pouze 4 body FINA. Dalo by 

se říci, že zde nedošlo k růstu výkonům. Maximálního průměru dosahují v 18 ti letech, 

který má hodnotu 797 bodů FINA. Všechny statistické hodnoty jsou odkazují na přílohu 

č. 24. 
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Graf 26 Porovnání mediánu dívek dle délky bazénu 

Graf 26(graf 26) porovnává mediány dívek na krátkém a dlouhém bazénu. Vývoj 

plavecké výkonnosti u dívek nemá plynulý začátek na krátkém bazénu. Důvod stagnace 

mohl způsobit malé množství dat v této věkové kategorii. Od 11letých je vývoj plynulý. 

V kategorii 13letých je výše výkonnost na krátkém bazéně. V 15letech je hodnota 

mediánu vyšší než v kategorii 16letých, kde opět dochází ke stagnaci výkonů. V 17 a 18 

letech na krátkém bazénu je medián naprosto shodný. Na dlouhém bazéně je vývoj 

zcela plynulý. Křivka výkonů dlouhého plaveckého bazénu mají vyšší hodnotu bodů 

FINA. Přesto v kategorii 13letých a 17letých jsou výkony lepší na krátkém. V 18letech 

jsou však hodnoty výkonů naprosto stejné. Výkonnost se liší pouze o jeden bod FINA. 

Medián v 18leté kategorii na dlouhém i krátkém bazéně činí přes 800 bodů FINA. 

Vývoj výkonnosti nynějších seniorských reprezentantek představuje svou plaveckou 

kariéru v žákovské a dorostenecké kategorii tímto plaveckým vývojem.  
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Graf 27 Srovnání vývoje plavecké kariéry dívek a chlapců na 25 m bazéně 

Vývoj plavecké kariéry dívek a chlapců zobrazuje graf 27(Graf 27). Na první pohled je 

zřetelné, že vývoj výkonnosti dívek má vyšší hodnoty. Křivka chlapců je naprosto 

plynulá. Vývoj lehce stoupá a dosahuje maximální hodnoty v 18letech. Výkony chlapců 

v bodech FINA byly slabší, přesto jejich výkony v čase byly kvalitnější.  

 

 

Graf 28 Srovnání vývoje plavecké kariéry dívek a chlapců na 50 m bazéně 

Vývoj plavecké kariéry na 50 m bazéně zobrazuje dvě křivky, které zastupují chlapce a 

dívky (graf 28). Vývoj chlapců je pozvolný a plynulý. Dívky dosahují vyšších 
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bodových hodnot, jejich výkonnost stoupá. U obou křivek můžeme potvrdit pravidlo: 

čím vyšší je věk, tím vyšší jsou výkony.  
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6 DISKUSE 

 

 

Cílem bakalářské práce bylo porovnat plaveckou kariéru plavců v žákovské a 

dorostenecké kategorii u seniorské reprezentace za rok 2019/2020. Pro porovnání byla 

zpracována data skupiny 20 respondentů, kteří jsou současnými seniorskými 

reprezentanty.  

U všech respondentů jsme popsali vývoj hlavní plavecké disciplíny, popřípadě druhé, se 

kterou mohla být díky jednotce FINA bodů porovnána. Jako první kritérium 

stanovujeme hlavní disciplínu s její nejvyšší četností zaplavaných časů za období 

žákovské a dorostenecké kategorie. Druhým kritériem je její výběr maximálních hodnot 

bodů FINA. 

FINA body charakterizujeme jako normovanou jednotku, která umožní srovnání 

výkony plavců napříč disciplínami, kategoriemi a pohlavím. 

Při tvorbě grafů vývoje jednotlivých disciplín docházelo k absenci dat časů mezi 

kategoriemi 10 - 12letých. Jedinci, kteří začátkem své kariéry neměli kompletní záznam 

časů, nedosahovali v žákovských kategoriích výsledků do top 10.  

Většina plavců měla vždy lepší výkony v čase na krátkém 25 m bazéně, přesto 

docházelo k vyrovnání výkonů na krátkém a dlouhém bazéně.  

U dívek byl skok výkonnosti zaznamenán na přelomu 14 a 15 let, kdy dochází k 

dokončení růstu. Období 15let je charakterizováno přechodem do specializovaného 

tréninku. Dle Rudolpha (2015) dívky zvládají větší objemové dávky v tréninku a 

zotavují se rychleji. Mohlo by se tedy jednat o jeden z důvodu skoku výkonnosti v této 

kategorii. 

Když se podrobně podíváme na graf 3, kde je vidět vývoj disciplíny 100 m volný 

způsob, můžeme si všimnout nejen kompletního záznamu o disciplíně plavkyně, ale 

také vysokých výkonů už ve 13 letech. Její křivka se od 13let mění minimálně. Dalo by 

se zde spekulovat o tréninku rané specializace. Ve 14 letech se výkony sportovkyně na 

dlouhém bazéně rovnají 723 bodům FINA. Nejvyšší výkon zaplavala na 25 m bazéně 

v 17 letech, který činil 827 bodů FINA. V příloze 3 se zobrazuje graf vývoje disciplíny 
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50 m volným způsobem, ten se vyvíjí úplně stejným způsobem. V 15 letech a 17 letech 

na 25 m bazéně svými výkony dominuje. Výkony mohlo ovlivnit mnoho faktorů. 

V kondiční složce by dominovala rychlostní připravenost. Dále si plavkyně dokázala 

během závodů správně rozložit síly. Vyšly ji všechny technické dovednosti jako je 

startovní skok, obrátky a dohmat. V neposlední řadě nesmíme zapomenout zmínit 

psychický faktor. Plavkyně se koncentrovala pouze na samotný závod.  

Vývoj disciplín u chlapců je plynulý. Vidíme, že záznamy nejsou zcela kompletní 

především z důvodu absence časů v kategorii 10-13 let. Poukážeme na graf 10, který 

znázorňuje vývoj disciplíny 100 m prsa až od 14 let. Plavec se začal prosazovat až 

v tomto věku. Křivka plavce se skokově mění. Plavec dosahuje nejvyššího výkonu v 18 

ti letech. Příloha 10 znázorňuje disciplínu 50 m volný způsob, ve které má plavec 

záznam již v 10 ti letech. V disciplíně 100 m prsa se prosadil plavec později, přesto jeho 

bodový zisk měl vyšší hodnotu, než v disciplíně 50 m volný způsob. Netradiční vývoj 

ukazuje graf 18, který představuje disciplínu 1500 m volný způsob. Jeho záznam časů 

zaznamenáváme od 15 let do 18 let. Vývoj jak na 25 m, tak i na 50 m bazéně 

představuje plynulý vývoj. Velký skok ve vytrvalostních disciplínách není nijak 

neobvyklý. V 16 letech dokázal plavec zaplavat trať téměř o jednu minutu rychleji. 

Mohlo dojít k různým změnám v tréninku. Plavec se začal specializovat na vysoké 

objemy v podobě naplavaných kilometrů. Dále u chlapců dochází k růstovému spurtu. 

Plavec dosahuje vysokého výkonu,a na 25 m bazénu překonal hranici 15 minut na trati 

1500 m. 

V další části své praktické práce jsme pracovali s daty v podobě FINA bodů. Body 

FINA jsme získali pomocí kalkulačky „FINA POINT“ a také díky vzorci pro jejich 

výpočet. Kalkulačkou FINA bodů lze vypočítat body, které byly zaplavány od r. 2008-

2020. Plavci jsou rozdílného věku, proto jsme vypočítali ostatní data pomocí vzorce. 

Vzorec jsme vytvořili v dokumentu excel pomocí funkcí viz příloha 25.  

Vytvořili jsme krabicové grafy z dat bodů FINA pro kategorii dívek a chlapců na 25 m 

bazéně a 50 m bazéně. Krabicový graf nám znázorňuje minimální výkon, maximální 

výkon, medián, průměr, odlehlé body, 1. a 3. kvartil.  

Každý krabicový graf zobrazuje „box“ dat určité věkové kategorie. V boxu dat jsou 

vybrány vždy tři výkony v podobě bodů FINA od každého respondenta. Grafy jsme 
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vytvořili zvlášť pro kategorii dívek na 25 m a 50 m bazéně a kategorii chlapců na 25 m 

a 50 m bazéně.  

Grafy 21, 22, 24 a 25 zobrazují plaveckou kariéru plavců. Všechny grafy se vyvíjí 

plynule. Graf 24 zobrazuje plaveckou kariéru dívek na 25 m bazéně. Krabicové grafy se 

od sebe liší svou velikostí. Velikost grafu závisí na počtu dat. První graf kategorie 

10letých zcela odlišný velikostí. Příčinou malé velkosti je menší množství dat k této 

kategorii. Hodnota grafu, tak nevypovídá o celé skupině. Zde dochází ke zkreslení dat. 

Ostatní grafy odpovídají vývoji dlouhodobého rozvoje.  

Naším výsledkem práce je porovnání vývoje výkonnosti, kterou jsme porovnali díky 

hodnotě mediánu. Hodnota mediánu byla vygenerována krabicovým grafem. Medián je 

relevantnější jednotka než aritmetický průměr, který je citlivý a zahrnul by do sebe i 

extrémní body grafu. Medián je vhodnějším statistickým ukazatelem, není ovlivněn 

právě extrémními hodnotami. Graf 23 a 26 porovnává hodnotu mediánu vůči délce 

bazénu v kategorii dívek a chlapců. V grafu 23 kategorie chlapců, graf zobrazuje dvě 

křivky, které se během věkových kategorií dokonce protínají. Protnutí znamená 

vyrovnání výkonů. Plavci mají lepší bodové výkony spíše na 25 m bazéně. V 18leté 

kategorii však dochází k vyrovnání bodových výkonů. Graf 23 porovnává hodnotu 

mediánu v kategorii dívek. Křivky se během věkových kategorií mění, nelze říci, zda 

jejich výsledky dle FINA bodů jsou lepší na krátkém či dlouhém bazéně. V 18 ti letech 

tak jako u chlapců, dochází k vyrovnání bodových výkonů. Graf 28 a 29 porovnává 

hodnotu mediánu dívek a chlapců na krátkém a následně na dlouhém bazéně. Na první 

pohled nám grafy 28 i 29 říkají, že hodnoty mediánu dívek jsou vyšší, než u chlapců. 

Dívky mají kvalitnější hodnotu mediánu, než chlapci. Vývoj chlapců je plynulejší. 

Dívky dosahují vyšších bodových hodnot. O všech křivkách můžeme říci, že potvrzují 

pravidlo: „čím vyšší je věk, tím vyšší jsou výkony“. Spojnicové grafy nám 

charakterizují vývoj plavecké kariéry reprezentace v žákovském a dorosteneckém věku. 

Plavci, kteří byli respondenty tohoto výzkumu jsou nyní reprezentanty a účastní se 

evropských a světových soutěží. Dalo by se říci, že díky vývoji jejich kariéry 

v žákovské a dorostenecké kategorii se dá predikovat vývoj ostatních plavců.  

Na základě výsledkové části a předcházející diskuse odpovídáme na výzkumné otázky: 
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Specializovali se plavci na svou hlavní disciplínu? 

Plavci se na svou hlavní disciplínu většinou specializovali od žákovských kategorií. 

Hlavní disciplínu jsme stanovili dle četnosti a také nejvyšší hodnoty FINA bodů. 

V hlavních disciplínách většina plavců dominovala už žákovské kategorii, přesto se 

našel jedinec, který dominoval v top 10 až v dorosteneckém věku.  

Jsou chlapci dle FINA bodů lepší než dívky? 

Chlapci nedosahují vyšších bodových hodnot FINA bodů než dívky. FINA body jsou 

jednotkou pro porovnání výkonů napříč disciplínami a pohlavím. Dle FINA bodů 

dosahují dívky vyšších výkonů a blíží se světovým rekordům. Chlapci dle časů dosahují 

vyšších výkonů ,přesto jejich výkony dle bodů FINA jsou nižší.  

Potvrdil výběr reprezentace stabilní a pomalu stoupající vývoj plavecké 

výkonnosti? 

Zatímco u chlapců na krátkém i dlouhém bazéně se plynulý vývoj výkonnosti potvrdil, 

tak u dívek můžeme pozorovat kolísání. Tyto propady výkonnosti je možné vysvětlit 

dvěma faktory. V období 10 ti letých u dívek sledujeme pokles výkonnosti z důvodu 

malé četnosti výkonů.  Ve věku 16 ti let došlo k propadu výkonosti plavkyň, zde důvod 

není jasný. Ke zhoršení dívek došlo jen na krátkém bazénu. Na dlouhém byla výkonost 

plynulá. Jeden z nepravděpodobných důvodů k vysvětlení může být problematický věk 

dívek, přesto musíme zmínit, že k propadu došlo jen na krátkém bazéně. Ve věku 15 ti 

let plavci začínají soutěžit na dlouhém bazénu, z tohoto důvodu se mohly dívky začít 

soustředit spíše na soutěže na dlouhém bazénu. 
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7 ZÁVĚR 

 

Hlavním cílem bakalářské práce bylo zjistit a zaznamenat vývoj výkonnosti 

individuálních plavců na základě jejich hlavních disciplín, a stanovení případných 

rozdílů v kariérách chlapců a dívek. Vývoj výkonnosti v práci demonstrujeme na časech 

výkonů a FINA bodech.  

Pro získání informací a zdrojů bylo prostudována odborná a zahraniční literatura. Data 

jsme získali z elektronických a písemných dokumentů statistik sportovní technické 

činnosti Českého svazu plaveckých sportů. Dále došlo ke zpracování a výpočtu 

jednotlivých dat v podobě bodů FINA. Interpretaci dat jsme znázornili pomocí 

popisných statistik, kontingenčních tabulek a grafického znázornění. Výsledkem těchto 

znázornění a výpočtů jsou souhrnné záznamy o vývoji výkonnostních kariér chlapců a 

dívek. 

Po zpracování výsledku a diskuze můžeme konstatovat závěr práce:  

- Vývoj plavců výběru plavecké reprezentace z velké části potvrzuje trénink dle 

modelu dlouhodobého rozvoje plavců 

- Výkony dívek v žákovské a dorostenecké kategorii jsou dle FINA bodů 

hodnoceny jako kvalitnější než výkony chlapců 

- Chlapci mají plynulejší rozvoj výkonnosti v žákovské i dorostenecké kategorii 

jak na dlouhém, tak i krátkém bazéně 

- Díky statistické jednotce medián jsme vytvořili vývoj a chod křivky v žákovské 

a dorostenecké kategorii dívek a chlapců.  

Respondenti naší práce se řadí mezi špičku českého plavání a účastní se evropských a 

světových soutěží, někteří z nich i olympijských her. Graf vývoje výkonnosti plavců, 

který jsme vytvořili, by mohl sloužit jako vodítko pro ostatní plavce či trenéry, kteří by 

si dle bodů mohli porovnat výkony v žákovských a dorosteneckých kategoriích se 

současnými seniorskými reprezentanty.  
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Příloha grafy: 

Příloha č. 1-100 m prsa 

 

 

Příloha č. 2-50 m VZ 

 

 Příloha č. 3-50 m VZ 
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11 letí         

12 letí         

13 letí         

14 letí 01:14,24 592 01:15,72 613 

15 letí 01:13,07 621 01:15,36 622 

16 letí 01:14,30 591 01:14,71 639 

17 letí 01:17,07 529 01:16,59 587 

18 letí 01:19,65 479 01:19,25 529 

  Max   621   639 

  50 m VZ 25 m BF 50 m BF 
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at
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ri
e

 

10 letí     
11 letí 00:31,87 415 00:33,81 367 

12 letí 00:29,65 482 00:32,24 398 
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  50 m VZ 25 m BF 50 m BF 

K
at

eg
o

ri
e

 

10 letí 00:30,00 486 00:31,59 446 

11 letí 00:28,26 598 00:28,90 587 

12 letí 00:27,72 631 00:28,01 645 

13 letí 00:27,26 620 00:27,23 661 

14 letí 00:27,20 624 00:26,89 687 

15 letí 00:25,83 729 00:26,31 733 

16 letí 00:26,26 694 00:26,47 720 

17 letí 00:24,93 810 00:25,83 775 

18 letí 00:25,01 802 00:25,35 820 

  Max   810   820 

00:25,92

00:27,65

00:29,38

00:31,10

00:32,83

00:34,56

11
letí

12
letí

13
letí

14
letí

15
letí

16
letí

17
letí

18
letí

25m 50m



71 

 

 Příloha č. 4- 50m prsa 

 

 

Příloha č. 5- 100m znak 

 

Příloha č. 6- 100m Znak 
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14 letí 01:07,90 583 01:07,29 694 

15 letí 01:04,00 696 01:06,72 712 

16 letí 01:03,91 691 01:05,17 759 

17 letí 01:00,79 846 01:05,83 726 

18 letí 00:58,62 917 01:01,56 888 

  Max   917   888 
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Příloha č. 7-100 m motýlek 
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Příloha č. 9-800 m VZ 
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11 letí 01:15,90 260     

12 letí 01:06,66 384 01:12,05 330 

13 letí 01:03,14 452 01:06,77 415 

14 letí 00:59,82 530 01:01,27 537 

15 letí 00:58,81 558 00:59,26 594 

16 letí 00:58,50 555 01:00,81 549 

17 letí 00:55,24 659 00:56,01 703 

18 letí 00:54,07 703 00:55,58 720 

  Max   703   720 

  800 m VZ 25 m BF 50 m BF 
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10 letí         

11 letí 10:37,90 335 12:46,79 204 

12 letí 10:19,23 367 11:00,06 321 

13 letí 09:39,81 447 10:14,73 397 

14 letí     08:38,08 664 

15 letí         

16 letí 08:13,37 725 08:59,98 586 

17 letí 08:05,83 760 08:36,49 670 

18 letí     08:26,73 710 

  Max   760   710 

00:53,57

00:57,89

01:02,21

01:06,53

01:10,85
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01:19,49
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Příloha č. 10-50 m VZ 

 

Příloha č. 11- 50m Motýlek 

 

Příloha č. 12-400 m PZ 
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11 letí         

12 letí         

13 letí 00:26,49 450 00:28,58 391 

14 letí 00:25,40 557 00:26,14 511 

15 letí 00:24,57 560 00:26,25 505 

16 letí 00:23,93 606 00:24,92 590 

17 letí 00:23,60 632 00:24,90 590 

18 letí 00:24,11 593 00:24,67 608 

  Max   632   608 
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Motýlek 

25 m BF 50 m BF 
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10 letí     00:41,44 158 

11 letí         

12 letí 00:33,22 282     

13 letí         

14 letí 00:29,39 408 00:30,97 379 

15 letí 00:27,68 488 00:29,24 451 

16 letí 00:26,23 574 00:27,26 557 

17 letí 00:25,74 607 00:25,79 657 

18 letí 00:24,86 674 00:25,78 658 

  Max   674   658 

  400 m PZ 25 m BF 50 m BF 
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10 letí     

11 letí     

12 letí 05:45,82 315 
  

13 letí 05:22,08 390 05:47,61 345 

14 letí 05:05,38 458 05:25,94 418 
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Příloha č. 13 

 

Příloha č. 14 

 

04:10,56

04:27,84

04:45,12

05:02,40

05:19,68

05:36,96

05:54,24
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15 letí 04:34,45 631 04:57,63 549 

16 letí 04:30,56 659 04:40,99 653 

17 letí 04:22,92 718 04:37,80 676 

18 letí 04:16,04 778 04:27,37 758 

  Max  778  758 

100 m Prsa 25 m BF 50 m BF 
K
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eg

o
ri
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10 letí 01:37,00 190     

11 letí 01:26,90 262 01:32,15 256 

12 letí 01:21,07 322 01:26,14 314 

13 letí 01:15,97 392     

14 letí 01:13,62 430 01:16,50 446 

15 letí 01:06,87 575 01:13,28 507 

16 letí 01:03,38 675 01:07,64 627 

17 letí 01:02,97 688 01:06,02 647 

18 letí 01:01,26 748 01:04,00 711 

  Max   748   711 

50 m Prsa 25 m BF 50 m BF 

K
at

eg
o

ri
e

 

10 letí 00:40,00 287   

11 letí 00:39,39 263   

12 letí 00:35,61 356 00:37,47 360 

13 letí 00:32,75 458 00:34,60 457 

14 letí 00:30,25 581 00:32,10 573 

15 letí 00:32,53 467 00:30,83 647 

16 letí 00:29,28 641 00:29,90 705 

17 letí 00:29,03 658 00:30,26 665 

18 letí 00:28,63 685 00:29,81 696 

  Max  685  705 

100 m 
Motýlek 

25 m BF 50 m BF 

00:28,51

00:30,24

00:31,97

00:33,70

00:35,42

00:37,15

00:38,88

00:40,61

10
letí

11
letí

12
letí

13
letí

14
letí

15
letí

16
letí

17
letí

18
letí

25m bazén 50m bazén



75 

 

Příloha č. 15  

 

 

 

 

Příloha č. 16 

 

Příloha č. 17 

 

Příloha č. 18 
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10 letí 01:27,40 185 01:29,86 183 

11 letí 01:17,50 244 01:21,36 229 

12 letí 01:12,23 302 01:14,17 303 

13 letí 01:07,82 365 01:11,10 344 

14 letí 01:03,95 435     

15 letí 00:57,62 595 01:01,64 527 

16 letí 00:55,57 662 00:58,70 611 

17 letí 00:55,06 680 00:56,32 692 

18 letí 00:54,23 696 00:56,10 700 

  Max   696   700 

50 m VZ 25 m BF 50 m BF 

K
at

eg
o

ri
e

 

10 letí 00:31,10 312 00:32,55 287 

11 letí 00:29,86 340 00:30,60 346 

12 letí 00:28,00 381 00:28,90 380 

13 letí 00:25,31 515 00:26,90 486 

14 letí 00:24,10 597 00:25,39 558 

15 letí 00:23,37 655 00:24,35 633 

16 letí 00:23,08 680 00:23,78 679 

17 letí 00:23,20 665 00:23,65 691 

18 letí 00:22,75 616 00:23,81 677 

  Max  680  691 

400 m VZ 25 m BF 50 m BF 

K
at

eg
o

ri
e

 

10 letí     
11 letí 04:41,87 461 05:23,99 324 

12 letí 04:35,90 480   
13 letí 04:16,66 569 04:24,51 575 

14 letí 04:05,95 647 04:13,34 655 

15 letí   04:13,79 652 

16 letí 03:59,35 697 04:08,17 697 

17 letí 04:02,81 667 04:08,84 691 

18 letí 03:56,83 719 04:07,85 700 

  Max  719  700 
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Příloha č. 19 

 

Příloha č. 20 

 

 

01:43,68

01:52,32

02:00,96

02:09,60

02:18,24

02:26,88

02:35,52

11
letí

12
letí

13
letí

14
letí

15
letí

16
letí

17
letí

18
letí

25m bazén 50m bazén

00:55,30

00:59,62
01:03,94
01:08,26
01:12,58
01:16,90
01:21,22
01:25,54

10
letí

11
letí

12
letí

13
letí

14
letí

15
letí

16
letí

17
letí

18
letí

25m bazén 50m bazén

00:23,33

00:25,06

00:26,78

00:28,51

00:30,24

00:31,97

00:33,70

10
letí

11
letí

12
letí

13
letí

14
letí

15
letí

16
letí

17
letí

18
letí

25 m bazén 50 m bazén

200 m VZ 25 m BF 50 m BF 

K
at

eg
o

ri
e

 

10 letí         
11 letí 02:27,00 325   
12 letí     
13 letí     
14 letí 02:05,60 538   
15 letí 01:55,07 699 02:04,15 554 

16 letí 01:53,40 672 01:54,83 700 

17 letí 01:47,88 781 01:52,74 740 

18 letí 01:46,19 819 01:50,50 786 

  Max  819  786 

100m 
Motýlek 

25 m BF 50 m BF 

K
at

eg
o

ri
e

 

10 letí 01:17,60 252 01:21,24 244 

11 letí 01:16,20 267 01:14,21 313 

12 letí 01:06,95 394 01:10,85 360 

13 letí 01:03,24 467 01:05,11 464 

14 letí 01:03,50 494 01:05,12 484 

15 letí 00:59,31 592 01:01,33 576 

16 letí 00:56,42 634 00:56,94 669 

17 letí 00:58,59 566 00:57,75 642 

18 letí 00:56,36 634 00:58,45 570 

  Max  634  669 

50 m VZ 25 m BF 50 m BF 

K
at

eg
o

ri
e

 

10 letí 00:31,20 311 00:32,50 295 

11 letí 00:29,62 363 00:30,83 346 

12 letí 00:28,50 408 00:30,28 365 

13 letí 00:27,79 440 00:29,13 410 

14 letí 00:26,04 410 00:27,45 532 

15 letí 00:24,65 490     

16 letí 00:24,85 617     

17 letí 00:24,15 650 00:25,00 649 

18 letí 00:23,63 711 00:24,27 694 

  Max   711   694 
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Příloha č. 21 Statistické 

hodnoty jednotlivých 

kategorií chlapců na 

25 m bazéně 

 

  

10 letí 11 letí 12 letí 

MIN 185 MIN 205 MIN 280 

Q1 211,75 Q1 263,75 Q1 322 

Medián 263 Medián 307,5 Medián 384 

Q3 286 Q3 352 Q3 420 

Max 328 Max 461 Max 502 

průměr 256,1 průměr 310,5 průměr 380,7742 

IQR 116,25 IQR 88,25 IQR 98 

13 letí 14 letí 15 letí 

MIN 328 MIN 410 MIN 490 

Q1 404 Q1 472 Q1 584 

Medián 453,5 Medián 530 Medián 623 

Q3 420 Q3 595 Q3 649 

Max 604 Max 647 Max 806 

průměr 458,9118 průměr 532,9714 průměr 621,1538 

IQR 16 IQR 123 IQR 65 

16 letí 17 letí 18 letí 

MIN 555 MIN 628 MIN 599 

Q1 657,5 Q1 685 Q1 724,5 

Medián 695 Medián 745 Medián 770 

Q3 725,75 Q3 768,5 Q3 801 

Max 806 Max 850 Max 926 

průměr 689,0952 průměr 735,7073 průměr 769,0244 

IQR 68,25 IQR 83,5 IQR 76,5 
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Příloha č. 22 Statistické 

hodnoty jednotlivých 

kategorií chlapců na 

50 m bazéně 

 

  

10.letí 11. letí 12. letí 

MIN 158 MIN 190 MIN 253 

Q1 201,75 Q1 253 Q1 314,5 

Medián 228 Medián 272 Medián 340 

Q3 275,75 Q3 323 Q3 384 

Max 310 Max 379 Max 519 

průměr 233,1429 průměr 284,5238 průměr 353,8276 

IQR 74 IQR 70 IQR 69,5 

13. letí 14. letí 15. letí 

MIN 323 MIN 390 MIN 507 

Q1 381 Q1 495,25 Q1 558,5 

Medián 439,5 Medián 534,5 Medián 638 

Q3 490,25 Q3 589,25 Q3 659 

Max 575 Max 664 Max 715 

průměr 435,2143 průměr 537,7 průměr 616,3889 

IQR 109,25 IQR 94 IQR 100,5 

16. letí 17.letí 18. letí 

MIN 549 MIN 634 MIN 632 

Q1 635 Q1 673 Q1 710,75 

Medián 679 Medián 735 Medián 770 

Q3 721 Q3 780 Q3 818,75 

Max 808 Max 848 Max 895 

průměr 678,5 průměr 727,375 průměr 768,7857 

IQR 86 IQR 107 IQR 108 
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Příloha č. 23 Statistické hodnoty jednotlivých kategorií dívek na 25 m bazéně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

10.letí 11. letí 12. letí 

MIN 486 MIN 349 MIN 401 

Q1 486 Q1 391,5 Q1 454 

Medián 495 Medián 416 Medián 468 

Q3 517 Q3 555,25 Q3 616 

Max 517 Max 607 Max 661 

průměr 499,3333 průměr 456,5833 průměr 526,7333 

IQR 31 IQR 163,75 IQR 162 

13. letí 14. letí  15. letí 

MIN 474 MIN 479 MIN 552 

Q1 509,25 Q1 587,75 Q1 641 

Medián 584,5 Medián 629 Medián 735 

Q3 638,75 Q3 662,25 Q3 762 

Max 664 Max 719 Max 882 

průměr 574,5 průměr 623,3125 průměr 709,1765 

IQR 129,5 IQR 74,5 IQR 121 

16. letí 17. letí 18. letí 

MIN 602 MIN 619 MIN 566 

Q1 662,75 Q1 713,25 Q1 697,5 

Medián 710 Medián 799 Medián 801 

Q3 778 Q3 844,5 Q3 893,75 

Max 911 Max 880 Max 953 

průměr 724,0556 průměr 780,4444 průměr 791,5 

IQR 115,25 IQR 131,25 IQR 196,25 
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Příloha č. 24 Statistické hodnoty jednotlivých kategorií dívek na 50 m bazéně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 25 

Rok Disciplína 
Číslo 

plavce Fina points Time 
T in 

seconds 
Base 
Time 

BT in 
seconds 

2011 100 VZ 20 810,1667242 0:50.32 50,32 46.91 46,91 

 

Příloha 26 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.finapointscalculator&hl=cs&gl=US  

 

10 letí 11 letí 12 letí 

MIN 381 MIN 304 MIN 386 

Q1 381 Q1 335,25 Q1 472 

Medián 394 Medián 426 Medián 544 

Q3 446 Q3 553,5 Q3 594 

Max 446 Max 587 Max 645 

průměr 407 průměr 439 průměr 526,8182 

IQR 65 IQR 218,25 IQR 122 

            

13 letí 14 letí 15 letí 

MIN 503 MIN 547 MIN 562 

Q1 527 Q1 618 Q1 680 

Medián 566 Medián 676 Medián 733 

Q3 626 Q3 699,5 Q3 771 

Max 687 Max 723 Max 787 

průměr 579,8667 průměr 659,6471 průměr 718,6667 

IQR 99 IQR 81,5 IQR 91 

16 letí 17 letí 18. letí 

MIN 604 MIN 657 MIN 637 

Q1 716 Q1 698 Q1 743,75 

Medián 760,5 Medián 754,5 Medián 802 

Q3 774,5 Q3 802,25 Q3 849 

Max 908 Max 849 Max 920 

průměr 752,0556 průměr 748,9444 průměr 797,1111 

IQR 58,5 IQR 104,25 IQR 105,25 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.finapointscalculator&hl=cs&gl=US
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