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ABSTRAKT 

 

Název: Komunikace mezi instruktorem a žákem v plavecké výuce osob se zrakovým 

postižením 

 

Cíle: Cílem práce bude analyzovat komunikaci mezi instruktorem a žákem se zrakovým 

postižením v plavecké výuce. Získané poznatky přispějí k objektivizaci představ o 

činnosti instruktora a jeho komunikaci při vedení lekcí plavání osob se zrakovým 

postižením.   

 

Metody: V této práci jsme použili kombinaci kvalitativních a kvantitativních metod. 

Bylo využito zúčastněné pozorování, kdy hlavní řešitelka práce byla přítomna na lekci 

plavání osob se zrakovým postižením. Sběr dat byl pořízen prostřednictvím video a 

audiozáznamu. Pomocí nezúčastněného pozorování proběhla analýza těchto záznamů. 

Následné kódování a vyhodnocení plavecké lekce proběhlo metodou modifikované 

analýzy didaktické interakce (MADI). Dále byla využita metoda rozhovoru s osobou se 

zrakovým postižením. 

      

Výsledky: Z výsledků výzkumu je patrné, že v plavecké lekci instruktorky plavání 

převládala forma instrukce. Druhou nejčastější subkategorií byla korekce a další pak 

zpětná informace. Předmětem didaktické interakce byla nejčastěji činnost učební. 

Z forem projevu byl nejčastější řečový projev a z hlediska druhu postojové aktivity 

převládala integrace. 

 

Klíčová slova: Zrakové postižení, plavání, plavecká výuka, komunikace, didaktická 

interakce. 

 



ABSTRACT 

 

Title: Communication between instructor and student in swimming lessons for persons 

with visual impairment          

 

Objectives: The goal of this bachelor`s thesis was analysing the communication between 

instructor and a student with visual impairment in swimming lessons. The knowledge 

gained will contribute to the objectification of ideas about the activity of the instructor 

and his communication during swimming lessons for persons with visual impairment. 

 

Methods: In this these, we used a combination of qualitative and quantitative methods. 

The observation was used when the main researcher of the these attended the swimming 

lesson of person with visual impairment. Data collection was done through video and 

audio recording. An analysis of these recordings was made using non-participant 

observation. Subsequent coding and evaluation of the swimming lesson was made with 

the method of modified analysis of didactic interaction (MADI). Furthermore, the method 

of interviewing was used with a person with visual impairment.  

 

Results: From the result of the research, it is evident that the form of instruction prevailed 

in the swimming lesson of the swimming instructor. The second most common 

subcategory was correction, followed by feedback. The subject of didactic interaction 

was most often classroom activities. Of the forms of expression was the most common 

speech. In terms of the type of attitudinal activity prevailed integration. 

 

Keywords: Visual impairment, swimming, swimming lessons, communication, didactic 

interaction.  
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1 ÚVOD 

 

Za téma své bakalářské práce jsem zvolila Komunikaci mezi instruktorem 

plavání a žákem v plavecké výuce osob se zrakovým postižením.  

Při kontaktu s osobami se zrakovým postižením jsou lidé často uváděni do 

rozpaků, nevědí, jaká správná slova volit, jak se k jedinci postavit, či jak nabídnout 

pomoc. Komunikace s jedinci se zrakovým postižením se přitom skoro neliší od 

běžné komunikace. Nevidomí chtějí být vnímáni jako samostatní a nezávislí 

jedinci. Na některé činnosti budou potřebovat více času, to je ale neodrazuje od 

kvality provedené činnosti.  

Bakalářská práce je rozdělena na čtyři části. První část se zabývá 

teoretickými východisky, ve druhé části jsou charakterizovány metody výzkumu, 

třetí část obsahuje výsledky výzkumu a čtvrtá část je věnována diskusi. Teoretická 

část uvádí čtenáře do problematiky zrakového postižení, vymezuje základní 

terminologii, charakterizuje a klasifikuje zrakové vady. Teoretická část je věnována 

verbální a nonverbální komunikaci jak s intaktními jedinci, tak s osobami se 

zrakovým postižením. Závěr teoretické části se zabývá plaveckou výukou, 

specifickými pravidly osob se zrakovým postižením a o jejich rozdělením při 

klasifikaci v plaveckých sportech.  

V metodice výzkumu je charakterizován výzkum a metody práce. 

Vzhledem ke stanovenému cíli jsou v práci použity metody sběru dat jak 

kvalitativního, tak kvantitativního charakteru. V této části je také vysvětlena 

metoda modifikované analýzy didaktické interakce (MADI), která je použita 

k následné analýze a kódování plavecké lekce.  

Ve výsledkové části jsou vyhodnoceny jednotlivé kategorie metody MADI, 

které vychází z komunikace v plavecké lekci mezi instruktorem plavání a osobou 

se zrakovým postižením. Následuje transkripce rozhovoru s osobou se zrakovým 

postižením.  

Diskuse hodnotí celý výzkumný soubor a zjišťuje, zda předpokládané 

odpovědi na výzkumné otázky byly naplněny.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

 

2.1 ZRAK A ZRAKOVÉ POSTIŽENÍ 

 

2.1.1 Zrak 

 Zrak je jedním z pěti lidských smyslů. V očích je umístěno přibližně 70 % 

smyslových receptorů, které následně přenáší informace do mozku, kde se zpracovávají.  

 Oko zprostředkovává veškeré podněty z okolí anatomicky, fyziologicky, 

funkčně, a hlavně bez známek projevů patologie.  Je velice složitým orgánem 

umožňujícím vnímání světla, barev a největšího množství informací z okolního prostředí 

(Beneš, 2019). 

 Oko je párovým orgánem zraku. Nachází se v obličejové části lebky, v očnici. 

Obal tvoří bělima (vazivová blána bílé barvy) a průhledná rohovka, která shromažďuje a 

propouští do oka světlo. Za rohovkou je uložena duhovka, která má tvar mezikruží. 

Uprostřed je zornička. Barva duhovky závisí na množství pigmentu, který obsahuje. Za 

duhovkou se nachází průhledná a pružná čočka, která automaticky mění tvar. 

 Vnitřní stranu oka tvoří sítnice, která obsahuje dva druhy receptorů: tyčinky a 

čípky. Tyčinky zajišťují vidění při nižších světelných podmínkách, mají velkou citlivost 

na světlo. Čípky naopak zajišťují vidění při zvýšených světelných podmínkách, umožňují 

vnímání barev a detailů.  

 Zvláštním místem v sítnici je žlutá skvrna centrální jamky – místo nejostřejšího 

vidění. Tato skvrna je převážně tvořena čípky. Směrem k okraji sítnice čípků postupně 

ubývá a přibývá tyčinek. Mezi čočkou sítnicí se nachází průhledná tekutina – sklivec 

(Novotný, Hruška, 2021). 
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Obrázek č. 1: Oko 

 

2.1.2 Vyšetření zraku  

 Při vyšetření zraku se nejčastěji zkoumá zraková ostrost, velikost zorného pole, 

barvocit, kontrastní citlivost a adaptace na světlo a tmu. Doporučená intenzita 

preventivních vyšetření zraku je u dospělých 1x za 3 roky, u dětí potom 1x za rok (Beneš, 

2019). 

 Zraková ostrost se obvykle udává ve zlomku. První číslo označuje vzdálenost 

v metrech, ze které je pacient se zrakovým postižením schopen rozlišit písmena, čísla a 

symboly. Druhé číslo pak udává vzdálenost v metrech, ze které je zdravý jedinec schopen 

přečíst text. Např. pokud má jedinec diagnostikovanou ostrost 6/18, znamená to, že ze 

vzdálenosti 6 metrů je schopen přečíst písmena, která vidí většina lidí ze vzdálenosti 18 

metrů.  

 Velikost zorného pole je zjišťována pomocí perimetru. Pacient pohledem fixuje 

daný bod v prostoru před sebou. Následně sděluje místa, kde vidí nebo nevidí pohybující 

se značku. Ta svítí v různých úhlech pomocí bílých nebo barevných bodů. 

 Barvocit je vyšetřován pseudoizochromatickými tabulkami, které obsahují body 

různých barev a stejného jasu.  
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 Ke zjištění kontrastní citlivosti se zkoumá stupeň porušení funkce sítnice. 

K tomuto vyšetření jsou používána písmena, u kterých je postupně snižován kontrast 

(Trnka, 2012). 

 

2.1.3 Vady zraku 

 Vady zraku je možné dělit z několika hledisek. Dle počtu dioptrií (označované 

také jako refrakční vady) se dělí na:  

• myopii (krátkozrakost) 

• hypermetropii (dalekozrakost) 

• astigmatismus (nerovnoměrné zakřivení rohovky) 

• presbyopii (vetchozrakost) 

• kataraktu (šedý zákal) 

• glaukom (zelený zákal) 

• onemocnění sítnice  

Beneš (2019) dělí vady dle etiologie:  

• Získané vady – zrak se zhoršuje postupně, až dochází k úplné ztrátě zraku. 

Tento proces může trvat několik týdnů, měsíců, nebo dokonce i let. Během 

této doby je možné jedince na úplnou nevidomost připravit, provést zácvik 

při využívání kompenzačních pomůcek, zdokonalovat jeho pohyb ve 

známém i neznámém prostředí. 

• Vrozené vady – jedinec se s danou vadou již narodí. Je tedy nezbytné 

provést včasnou diagnostiku a stanovit vhodnou léčbu (pokud je to 

možné). Zraková vada může mít za následek zhoršený rozvoj běžných 

dovedností (např. sebeobsluhy) i dovedností pohybových: je možné se 

setkat i s pomalejším vývojem v oblasti komunikace. Nevidomý jedinec 

se hůře adaptuje, nemá představy zrakové orientace a prostoru kolem sebe. 

 

2.1.4 Zrakové postižení  

  V novorozeneckém období dochází k rozvoji všech smyslů. Oko je po narození 

plně vyvinuté, samotný zrak se ale vyvíjí postupně. Na základě zkušeností se rozvíjí 
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zrakové centrum v mozku, zdokonaluje se ostrost vidění, což umožňuje vytváření 

představ o okolním světě. Ne u všech jedinců se však zrak dobře vyvine. V takovém 

případě se jedná o zrakovou vadu. Vada zraku znamená omezení, zkreslení nebo úplnou 

ztrátu zraku. Zrakové omezení se obvykle projevuje poruchou zrakových funkcí, jako je 

např. omezení zrakové ostrosti nebo zorného pole. V případě pozitivního nálezu, tzn. 

potvrzení zrakové vady, je nezbytné, aby byla u jedince nastavena adekvátní péče, jejíž 

součástí je i zácvik při používání kompenzačních pomůcek (Ludíková, 2014). 

 Dle typu a rozsahu vady jsou jedinci rozdělováni na (Ludíková, 2014): 

• osoby nevidomé – jedná se o jedince, kteří jsou nevidomí od dětského 

věku až do seniorského věku) 

• osoby se zbytky zraku  

• osoby slabozraké  

• osoby s poruchami binokulárního vidění 

 Zrakové postižení osoby nevidomé omezuje ve všech oblastech života, musejí 

více využívat ostatní smysly, zejména hmat a sluch. Nejvíce narušenou oblastí je 

prostorová orientace a samostatný pohyb. K chůzi a pohybu mohou využívat bílou hůl, 

průvodce nebo vodicího psa. K písemné komunikaci nevidomí používají šestibodové 

Braillovo písmo. Děti jsou odmalička připravovány k jeho používání. Další možností jsou 

různé kompenzační pomůcky, např. speciální počítače.  

 U osob se zbytky zraku se zraková ostrost pohybuje mezi nevidomostí a 

slabozrakostí. Hranici ovšem není možné určovat jen dle zrakové ostrosti. Tato skupina 

je velmi specifická. Zrakové vnímání je sníženo a omezováno, neposkytuje dostatečnou 

kvalitu a přísun informací při pohybu v prostoru a při získávání informací. Z důvodu 

velkého udržování pozornosti bývají jedinci brzy unaveni. Děti jsou vzdělávány tzv. 

dvojmetodou. Ve škole se učí číst a psát jak bodovým písmem, tak i klasickým způsobem 

s použitím optických pomůcek. Jako kompenzační pomůcky používají lupy a brýle. Toto 

zrakové omezení nemusí být vždy konečné, může dojít ke zlepšení, ale i k zhoršení vady. 

 U jedinců se slabozrakostí již nedochází k takovému narušení prostorové 

orientace a samostatnosti pohybu jako u předešlých typů zrakových vad. Zrakové 

vnímaní i jeho kvalita bývají snížené, proto je nezbytné dbát zejména na kvalitu zrakové 

hygieny (dobré osvětlení, doba zrakové práce apod.). I v tomto případě je nutné brát 

v úvahu zvýšenou potřebu soustředění jedinců, což vede k jejich častější únavě. Je tedy 
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nezbytné volit pomalejší tempo. I jedinci se slabozrakostí používají brýle, lupy a počítače 

se speciálním softwarem.  

 Poslední kategorií jsou osoby s poruchami binokulárního vidění. Jedná se o 

nejpočetněji zastoupenou skupinu osob se zrakovým postižením. Většina případů bývá 

diagnostikována v období předškolního věku. Při včasném odhalení a dodržování 

potřebných opatření (např. správná volba brýlí, nebo okluzor), je možné projevy poruchy 

zmírnit nebo odstranit. U těchto poruch se může jednat buď o amblyopii (postihuje 

centrální vidění) anebo strabismus (porucha vzájemné spolupráce obou očí). Největší 

problémy mohou jedinci s touto poruchou pocítit v oblasti sebeobslužných drobných 

činností, např. zapínání knoflíků, zavazování tkaniček, nebo také v oblasti prostorové 

orientace (špatný odhad vzdálenosti, orientace v sešitě atd.) (Ludíková, 2014). 

 

2.1.5 Klasifikace osob se zrakovým postižením 

 V současné době není klasifikace osob se zrakovým postižením příliš jednotná. 

Je nezbytné brát v úvahu obor, ve kterém klasifikace probíhá, dále pak stupeň i rozsah 

postižení. Pro tyto účely vydává Mezinárodní zdravotnická organizace (WHO) klasifikaci 

vymezující zrakové vady podle oblasti postižení (Trnka, 2012).  

Jednotlivé revize se v několikaletých intervalech obnovují. Poslední přezkoumání 

proběhlo na počátku roku 2022. V této souvislosti byla vydána nová revize Mezinárodní 

klasifikace nemocí MKN – 11. Do odevzdání této práce však zatím nebyla přeložena do 

českého jazyka, proto zde uvádíme znění z revize MKN – 10. 
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Kategorie  Druh zdravotního postižení 

1 Střední slabozrakost 

Zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí: maximum menší než 6/18 

(0,30) – minimum rovné nebo lepší než 6/60 (0,10); 3/10–1/10 

2 Silná slabozrakost 

Zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí: maximum menší než 6/60 

(0,10) – minimum rovné nebo lepší než 3/60 (0,05); 1/10-10/20 

3 Těžce slabý zrak 

a) Zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí: maximum menší než 

3/60 (0,05) – minimum rovné nebo lepší něž 1/60 (0,02); 1/20-1/50 

b) Koncentrické zúžení zorného pole obou očí pod 20 stupňů, nebo 

jediného funkčně zdatného oka pod 45 stupňů 

4 Praktická nevidomost 

Zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí 1/60 (0,02), 1/50 až světlocit 

nebo omezení zorného pole do 5 stupňů kolem centrální fixace, i když 

centrální ostrost není postižena 

5 Úplná nevidomost  

Ztráta zraku zahrnující stavy od naprosté ztráty světlocitu až po 

zachování světlocitu s chybnou světelnou projekcí 

Tab. č.1: Klasifikace zrakového postižení dle WHO 
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2.1.6 Kompenzační pomůcky pro osoby se zrakovým postižením 

 Kompenzační pomůcky slouží k usnadnění života nevidomého a kompenzaci 

nedostatečnosti způsobené zrakovým postižením. Bubeníčková, Karásek a Pavlíček 

(2012) je rozdělili do skupin: 

• pomůcky pro usnadnění mobility (bílá hůl, orientační hůl, navigační 

jednotka, akustické hlásiče, orientační majáčky pro nevidomé apod.) 

• pomůcky denní potřeby (indikátory hladiny, světla a barev, rozlišovače, 

zásobníky, čtečky hlasových karet atd.) 

• pomůcky pro zápis Braillova písma (psací stroje pro nevidomé, tabulky na 

psaní Braillova písma, doplňky k výuce Braillova písma atd.) 

• výpočetní technika (počítače se speciálním softwarem, Braillská tiskárna, 

Braillský řádek, digitální čtecí zařízení, digitální zvětšovací lupy apod.) 

• optické pomůcky (brýle, optické čočky, lupy, okluzor atd.) 

 Pro osoby se zrakovým postižením jsou upraveny i některé hračky, hry a pomůcky 

pro volný čas, např.: Člověče, nezlob se, šachy, mariáš, hlavolamy. Dále jsou velmi 

oblíbené hmatové knihy, které rozvíjí prostorové a hmatové vnímání. Pro komunikaci 

používají mobilní telefon s hlasovými výstupy. V současné době jsou jedinci zařazováni 

i do pohybových aktivit. I pro tyto účely je řada sportovního vybavení adekvátně 

upravována, např. tandemové kolo (dvojkolo) apod. (Bubeníčková, Karásek, Pavlíček, 

2012).  
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2.2 SPECIFIKA KOMUNIKACE OSOB SE ZRAKOVÝM 

POSTIŽENÍM  

 

2.2.1 Komunikace  

  Jednou z nejdůležitějších lidských schopností je umění komunikovat, 

které je nezbytným nástrojem k přežití člověka ve společnosti. „Komunikace nám 

umožňuje poznávat sebe sama i okolní svět, jejím prostřednictvím jsme také poznáváni a 

současně můžeme ovlivňovat a být ovlivňovány okolním prostředím.“ (Konečná, 2009) 

Komunikací jsou informace předávány vědomě či nevědomě. Používají se k tomu nejen 

slova ale i mimika, gesta, pohyby a výrazy (Konečná, 2009). 

 Komunikace je procesem dorozumívání. Tento proces může být ve formě 

vzájemné výměny informací nebo ve formě projevů. K této výměně dochází v rámci pěti 

oblastí (DeVito, 2008): 

a) intrapersonální – komunikace, kterou vede jedinec sám se sebou 

b) interpersonální – mezilidská komunikace (vzájemná výměna informací 

mezi lidmi), rozhovor 

c) komunikace v malých skupinách (rodina, škola, práce) 

d) veřejná – jedinec komunikuje s větší skupinou lidí (informuje, 

přesvědčuje) 

e) masová – komunikace vycházející z jednoho zdroje určená mnoha 

příjemcům (po celém světě) 

  Každý proces komunikace je veden ke konkrétnímu cíli a za určitým záměrem. 

Jelikož tyto procesy bývají velice složité, dochází tak k různým záměnám nebo střídání 

jednotlivých cílů.  

 Pro snadnější pochopení komunikace byly vytvořeny různé modely, které 

pomáhají tento proces zjednodušit. DeVito (2008) popsal konkrétní modely, které 

zachycují mezilidskou komunikaci:  

• Lineární – na komunikaci se nahlíží jako na jednosměrný tok informací od 

komunikátora ke komunikantovi. Komunikátor (mluvčí) informace 

sděluje a komunikant (posluchač) je přijímá. Tento typ je možné nazvat 

jednostrannou či jednosměrnou komunikací. Informace, které jsou 
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v procesu komunikace předávány a přijímány se nazývají komuniké. 

Mohou mít formu verbální (mluvenou) nebo nonverbální (projevy těla, 

barvy, oblečení). 

• Interakční – pozice mluvčího a posluchače se střídají. Sdělování a 

naslouchání informací se považuje za oddělené, tzn. Vzájemně se 

nepřekrývají. Zde se setkáváme se zpětnou vazbou ze strany komunikanta. 

Jedná se o oboustrannou komunikaci.  

• Transakční – nelze nekomunikovat, jsou zde informace vysílány a 

přijímány. Do tohoto modelu můžeme zařadit různé rozhovory, diskuse a 

projevy. Je zde nejlépe vidět propojení mluvčího a posluchače (Konečná, 

2009). 

 Komunikaci je možné dále rozdělit na verbální a nonverbální. Oba tyto způsoby 

se vzájemně doplňují a podporují. Podle Hlouškové (1998) se z 90 % komunikujeme beze 

slov (nonverbálně) a pouze ze zbývajících 10 % používáme slova (verbální komunikaci) 

(Hloušková, 1998). 

 

2.2.2 Verbální komunikace 

 Verbální komunikací je myšleno vyjadřování pomocí slov, prostřednictvím 

jazyka. Je nezbytnou součástí každodenního života, umožňuje okamžitou zpětnou vazbu 

a bezprostřednost. Můžeme ji rozdělit na přímou nebo zprostředkovanou, mluvenou nebo 

psanou a živou nebo reprodukovanou. Je důležité vědět, že při jakékoli komunikaci je 

smysl slov vždy dotvářen neverbálními prostředky a zabarvením řeči (Mikuláštík, 2010). 

 I když je verbální komunikace do značné míry o jazykových dovednostech, je 

také o schopnosti naslouchat a prezentovat se. Tyto důležité vlastnosti ovlivňují účinnost 

verbální komunikace, a jak je zpráva vnímána (Bussines Terms):  

• srozumitelnost 

• výška a tón hlasu 

• rychlost mluvení 

• výběr slov (slovní zásoba) 

 Dále se u verbálních sdělení mohou uplatňovat paralingvistické faktory, jako 

např.: hlasová intonace (např. ironická), emocionální zabarvení hlasu (chvějivý hlas 
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ukazující vzrušení), doprovodný mimický výraz (koketní) nebo také různé vsuvky jako 

„mhm“, hekání a jiné hlasové projevy (Nakonečný, 2009). 

 Obor, který zkoumá doprovodné rysy verbální komunikace se nazývá 

paralingvistika. Tyto rysy podstatně ovlivňují význam a smysl komunikování, jak na 

straně odesílatele, tak na straně příjemce (Mikuláštík, 2010). 

 

2.2.3 Nonverbální komunikace  

 Nonverbální komunikace, nebo také neverbální či mimoslovní, je proces 

dorozumívání se mimoslovními prostředky. Komunikace bývá vyjadřována a informace 

jsou získávány z celkových pohybů člověka, jeho gest, mimiky, činnosti očí, dotyků a 

zaujímání vzdálenosti, bývá to nazýváno řečí těla (Vymětal, 2008). K nonverbální 

komunikaci dochází, i když daný jedinec mlčí a nemá v úmyslu cokoliv říct  

(DeVito, 2008). 

 „Většinu neverbálních signálů se člověk naučí už v dětství, zejména kopírováním 

svých rodičů (pokud jedinec vědomě nepracuje na svém neverbálním chování, 

zafixovávají se u něj takové signály, které získal od svých rodičů, má podobná gesta jako 

otec nebo matka, má podobnou mimiku, udržuje přibližně shodnou vzdálenost při 

komunikaci, jako to dělali jeho rodiče…)“ (Mikuláštík, 2010). 

 V oblasti mimoslovní komunikace se uplatňují především dotyky, které můžeme 

rozdělit do skupin (Nakonečný, 2009): 

• údery nebo uhození 

• pohlazení  

• potřásání rukama nebo líbání při zdravení a loučení 

• držení se, např. za ruce (při přátelství) 

• směr pohybu druhého lze ovlivnit vedením za ruku nebo loket 

 DeVito (2008), Vymětal (2008) a Mikuláštík (2010), popisují, že neverbální 

zpráva může ve vztahu k verbální zprávě plnit určitou funkci: 

• opakování a zesílení (Kolik je hodin? – Čtyři! A současně zvedneme čtyři 

prsty) 

• odporování (chování jiné, než co jedinec říká) 
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• reagování na verbální sdělení (radostné poskakování, zatnutá pěst se 

zvednutým palcem) 

• důraz nebo doplnění (verbální projev doplněn poklepáním na stůl atd.) 

• regulace (oční kontrola pozornosti posluchačů) 

• vyjadřování nemocí (smutek, radost, strach apod.) 

• tvoření dojmu o sobě (image, prostředí, činy apod.) 

 Nonverbální komunikace může probíhat i bez komunikace verbální. Jejich 

používání závisí na konkrétních situacích. V některých případech je vhodné verbální 

komunikaci upozadit a zvolit spíše komunikaci nonverbální a naopak. Existuje řada 

ucelených systémů pro neverbální komunikaci, např. při zásahových operací armády, při 

potápění nebo při dorozumívání osob se zdravotním postižením (De Vito, 2008). 

 

2.2.4 Komunikace s osobami se zrakovým postižením  

 Vývoj řeči bývá u dětí se zrakovým postižením narušen jak v oblasti porozumění, 

tak v oblasti aktivního řečového centra. Dítě začíná věci kolem sebe pojmenovávat a 

slova se pro něj stávají symbolem věcí. Řeč se později stává hlavním kompenzačním 

prostředkem (Finková, 2012). 

 Při komunikaci s jedinci se zrakovým postižením je důležité, že verbální kontakt 

předchází kontaktu fyzickému. Proto by měly být dodrženy následující zásady: 

• představit se jménem (identifikovat se) 

• mluvit přímo k dotyčnému jedinci (osoba se zrakovým postižením 

snadno vycítí že komunikace není směřována k němu a vyvolá to 

nepříjemné pocity) 

• volit přesné pokyny při popisu pohybů nebo změny místa (ne 

tady/támhle, ale vpravo/vlevo)  

• nevyhýbat se slovům souvisejícím s viděním (je vždy lepší říci 

podívej/koukni, než ohmatej si/představ si) 

• dát jedinci se zrakovým postižením dostatek času pro samostatné jednání  

 Vnímání bez pomoci zraku je pro osoby se zrakovým postižením obtížné a 

komplikované. Jedinci jej musí nahradit zejména vnímáním hmatovým, které je ovšem 

mnohem pomalejší než zrakové. Urychlování jednotlivých činností se tak stává 
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pro zrakově postižené kontraproduktivní – nemají možnost jednat samostatně, v klidu se 

zorientovat nebo se obsloužit.  

 Jedinci se zrakovým postižením chtějí žít a být vnímáni jako samostatní a 

nezávislí. Pro každého rehabilitovaného zrakově postiženého by nemělo být problémem 

samostatně vykonávat každodenní činnosti potřebné k jeho životu. Často ale dochází 

k nadměrnému sdělování rad a povzbuzování od okolí, aniž by to bylo dotyčným 

příjemné (Wiener, 2007). 

  Pokud má být osobě se zrakovým postižením nabídnuta pomoc, je důležitá 

komunikace (např. položit otázku, kam chce doprovodit a jak to nejlépe udělat). Finková 

(2012) uvádí body, které jsou zásadní pro komunikaci při vedení nevidomého: 

• Zjistit, jakou paži při doprovodu jedinec preferuje. Nevidomý půjde 

z bezpečnostních důvodů asi o půl kroku za průvodcem. 

• Nevidomý jedinec se nesmí stát při chůzi pasivním, měl by reagovat 

na případné pokyny. 

• Nevidomý by měl být veden na bezpečnější straně, např. dál od rušné 

vozovky apod. 

• Při chůzi by měl být nevidomý upozorňován na změny a překážky na trase 

(ze schodů, do schodů, do kopce atd.) 

 Pokud je osoba se zrakovým postižením soustředěna na určitou činnost, je možné 

že nabízená pomoc bude odmítnuta. 

 Při kontaktu s jedincem se zrakovým postižením, který má u sebe vodícího psa, 

je nezbytné dodržovat určitá pravidla:  

• vyvarovat se fyzickému kontaktu se psem bez vědomí majitele 

• vodícího psa nevyrušovat při práci 

• nedožadovat se jeho pozornosti, např. mlaskáním, voláním 

 Chceme-li pomoct nevidomému člověku, kterého vede vodící pes, nejprve ho 

oslovíme a zeptáme se, zda pomoc potřebuje (Bubeníčková, Karásek, Pavlíček, 2012). 
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2.3 PLAVECKÁ VÝUKA OSOB SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM 

 

2.3.1 Plavecká výuka 

 Plavecká výuka je proces, při kterém se jedinec naučí bezpečně zvládnout pohyb 

ve vodním prostředí a dokáže si osvojit a rozvinout plavecké dovednosti (Čechovská, 

Miler, 2001). Cílem plavecké výuky je zajistit bezpečné zvládnutí vodního prostředí i při 

nepříznivých podmínkách. Je tedy důležité zaměřit se nejen na plaveckou lokomoci, ale 

i na technickou úroveň dalších dovedností (které pomohou např. při náhlém pádu do vody 

s následnou orientací pod vodou a s provedením účelné změny polohy).  Osvojené 

plavecké dovednosti se využívají při bezpečném pobytu a pohybu ve vodě, k podpoře 

zdraví, regeneraci a rozvoji kondice (Čechovská, 2003). 

 Mezi základní plavecké dovednosti patří (Čechovská 2003): 

• plavecké dýchání (nádech, výdech, správný rytmus) 

• plavecká poloha (splývavá poloha na břiše a na zádech s výdrží) 

• orientace ve vodě (potápění) 

• skoky (skoky, pády – sed, dřep, ze stoje) 

• osvojení prvků záběrových pohybů (rozvoj pocitu vody) 

 Tyto dovednosti jsou důležitým předpokladem pro zvládnutí následného nácviku 

plaveckých způsobů. Dovednosti probíhají při každé plavecké výuce, u všech věkových 

kategorií (i u dospělých neplavců). Zanedbáním těchto plaveckých dovedností vede 

k nejistým plaveckým pohybům a lokomoci (Čechovská, Miler, 2001). 

 Plaveckou výuku Čechovská a Miler (2008) rozdělují na 3 etapy: 

• Přípravná plavecká výuka – cílem je adaptace na vodní prostředí a 

nácvik základních plaveckých dovedností, je zde také zahrnuto tzv. 

kojenecké „plavání“, do kterého můžeme zařadit aktivity ve vodě 

s nejmenšími dětmi. 

• Základní plavecká výuka – obsahem této etapy je rozvoj dílčích 

plaveckých dovedností a nácvik některého plaveckého způsobu (kraul, 

prsa nebo znak), zde se nenacvičuje technika závodní, ale technika 

plaveckých způsobů v základní struktuře (velmi jednoduché). 
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• Zdokonalovací plavecká výuka – základem je posílení techniky plavání 

osvojeným plaveckým způsobem. Dále probíhá nácvik dalších plaveckých 

způsobů, rozšíření plaveckých dovedností, např. v oblasti aplikovaného 

plavání (zdravotní, záchranné plavání) a rozvoj pohybových schopností ve 

vodě (kondice). 

 Zvláštní význam v plavecké výuce mají plavecké pomůcky. Kunst, Lehocký a 

Čechovská (2008) je rozdělili podle funkce, kterou mají v jednotlivých etapách a fázích 

plavecké výuky: 

• v přípravné plavecké výuce (pro motivaci a pozitivní prožitek z vody) 

o pro lovení (tyčky, hokejové puky, kroužky atd.) 

o k lezení, přelézání, podlézání (obruče, plavecké žíněnky, 

překážkové dráhy) 

o pro nácvik základních plaveckých dovedností (plavecké desky, 

pásky, piškoty, kolečka atd.) 

• v základní plavecké výuce (podpora plavecké polohy, usnadnění nácviku 

záběrových pohybů) 

o pomůcky rozvíjející pohybové schopnosti (ploutve, packy) 

• ve zdokonalovací plavecké výuce  

o speciální pomůcky pro záchranné, zdravotní a kondiční plavání 

(plavecké nudle, kruhy apod.) 

  

2.3.2 Plavecká výuka osob se zrakovým postižením 

 Před zahájením každé hodiny je důležité seznámit se s aktuálním zdravotním 

stavem plavce a jeho kontraindikacemi. Pro překonání obav z neznámého prostředí 

zahajujeme výcvik cvičeními ke zvládnutí vodního prostředí. Jsou to např. nácvik 

bezpečného vstupu do vody nebo cvičení pro tolerování vody na obličeji. Dále 

pokračujeme s prvky plaveckého dýchání (nácvik nádechu a výdechu). Po zvládnutí 

těchto dovedností a získání jistoty ve vodním prostředí navazuje polohování a nácvik 

plaveckých způsobů (Janečka, 2010). 

 Zrakově postižení sportovci plavou všemi způsoby. U některých plavců se ale 

může lišit start, či obrátka. Startovní skok může být proveden ze startovních bloků, 
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z místa vedle startovního bloku nebo z vody (plavec musí být vždy v kontaktu s okrajem 

bazénu). Při zajištění správného startu musí být vždy zachován naprostý klid. K obrátce 

někteří plavci vyžadují asistenci druhé osoby (tapper), která plavce upozorní na obrátku 

poklepem hole na určené místo na jeho těle – hlava, rameno (tapping). Plavcům 

s klasifikací S11 může tapper pomoci na startovní blok, nesmí však předávat trenérské 

pokyny (Trnka, 2012). 

 

 

Obr. č. 2: Tapping 

  

Specifická pravidla plaveckých způsobů pro zrakově postižené plavce 

 Trnka (2012) uvádí následující specifická pravidla plaveckých způsobů pro osoby 

se zrakovým postižením: 

• Prsa – plavci kategorií S11 a S12 mohou mít při dohmatu potíže (plavec 

se vyskytuje těsně u dělícího lana), nejsou diskvalifikováni. 

• Motýlek – pokud plavci kategorií S11 a S12 plavou příliš těsně u dělícího 

lana, mohou mít problémy s přenosem paží nad hladinou. Plavec je 

diskvalifikován pouze pokud použije lano k posunu vpřed. 

• Volný způsob, znak – u těchto způsobů nemají plavci žádná specifická 

pravidla, pouze při obrátce pomáhá tapper. 
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2.3.3 Klasifikace plavců se zrakovým postižením 

 Sportovci se zrakovým postižením jsou rozděleni do tří skupin podle ostrosti 

zraku a velikosti zrakového pole. Skupiny jsou označeny: B1, B2 a B3 (B – blind = 

nevidomý) (Trnka, 2012). 

 Každý, kdo má zhoršený zrak, nemusí být zařazený do některé ze skupin. V ČR 

existuje ještě čtvrtá skupina B4. Jedinci zařazeni do této skupiny se nemohou účastnit 

mezinárodních soutěží, pouze těch pořádaných v ČR (jako skupina open).  

 Tyto skupiny (B1, B2, B3) jsou konkrétně v plaveckých soutěžích označovány 

jako S11, S12 a S13 (S – swimming = plavání), rozdělení ve skupinách zůstává stejné, 

liší se pouze označení. Každý plavec je klasifikován oprávněným očním lékařem 

(oftalmologem).  

 Všechny klasifikace jsou prováděny u oka s lepšími zrakovými schopnostmi a se 

všemi pomůckami (všichni soutěžící, kteří používají brýle nebo kontaktní čočky je musí 

mít i při klasifikaci, ať už je chtějí během soutěže nosit nebo ne) (IPC Swimming, 2005). 

 Pro zrakově postižené jsou uznávány tyto třídy (IPC Swimming, 2005): 

• Skupina S11 (B1) – bez světlocitu i se světlocitem u obou očí, ale bez 

schopnosti rozpoznat tvar ruky z jakékoliv vzdálenosti a v jakémkoliv 

směru. 

• Skupina S12 (B2) – od schopnosti rozpoznat tvar ruky až po zrakovou 

ostrost 2/60, dále zorné pole menší než 5 stupňů. 

• Skupina S13 (B3) – od zrakové ostrosti 2/60 až po zrakovou ostrost 6/60, 

dále zorné pole větší než 5 stupňů a menší než 20 stupňů. 
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3 CÍLE, ÚKOLY A VÝZKUMNÉ OTÁZKY 

 

3.1 CÍL PRÁCE 

 Cílem práce bude analyzovat komunikaci mezi instruktorem a žákem se 

zrakovým postižením v plavecké výuce. Získané poznatky přispějí k objektivizaci 

představ o činnosti instruktora a jeho komunikaci při vedení lekcí plavání osob se 

zrakovým postižením. 

 

3.2 ÚKOLY PRÁCE 

 Pro realizaci výzkumu byly stanovené tyto úkoly: 

• Provést rešerši odborné literatury podávající informace k řešenému problému. 

• Stanovit výzkumný soubor. Oslovit instruktorku plavání a osobu se zrakovým 

postižením ohledně pořízení videozáznamu. 

• Podat žádost k Etické komisi za účelem schválení výzkumu. 

• Zvolit období pro sběr dat. 

• Pořídit video a audiozáznam z lekce plavání s osobou se zrakovým 

postižením.  

• Pořídit a následně udělat transkripci rozhovoru s dívkou se zrakovým 

postižením. 

• Zpracovat teoretickou část práce.  

• Kódování plavecké lekce pomocí metody MADI. 

• Analyzovat výsledky kódovaných videozáznamů. 

• Vyhodnotit závěry. 

• Sepsat závěrečnou práci.  
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3.3 VÝZKUMNÉ OTÁZKY 

Pro řešení tohoto výzkumného souboru jsme stanovili následující výzkumné otázky: 

 

1) Jaká forma chování bude u instruktorky plavání převládat? 

 Předpokládáme, že nejčastější formou chování instruktora bude instrukce a 

korekce. 

 

2) Jaký druh činnosti bude nejčastější v didaktické interakce? 

 Domníváme se, že nejčastějším druhem bude učební činnost. 

 

3) Jakou formou pohybového chování instruktorky (ukázky cvičení) ve výuce plavání 

bude dívka preferovat? 

 Předpokládáme, že dívka bude preferovat ukázky pomocí hmatu (osahání si 

instruktorky při jednotlivých činnostech). 
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4 METODIKA VÝZKUMU 

 

4.1 CHARAKTERISTIKA VÝZKUMU 

 Výzkumný soubor tvořila jedna instruktorka plavání a jedna dívka se zrakovým 

postižením.  

 

Instruktorka XY  

 Instruktorka plavání má téměř 20letou praxi s výukou a tréninkem plavání jak 

intaktních osob, tak i s jedinci se zrakovým postižením. Je držitelkou profesní licence 

akreditovaný cvičitel plavání, trenérkou plavání III. třídy a akreditovaným instruktorem 

pro pohybový, sociální a psychický rozvoj kojenců, batolat a dětí předškolního věku. 

Působí v plaveckém klubu a v plavecké škole v Českých Budějovicích. 

 

Proband se zrakovým postižením  

 U dívky se zrakovým postižením se problémy se zrakem začaly projevovat již ve 

3 letech. První zhoršení zraku se projevilo na levém oku, pro procvičování postiženého 

oka nosila na pravém oku okluzor. Ke zlepšení nedošlo. Ke zhoršení zraku se přidaly i 

psychické a fyzické problémy (střevní chřipky, bolesti břicha, únava, apatie, nedostatek 

energie).  V 5 letech přišla o zrak na obou očích a následně ji byl diagnostikován tumor 

na mozku. I přes četné operace, k úplné obnově zraku nedošlo. Nejdříve rozlišovala pouze 

světlo, tmu a lehce nějaké tvary. Postupně byl zrak stimulován a pomocí tréninku a 

zrakové terapie má v současné době na pravém oku zbytky zraku a čte a píše velikostí 2,5 

cm. Je integrována do klasické školy a žije aktivním životem.  
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4.2 METODY PRÁCE 

 Vzhledem ke stanovenému cíli práce a k výzkumným otázkám jsme v práci 

využili následující výzkumné metody: 

• Zúčastněné pozorování – přímá účast na plavecké lekci s dívkou se 

zrakovým postižením 

• Pořizování videozáznamů – pořízení videozáznamu z plavecké lekce 

• Pořizování audiozáznamů – pořízení audiozáznamu z plavecké lekce a 

rozhovoru 

• Rozhovor / interview  

• Nezúčastněné pozorování – použito při analýze video a audiozáznamu z 

plavecké lekce 

• Metoda modifikované analýzy didaktické interakce (MADI) – kódování 

plavecké lekce  

• Transkripce z pořízeného rozhovoru 

 

 Pro zpracování této práce byly využity metody kvantitativního a kvalitativního 

výzkumu. „Zjednodušeně řečeno, nástrojem kvantitativního výzkumu je dotazník, 

zatímco kvalitativní výzkumníci používají rozhovor. Takovéto pojetí vede ke značnému 

zjednodušení odlišností obou metodologických přístupů, například rozhovor můžeme 

s úspěchem použít v obou zmiňovaných výzkumných přístupech, záleží však na jeho 

účelu a podobě. Cílem hloubkového a polostrukturovaného rozhovoru je získat detailní a 

komplexní informace o studovaném jevu (kvalitativní přístup), zatímco účelem 

standardizovaného strukturovaného rozhovoru je položit všem respondentům  

několik identických otázek ve stejném pořadí (kvantitativní přístup)“  

(Švaříček, Šeďová, 2014, 13). 

 

Zúčastněné pozorování   

 Zúčastněné pozorování je jednou z nejdůležitějších metod kvalitativního 

výzkumu. Tímto pozorováním je možné popsat co se děje, kdo nebo co se účastní dění, 

kdy a kde se věci dějí a jak se objevují a proč. Pozorovatel se sám účastní dění v sociální 

situaci, kde se předmět výzkumu projevuje (Hendl, 2016). „To vede k těsnějšímu 
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přiblížení k předmětu a k možnosti odhalit vnitřní perspektivy účastníků“  

(Hendl,  2016, 197).  

 „Zúčastněné pozorování můžeme definovat jako dlouhodobé systematické a 

reflexivní sledování probíhajících aktivit přímo ve zkoumaném terénu s cílem objevit a 

reprezentovat sociální život a proces“ (Šeďová, Švaříček, 2014, 143).  

 V případě naší práce probíhalo zúčastněné pozorování formou přímé účasti na 

lekci plavání s dívkou se zrakovým postižením. Spolu s pozorováním byl pořízen 

videozáznam a audiozáznam z plavecké lekce. 

 

Pořizování video a audiozáznamu 

 Pořizování videozáznamu je jednou z metod používání sběru dat, které nám 

ukazují situace v daných kontextech. Videozáznam je často využívanou metodou 

v pedagogickém výzkumu. K základnímu vybavení pro pořízení kvalitního záznamu patří 

videokamera a paměťová karta. Pořizování videozáznamu je vedeno druhem a cílem 

výzkumu. S ohledem na cíl je nutné zvolit vhodné doplňky ke kameře, např. stativ, 

mikrofon či náhradní baterie.  Je doporučeno, aby každý kameraman, který se bude 

podílet na výzkumu, absolvoval školení (Švaříček, Šeďová, 2014). 

 Ke sběru dat z plavecké lekce byl kromě natočeného videozáznamu použit 

audiozáznam. Z důvodu velkého hluku na plaveckém bazénu byl audiozáznam nahrán na 

diktafon s mikrofonem. Po sběru dat a střihu na 5sekundová videa následovala jejich 

analýza. 

  

Rozhovor / interview 

 „Rozhovor je nejčastěji používanou metodou sběru dat v kvalitativním výzkumu. 

Používá se pro něj označení hloubkový rozhovor, jež můžeme definovat jako 

nestandardizované dotazování jednoho účastníka výzkumu zpravidla jedním badatelem 

pomocí několika otevřených otázek“ (Šeďová, Švaříček, 2014, 159).  

 Rozhovor s dívkou se zrakovým postižením se uskutečnil po plavecké lekci 

v prostorách auly plaveckého stadionu v Jižních Čechách. Byl nahrán na diktafon a 

později byla provedena jeho transkripce. 
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Nezúčastněné pozorování  

 Při nezúčastněném pozorování sledujeme probíhající interakci, aniž by nás 

pozorovaní jedinci viděli. „Pozorovat a být nepozorován je umožněno díky technickým 

prostředkům (polopropustné zrcadlo, videokamera), což může omezovat kvalitu 

pozorování“ (Švaříček, Šeďová, 2014, 145). Další aspekty, díky kterým může být proces 

získávání informací obtížnější, jsou např. postoje účastníku a jejich vnímání  

(Hendl, 2014). 

 Pro náš výzkum bylo použito nezúčastněné pozorování k analýze a kódování 

plavecké lekce instruktorky metodou MADI. Videozáznamy, které jsme pořídili a 

sestříhali, jsme přehráli pomocí multimediálního přehrávače VLC media player. 

 

Metoda modifikované analýzy didaktické interakce (MADI) 

 Metoda modifikované analýzy didaktické interakce (MADI) vznikla 

zjednodušením analýzy didaktické interakce (ADI). Metoda ADI byla vyvinuta pro 

potřeby hodnocení vyučovacího procesu. Jádro tvoří kategoriální systém pozorování. 

Byla vyvinuta na UK FTVS a je tvořena 9 kategoriemi. Pro potřeby hodnocení 

pedagogických výstupů se zredukovaly kategorie ADI na ty, které jsou pokládány za 

nejdůležitější pro osvojení pedagogických dovedností (Dobrý a kol., 1996). 

 Süss a Marvanová (2009) popisují, že MADI byla vytvořena pro potřeby 

hodnocení pedagogických výstupů a zredukována pouze na kategorie, které jsou 

nejdůležitější pro osvojení didaktických dovedností. Na rozdíl od původní ADI je zde 

záznam pořizován pomocí videa.  

 Kategorie jsou zredukovány na: 

• První kategorie – formy učitelova chování, které tvoří zjevnou část jeho 

činnosti. Do první kategorie patří následující subkategorie: instrukce, 

korekce, zpětná informace, pozorování, oznámení, dotaz, recepce, 

posuzování, spoluúčast a nejasná situace. 

• Čtvrtá kategorie – zařazeny pouze ty subkategorie, které se budou 

opakovat ve výstupech studentů: řečový projev, řečový a pohybový 

projev, pohybový projev spojený s mlčením, nonverbální akustický projev 
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a mlčení. Pokud by se vyskytla jiná forma učitelova chování, jedná se o 

subkategorii s názvem „jiná“. 

• Pátá kategorie – „postihuje postojové aktivity a míry vyjádření. Tuto 

kategorii jsme pro celé ADI zjednodušili a rozdělili na dvě podkategorie.“ 

(Süss, Marvanová, 2009, 3). První určuje, zda má projev věcný význam či 

nikoliv (ano, ne).  Druhá posuzuje, zda se jedná o pozitivní (integrační) 

nebo negativní (dominantní) projev. Pokud situaci nelze jednoznačně 

zařadit, je vytvořena subkategorie neutrální.  

• Šestá kategorie – obsahuje druhy činnosti, které jsou předmětem 

didaktické. Zahrnuje subkategorie: učební činnost, organizační činnost a 

jiná činnost. 

• Sedmá, osmá a devátá kategorie – vztahují se k činnosti žáka, skupiny a 

třídy. Obsahují stejné subkategorie a determinují vztah učitele k žákovi 

v didaktické interakci. Subkategorie v následujících kategoriích jsou: 

přímá recepce, nepřímá recepce, výkon činnosti pod přímou kontrolou, 

výkon činnosti bez přímé kontroly, odpověď a vlastní iniciativa.  

 Z původní ADI tak nebyly využity kategorie 2 a 3, tzn. formy chování žáka ve 

funkci a formy chování skupiny žáků ve funkci. 

  

Transkripce textového materiálu 

 Hendl (2014) definuje čtyři způsoby transkripce textového materiálu: 

• Doslovná transkripce – proces převodu mluveného projevu z rozhovoru 

(interview) do písemné podoby. Jedná se o velice časově náročný proces, 

který je pro podrobné vyhodnocení podmínkou. Mluvený projev lze 

převést do opisu, který zachovává dialekt, nebo do spisovného jazyka.  

• Komentovaná transkripce – informace mimo doslovný protokol, např. 

pomocí zvláštních znaků (smích, zdůraznění, pomlky), pomocí zvláštního 

sloupce v dokumentu pro komentář. 

• Shrnující protokol – nezachovává celý text, jistý způsob shrnutí ihned po 

poslechu. Jde zejména o sjednocení úrovně obecnosti podávaných 

informací.  
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• Selektivní protokol – shrnutí informací týkající se pouze určitých věcí a 

zbytek je zamlčen. Kritéria musí být přesně definována a doplněna 

příklady, podle kterých lze pracovat. 

 V naší práci byl rozhovor přepsán formou doslovné transkripce.  
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4.3 POSTUP PRÁCE  

 

4.3.1 Pořizování video a audiozáznamu plavecké lekce a rozhovoru s dívkou 

se zrakovým postižením 

 Natáčení lekce proběhlo na plaveckém bazénu v Jihočeském kraji. Plavecká lekce 

nejdříve proběhla ve výukovém bazénu s rozměry 10 x 20 m. V tomto bazénu proběhl 

rozvoj plaveckých dovedností. V závěru plavecké lekce proběhl přesun na velký 

plavecký bazén s rozměry 20 x 50 m. V této části lekce došlo k zopakování plaveckého 

způsobu prsa.  

 Sběr dat pořízením videozáznamu proběhl v rámci jedné plavecké lekce v délce 

necelých 30 minut. Pro pořízení videozáznamů byl použit mobilní telefon Iphone 11 a 

diktafon Panasonic. Natáčení se uskutečnilo s jedním zastavením, při přesunu 

z výukového bazénu do plaveckého bazénu.  

 Rozhovor proběhl v aule plaveckého bazénu. Byl nahrán na stejný diktafon jako 

byla nahrána plavecká lekce. Rozhovor byl proveden pomocí otevřených otázek. 

 

4.3.2 Kódování plavecké lekce 

 Pro kódování pořízeného videozáznamu plavecké lekce jsme využili metodu 

MADI. Činnost instruktora a probanda je zanesena do programu v Microsoft Excel. Před 

použitím programu je nezbytné důkladné zaškolení hodnotitele.  

 Po otevření programu je nutné vyplnit jméno hodnotitele, jméno hodnoceného 

studenta (případně instruktorky), učivo, téma výstupu a datum a místo výstupu. V naší 

práci bylo učivo plavání a téma výstupu: „Procvičení základních plaveckých dovedností“. 

 Pokud hodnotitel všechny potřebné údaje vyplnil, je možné zahájit analýzu. 

Hodnocení videozáznamu probíhá po 5 sekundách.  

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

který nabízí tyto možnosti:  

• dalších 5 sekund – ukončení analýzy jednoho záznamu a přepnutí zpět na 

první kategorii, kdy začíná analýza dalších 5 sekund záznamu 
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• stejný čas – pokud ve stejném záznamu proběhlo více didaktických 

interakcí, je možné pokračovat ve stejném časovém úseku  

• ukončení záznamu – úplné ukončení analýzy 

• stejný záznam / opakování – zopakování celé analýzy bez opětovného 

zadávání stejných hodnot  

 

4.3.3 Zpracování výsledných dat 

 Po ukončení celé analýzy program MADI automaticky vytvoří tabulku s danými 

informacemi: 

• vstupní informace 

o jméno a příjmení hodnotitele 

o jméno a příjmení hodnoceného studenta (instruktorky) 

o učivo  

o téma výstupu 

o čas zahájení analýzy 

o datum a místo výstupu 

• výstupní informace 

o čas ukončení (zaznamená se automaticky po ukončení záznamu) 

o kategorie analýzy didaktické interakce 

o celková četnost znaků v kategorii 

o četnost znaků v kategorii vyjádřená v procentech 

 Tento program je velice jednoduchý a propracovaný. Automaticky zpracuje data 

a vyhodnotí je ve výsledných tabulkách. Hodnoty jsou uvedené v absolutní (n JDI) a 

relativní četnosti (% JDI).  

  

4.3.4 Transkripce rozhovoru 

 Pro přepsání rozhovoru byla použita doslovná transkripce. Rozhovor, který byl 

po pořízení přepsán do programu Microsoft Word. Přepsaný rozhovor je vložen ve 

výsledkové části v kapitole 5.7.  
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5 VÝSLEDKOVÁ ČÁST 

 

5.1 VYHODNOCENÍ 1. KATEGORIE MADI 

 Tato kategorie se zaměřuje na formy učitelova chování.  

 Nejvíce zastoupenou subkategorií u instruktorky byla instrukce (33 %). Zpětná 

informace byla druhou nejvíce zastoupenou (22 %), instruktorka často dívku se zrakovým 

postižením chválila, hodnotila vykonanou činnost a informovala o průběhu dané činnosti. 

Další poměrně častou skupinou byla korekce (17 %). Korekcí je myšlena změna či oprava 

prováděné činnosti žáka. Ve 12 % je zastoupeno pozorování, důvodem může být větší 

délka plavecké dráhy. V menší míře se vyskytovaly recepce (7 %) a dotaz (6 %). Jde 

zejména o situace, kdy instruktorka pokládala dívce otázky vztahující se k následujícím 

činnostem. Dívka na tyto otázky odpovídala, v několika případech kladla otázky také ona. 

Oznámení jsme zaznamenali ve 2 %, jednalo se hlavně o upozornění na konec bazénu. 

Spoluúčast (1 %) se objevila především v závěru plavecké lekce v plaveckém bazénu, 

kdy instruktorka plavala vedle dívky. Posuzování a nejasná situace se v plavecké lekci 

vyskytly pouze jednou. 

1.kategorie n JDI % JDI 

Instrukce 121 33 

Korekce 61 17 

Zpětná informace 80 22 

Pozorování 45 12 

Oznámení 7 2 

Dotaz 23 6 

Recepce 24 7 

Posuzování 1 0 

Spoluúčast 3 1 

Nejasná situace 1 0 

celkem 366 100 

Tab. č. 2: Vyhodnocení 1. kategorie MADI 

 

5.2 VYHODNOCENÍ 4. KATEGORIE MADI 

 Čtvrtá kategorie obsahuje formy projevu učitele. 

 Jednoznačně v této kategorii převažoval řečový projev (59 %). Např. tehdy, když 

instruktorka dívce sdělovala instrukce a pokyny k následující činnosti nebo odpovídala 
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na její dotazy. V podobném zastoupení se objevují dvě subkategorie, řečový a pohybový 

projev (21 %) a mlčení (19 %). Řečový a pohybový projev se objevil např. při kontaktní 

dopomoci u vysvětlování daného cvičení anebo při korekci prováděné činnosti. Jak už 

jsme zmiňovali výše, další zastoupenou subkategorií bylo mlčení, které se převážně 

objevovalo při pozorování dívky plnící danou činnost. Subkategorie pohybový projev 

spojený s mlčením a jiná se v plavecké lekci vyskytly minimálně. Nonverbální akustický 

projev se neobjevil vůbec. 

4.kategorie n JDI % JDI 

Řečový projev 215 59 

Řečový a pohybový 

projev 77 21 

Pohybový projev 

spojený s mlčením 4 1 

Nonverbální 

akustický projev 0 0 

Mlčení  69 19 

Jiné 1 0 

celkem 366 100 

Tab. č. 3: Vyhodnocení 4. kategorie MADI 

 

5.3 VYHODNOCENÍ 5. KATEGORIE MADI 

 Pátá kategorie je rozdělená na dvě části. V první zjišťujeme, zda projev obsahuje 

věcný význam či nikoliv. U instruktorky převažují projevy s věcným významem, kdy se 

většina vztahovala přímo k dané činnosti.  

 Druhá část ukazuje převahu integračního projevu. Instruktorka veškerý čas 

věnovala dívce, pozitivně ji motivovala a chválila za provedené činnosti. Neutrální projev 

byl zastoupen 71x, jednalo se především o aktivity spojené s pozorováním. Dominance 

se objevila minimálně.  

5. kategorie n JDI % JDI 

Obsahuje projev věcný význam?    
ano  298 81 

ne 69 19 

Jedná se o integrační nebo dominantní projev?   
Integrační 291 80 

Dominantní 4 1 

Neutrální 71 19 

celkem 366 100 

Tab. č. 4: Vyhodnocení 5 kategorie MADI 
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5.4 VYHODNOCENÍ 6. KATEGORIE MADI 

 Velmi četně zastoupenou subkategorií v šesté kategorii byla učební činnost  

(71 %). Jedná se o situace, ve kterých probíhají činnosti jako jsou nácvik, vysvětlení 

činnosti, korekce a zpětná informace. Organizační činnost (9 %) obsahovala pokyny 

k přesunu dívky na jiné místo nebo na druhou stranu bazénu. V subkategorii jiná (20 %) 

se jedná hlavně o činnosti spojené s pozorováním. 

6. kategorie n JDI % JDI 

Učební činnost 258 71 

Organizační činnost 34 9 

Jiná 74 20 

celkem 366 100 

Tab. č. 5: Vyhodnocení 6. kategorie MADI 

 

5.5 VYHODNOCENÍ 7. KATEGORIE MADI 

 Sedmá kategorie je zaměřená na činnost žáka, nejvíce zastoupenou subkategorií 

byla přímá recepce. Instruktorka převážně podávala instrukce, hodnotila a oznamovala 

informace k následující činnosti. Další poměrně zastoupenou skupinou je výkon činnosti 

pod přímou kontrolou, jelikož instruktorka byla s dívkou ve vodě a v blízkém kontaktu, 

dopomáhala jí k dané činnosti. Dále také tato činnost probíhala při přímém pozorování. 

Odpověď jsme zaznamenali v případech, kdy dívce byla položena otázka. Výkon činnosti 

pod nepřímou kontrolou se během lekce vůbec neobjevil, důvodem může být individuální 

výuka (instruktorka se po celou dobu lekce intenzivně věnovala dívce). Vlastní iniciativa 

také nebyla zastoupena. 

7. kategorie n JDI % všech JDI 

Přímá recepce 296 81 

Nepřímá recepce 0 0 

Výkon činnosti pod 

přímou kontrolou 47 13 

Výkon činnosti bez 

přímé kontroly 0 0 

Odpověď 23 6 

Vlastní iniciativa 0 0 

celkem 366 100 

Tab. č. 6: Vyhodnocení 7. kategorie MADI 
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5.6 VYHODNOCENÍ 8. A 9. KATEGORIE MADI 

 Osmá kategorie se věnuje činnosti skupiny či třídy a determinuje vztah učitele 

v didaktické interakci ke skupině. Devátá kategorie determinuje vztah učitele 

v didaktické interakci ke třídě.  

 Jelikož součástí výzkumu byla plavecká lekce pouze s jedním probandem, nebyly 

kategorie 8 a 9 při analýze lekcí hodnoceny. Ve výsledkových tabulkách tak mají 

jednotlivé subkategorie nulovou hodnotu. 

8. kategorie n JDI % všech JDI 

Přímá recepce 0 0 

Nepřímá recepce 0 0 

Výkon činnosti pod 

přímou kontrolou 0 0 

Výkon činnosti bez 

přímé kontroly 0 0 

Odpověď 0 0 

Vlastní iniciativa 0 0 

celkem 0 0 

Tabulka č. 7: Vyhodnocení 8. kategorie MADI 

 

9. kategorie n JDI % JDI 

Přímá recepce 0 0 

Nepřímá recepce 0 0 

Výkon činnosti pod 

přímou kontrolou 0 0 

Výkon činnosti bez 

přímé kontroly 0 0 

Odpověď 0 0 

Tabulka č. 8: Vyhodnocení 9. kategorie MADI  
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5.7 ROZHOVOR S DÍVKOU SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM 

1. Porozuměla jste pokynům, které jste dostávala od instruktorky? 

Ano. 

- Byl popis činností a cvičení srozumitelný, přesný/nepřesný? 

Přesný. 

- Byla organizace lekce vyhovující: směr pohybu, počet opakování apod.? 

Ano, vyhovovalo. 

- Rozuměla jste termínům, které instruktorka během lekce využívala? 

Ano. 

2. Byly instrukce podávané k jednotlivým cvičením adekvátní a dostačující? 

Změnila byste něco? 

Já si myslím, že to stačilo. 

3. Existuje nějaká zvláštnost/pomůcka pro verbální projev instruktora plavání, která 

by Vám lépe mohla pochopit zadání daného pohybového úkolu, korekci, zpětnou 

informaci (lepší vyjadřování, delší výklad cvičení, specifické pokyny nezbytné 

pro výuku osob se zrakovým postižením apod.)? 

O tom jsem popravdě neslyšela. 

4. Bylo pohybové chování instruktorky (ukázka cvičení) adekvátní a dostačující? 

Ano. 

5. Jako formu pohybového chování instruktorky (ukázky cvičení) ve výuce plavání 

preferujete?  

- Ukázka pomocí nějakého předmětu (např. 3D modely, manekýn z výtvarných 

potřeb apod.)? 

- Ukázka provedená instruktorkou a následně podle hmatu (osahání si instruktorky) 

postihnout klíčové momenty daných dovedností nebo činností? 

- Ukázka prováděná přímo s klientem? Instruktor podává kontaktní dopomoc 

klientovi při instrukcích k novým dovednostem nebo činnostem. 

Spíše na nějakém modelu, postavě. Abych si na to mohla sáhnout, jak to 

vypadá. 
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6. Existuje nějaký typ pohybového chování učitele (nonverbální komunikace), která 

by Vám pomohla lépe pochopit instrukce k daným dovednostem nebo činnostem? 

Nevím.  

7. Jaký typ korekce a zpětné informace ve výuce plavání preferujete (slovní, 

hmatem, kontaktní dopomoc apod.) 

Slovní, nejlépe slovy. 
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6 DISKUSE 

 

 V naší práci jsme se zabývali komunikací mezi instruktorem a žákem se 

zrakovým postiženým v plavecké výuce. Jelikož plavecká lekce probíhala individuálně, 

pouze s jedním žákem, je zřejmé, že vztahem determinujícím současně vztah učitele 

v didaktické interakci k žákovi bude převážně přímá recepce. 

 V úvodu našeho výzkumu jsme stanovili tři výzkumné otázky (viz kapitola 3.3). 

 V první otázce jsme se ptali na to, jaká forma chování bude u instruktorky plavání 

převládat. Předpokládali jsme, že nejčastěji zastoupené formy budou instrukce a korekce. 

V případě instrukce se předpoklad naplnil (33 %). Instruktorka důkladně každou činnost 

vysvětlovala, slovně instruovala a informovala o začátku či konci bazénu. Korekce tak 

často zastoupená nebyla (17 %), instruktorka dokázala činnosti dobře popsat, a proto 

následná oprava nebyla potřeba. Častěji, než korekce byla zastoupena zpětná informace 

(22 %). Dívka se zrakovým postižením byla velmi často chválena, hodnocena a 

informována o dané činnosti. Předpoklad u první otázky byl tedy naplněn jen z části.  

 Druhá otázka se vztahovala k činnosti, která je předmětem instruktorky v 

didaktické interakci. Domnívali jsme se, že nejčastějším druhem bude činnost učební. 

Tato domněnka se potvrdila (ze 71 %) a předpoklad byl tedy naplněn. Jednalo se hlavně 

o situace, kdy probíhalo vysvětlení, nácvik, korekce a zpětná informace k dané činnosti. 

Další poměrně zastoupenou skupinou byla činnost „jiná“ (20 %), kdy se jednalo hlavně 

o činnosti spojené s pozorováním.  

 Třetí otázkou jsme se dotazovali dívky se zrakovým postižením na preferovanou 

formu pohybového chování instruktorky v plavecké výuce. Předpokládali jsme, že dívka 

bude preferovat ukázky pomocí hmatu, že pro ni bude příjemnější si instruktorku osahat 

při jednotlivých cvičení. Dívka ovšem preferuje ukázku pomocí modelu. Je pro ni 

příjemnější si sáhnout na zmenšený model, kdy celou postavu drží v ruce, instruktorka ji 

může správně navést.  

 Výzkumem pomocí metody modifikované didaktické interakce (MADI) 

v plaveckých lekcích se věnovala ve své práci Hubená (2012). Porovnávala didaktickou 

interakci mezi učitelkou a dítětem v přípravné plavecké výuce. Výzkumný soubor tvořily 

dvě učitelky mateřské školy a děti ve věku 3-4 let. Zajímavým porovnáním oproti 
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naší práci může být 5. kategorie metody MADI. V obou vyučovacích jednotkách se 

vyskytují celkem vysoké hodnoty jak integračního, tak i dominantního projevu. Někdy 

se hodnoty téměř shodovaly, např. v první vyučovací jednotce u jedné z učitelek 

(integrační 44,44 %, dominantní 44,02 %). V naší práci se vyskytoval převážně projev 

integrační. Lze to vysvětlit tím, že v naší práci proběhla plavecká výuka individuální 

formou.  

 Podobným výzkumem didaktické interakce dle MADI v individuálních 

plaveckých lekcích s osobami se specifickými potřebami se věnovala Nováková (2021). 

Její práce se zabývala didaktickou interakcí dvou instruktorek plavecké výuky dětí 

s poruchou autistického spektra (PAS). Zajímavé porovnání můžeme vidět v 7. kategorii, 

kde byl velmi zastoupen výkon činnosti pod přímou kontrolou. V naší práci převládala 

přímá recepce, dívce se zrakovým postižením bylo spíše příjemnější vše důkladně slovně 

vysvětlit než ukázat kontaktní dopomocí. Dalším zajímavým srovnáním v 7. kategorii je 

subkategorie vlastní iniciativa. V naší práci se tato subkategorie nevyskytla ani jednou, 

dívka spíše odpovídala, než se dotazovala a poslouchala instruktorku.  

 V naší práci se oproti výše zmíněným pracím převážně objevovala forma 

řečového projevu. Důsledkem tohoto výsledku může být, že pro osoby se zrakovým 

postižením je verbální komunikace základem veškeré komunikace s ostatními jedinci a 

vlastně jinak než slovy nelze popsat určitou vykonanou činnost. Plavecká poloha a 

korekce činnosti lze opravit dotekem. Osobám se zrakovým postižením to ale příjemné 

být nemusí.  

 Další metodou sběru dat, která se objevila v naší práci, byl rozhovor. Rozhovor 

proběhl s dívkou se zrakovým postižením po plavecké lekci. Obsahoval různé otázky 

k celkovému projevu instruktorky plavání v plavecké lekci. Rozhovor obsahoval otázky, 

které vyžadovaly víceslovné otevřené odpovědi. Dívka i přes to, jak byly otázky 

položeny, odpovídala jednoslovně a úsečně. Důvodem může být introvertní povaha dívky 

a forma rozhovoru. S odstupem času v pozdějším rozhovoru dodala, že jí příjemnější 

spíše plynulá konverzace než konstruovaný rozhovor.  

 Pro problematiku komunikace osob se zrakovým postižením, která je 

analyzovaná metodou MADI nebyla dosud vytvořena žádná studie. Je tedy obtížné naše 

výsledky porovnávat s ostatními zpracovanými výzkumy pomocí metody MADI, jelikož 

je komunikace s osobami se zrakovým postižením velice odlišná.   
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7 ZÁVĚR 

 

 Cílem práce bylo analyzovat komunikaci mezi instruktorem a žákem se zrakovým 

postižením v plavecké výuce, a přispět tak k objektivizaci představ o činnosti instruktora 

a jeho komunikaci při vedení lekcí plavání osob se zrakovým postižením.  

 I přesto, že jsme pracovali s malým výzkumným souborem, podařilo se nám 

získat potřebné materiály pro provedení výzkumu. Analyzovali jsme komunikaci 

metodou modifikované analýzy didaktické interakce (MADI). Sledovali jsme především 

formy chování a projevu, obsah didaktické interakce a didaktické situace a druhy 

postojové aktivity. Z celkového srovnání nám vyplynulo, že nejčastější formou chování 

je instrukce. Nejvíce zastoupenou formou projevu byl řečový a předmětem didaktické 

interakce byla učební činnost.  

 Před zahájením výzkumu jsme stanovili tři výzkumné otázky a předpokládané 

odpovědi. U první otázky se předpoklad naplnil jen z části. Domnívali jsme se, že 

nejčastěji zastoupenými kategoriemi u formy chování učitele budou instrukce a korekce. 

V případě instrukce se předpoklad naplnil, avšak korekce moc zastoupena nebyla. Častěji 

se objevovala zpětná informace.  U druhé otázky byl předpoklad naplněn, naopak u třetí 

otázky nebyl naplněn vůbec. Předpokládali jsme, že dívka bude preferovat ukázky cvičení 

pomocí hmatu (osahání si instruktorky při jednotlivých činnostech). Dívka ovšem spíše 

preferuje ukázku na nějakém modelu či postavě, aby si to mohla osahat. 

 Vzhledem k tomu, že prací podobného tématu není mnoho, věříme, že výsledky 

získané díky tomuto výzkumu mohou být přínosné pro zkvalitnění komunikace a 

plavecké výuky pro osoby se zrakovým postižením. 

 Díky tomuto výzkumu se dívka se zrakovým postižením opět domluvila 

s instruktorkou na zahájení pravidelných plaveckých lekcích. Pár let zpátky se aktivně 

věnovala plavecké výuce. Díky zdravotním komplikacím ale výuku musela přerušit a 

nadále v ní nepokračovat. Nyní již ji žádné komplikace neomezují a může zase plavat.   
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1. SOUHLAS ETICKÉ KOMISE 
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2. INFORMOVANÝ SOUHLAS PROBAND 

Protože si nemůžete přečíst tento text Informovaného souhlasu a přepisy z audiozáznamů 

sama, bude Vám text za přítomnosti třetí nezávislé osoby přečten. V případě Vašeho 

souhlasu Vám tato třetí nezávislá osoba ukáže linku pro Váš podpis.  

 

Vážená paní,  

v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, nařízením Evropské Unie č. 2016/679 

a zákonem č. 110/2019 Sb. – o zpracování osobních údajů a dalšími obecně závaznými 

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

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

2013); Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zejména 

ustanovení § 28 odst. 1 zákona č.  372/2011 Sb.) a Úmluva o lidských právech a 

biomedicíně č. 96/2001, jsou-li aplikovatelné), Vás žádám o souhlas s účastí vaší dcery 

ve výzkumném projektu na UK FTVS v rámci bakalářské práce s názvem Komunikace 

mezi instruktorem a žákem v plavecké výuce osob se zrakovým postižení prováděné na 

plaveckém bazéně v Jižních Čechách – anonymizováno 

Projekt bude probíhat v období: červen 2022 

Výzkum bude realizován v souladu s platnými epidemiologickými opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR. 

 

Projekt není financován. 

 

Cílem bakalářské práce bude analyzovat komunikaci mezi instruktorem a žákem se 

zrakovým postižením v plavecké výuce, a přispět k objektivizaci představ o činnosti 

instruktora a jeho komunikaci při vedení lekcí plavání osob se zrakovým postižením. 

Způsob zásahu bude neinvazivní. 

 

Plaveckou lekci povede instruktorka s dlouholetou praxí pro dívku se zrakovým 

postižením. Z plavecké lekce bude natočen videozáznam. Po lekci proběhne rozhovor 

s hodnocením, z něj bude pořízen audiozáznam. 

 

Doba trvání plavecká lekce bude 30 minut a po lekci bude následovat rozhovor s Vámi. 

Pro plaveckou lekci bude vyhrazena jedna plavecká dráha. Zajistím bezpečnost prostoru, 

ve kterém bude výzkum probíhat. Při pohybu po areálu bazénu budete mít k dispozici 

doprovod. V průběhu plavecké lekce bude na bezpečnost dohlížet instruktorka plavání a 

jedna asistentka. 

 

Rizika spojená s výzkumem nepřesáhnou rizika očekávaná u běžné plavecké výuky, 

kterou jste zvyklá vykonávat. Bezpečnost bude zajištěna standardním způsobem.  

 

Do projektu nemůžete být zařazená, pokud budete mít zranění, akutní (zejména infekční) 

onemocnění nebo jakékoliv onemocnění či omezení pohybového aparátu nebo/a 

v rekonvalescenci po onemocnění či úrazu. Z důvodu současné epidemiologické situace 

a nařízení vlády se výzkumu mohou účastnit pouze osoby očkované proti covidu, toto je 

podmínkou pro vstup na bazén. 

 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.slg.cz/umluva-o-lidskych-pravech-a-biomedicine
http://www.slg.cz/umluva-o-lidskych-pravech-a-biomedicine
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Vaše účast ve výzkumu je dobrovolná a nebude finančně ohodnocená. 

 

S celkovými výsledky a závěry výzkumného projektu se můžete seznámit na emailové 

adrese: hrubakarolina@email.cz  

 

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

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

zpracováním osobních údajů: jméno, příjmení, data z pozorování a rozhovoru, které 

budou bezpečně uchovány na heslem zajištěném počítači v uzamčené složce, přístup 

k nim bude mít hlavní řešitel a vedoucí práce. 

 

Bude získána videonahrávka, audionahrávka a fotografie, které budou bezpečně 

uchovány na heslem zajištěném počítači v uzamčené složce, přístup k nim bude mít 

hlavní řešitel a vedoucí práce. Uvědomuji si, že text je anonymizován, neobsahuje-li 

jakékoli informace, které jednotlivé či ve svém souhrnu mohou vést k identifikaci 

konkrétní osoby – budu dbát na to, aby jednotliví účastníci nebyli rozpoznatelní v textu 

práce. Osobní data, která by vedla k identifikaci účastníků výzkumu, budou do 1 dne po 

testování anonymizována. Získaná data budou zpracovávána, bezpečně uchována a 

publikována v anonymní podobě v práci, případně v odborných časopisech, 

monografiích a prezentována na konferencích, případně budou využita při další 

výzkumné práci na UK FTVS. 

 

Pořizování fotografií/ videí/audionahrávek účastníků: během výzkumu budou pořízeny 

fotografie, videozáznam a audiozáznam. 

 

Fotografie: Anonymizace osob na fotografiích bude provedena rozmazáním obličejů či 

částí těla, znaků, které by mohly vést k identifikaci jedince. Neanonymizované fotografie 

budou bezpečně uchovány na heslem zajištěném počítači v uzamčené složce, přístup 

k nim bude mít hlavní řešitel a vedoucí práce a budou do 1 týdne po pořízení smazány. 

Publikovány budou pouze anonymizované fotografie.  

 

Videozáznam: Pro potřeby tohoto výzkumu bude pořízen videozáznam lekce plavání. 

Pozornost bude zaměřena zejména na činnost instruktora při vedení těchto lekcí. Pořízené 

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

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

vedoucí práce. Data budou uchována u řešitele práce na heslem zajištěném počítači 

v uzamčené složce a budou do 1 týdne po pořízení smazány. 
 

Audionahrávky: K neanonymizovaným nahrávkám bude mít přístup hlavní řešitel a 

vedoucí práce. Audiozáznam z plavecké lekce a z rozhovoru bude nahrán hlavním 

řešitelem na diktafon, bezprostředně poté bude nahrán do počítače a z diktafonu smazán. 

Po přepsání lekce a rozhovoru a anonymizaci osobních dat bude nahrávka smazána do 

týdne od jejího pořízení. Neanonymizovaný nahraný záznam z lekce a rozhovoru bude 

bezpečně uchován pouze u hlavního o řešitele na heslem zajištěném počítači a nebude 

nikde zveřejňován. Po přepsání Vám bude text předložen ke schválení. Zveřejněn bude 

pouze přepsaný, anonymizovaný a Vámi schválený text či jeho části. 

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

 

Jméno a příjmení předkladatele a hlavního předkladatele projektu: Karolína Hrubá    

mailto:hrubakarolina@email.cz
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Jméno a příjemní osoby, která provedla poučení: Karolína Hrubá   Podpis: ................. 

 

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně 

souhlasím s účastí ve výše uvedeném projektu a že jsem měl(a) možnost si řádně a 

v dostatečném čase zvážit všechny relevantní informace o výzkumu, zeptat se na vše 

podstatné týkající se účasti ve výzkumu a že jsem dostal(a) jasné a srozumitelné odpovědi 

na své dotazy. Potvrzuji, že mám platnou zdravotní prohlídku. Byl(a) jsem poučen(a) 

o právu odmítnout účast ve výzkumném projektu nebo svůj souhlas kdykoli odvolat bez 

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

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

informovaného souhlasu. 

 

 

Místo, datum .................... 

Jméno a příjmení účastníka ................................................  Podpis: ............................... 

 

Souhlasím s textem přepsaného a anonymizovaného rozhovoru v rámci výše uvedeného 

výzkumu.  

 

Místo, datum .................... 

Jméno a příjmení účastníka ................................................  Podpis: ................................  
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3. INFORMOVANÝ SOUHLAS INSTRUKTORKA 

Vážená paní,  

v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, nařízením Evropské Unie č. 2016/679 

a zákonem č. 110/2019 Sb. – o zpracování osobních údajů a dalšími obecně závaznými 

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

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

2013); Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zejména 

ustanovení § 28 odst. 1 zákona č.  372/2011 Sb.) a Úmluva o lidských právech a 

biomedicíně č. 96/2001, jsou-li aplikovatelné), Vás žádám o souhlas s Vaší účastí ve 

výzkumném projektu na UK FTVS v rámci bakalářské práce s názvem Komunikace mezi 

instruktorem a žákem v plavecké výuce osob se zrakovým postižením prováděné na 

plaveckém bazéně v v Jižních Čechách – anonymizováno 

 

Projekt bude probíhat v období: červen 2022 

Výzkum bude realizován v souladu s platnými epidemiologickými opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR. 

 

 

Projekt není financován. 

 

Cílem bakalářské práce bude analyzovat komunikaci mezi instruktorem a žákem se 

zrakovým postižením v plavecké výuce, a přispět k objektivizaci představ o činnosti 

instruktora a jeho komunikaci při vedení lekcí plavání osob se zrakovým postižením. 

Způsob zásahu bude neinvazivní. V rámci výzkumného souboru povedete plaveckou 

lekci pro dívku se zrakovým postižením. Z celé lekce bude natočen video a audiozáznam. 

Doba trvání plavecká lekce bude 30 minut.  

 

Výzkumu se nemůžete účastnit s akutním (zejména infekčním) onemocněním či v úrazu 

nebo/a v rekonvalescenci po onemocnění či úrazu.  

 

Z důvodu současné epidemiologické situace a nařízení vlády se výzkumu mohou účastnit 

pouze osoby očkované proti covidu, toto je podmínkou pro vstup na bazén. 

 

Bezpečnost bude zajištěna standardním způsobem. Rizika spojená s testováním 

nepřesáhnou rizika tohoto typu výzkumu. 

Pro plaveckou lekci bude vyhrazená dráha v plaveckém bazénu. Při pohybu po areálu 

bazénu bude mít dívka k dispozici doprovod. V průběhu plavecké lekce budete na 

bezpečnost dohlížet Vy, jako její instruktorka plavání, a jedna asistentka. 

 

Vaše účast ve výzkumu je dobrovolná a nebude finančně ohodnocená. 

 

S celkovými výsledky a závěry výzkumného projektu se můžete seznámit na emailové 

adrese: hrubakarolina@email.cz  

 

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

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

zpracováním osobních údajů. Bude získána: jméno, příjmení, data z pozorování, které 

budou bezpečně uchovány na heslem zajištěném počítači v uzamčené složce, přístup 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.slg.cz/umluva-o-lidskych-pravech-a-biomedicine
http://www.slg.cz/umluva-o-lidskych-pravech-a-biomedicine
mailto:hrubakarolina@email.cz
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k nim bude mít hlavní řešitel a vedoucí práce. Uvědomuji si, že text je anonymizován, 

neobsahuje-li jakékoli informace, které jednotlivé či ve svém souhrnu mohou vést 

k identifikaci konkrétní osoby – budu dbát na to, aby jednotliví účastníci nebyli 

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

výzkumu, budou do 1 dne po testování anonymizována. Získaná data budou 

zpracovávána, bezpečně uchována a publikována v anonymní podobě v bakalářské práci, 

případně v odborných časopisech, monografiích a prezentována na konferencích, 

případně budou využita při další výzkumné práci na UK FTVS. 

 

Pořizování fotografií/ videí/audionahrávek účastníků: během výzkumu budou pořízeny 

fotografie, videozáznam a audiozáznam. 

 

Fotografie: Anonymizace osob na fotografiích bude provedena rozmazáním obličejů či 

částí těla, znaků, které by mohly vést k identifikaci jedince. Neanonymizované fotografie 

budou bezpečně uchovány na heslem zajištěném počítači v uzamčené složce, přístup 

k nim bude mít hlavní řešitel a vedoucí práce a budou do 1 týdne po natočení smazány. 

Publikovány budou pouze anonymizované fotografie. 

 

Videozáznam: Pro potřeby tohoto výzkumu bude pořízen videozáznam lekcí plavání 

dívky se zrakovým postižením. Pozornost bude zaměřena zejména na činnost instruktora 

při vedení těchto lekcí. Pořízené videozáznamy budou sloužit pouze pro zpracování této 

práce, nebudou tedy nikde zveřejněny. Přístup a práci s těmito daty bude mít pouze hlavní 

řešitel práce, případně vedoucí práce. Data budou uchována u řešitele práce na heslem 

zajištěném počítači v uzamčené složce a budou do 1 týdne po pořízení smazány. 
 

Audionahrávky: Pro lepší srozumitelnost bude k videozáznamu pořízen i audiozáznam. 

K neanonymizovaným nahrávkám bude mít přístup hlavní řešitel a vedoucí práce. 

Audiozáznam z plavecké lekce bude nahrán hlavním řešitelem na diktafon, poté bude 

nahrán do počítače a z diktafonu smazán. Po přepsání lekce a anonymizaci osobních dat 

bude nahrávka smazána do týdne od jejího pořízení. Neanonymizovaná nahraná verze 

lekce bude bezpečně uchována pouze u hlavního o řešitele na heslem zajištěném počítači 

a nebude nikde zveřejňována. Po přepsání bude účastníkům výzkumu text předložen ke 

schválení. Zveřejněn bude pouze přepsaný anonymizovaný a účastníkem schválený 

záznam z lekce či jeho části.  

 

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

 

Jméno a příjmení předkladatele a hlavního předkladatele projektu: Karolína Hrubá    

Jméno a příjemní osoby, která provedla poučení: Karolína Hrubá   Podpis: ..................... 

 

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně 

souhlasím s účastí ve výše uvedeném projektu a že jsem měl(a) možnost si řádně a 

v dostatečném čase zvážit všechny relevantní informace o výzkumu, zeptat se na vše 

podstatné týkající se účasti ve výzkumu a že jsem dostal(a) jasné a srozumitelné odpovědi 

na své dotazy. Byl(a) jsem poučen(a) o právu odmítnout účast ve výzkumném projektu 

nebo svůj souhlas kdykoli odvolat bez represí, a to písemně Etické komisi UK FTVS, 

která bude následně informovat předkladatele projektu. Dále potvrzuji, že mi byl předán 

jeden originál vyhotovení tohoto informovaného souhlasu. 
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Místo, datum .................... 

Jméno a příjmení účastníka ...............................................  Podpis: .................................... 

 

Souhlasím s textem přepsaného a anonymizovaného rozhovoru v rámci výše uvedeného 

výzkumu.  

 

Místo, datum .................... 

Jméno a příjmení účastníka ................................................  Podpis: .................................. 
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4. VÝSLEDKY Z METODY MADI 

 


