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Abstrakt 

Název: Komparativní analýza techniky plaveckého způsobu kraul 

Cíle práce: Cílem mé bakalářské práce je provést analýzu dětské techniky kraul, ve které se 

budeme zaměřovat na kvalitu provedení jednotlivých fází pohybů. Dalším cílem je na základě 

provedené analýzy a zjištěných chyb navrhnout a aplikovat technická cvičení k jejich 

odstranění a provést dodatečnou analýzu správné techniky.  

Metodika práce: Byla vykonána komparace plaveckého způsobu kraul u testované osoby 

mladšího školního věku v plaveckém bazénu v Tyršově domě. Plavecká technika kraul byla 

natáčena z levého boku pod hladinou, z levého boku na hladině a následně z čela na hladině. 

Následně jsme získaná data zanalyzovali pomoci aplikace Kinovea a získané záběry byly 

porovnány s optimální modelovou technikou. Následně jsme navrhli vhodná cvičení pro 

zlepšení a korekci zjištěných chyb. Natáčení probíhalo na začátku roku 2022. Poté jsme 

vykonali analýzu získaných výsledků.  

Výsledky práce: Výsledky práce ukazují, že zpětná informace pro děti prostřednictvím 

obrázků, videonahrávky a slovního popisu má výrazně pozitivní vliv na změnu techniky 

kraul. Na základě provedené analýzy techniky jsme diagnostikovali největší chyby v poloze 

těla, dýchání a v pohybech horních a dolních končetin. Na základě několika týdenní 

intervence se nám podařilo opravit chyby v přechodné a záběrové fázi a v době vytažení a 

přenosu. Nepodařilo se nám úplně odstranit chyby, které se vyskytovaly v koordinaci dolních 

končetin a dýchání.  

 

Klíčová slova: plavecký způsob kraul, analýza techniky, plavání, mladší školní věk  

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

Title: Comparative analysis of the swimming technique crawl 

 

Aim: The aim of this thesis is to perform a comparative analysis of the swimming technique 

crawl on a swimmer of younger school age. The comparison will focus on the different parts 

of the body that affect the efficiency of the movement. Another goal is to design and apply 

technical exercises to eliminate them based on the performed analysis and the detected errors 

and to perform an additional analysis of the correct technique. 

 

Methods: A comparison of the swimming technique crawl was performed for a proband of 

younger school age in the swimming pool in Tyrš's house. The swimming technique crawl 

was filmed from the left side under the surface, from the left side on the surface and then from 

the forehead on the surface. Subsequently, we analyzed the acquired data using Kinovea and 

the acquired footage was compared with the optimal model technique. Subsequently, we 

suggested suitable exercises to improve and correct the errors found. The filming took place 

in the beginning of 2022. After that, we performed the analysis of the obtained results. 

 

Results: The results of this work show that feedback to children through pictures, videos and 

verbal description has a significant positive effect on the change of crawl technique. Based on 

the analysis of the technique, we diagnosed the biggest errors in body position, breathing and 

movement in the upper and lower limbs. Based on several weeks of intervention, we were 

able to correct errors in the transitional and engagement phases and at the time of extraction 

and transmission. We were unable to completely eliminate the errors that occurred in the 

coordination of the lower limbs and breathing. 

 

Keywords: swimming method crawl, technique analysis, swimming, younger school age. 
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1 Úvod  

Voda nás ve svých různých podobách fascinuje, jsme k ní přitahováni a zároveň v nás 

vzbuzuje respekt. Je pro nás důležitá a měli bychom k ní mít vztah zvládnutý. Jistotu ve vodě 

pro nás představuje racionální odhad vlastních možností a dobře naučené plavecké 

dovednosti.  

Kvůli těmto důležitým věcem jsem si sportovní plavání oblíbila. Ve vodě jsem byla už od 

svých pěti měsíců a vydrželo mi to až do teď. Začínala jsem kojeneckým plaváním, ke 

kterému jsme s mojí paní trenérkou přidali běh. Nakonec to skončilo tak, že jsem se začala 

věnovat ne úplně známému sportu, a to je moderní pětiboj. Plavání ale vždy byla jakási 

„srdcovka“ a u něj jsem i zůstala.  

Aktuálně se už plavání závodně nevěnuji, ale působím jako trenér ve dvou plaveckých 

školách, kde získávám potřebnou praxi do budoucna. Velmi mě baví věnovat dětem můj 

volný čas a rozšiřovat zásobu jejich plaveckých dovedností. 

K napsání této bakalářské práci mě inspirovala plavecká škola, kde působím. Cílem mé 

bakalářské práce je provedení kinematické analýzy u dítěte, které dlouhodobě vedu. Zaměřím 

se na natočení videa vybraného plaveckého způsobu v několika polohách. Z videa provedu 

analýzu nejčastějších chyb a navrhnu cvičení k jejich odstranění. V několika dalších týdnech 

se budeme snažit pomocí těchto cvičení chyby odstranit, a v rámci kontroly, provedeme další 

analýzu, ze které zjistíme, zda navržená cvičení a provedená intervence měla pozitivní vliv na 

diagnostikované chyby.  
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Teoretická část  

2. Historie plavání  

2.1 Světový vývoj  

Plavání patří k nejstarším a základním pohybovým dovednostem člověka. Člověk podle všeho 

při plavání imitoval pohyby zvířete (psa). Existuje celá řada důkazů, které dokládají velkou 

oblíbenost plavání zejména ve starověkém Egyptě, Řecku a Římě. Mezi početnými 

egyptskými božstvy existovala i bohyně plavání, které říkali „Vejdet“. Plavání bylo pro starý 

Řím i Řecko bráno jako závazek vůči vlasti pro připravenost bránit svoji zemi při útocích 

nepřátel (Olivová, 1989).  

Jedinečné plavecké výkony jsou oslavovány v bájích Ovidiuse a dobových zápisech. 

Nejznámější je pověst o Leandrovi, který každý večer přeplaval za svou manželkou Hérou 

Dardanelskou úžinu, asi 1400 metrů dlouhou. To je místo, kde se stýkají dva kontinenty-

Evropa a Asie, jak uvádí Hoch a Černušák (1968).  

Feudální společnost dokončila úpadek tělesné výchovy. Zásluhu na tom měla křesťanská 

ideologie, která zakazovala jakoukoliv péči o tělo. Lidské tělo se stalo nástrojem ďáblovým a 

podle toho s ním také zacházelo. Raný feudalismus byl proto vyjadřován špínou a morovými 

epidemiemi (Hoch a kol., 1983). 

Zrod sportovního plavání, můžeme říct, že byl kolem poloviny šedesátých let minulého 

století. V té době se začaly zakládat první spolky přátel v Londýně. Tím byl dán základní 

prvek pro soutěžení mezi kluby, studentskými kolejemi i jednotlivci. Počátkem sportovního 

plavání se tak stala Anglie, největší územní mocnost a nejvyspělejší průmyslová země té doby 

(Hoch a kol., 1983). 

2.2 Vývoj plaveckého způsobu kraul  

Plavání v poloze na prsou patří k jednomu z nejstarších způsobu pohybu člověka ve vodě. 

Plavci se snažili omezit brzdící pohyby, proto začali přenášet horní končetiny (dále jen HK) 

vzduchem. Prvním olympijským vítězem v Aténách v roce 1896, byl Maďar Hájos. Jeho 

plavecký styl byl charakteristický hlavou vysoko zdviženou nad hladinou, paže přenášel 

vzduchem a střídavě zabírali. Dolní končetiny (dále jen DK) prováděly nůžkovité pohyby ve 

vodorovné rovině. Mírná rotace těla byla viditelná. Maďarský plavec Halmay se snažil brzdící 

pohyby DK řešit jiným zajímavým způsobem. Plaval pouze pažemi, ale i přes tento 
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„handicap“ byl rovnocenným soupeřem pro ostatní závodníky. Vývoj plavecké techniky 

nohou zakončil Duke Kahanamoku, plavec z Havaje. Jeho plavecká technika se začínala 

podobat té aktuální. Pohyb DK vycházel z kyčelních kloubů, odkud se vlnovitě přenášel do 

uvolněných kotníků (Hoch a kol., 1987).  

2.3 Mezinárodní federace 

V roce 1908 byla zřízena mezinárodní plavecká federace FINA (Fédération Internationale de 

Nation Amateur). Tento čin vytvořil předpoklady pro ohraničení jednotlivých směrnic a 

pravidel, a tím dal základ soutěžení v mezinárodním měřítku. Masový rozvoj plaveckých 

sportů po první světové válce si vyžádalo zřízení územních organizací, které Fina podléhaly. 

Roku 1927 byla založena evropská plavecká liga LEN (Ligue Europeinne de Nation). 

V mezinárodních řídících orgánech zaujímal významné místo československý zástupce Ing.L. 

Hauptman). Z jeho podnětu byla například založena skokanská komise. Za zásluhy byl 

Hauptman v roce 1954 jmenován čestným předsedou FINA a vyznamenán zlatou plaketou 

(Srb, 2018). 

2.4 Plavecké soutěže a růst výkonnosti  

Nejvýznamnější soutěže jsou olympijské hry (dále jen OH). Plavání bylo v roce 1896 oceněno 

tím, že bylo zařazeno do programu OH. Každý plavec plaval, jak uměl. V průběhu dalších let 

se ukázalo, že jednotlivé způsoby plavání jsou různě rychlé, proto se přistoupilo k jejich 

rozdělení.  

Roku 1900 se poprvé soutěžilo ve znaku na OH a v roce 1904 v plavání na prsou. Disciplína 

volný způsob se stala vzorem a sehrála progresivní roli při vývoji nejefektivnější plavecké 

techniky. V roce 1912 se OH poprvé účastnily ženy, a to právě ve zmiňované disciplíně 

„volný způsob“. „V šedesátých letech byl pořad her obohacen o další disciplíny a plavání se 

tak zařadilo mezi sporty s největším množstvím udělovaných medailí“ (Hoch a kol., 1983, 

s.64). 

2.5 Plavání na území ČSSR 

O plavání a jeho výcviku můžeme hovořit až v první polovině 19. století. První plavecké 

závody u nás se konaly v roce 1845, při příjezdu prvního parního vlaku z Olomouce do Prahy. 

V tomto období se pořádaly závody v rámci lidových slavností a měly převážně exhibiční 

charakter. V roku 1896 bylo uspořádáno první mezinárodní mistrovství Zemí koruny české, 

kde zvítězil Eugen Wolf z Wiener Amateur Schwimmclubu. Hlavním programem byla 
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disciplína 2000 metrů volný způsob. Pořadatelé závodu se snažili zvýšit přitažlivost 

plaveckých sportů atraktivními vložkami, například v Roudnici v roce 1902 zařadili do 

pořadu závody na neckách, v sudu a na kládě. Lidé plavání zaujalo a pohlíželi naň jako na 

atrakci. Jedním z nejpopulárnějších závodů té doby, před první světovou válkou byl závod 

Napříč Prahou. První byl uspořádán v roce 1906 a inspiroval se závodem Napříč Paříži (Hoch 

a kol., 1983). 

Závody byly většinou pořádány na vorových plovárnách a na Císařské louce. Mezi nejlepší 

plavce tohoto období patřili bratři Burgermeisterové, Vltavská, Machulková, Rybová a další 

(Srb, 2019).  
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3. Fyzikální vlastnosti vodního prostředí  

Znalost techniky plaveckých způsobů musí vycházet z určitých mechanických principů, jež se 

přímo týkají plavání. Trenér nebo plavec, kterému stačí vědět, jak se jednotlivé plavecké 

způsoby provádějí, ale nezajímá ho, proč tomu tak je, má nedostatek zvídavosti a může dospět 

pouze k průměrnosti (Laughlin, 2013). 

3.1 Odpor prostředí  

Sílu vodního prostředí, která působí proti směru pohybu plavce, nazýváme hydrodynamickým 

odporem, nebo odporem (Hofer a kol., 2016). 

Rozlišujeme tři základní odpory: 

1. Odpor tření: záleží na velikosti obtékaného povrchu a skoro vůbec ho nelze ovlivňovat 

(Motyčka, 2001). Proudění vody může mít dvě základní podoby, nazýváme je 

proudění laminární a turbulentní. Laminární proudění je ustálené proudění kapaliny a 

můžeme ho zkoumat jako komplex vzájemně se nemísících vrstev, které se pohybují 

odlišnými rychlostmi. Turbulentní proudění.  

2. Vlnový odpor: při pohybu plavce na hladině vody se kolem těla a před tělem tvoří 

vlny. K tomu, aby je plavec překonal, potřebuje určité množství energie. Vlnový 

odpor v hloubce výrazně klesne, proto je plavání pod vodou rychlejší než nad 

hladinou. Dosažení optimální polohy těla je výborným předpokladem pro 

minimalizaci vlnového odporu a tím, zvýšení rychlosti (Motyčka, 2001). 

3. Tvarový odpor: tvarový odpor je součástí hnacích a brzdících sil. Plavec je může 

měnit v závislosti na poloze (Motyčka, 2001).  Velikost odporu je podmíněna tvaru 

tělesa, jeho poloze vůči proudící kapalině a na štíhlosti tělesa. Vzniká těsně před 

každou částí těla plavce (Macejková, 2005). 

Motyčka (1991) uvádí: „Fyzikální zákony, které řídí pohyb plavce, jsou Newtonovy: 

1. Zákon akce a reakce-každá akce vyvolává stejnou reakci opačného směru nebo dvě 

tělesa na sebe působí silami stejné velikosti, ale opačného směru. 

2. Zákon setrvačnosti-každé těleso setrvává v klidu nebo v rovnoběžném přímočarém 

pohybu, dokud není přinuceno měnit tento stav působením jiné síly nebo jiného tělesa. 

3. Zákon síly-zrychlení tělesa je přímo úměrné síle a nepřímo úměrné hmotnosti tělesa.“ 
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Zákon setrvačnosti zásadně ovlivňuje správnou polohu a stabilitu dítěte ve vodě, zejména po 

startu ale taky v průběhu splývavé fázi, kterou s dětmi v tomto období často nacvičujeme. 

Poloha těla plavce je závislá na individuálních parametrech, délka, hmotnost končetin, 

distribuce svalové hmoty, poloha těžiště a působení hydrostatického vztlaku. (Colwin, 2014).  

Poloha těla ve vodě je dána působením hydrostatického tlaku. Hydrostatický tlak je vytvářen 

váhou vodního sloupce a vzrůstá s hloubkou. V kapalině působí všemi směry kolmo na tělo 

plavce (Hofer a kol., 2016). 

Zákon akce a reakce vysvětluje vznik opory o vodu prostřednictvím záběrových ploch prstů, 

dlaní a předloktí. Takže čím větší silou se plavec opře o vodu, tím větší síla bude působit na 

pohyb plavce. Je nezbytné dodržet alespoň správnou polohu prstů a předloktí, směrovat jí co 

nejvíc kolmo dolů a snažit se, aby záběr byl po nejdelší dráze, následně bude efektivita záběru 

vysoká (Maglischo, 2016).  

3.2 Hydrostatický vztlak a tlak  

Mezi základní fyzikální pojmy spojenými s plaveckou technikou patří hydrostatický vztlak a 

hydrostatický tlak. Hydrostatika se zabývá zákonitostmi s možností vznášení a vodorovné 

polohy těla ve vodním prostředí. Hydrodynamika se zabývá pohybem ve vodě.  

Hydrostatický vztlak je výslednicí hydrostatických sil působících v geometrickém středu těla 

proti gravitaci. Podle Archimédova zákona je velikost hydrostatického vztlaku určena 

objemem ponořené částí lidského těla, tzn., podléhá principu Archimédova zákona: Těleso 

ponořené do kapaliny je nadlehčováno vztlakovou silou, která se rovná tíze kapaliny tělesem 

vytlačené. Působiště hydrostatické síly je v těžišti objemu vytlačené kapaliny (Hofer a kol., 

2016).  

Hydrostatický tlak působí kolmo na povrchu tělesa a s rostoucí hloubkou přímo vzrůstá. Při 

běžném plavání hydrostatický tlak komplikuje dýchání a musíme ho překonávat zvýšenou 

prací dýchacích svalů. Při potápění do větší hloubky je to určité riziko (Hofer a kol., 2016). 

3.3 Benefity vodního prostředí  

Pochopením a dodržováním fyzikálních vlastností vodního prostředí vede k určitým 

benefitům, které nám pohyb v tomto prostředí poskytuje.   

Plavání je pojmem, který můžeme chápat ve více významech. V tom nejužším smyslu jen 

jako pohyb člověka ve vodě, který je uskutečňován pomocí pohybů končetin a trupu, 
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z určitého místa na určitou vzdálenost. V tomto smyslu vnímáme plavání jako plaveckou 

lokomoci (Čechovská a kol., 2003).  

Za plavce můžeme pokládat člověka, který zvládne samostatný a bezpečný pohyb ve vodním 

prostředí pro uspokojení vlastních potřeb. Čechovská (2003) uvádí, že plavání poskytuje tyto 

benefity:  

1. Plavání je po stránce biologické jednou z nejúčinnějších pohybových aktivit 

s výraznou zdravotní orientací. Všestranně a rovnoměrně zatěžuje svalstvo, především 

velké svalové skupiny, ale i ty svaly, jež jsou v běžném životě zanedbávány. 

Plaveckým pohybem se snažíme posilovat posturální svaly a eliminovat tak možné 

bolesti zad. 

2. Značný rozsah pohybu horních i dolních končetin při plavání pomáhá udržovat rozsah 

kloubní pohyblivosti.  

3. Zvláštně výrazné pozitivum má plavání na rozvoj dýchacího aparátu. Vlivem činnosti 

ve vodním prostředí jsou plíce lépe prokrvovány.  

4. Pobyt ve vodě působí pozitivně na rozvoj termoregulačních mechanismů. Pravidelně 

prováděné pohybové aktivity vhodné intenzity snižují o 30-50 % riziko vzniku 

ischemické choroby srdeční, infarktu, cukrovky typu 2, vysokého krevního tlaku a 

rakoviny tlustého střeva (Marcus a Forsyth, 2009) 

5. Vodorovná poloha je příznivá též pro činnost srdečně cévního systému. Snižuje 

námahu, jež musí srdce vynaložit při sání krve z dolních částí těla ve vertikální poloze 

a usnadňuje její cirkulaci a tím společně s rytmickou činností svalů a pravidelným 

dýcháním přispívá k dobrému prokrvování tkání.  

6. Pro funkci těchto orgánů je významná i okolnost, že nad vodní hladinou je vzduch 

mimořádně čistý, bezprašný a nasycený vodními párami, což jsou v celém komplexu 

velmi příznivé podmínky pro jedince s respiračním oslabením. 

7. Nemůžeme zapomenout ani na okolnost, že samotná pohybová činnost ve vodním 

prostředí, je aktivita s relativně nízkým úrazovým rizikem. Odpor vody brání 

provedení prudkého a nepřirozeného pohybu, důsledkem takového pohybu jsou často 

zranění aktivního i pasivního aparátu (Bělková a kol., 1998). 
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Plavání má také zdravotní, psychický a sociální význam. Rovnoměrně zatěžuje svalové 

skupiny, zlepšuje funkci oběhové systému, rozvoj kloubní pohyblivosti, rozvoj dýchacího 

ústrojí, má termoregulační význam a zlepšuje zdatnost jedince. V psychickém významu nám 

pohyb ve vodě zvyšuje sebevědomí, pozitivně dráždí centrální nervovou soustavu (dále jen 

CNS), která zpětně vyvolává uklidňující pocity spojené s uvědomováním si vlastního těla. 

V rámci sociálního významu můžeme poznávat nové lidi, zlepšovat vzájemnou komunikaci a 

pozorovat progres v individuálním a kolektivním plavání (Maglischo, 2016). 
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4. Etapy plavecké výuky v období mladšího školního věku 

Plavecká výuka je dlouhodobý proces, který probíhá nejlépe ve třech na sebe navazujících a 

vzájemně se ovlivňujících etapách. Rozlišujeme přípravnou, základní a zdokonalovací etapu.  

4.1 Přípravná etapa 

Úkolem první etapy je umožnit dětem možnost všestranné adaptace na vodní prostředí. 

Zvládnout základní plavecké dovednosti. Jednotlivé plavecké dovednosti se vzájemně 

prolínají a v pohybovém projevu se často spojují, v zásadě rozlišujeme 5 základních 

plaveckých dovedností (Čechovská, 2003). 

1. První dovednost je spojena s plaveckým dýcháním. Důraz je kladen na nácvik 

úplného, prohloubeného výdechu spojeného s celým potopením hlavy. Snažíme se, 

aby dítě bylo schopné potopit ústa, uši a oči. Je potřeba výdechy zvládnout s určitým 

řízeným režimem, krátký výdech, dlouhý výdech a prohloubený výdech ústy a nosem. 

2. Druhá skupina dovedností je spojená s plaveckou polohou. Jde o nácvik stabilizované 

polohy na břiše a zádech s výdrží, tzv. „hvězdy“. Paže jsou ve vzpažení, dolní 

končetiny v roznožení. V poloze na zádech klademe důraz na záklon hlavy a uvolněné 

končetiny. Dále zařazujeme nácvik floatingu, což je vznášení ve vodě v tzv. 

sebezáchovné poloze. Tato dovednost nám naznačuje, že plavec nemá strach 

z vodního prostředí. Finální dovedností je zvládnuté dynamické splývaní. Splývaní 

nacvičujeme v obou polohách, na břiše i na zádech. 

3. Třetí skupiny dovedností nám umožňuje úplné a uvolněné potopení obličeje a 

následně celý hlavy ve vertikální poloze. Snažíme se, aby děti byly schopny se 

orientovat  samy pod hladinou, otevřít oči a orientovat se například při nácviku skoků 

do vody nebo pádů.  

4. Čtvrtou skupinou dovedností, je zvládnutí vstupu do vody. Jde o základní pády a 

skoky. Buď ze sedu, podřepu nebo ze stoje. 

5. Poslední pátou skupinou se zaměřujeme na dovednosti, které vedou k rozvoji pocitů 

vody a zvládnutí prvků záběrových pohybů.  

Etapa by měla proběhnout v předškolním věku, je však nezbytným předpokladem výuky i 

starších neplavců. Způsob vyučovaní v přípravné etapě můžeme nazvat „škola hrou“ 

(Macejková a kol., 2005).   
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Hry ve vodě by u dětí měly tvořit 80-90 % obsahu. Využíváme cvičení s plaveckými 

pomůckami, nevyužíváme nadlehčovací pomůcky připevněné na tělo (Macejková a kol., 

2005).  

Za splněný cíl této etapy považujeme, pokud dítě zvládlo:  

- výdech proti odporu vody, 

- samotný skok z okraje bazénu do hluboké vody a přirozeným hrabavým 

pohybem dokáže vyplout na hladinu, 

- ponořit se pod hladinu vody, zorientovat se a vylovit předmět z hloubky 1 m, 

- splývat na vzdálenost 3-5 metrů po odrazu od stěny,  

- přeplavat vzdálenost 5-10 metrů jedním plaveckým způsobem (technikou 

přiměřenou věku). 

 Cílem je podpořit psychomotorický vývoj dítěte a adaptovat dítě na vodní prostředí 

(Čechovská, 2003). 

4.2 Základní etapa 

Věk, který je nejvhodnější pro začátek základní plavecké výuky, je střední školní věk. Toto 

období je nejvhodnější z hlediska motorického učení. Se začátkem puberty může dojít 

k prvním projevům stagnace. V žádném případě ale nemůžeme mluvit o „motorické krizi“. 

S ukončením druhé pubertální fáze jdou plavci do věku-adolescence, a tím do zdokonalovací 

tréninkové etapy. Základní etapa je rozdílná dle pohlaví, různě u děvčat a různě u chlapců. U 

děvčat je to zhruba o dva roky dříve (Rudolph a kol., 2018). 

V základní etapě, jde již především o motorické učení, jehož cílem je naučit děti alespoň 

jednomu plaveckému způsobu (Bělková a kol., 1998).  Základní etapa by se měla realizovat 

zpravidla v rámci TV na 1. stupni ve 2., 3. a 4. ročníku základní školy. Konečným cílem této 

etapy je vybavit děti kvalitními dovednostmi, které skutečně zajistí jejich bezpečnost ve vodě 

(Čechovská, 2003).  

4.3 Zdokonalovací etapa 

Zdokonalovací etapa je především zaměřená na zpřesnění představy o nacvičovaných 

způsobech plavání, zdokonalení a „vyplavání“ techniky a nácvik dalších způsobů plavání. 

Zde předkládáme výčet dovedností, které by dítě mělo v této etapě zvládnout: 
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1. Zdokonalovat pohybové schopnosti a dovednosti v lokomoci ve vodě. Primárně 

zdokonalovat plavecké dýchání, prostorovou orientaci a celkovou pohybovou koordinaci. 

2. Učit se chránit ve vodě svůj i ostatních život. Zlepšovat smysl pro bezpečnost. Nacvičovat 

a zdokonalovat specifické dovednosti záchranného plavání a jejich aplikace při záchraně 

tonoucího.  

3. Prohloubit prožitek a radost z pohybu ve vodě a motivovat je k dalším pohybovým 

aktivitám, které vodní prostředí poskytuje. 

4. Zdokonalovat osvojené plavecké techniky a zaměřit se na korekci chyb.   

5. Přiměřeně zvyšovat tělesné zatížení základními tréninkovými metodami, vzhledem k věku 

a výkonnosti dítěte (Macejková, 2014). 

Dominantní kondiční schopnosti, které rozvíjíme v této etapě jsou především aerobní 

vytrvalost a pohyblivost pohybového aparátu. Pohyblivost pohybového aparátu je nutnou 

podmínkou efektivní plavecké techniky. Pohyblivost ramenního kloubu je součástí 

efektivního přenosu paže nad hladinou, důležitá je také pohyblivost kolenního a hlezenního 

kloubu, které jsou součástí propulzní fázi DK. Pro rozvoj kondičních schopností můžeme 

v zdokonalovací etapě využít například souvislé plavání, fartlek, prvkové plavání, změnu 

intenzity na krátkých vzdálenostech, která je možná pro kontrolu efektivity plavecké techniky 

(Macejková, 2014). V zdokonalovacím plaveckém tréninku realizujeme i výraznější rozvoj 

kondiční složky přípravy. Především vytrvalostních, silových a kondičních schopnost 

(Macejková, 2005).   
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5. Modelová technika kraul dospělého plavce  

Modelovou techniku dospělého plavce jsme do bakalářské práce zařadili kvůli porovnání 

s dětskou technikou.  

Kraul je nejrychlejší a nejefektivnější způsob pohybu plavce ve vodě. Hlavním zdrojem 

pohybu při plavání kraulem je práce paží, DK zabezpečují převážně stabilizační funkci těla 

v průběhu plavání. Dýchání ve vodě je díky bočnému vytočení hlavy přizpůsobeno tak, aby 

nedošlo k přerušení hnací síly HK (Mandzák, 2011). 

5.1 Poloha těla  

Tělo je v průběhu plavání v horizontální poloze na břiše, ramena jsou výše než boky, hlava je 

v prodloužení těla, kde tvarová část směřuje šikmo dopředu a dolů. Úhel mezi hladinou vody 

a tělem se mění v závislosti od rychlosti plavání od 0-10 stupňů. V průběhu plavání dochází 

k rotacím trupu, a to kolem podélné osy těla (Hofer a kol., 2016). 

5.2 Pohyby dolních končetin 

Práci DK pokládáme za méně účinnou než práci paží. Pohyby DK plní především stabilizační 

funkci. Vychází z kyčelních kloubů a postupně přechází přes hlezenní klouby do špiček prstů 

DK. Špičky DK jsou propnuté a směrují palcovou stranou dovnitř (Mandzák, 2011). 

Za začátek pohybového cyklu DK považujeme okamžik, kdy je DK natažená, nárt je otočen 

co nejvíce dovnitř, následně se celá končetina pohybuje směrem nahoru. Svaly, které řídí 

bérec a nohu jsou uvolněné. Pohyb dolů začíná flexí v kyčelním kloubů, svalstvo, které 

ovládá bérec a nohu je uvolněné. Končetina se ohýbá v kolenním kloubu, po které následuje 

mohutná extenze. Plavec v průběhu jednoho cyklu DK provede jeden kop pravou a jeden kop 

levou nohou, cyklus trvá asi 1/3 doby cyklu HK, proto hovoříme o šestiúderovém kraulu 

(Hofer a kol., 2016). 

5.3 Pohyby horních končetin  

Rozhodující hnací sílu získává plavec činností HK. Pohyby HK popisujeme v klíčových 

fázích techniky: zasunutí ruky do vody, přípravná, přechodná, záběrová fáze, dokončení 

pohybu pod hladinou, vytažení HK z vody a přenos HK nad hladinou.  

Přípravnou fázi považujeme za začátek pohybového cyklu HK. V této fáze dochází k protnuté 

hladiny paží, která dokončila přenos. Ruka se zasouvá do vody v šíři ramen, a to v pořadí 

prsty ruky, předloktí, loket až postupně celá končetina a natahuje se vpřed, tak aby protnutí 
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hladiny bylo co nejhladší. Snaží se, aby byl loket výš než ruka. Přípravná fáze trvá asi 0,1-0,3 

sekundy (Hofer a kol., 2016).  

Přechodná fáze je velmi krátká, trvá méně než 0,1 s. Úkolem přechodné fáze je připravit paži 

pro zachycení vody pro záběrovou fázi, která následuje po přechodné. Dlaň se pohybuje dolů 

a vpřed, tento pohyb je signálem pro nasazení záběrového úsilí. Následně dochází k tomu, že 

ruka směruje vně od podélné osy těla (Čechovská, 2019). Jestliže dojde u plavce k omezení 

pohybu vně, může docházet k postupnému přetížení ramenních kloubů a hrozí chronické 

poškození ramene (Maglischo, 2016).  

Záběrová fáze začíná pohybem paží dolů a vzad, dlaň a předloktí směřuje vzad mírně vně 

(Čechovská, 2019). Plavec se snaží, aby se ruka pohybovala se začátku dolů a dosáhla své 

maximální hloubky, přibližně 50-70 cm (Maglischo, 2016). Tahle fáze je charakteristická 

vysokou polohou lokte. Záběr můžeme rozdělit na dvě fáze, a to přitahování a odtlačování. 

Přitahování plynule následuje po přechodné fázi, zvyšuje se rychlost paže. Následuje změna 

směru a paže se pohybuje směrem vzad k podélné ose těla (McLeod, 2010). Když se paže 

dostane do úrovně hrudníku, skončí fáze přitahování a následuje odtlačování. V průběhu 

odtlačování se ramenní osa vrací do vodorovné polohy (Čechovská, 2019).  

Fáze vytažení následuje hned po ukončení záběru, ruka se pohybuje směrem dopředu ve 

směru lokomoce, svalové skupiny jsou relaxované. Jako první je z vody vytažený loket a jako 

poslední prsty (Čechovská, 2019). 

Poslední fázi pohybového cyklu je přenos. Tato fáze slouží k přenosu HK vpřed nad hladinou. 

Po ukončení přenosu se znovu zahajuje pohybový cyklus protnutím hladiny rukou druhé 

končetiny (Čechovská, 2019). Při fázi přenosu plavec nejvíc zapojuje m.deltoideus, 

m.supraspinatus, m.infraspinatus a m.subscapularis (McLeod, 2010). 

5.4 Dýchání  

Souvisí s pohybem paží a s polohou hlavy. Plavec otáčí hlavu do strany a začíná se 

nadechovat v době, kdy je paže na druhé straně ve fázi odtlačování (Čechovská, 2016). Plavec 

začíná rotovat a tělo se dostává výše než je hladina vody, proto je tento okamžik nejvhodnější 

pro nádech. Není důležité vytáčet hlavu na bok ve velkém rozsahu (Hofer a kol., 2016, 

Macejková a kol., 2005). Po nádechu by měl plynule následovat výdech, který je prováděn 

pod vodou a nejsilnější je ve fázi dokončení záběru, těsně předtím, než se hlava vytáčí na bok. 

Výdech provádíme nosem i pusou (Čechovská, 2016, Macejková, 2005).  
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Množství plavců dýchá na tzv. jeden a půl cyklu. Poloha plavce na hladině je vyrovnaná a 

frekvence záběrů je trochu snížená (Hofer a kol., 2016).  

5.5 Souhra 

Většina plavců, využívá šestiúderovou souhru, Maglischo (2016) a Hofer (2020), ještě 

popisují dvouúderovou a čtyřúderovou sourhu. V šestiúderové souhře připadá na jeden 

pohybový cyklus HK šest kopů DK. Šestiúderovou souhru zahajujeme v přechodné fázi 

pravou paží a kopem pravé DK, při přitahování kop levou, ve fázi odtlačování pravou a další 

tři kopy připadají na pohybový cyklus levé paže shodně (Maglischo, 2016). 
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6. Modelová technika kraul u dětí mladšího školního věku 

Modelové technika je teoretický konstrukt, který pracuje s parametry techniky vrcholových 

plavců. Jestliže budeme hodnotit úroveň plavecké techniky dítěte, je nezbytné definovat 

techniku odpovídající sledované plavkyně. Tato technika se může výrazně lišit od modelové 

techniky, aniž bychom odchylky označily jako chyby (Čechovská a Brtník, 2014).  

Nejdůležitějším aspektem při používání termínu modelová technika je, časové vymezení 

dětské techniky kraul. Parametry, které je možné tolerovat ve věku 6 let, můžeme tolerovat i 

v 10 letech. Není vhodné mít na dítě velmi přehnané nároky v detailech techniky, které jsou 

pro ně v jejich věku nepodstatné. Je potřeba uvést základní rozdíly mezi technikou kraul u 

dospělého plavce a u techniky dětí. Pohyby v dětské technice se nám budou zdát „měkčí“, 

„nedotažené“, variabilní a neustálené. V dětské technice vstupuje paže do vody mírně 

pokrčená až natažená, v záběrové fázi nevidíme provedenou esovitou křivku a dokončení 

záběru není provedeno nataženou paží. Souhra plaveckého způsobu kraul je u dospělého 

plavce plynulejší s mnohem lepší koordinací pohybů (Čechovská a Miler, 2019). 

Je potřebné si uvědomit, že dítě není dospělý a jeho pohybové možnosti jsou dány vývojovým 

stupněm řízení motoriky, jeho tělesnou zdatností a jeho možnosti realizovat detaily techniky 

jsou limitovány (Kjendlie et al., 2004, Vitor a Böhne, 2010). 

Poloha těla, trup a končetiny vykazují nižší míru zpevnění, než je v ideální hydrodynamické 

poloze žádoucí. Objevuje se zde vyšší nebo nižší míra svalového napětí, optimální poloha těla 

je příliš uvolněná. Držení hlavy v průběhu lokomoce i v okamžiku vdechu je nekorektní 

(Čechovská a Miler, 2019).   

U polohy hlavy akceptujeme mít čelo lehce z vody, brada mírně přitažená k hrudníku. Jsou 

přijatelné nepatrné pohyby hlavy, které následují rotační pohyby ramen kolem podélné osy 

těla. Při nádechu můžeme pozorovat, že plavec nemá hlavu mírně otočenou těsně nad 

hladinou, ale zvedne celou hlavu a pohled směřuje dopředu. Neměli bychom v žádném 

případě tolerovat záklon hlavy (Čechovská a Miler, 2019). 

Pohyb dolních končetin může být proveden s nižším svalovým úsilím, v malém rozsahu 

pohybu od hladiny směrem dolů i ve větším rozsahu směrem vzhůru. Pohyb DK, ale dokáže 

podporovat potřebná poloha těla. Pohyby DK by měli být v rozsahu 50 cm až 80 cm. U 

některých dětí, které teprve začínají s plaváním, se může objevovat při záběrových pohybech 

DK a HK pohyb vzad nebo můžou mít pocit, že se nepohybují dopředu (Čechovská, 2007). 
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Za touto chybou dle Čechovské (2007) stojí nesprávný pedálový pohyb nohou (obr. 1). 

Pohyby v kotnících nejsou uvolněné, chodidla jsou ohnutá (obr. 2) 

 

Obrázek 1- pedálový pohyb dolních končetin (Čechovská, 2002). 

Obrázek 2 - pohyby v kotnících, které nejsou uvolněný (Čechovská, 2002). 

 

Pohyb horních končetin oproti modelové technice povoluje HK zanořovat do vody mírně 

pokrčené. Dítě má problém ve fázi přenosu udržet propnutou paži. Přípravná fáze je velmi 

krátká a nevýrazná. Nejde akceptovat zanoření ruky blízko hlavy přes podélnou osu trupu, 

s HK výrazně pokrčenou nebo daleko od podélné osy těla (Nováková, Čechovská, Pathyová, 

Obytová, 2018). 
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Není nutné, aby HK zabírala výhradně po esovité křivce, ale neměla by být daleko od podélné 

osy těla. Polohu vysokého loktu v dětské technice kraul často nevidíme. Ruce se mohou 

dostávat během záběru do nesevřené pěsti. Paže nedokončuje pohyb pod hladinou do 

natažení, vytahuje se mírně od těla. Končetina se přenáší napnutá, dítě není schopné 

dosáhnout polohu vysokého lokte. Dochází k dobíhání a nadměrnému rozkyvu paží 

(Nováková, Čechovská, Pathyová, Obytová, 2018). 

Dítě není schopné zaujmout a udržet splývavou pozici na břiše, DK klesají ke dnu. U 

některých dětí často dochází k potápění v průběhu záběrové fázi, a to hlavně z důvodu, že 

není schopné vytvořit potřebné množství vztlakové síly, která by ho udržela ve stabilní 

poloze. Tahle chyba je dána neefektivní práci kraulových nohou v průběhu plavání, která vede 

ke ztrátě rovnováhy těla (Harmer a kol., 2001). 

Pojem bobbing označuje jev, který se děje, když chce dítě plavat velmi rychle. Tělo se při 

záběru vychyluje ze strany na stranu, často je zanořené i zabírající rameno a paže, a je tak 

vytvářen nadbytečný pohyb podél podélné osy. Proto se trenér snaží děti podporovat, jak je 

důležité, aby měli správně fixovanou hlavou (Harmer a kol., 2001). 

U dětí v mladším školním věku je důležitá neustála zpětná vazba. Při nácviku dýchání a 

polohy těla je potřeba děti před začátkem výuky kraulu dostatečně připravit cvičeními a hrami 

na zvládnutí splývavé polohy na břiše a dýchání. Je nevyhnutné, aby děti byli připraveny na 

bezprostřední kontakt obličeje a vody bez jakýchkoliv problémů. U dětí v období mladšího 

školního věku se převážně zaměřujeme na správnou činnost HK, velký rozsah pohybu, 

pokrčená paže při záběru a relaxovaná paže při přenosu. Pohyb DK nejdříve nacvičujeme 

v sedu na okraji bazénu s prsty ve vodě, popřípadě na suchu. Při nácviku dýchání se u dětí 

často stává, že nejsou schopné dostatečně vydechnout do vody, proto se snažíme zdůraznit 

důležitost úplného výdechu ústy a nosem (Ružbarský, Turek, 2003).  

Na základě rešerše jsme se rozhodli, že kinematickou analýzu kraulu probanda budeme 

hodnotit dle modelové techniky Čechovský a Milera (2019)  
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7.Cíle práce, výzkumné otázky, úkoly práce  

 

7.1 Cíle práce  

Cílem mé bakalářské práce je provést analýzu dětské techniky kraul, ve které se budeme 

zaměřovat na kvalitu provedení jednotlivý fází pohybů. Dalším cílem je na základě provedené 

analýzy a zjištěných chyb navrhnout a aplikovat technická cvičení k jejich odstranění a 

provést dodatečnou analýzu správné techniky.  

7.2 Výzkumné otázky  

Nachází se poloha těla plavkyně v definovaném rozmezí modelové techniky?   

Dochází v průběhu nádechu i výdechu k pravidelné rotaci trupu v rozmezí definované 

modelové technice?  

Má smysl, abychom v průběhu záběrové fáze hodnotili polohu vysokého lokte, u dětí 

zkoumané věkové kategorie?  

Je ukončení záběrové fáze HK provedeno v definovaném rozmezí modelové techniky?  

7.3 Úkoly práce  

1. Studium odborné literatury  

2. Rešerše k tématu  

3. Plánování natáčení  

4. Zpracování teoretické práce  

5. Podání žádosti ke schválení Etickou komisi FTVS UK  

6. Provedení videí a jejich analýza v programu Kinovea  

7. Návrh technických cvičení na opravu zjištěných chyb 

8. Odpovědi na výzkumné otázky  

9. Zpracovat závěr práce  
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8. Soubor a metodika práce  

8.1 Charakteristika výzkumného souboru 

Účastníkem mého výzkumu byla plavkyně, které je 10 let a plavání se věnuje aktivně 3. roky. 

Má 144 cm a váží 33 kg. Plaveckou výuku vedenou mnou navštěvuje dvakrát týdně po dobu 

jedné hodiny. Plavání absolvuje v rámci kompenzace dalších sportovních aktivit. Zvládá 

základní plavecké dovednosti ve velmi dobré úrovni, proto jsme začali s nácvikem 

plaveckého způsobu kraul.  

8.2 Metodologie 

Metodologie je v užším vymezení vědní disciplína, která se zaobírá systematizací, 

posuzováním a navrhováním metod výzkumu. Rozlišujeme dva druhy metodologií, obecnou a 

speciální. Při používání obecné se zajímáme o otázky celých vědních disciplín a celkové 

vědy.  Když budeme chtít použít speciální metodologii tak půjde hlavně o použití 

specifických metod v určité disciplíně (Hendl, 2012).  

V empiricky zaměřeném výzkumu používáme metody, kterými získáváme originální a nové 

konkrétní údaje. Rozlišujeme mezi základními metodami pozorování, měření a experiment. 

Získané zkušenosti je možné získat přímo výzkumníkem nebo je můžeme získat 

prostřednictvím použití přístroje. V mé bakalářské práci budu využívat metodu pozorování a 

komparace.  

Pozorování je metoda, při který získáváme informace díky smyslovému náhledu. Od běžného 

pozorování ho odlišujeme podle organizovanosti, cílevědomosti a plánovitostí. Cílem této 

metody je, popis problému a následně z něho vyvedena interpretace problému. Při přímém 

pozorování může dojít k tomu, že výsledky jsou ovlivněny samotným pozorovatelem (Hendl, 

2012). Ferjenčík (2000) pozorování vnímá jako jeden z nejznámějších a nejstarších způsobů 

sběru dat. Rozlišuje vědecké a laické pozorování, kde to lidské je převážně o tom, všimnout si 

věci které nám „uhodí“ do očí svojí zajímavostí a nápaditostí. Zatímco profesionál si předem 

naplánuje, co bude pozorovat.   

Dle Hendla (2012) můžeme pozorování rozdělit podle: 

 formy můžou být vnitřní, sebepozorování a vnější 

 obsahu můžou být orientační, předběžné, základní a standardizované 

 rozsahu můžou být tematické a problémové  
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 anonymity můžou být skryté a otevřené 

 času můžou být nepřetržité, přerušované, jednorázové a longitudinální.  

Metoda komparace nebo můžeme říct také srovnávání, zkoumá dvě nebo více existujících 

okolností a je jednou z nejpoužívanějších vědeckých metod. Tato metoda nám umožňuje určit 

shody a rozdíly v mém případě pozorovaného objektu. Komparace může být vymezeno 

věcně, prostorově nebo časově (Hendl, 2012).  

V naší práci se přesně budeme zabývat kinematickou analýzou, kde se zaměříme na kvalitu 

provedení daného plaveckého způsobu. Při kvalitativní kinematické analýze popisujeme a 

hodnotíme pohyb (například slovně) bez měření konkrétních fyzikálních veličin. V tomto 

případě tedy záleží zejména na odborné úrovni posuzovatele, na jeho zkušenostech a 

znalostech o sledovaném pohybu. K získání dat je nezbytné odpovídající materiální vybavení, 

které umožní vlastní měření s co nejmenší chybou (Janura a Záhalka in Jurák, 2018).  

8.3 Metody sběru dat, zpracování a hodnocení  

Data byla získána 20. 2. 2022 v 16:45 v 25 m bazénu se šířkou 15 m. Nejmenší hloubka 

bazénu je 1,5 m a největší 2,7 m. Teplota vody v době natáčení byla 26 stupňů. Používali jsme 

videokameru značky Gopro3 a záběry byly provedeny ze 4 pohledů. Zepředu nad hladinou, 

zepředu pod hladinou, z boku pod hladinou a z boku nad hladinou.  

Získaná data jsme dále zpracovali v softwaru pro analýzu videa Kinovea. Z natočeného 

materiálu jsme dále vybrali klíčové body s chybným provedením techniky. Na základě 

chybného provedení jsme navrhli pět technických cvičení na jejich opravu, které jsme 

v dalších třech měsících použili k jejich opravě. Následně po třech měsících proběhlo další 

natáčení, znovu jsme provedli kinematickou analýzu, z které jsme zjistili, zda došlo k nápravě 

dříve zjištěných chyb.  
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9. Výsledky a diskuze  

Plavecká technika plavkyně je porovnávána podle modelové techniky, která byla publikována 

v odborné publikaci „Didaktika plavání“ od Ireny Čechovské a Tomáše Milera (2019).  

Poloha těla  

     

Obrázek 1                                                              Obrázek 2 

 

Obrázek 3                         

Na všech obrázcích vidíme znatelný záklon hlavy, který ovlivňuje polohu těla plavkyně. 

Hlava probanda je vysoko nad hladinou, nedochází k rotaci, hlava je v záklonu a dalo by se 

říct že „lape po dechu“. Táto chyba je viditelná na obě paže. Podle Čechovské a Milera 

(2019), by měla být poloha těla co nejvíc vodorovná s hladinou. Záklonem hlavy se plavkyně 

snaží zajistit dostatečný prostor a čas pro nádech. Touto chybou dochází k narušení splývavé 

polohy a k poklesu DK. V navrhovaných cvičení se zaměříme na opravu polohy hlavy, a to 

především cvičením, které bude souviset s technikou nádechu a výdechu během rotační fáze. 

Na základě výše uvedené chyby navrhujeme tato cvičení: 

1. Po odrazu od stěny plavkyně zaujme hydrodynamickou polohu na břiše a snaží se 

překonat co nejdelší vzdálenost, pohled směřuje šikmo dolů, HK jsou natažené. Toto 

cvičení opakujeme 5 x.  

2. Po odrazu od stěny plavkyně zaujme hydrodynamickou polohu na břiše, kde 

v průběhu splývání pod hladinou rotuje doprava a doleva. Cvičení opakujeme 5 x.  
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3. Po odrazu od stěny plavkyně zaujme hydrodynamickou polohu na břiše, kde se 

v průběhu splývání pod hladinou přetočí do polohy na zádech. Cvičení opakujeme 5 x.  

4. První cvičení můžeme modifikovat, kdy plavec po odrazu od stěny zaujme splývavou 

polohu na břiše a za pomoci střídavých záběrových pohybů DK se přetáčí kolem 

podélné osy těla. Cvičení opakujeme alespoň 4 x na 15 metrů.  

5. Korekce zakloněné hlavy v průběhu nádechu napravíme cvičením, kdy plavec plave 

s jednou paží s připaženou a druhou vzpaženou, úkolem je kontrolovat hlavu během 

rotace trupu a nádechu. Cvičení aplikujeme na obě strany 4 x na celý bazén (25 m) 

nízkou intenzitou.  

6. Cvičení můžeme také různě modifikovat a využít rozlišné plavecké pomůcky. Důležitá 

je neustálá kontrola svěřence a zpětná vazba (Čechovská a Miler, 2019). 

7. Pro zlepšení nádechu můžeme využít plaveckou nudli, kterou si plavkyně dá za záda a 

natáhne paže. Jedna bude ve vzpažení a druhá v připažení. Střídavě bude plavat na 

jedné a druhém boku. Cvičení provádíme na obě strany 5 x.  

Pohyby horních končetin   

Při pohyby HK rozlišujeme několik fází. Fázi přípravnou přechodnou, záběrovou, vytažení a 

fázi přenosu.  

Přípravná fáze  

         

Obrázek 4                            Obrázek 5                                          Obrázek 6 

 

 

Obrázek 7 
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Čechovská a Miler (2019) přípravnou fázi u dětí nezdůrazňují, proto v této fázi využiju 

modelovou techniku dle Hofer a kolektiv, (2016). Přípravná fáze začíná protnutím hladiny 

vody rukou. HK by se měla zasouvat do vody v pořadí prsty, předloktí, loket a postupně po 

protnutí se zcela natáhnout. Dlaň směřuje dolů a prsty jsou natažené, vidíme to na obrázku 5. 

Na obrázcích 4, 5 a 7 vidíme, že plavkyně zanořuje obě HK do vodní hladiny v nesprávném 

pořadí. Nejdřív vkládá rameno, předloktí a až potom prsty a dlaň. Na obrázku 6 se nám tato 

tvrzení potvrzují i pod vodní hladinou.  

Na základě výše uvedené chyby navrhujeme tato cvičení: 

1. Plavkyně drží v pravé nebo levé paži plaveckou desku nebo plaveckou osmičku, druhá 

paže provádí přípravnou fázi v pořadí prsty, zápěstí, loket a rameno. Zde je potřeba, 

aby bylo zápěstí v mírné flexi (Hofer a kol., 2016). Cvičení procvičujeme na 

vzdálenost 15 m na obě HK alespoň 10 x. Trenér neustále kontroluje a pomáhá.  

2. Po úspěšném provedení prvního cvičení postupujeme takto s pomůckami tak to 

můžeme zkusit bez pomůcky. Dopomoc pro DK budou plavecké ploutve. Cvičení 

procvičujeme na vzdálenost 15 m na obě HK alespoň 10 x.  

3. Cvičení jedna a dvě jsme prováděli na kratší vzdálenost, třetí cvičení budeme provádět 

na delší vzdálenost. Vzdálenost prodloužíme na celý bazén (25 m) vyšší intenzitou. 

Trenér neustále kontroluje HK.  

4. Tyto dvě cvičení můžeme střídat s celým plaveckým způsobem vyšší intenzitou. 

Například, 25 m cvičení na jednu paži a 25 m kraul, potom druhá paže stejně.  

5. DK a HK vykonávají záběrové pohyby s tím, že ruka ve fázi zanoření prstů do hladiny 

bude v pěstičce a ukazovákem bude plavkyně směřovat ve směru plavání. Soustředí 

se, aby ukazovák vložila do vody první a následně za ním celou HK. Cvičení 

provádíme nižší intenzitou na vzdálenost 25 m 5 x.  

6. V průběhu celého pohybového cyklu se plavec soustředí na správnou polohu hlavy 

v průběhu záběru. Dle modelové techniky Čechovské a Milera (2019), je v pořádku, 

když čelo hlavy mírně trčí nad hladinou. Cvičení doporučuju vyšší intenzitou, 

vzdálenost 25 m alespoň 4 x. Trenér musí neustále dohlížet na správnou polohu hlavy.  
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Přechodná fáze  

     

Obrázek 8                          Obrázek 9                    

     

Obrázek 10                    Obrázek 11 

Přechodná fáze je druhou fázi pohybového cyklu HK. Tato fáze je charakteristická 

„uchopením“ vody a je výrazně ovlivněná pocitem vody plavkyně a její silovou schopností. 

Ze záznamů, které jsem natočila a mám k dispozici vyplývá, že tato fáze u plavkyně ještě není 

tak výrazná. Pravděpodobně kvůli nízké úrovně svalové síly. U některých plavců je 

charakteristické, že při uchopení vody je vidět výrazně pokrčené zápěstí, to u našeho 

probanda nevidíme (Čechovská a Miler, 2019). Chybu, kterou vidíme v této fázi pohybového 

cyklu je hlava vysoko nad hladinou ve velkém záklonu a ruka směřuje mimo osu ramenní, 

vidíme to na obrázcích 10 a 11.  

Na základě výše uvedené chyby navrhujeme tato cvičení: 

1. Správně nastavenou záběrovou plochu trenér kontroluje v průběhu prováděného 

cvičení na suchu. Opakujeme alespoň 15 x.  

2. Stejné cvičení provádí plavkyně ve vodě na místě, opakujeme 15 x. U prvního a 

druhého cvičení je potřebná dopomoc a neustálá kontrola trenéra.  

3. Na základě zjištěné chyby, plavkyně drží v jedné HK plaveckou desku, která je na 

šířku ramen a vymezuje toto území. Druhá paže provádí záběrové pohyby a v době 

zahájení přípravné fáze se nesmí prsty dotknout plavecké desky prsty. Cvičení 

opakujeme 10 x na obě HK.  
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4. Opakujeme třetí cvičení ale vyšší intenzitou a trenér neustále koriguje HK. Provádíme 

alespoň 10 x.  

5. Doporučuju scullingové cvičení. Plavkyně provádí vlnkové pohyby zápěstím v poloze 

na břiše. Délka vzdálenosti je 15 m, opakujeme 2 x.   

6. Scullingové cvičení můžeme modifikovat vlnkovitým pohybem předloktí a celý paže. 

Zvýšíme vzdálenost na 25 m alespoň 2 x.  

7. Dalším cvičením zaměřením na přechodnou fázi bude cvičení, kdy plavkyně 

v průběhu záběrové fáze skončí v přitažení a vrátí paži zpátky do natažení. Plavkyně 

se při tomto cvičení bude soustředit jenom na přechodnou fázi, nebude jí nic jiného 

rozptylovat. Pro lepší provedení doporučujeme plavecké ploutve. Při tomto cvičení je 

potřeba klást důraz na vytažení se z ramene, elevace lopatky. Cvičení opakujeme na 

vzdálenost 15 m, 4 x.  

8. Pro korekci výrazného záklonu hlavy doporučujeme cvičení, kdy má plavkyně jednu 

HK vzpaženou a druhou připaženou. Plavkyně je soustředí na to, aby kontrolovala 

svou polohu hlavy při nádechu. Trenér zdůrazní, aby měla ucho neustále „přilepené“ 

na rameni. Ve fázi nádechu bude plavkyně sledovat pomyslný bod, který bude na 

straně bazénu. Opakujeme na větší vzdálenost 25 m alespoň 5 x.  

Záběrová fáze přitažení 

         

Obrázek 12                       Obrázek 13                    Obrázek 14 

     

Obrázek 15                                              Obrázek 16                  

Záběrová fáze přitažení následuje plynule na předchozí fázi. Jak můžeme vidět na obrázku 13 

a 16 dlaň a předloktí probanda směřuje na začátku této fáze dolů a vzad, stejně tak je to i na 
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opačnou paži, na obrázku 14. U našeho probanda nevidíme pokrčení HK, tím pádem vytváří 

méně příznivé podmínky pro další část záběru. Čechovská a Miler (2019) ve své modelové 

technice ale uvádí, že u dětí nemusí docházet k pokrčení paži v průběhu přitažení. Na obrázku 

13 ale můžeme zaznamenat menší náznak pokrčení paže v průběhu nádechu. Na obrázku 12 

vidíme pravou HK, která je vzdálená ramenní osy. Definovaná chyby ovlivňuje další fázi 

záběru. Na obrázcích 12, 14 a 15 vidíme, že levá HK je křečovitě napnutá ale na obrázku 16 a 

13 proband naznačuje mírně pokrčení paže. Na obrázku 13 má plavkyně v průběhu nádechu 

hlavu vysoko nad hladinou, při analýze videa ale bylo vidět, že plavkyně nadechuje pouze na 

jednu stranu. Znovu můžeme na všech obrázcích vidět chybu spojenou se špatným 

nastavením polohy hlavy, která je způsobená pohledem dopředu.  

Na základě výše uvedené chyby navrhujeme tato cvičení: 

1. Plavkyně je v poloze na břiše, provádíme scullingové cvičení předloktím, DK 

vykonává záběrové pohyby minimálně. Opakujeme na krátkou vzdálenost maximálně 

15 m alespoň 5 x.  

2. Plavkyně vykonává záběrový cyklus pouze jednou paží, pro fixaci paže můžeme 

použít plaveckou desku. Vzdálenost pro cvičení doporučuju 25 m opakovat minimálně 

4 x.  

3. Dalších variantách můžeme použít i plavecké ploutve. Druhá paže je ve vzpažení nebo 

v připažení. Stejný počet opakování jako ve druhém cvičení. 

4. V průběhu záběrového cyklu se plavkyně dotkne palcem břišní oblasti a dokončí 

záběr. Cvičení opakujeme na vzdálenost 100 m.  

5. Při záběru HK je dlaň v pěstičce, popřípadě jsou prsty vědomě roztažené, těsně vedle 

sebe nebo můžeme plavat v různých obměnách. Opakujeme na vzdálenost 100 m.  

6. Plavkyně provede první část záběru a následně paži vrátí zpět na začátek do přechodné 

fáze (do úplného natažení). Podruhé již vykoná celý záběr. Toto cvičení můžeme 

cvičit opakovaně na jednu paži nebo střídavě oběma a opakujeme 4 x na celý bazén 

(Čechovská a Miler, 2019).  
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Záběrová fáze odtlačování  

     

Obrázek 17                       Obrázek 18 

                                            

     

Obrázek 19                                                 Obrázek 20 

Záběrová fáze odtlačení je fáze pohybového cyklu, kdy dochází ve větší míře k zvýšení 

propulze. V této fázi by měla dlaň směřovat vzad a vně od podélné osy těla, což u mého 

probanda probíhá správně. Na obrázcích 17 a 18 vidíme, že proband má ruku neustále 

uvolněnou a nataženou, palec je uvolněný. Obrázky 17, 18 a 19 ukazují, že u plavkyně 

nedochází k pokrčenému lokti a záběru po esovité křivce, ale myslíme si, že po pokrčení lokte 

by plavkyně byla schopná provést záběr po esovité křivce. Na obrázku 18 vidíme, že 

plavkyně provádí záběr velmi hluboko pod hladinou, což snižuje celkovou efektivitu záběru. 

Plavkyně má hlavu neustále v záklonu hlavně v průběhu nádechu, jako jsme už jednou 

zmiňovali.  

Na základě výše uvedené chyby navrhujeme tato cvičení: 

1. Cvičení pro zlepšení korektního záběrového pohybu můžeme provádět taky na 

mělčině. Plavkyně provádí záběrový pohyb ve stoji s vizuální kontrolou správně 

nastavené záběrové plochy dlaně a předloktí pod hladinou. Důležitá je neustálá 

kontrola trenéra, opakujeme alespoň 15 x (Jurák, 2014).  

2. Doporučujeme scullingové cvičení na břiše, plavkyně má HK pokrčené v lokti pod 

hrudníkem a provádí osmičkové pohyby až do oblasti kyčlí. Opakujeme 10 x po 

odrazu od stěny ve splývání.  
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3.  Cvičení, kdy se plavkyně v průběhu záběrového pohybu dotkne palcem břišní oblasti 

a následně dokončí záběr. Pro lepší zvládnutí doporučuju použít plavecké ploutve. 

Cvičení provádíme nízkou intenzitou na kratší vzdálenost, opakujeme 4 x.  

4. Třetí cvičení můžeme modifikovat a nejdřív provádět na jednu paži, pak na druhou a 

nakonec střídavě, záleží na kvalitě, jakou plavkyně zvládne toto cvičení. Opakujeme 4 

x nízkou intenzitou.  

5. Plavkyně střídavě vykonává záběrové pohyby pokrčenými pažemi a nataženými. 

Aplikujeme vyšší intenzitou, více opakování.  

6. Předešlé cvičení můžeme modifikovat na vedení záběru pod tělo a vedle těla. 

Opakujeme 3-4 x nižší intenzitou na vzdálenost bazénu (25 m).  

7. Pro zlepšení nádechu plavkyně bych doporučovala zařadit cvičení s počítáním 

pohybového cyklu, klást důraz na každý třetí záběr nádech. Cvičení opakujeme na 

delší vzdálenost (100 m) vyšší intenzity.  

Fáze vytažení  

     

Obrázek 21                                      Obrázek 22 

 

Obrázek 23 

     

Obrázek 24                                               Obrázek 25 
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Fáze vytažení by měla být nejhladší ze všech fází a neměla by narušit polohu těla. To bohužel 

u našeho probanda neplatí. Na všech obrázcích vidíme, že plavkyně ukončuje záběr dřív, než 

by došlo k úplnému natažení končetiny. Domníváme se, že chyba vzniká důsledkem nízké 

úrovně svalové síly plavkyně. Délka záběru je zkrácená u obou paží stejně. Na obrázku 24 a 

25 vidíme nadměrnou flexi v kolenním kloubu. Tuto chybu vidíme často u plavců, který mají 

problém s nádechem (Čechovská a Miler, 2019). Velkou chybu, kterou můžeme vidět u 

plavkyně na obrázku 23 je, že se paže v připažení dobíhají a dlaň v průběhu vytažení 

nesměřuje vně. Během natáčení bylo vidět, že nádech je prodloužený což má za následek 

zkrácenou přípravnou fázi opačné končetiny. V průběhu natáčení bylo vidět, že tato chyba se 

objevovala hlavně v průběhu nádechu.  

Na základě výše uvedené chyby navrhujeme tato cvičení: 

1. Korekci velké flexi v kolenním kloubu můžeme vyřešit buď dopomocí trenéra nebo 

s využitím plavecké pomůcky. Doporučuje se dopomoc trenéra, který vymezí správný 

rozsah pohybu pomocí kontaktu a instrukcí. Cvičení provádíme v nižší hloubce a 

doporučujeme větší počet opakování, alespoň 15 x.  

2. V některých případech se doporučuje použít u prvního cvičení i plaveckou nudli, která 

plavce mírně nadnáší. V případě mé plavkyně taky doporučuju využít přidržení u 

okraje bazénu, kde se plavkyně přidrží stěny bazénu a snaží se o korektní provedení 

(Čechovská a Miler, 2019). Je nutná korekce od trenéra a větší počet opakování, 15 x.  

3. Korekce ukončení záběru můžeme provádět pomocí cvičení, kdy plavkyně provede 

současný záběr HK až do připažení. Cvičení opakujeme vyšší intenzitou na vzdálenost 

100 m.  

4. Další cvičení, kterým se zaměříme na dřívější ukončení záběru je, že plavec se 

v průběhu dokončení záběru bude dotýkat palcem ruky stehna. Toto cvičení 

opakujeme střídavě na obě paže, 4 x na vzdálenost 25 m.  

5. Střídáni paži s přetáčením trupu na bok. Dokud neproveden vytočení na bok, nesmí 

provést záběr, abychom zajistili, že se HK nebudou dobíhat v připažení.  Pro zvládnutí 

využijeme šnorchl. Procvičujeme na kratší vzdálenost, přibližně na 15 m a opakujeme 

10 x.  

6. Cvičení, kdy se plavkyně po fázi vytažení na počátku přenosu dotknou prsty ruky 

protilehlého boku. Těžší cvičení, proto doporučuju nízkou intenzitu, kratší vzdálenost 

15 m, střídat obě HK. Opakujeme alespoň 6 x.  
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Fáze přenosu  

     

Obrázek 26                       Obrázek 27           

V průběhu přenosu by měla být HK relaxovaná a všechny svalové skupiny. U naší plavkyně 

můžeme vidět nepřesné provedení, pravděpodobně z důvodu nižší úrovně mezisvalové 

koordinace. Vidíme, že paže je v průběhu přenosu natažená, nevidíme žádný náznak 

pokrčeného lokte. Tento přenos klade výrazně vyšší nároky na udržení stabilní polohy těla. 

Rameno plavkyně se v průběhu přenosu nedostává na hladinu nebo velmi minimálně, což má 

za následek výraznou ztrátu rychlosti.  

Na základě výše uvedené chyby navrhujeme tato cvičení: 

1. Po celou dobu přenosu prsty ruky škrtají vodní hladinu. Toto cvičení opakujeme na 

vzdálenost 100 m vyšší intenzitou.  

2. Po celou dobu přenosu zápěstí ruky škrtají vodní hladinu. Toto cvičení opakujeme na 

vzdálenost 100 m vyšší intenzitou.  

3. Po celou dobu přenosu předloktí ruky škrtají vodní hladinu. Ze všech tří cvičení je toto 

nejtěžší, takže doporučuju snížit intenzitou na vzdálenost 100 m.  

4. Pro zlepšení křečovitě napnuté HK doporučuji při přenosu, aby plavkyně vědomě 

uvolňovala paži, přetřepávala. Nízká intenzita plavání, na delší vzdálenost 200 m.  

5. Během celého pohybového cyklu se prsty rukou dotýkají boční části těla až do úrovně 

podpaží, poté dokončují přenos. Dávat pozor, aby nedocházelo k velké rotaci. Cvičení 

provádíme nízkou intenzitou na vzdálenost bazénu (25 m), opakujeme 4 x.  

6. Cvičení pro zlepšení vysokého lokte, může být, kdy plavkyně v průběhu přenosu 

zastaví ve fázi, kdy by mělo dojít k poloze vysokého lokte, následně propne paži 

kolmo na hladinu a dokončí záběr. Toto cvičení můžeme podpořit plaveckými 

ploutvemi. Cvičení provádíme nízkou intenzitou na vzdálenost bazénu (25 m), 

opakujeme 4 x.  
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Pohyby dolních končetin  

     

Obrázek 28                       Obrázek 29 

      

Obrázek 30                                                      Obrázek 31 

  

Obrázek 32 

Čechovská a Miler (2019) povolují pohyby DK pohyb s nižším svalovým úsilím v menším 

rozsahu od hladiny směrem dolů a ve větším rozsahu směrem vzhůru. Netoleruje se nadměrná 

flexi v kolenním kloubu, kterou vidíme na obrázku 29, 30, 31 a 32. Tuto chybu často vidíme u 

plavců, pro které je nádech stěžejní, během nádechu dochází k záklonu hlavy, což plavci 

kompenzují prací DK. Končetiny jsou ale celkové uvolněné, kotníky jsou v plantární flexi. 

Nejsme schopni zhodnotit, zda palce směřují dovnitř kvůli plaveckým ploutvým, které 

plavkyně používá pro udržení lepší polohy. Frekvence pohybu se mění v závislosti na 

nádechu plavkyně. Na obrázku 30 vidíme, že se levá HK dostává vysoko nad hladinu.   

Na základě výše uvedené chyby navrhujeme tato cvičení: 

1. Záběrové pohyby DK a HK v poloze na břiše nebo na zádech, celé tělo plavkyně 

rotuje kolem podélné osy střídavě na levý a pravý bok s dobou výdrže v boční poloze 

5 sekund.  Toto cvičení opakujeme 4 x na vzdálenost 25 m.  

2. Záběrové pohyby DK v pozici na boku. Jedna paže je ve vzpažení a druhé v připažení. 

Při přetáčení na druhý bok dochází k výměně paží.  Cvičení aplikujeme při plynulém 

plavání bez zastavení na vzdálenost 100 m.  



 

 43 

3. Nadměrnou flexi v kolenním a kyčelním kloubu můžeme napravit dopomocí učitele a 

využitím plaveckých pomůcek. Plavkyně zkouší cvičení u kraje bazénu, kde se 

přidržuje stěny a snaží se o korektní provedení, kde trenér pomocí natažené paže 

vymezí pohyb. Trenér neustále kontroluje správnou polohu těla při nádechu a výdechu 

(Čechovská a Miler, 2019). Cvičení opakujeme minimálně 10 x.  

4. Cvičení podobné jako v prvním případě ale se stanoveným počtem záběrových pohybů 

DK (kopů), například šest kopů na pravém boku a šest kopů na levém boku. Cvičení 

aplikujeme při plynulém plavání bez zastavení na vzdálenost 100 m.  

5. Cvičení se střídáním intenzity, použijeme plavecké ploutve. Opakujeme na vzdálenost 

100 m, z toho 25 m plavkyně půjde maximální intenzitou a 25 m nízkou intenzitou.  

Koordinace a dýchání 

     

Obrázek 33                                              Obrázek 34 

     

Obrázek 35                                     Obrázek 36 

     

Obrázek 37                                              Obrázek 38 

Za nedostatky práce DK, HK a celkové polohy těla může špatné dýchání. Na obrázcích 34 a 

36 můžeme vidět, že plavkyně dostatečně nezvládá plavecké dýchání. Hlavu zvedá vysoko 

nad hladinu, což jsme mohli vidět už i v předchozích záběrech a narušuje to její polohu těla. 

Na obrázku 34 a 36 je vidět, že plavkyně se v době nádechu přetočí na celý bok, DK klesnou 
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hluboko pod hladinu a pravou rukou se „opírá“ o vodu, aby se stihla nadechnout. Tato chyba 

je způsobena nedostatečným nácvikem dýchání. Na obrázku 38 vidíme, levou DK hluboko 

pod hladinou. Je vidět, že se zde opakuje stále stejná chyba, záklon hlavy. Zaměříme se na 

cvičení, kdy dochází při nádechu k rotaci hlavy a trupu, nikoliv k záklonu nebo úklonu hlavy.  

Na základě výše uvedené chyby navrhujeme tato cvičení: 

1. Trenér by měl plavkyni vysvětlit jednoduše podstatu provedení nádechu. Plavkyně leží 

na kraji bazénu s pravou paží ve vodě, na této straně proband provede nádech. Při 

záběrové fázi pravé paže se plavkyně snaží vnímat rotaci hlavy při nádechu, která je 

stále fixovaná na natažené levé paži, s tím pomáhá trenér. Následně paže vyměníme a 

cvičení opakujeme na druhou stranu. Vyšší počet opakování (10 x), nízkou intenzitou.  

2. Další cvičení je obdobné jako to předchozí ale přesuneme se do vodního prostředí. 

Nejdříve procvičíme polohu nádechu dle modelové techniky. Proband je opřený o 

okraj bazénu pravou paží a pokouší se zaujmout polohu nádechu, nesmí dojít k rotaci 

ani pohybům hlavy. Toto cvičení opakujeme na obě strany. Vyšší počet opakování (10 

x), nízkou intenzitou. 

3. Plavkyně pomalu z polohy nádechu postupně rotuje hlavu a trup záběrovou paží do 

výdechu do vody. Druhou paží se neustále v průběhu cvičení držíme okraje bazénu. 

Znovu toto cvičení opakujeme na obě paže. Opakujeme 10 x na každou stranu a 

intenzita cvičení je nízká.  

4. Tyto cvičení můžeme dále modifikovat ve větším vodním prostředí, kdy si plavkyně 

dopomůže plaveckou deskou nebo piškotem. Když bude ve fáze, že nepotřebuje 

pomoc trenéra ani žádnou plaveckou pomůcku, cvičení opakujeme bez pomůcek.  

5. Pro korekcí dýchání pod hladinou doporučuju cvičení, kdy se plavkyně drží 

odtokového kanálu, ponoří se hluboko ale zároveň se neustále drží kanálu. Snaží se 

střídavě dělat malé a velké bublinky. Malé bublinky vykonává nad hladinou, ponořená 

je pouze pusa. Velké bubliny dělá ponořením celé hlavy pod hladinu vody. 

Doporučuju několikrát zařadit v průběhu jedné plavecké hodiny, alespoň 3 x po 10 

opakování.  

Na základě analýzy jsme popsali výrazné odchylky v technice kraul od modelové techniky 

dle Čechovské a Milera (2019). v následující fázi výzkumu jsme provedli 3 měsíční 

intervenci, po které jsme probanda znovu natočili na kameru a provedli kvalitativní 

kinematickou analýzu.  
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Poloha těla  

     

Obrázek 39                                 Obrázek 40 

     

Obrázek 41                                                              Obrázek 42 

 

Obrázek 43 

Na obrázku 39 vidíme zlepšení v poloze hlavy při nádechu, hlava není ve velkém záklonu. Na 

tom stejným obrázku vidíme přetrvávání chyby, flexi v kolenním kloubu a na obrázku 43 

vidíme DK vysoko nad hladinou vody. Obrázek 43 ukazuje, ještě ukazuje, že plavkyně je 

schopná udržte ucho na ramenní v průběhu nádechu. Na obrázku 42 vidíme, že plavkyně 

extrémně rotuje v průběhu nádechu.  

Přípravná fáze   

     

Obrázek 44                             Obrázek 45  
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Obrázek 46                                                    Obrázek 47    

V přípravné fázi vidíme, že došlo ke zlepšení zasunutí HK do vody, ukazuje nám to obrázek 

44 a 45, stejně správné provedení vidíme i na opačnou končetinu. Paže vstupuje v pořadí 

prsty, dlaň, předloktí a následně celá HK. Došlo taky ke zlepšení polohy hlavy, kdy už 

hladinu vody nerozráží čelo plavkyně, ale hlava je ponořená pod hladinou, toto vidíme na 

obrázku 44. V této fázi výzkumu už plavkyně neměla tak výrazný záklon hlavy jako v prvním 

natáčení.  

Přechodná fáze  

     

Obrázek 48                  Obrázek 49 

Charakteristickým rysem této fáze je tzv. „uchopení“, které jsme u naší plavkyně v průběhu 

prvního natáčení neviděli. Na obrázku 49, ale můžeme vidět, že plavkyně zvládla nastavit 

záběrové plochy a taky pokrčit zápěstí. Na obrázku 48 je končetina zbytečně hluboko pod 

hladinou, kde zase dochází k výrazné rotaci na celý levý bok. Tato chyba se objevuje jenom 

v průběhu nádechu.  

Záběrová fáze přitažení  

     

Obrázek 50                                                       Obrázek 51 
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Obrázek 52 

Záběrová fáze přitažení, v případě naší plavkyně následuje plynulo po přechodné fázi. Pořád 

nevidíme výrazné pokrčený v lokti, celá HK je neustále napnutá i když už to není křečovité 

napnutí, které se objevovalo u prvního natáčení. Chyba, které se objevovala u mého probanda 

byla paže příliš vzdálená od podélné osy těla. Tuto chybu už u plavkyně nevidíme, došlo 

k nápravě. Tato poloha má zá následek horší výchozí polohu pro další záběr, kterou nám ale 

v tomto případě narušuje přílišná rotace v průběhu nádechu, kterou vidíme na obrázku 52. Na 

tom stejném obrázku můžeme vidět mírný náznak pokrčený lokte. Pohled plavkyně směřuje 

šikmo dole, není to jak v prvním natáčení, který směřoval příliš nahoru. Opět jsme pro 

nápravu využívali převážně cvičení s využitím plavecké desky nebo piškotu, popřípadě bez 

pomůcky. Plavecké ploutve plavkyně ale používala při většině cvičení, pomáhala jí udržet 

lepší splývavou polohu.  

Záběrová fáze odtlačování  

     

Obrázek 53                                                  Obrázek 54     

          

Obrázek 55                 Obrázek 56              Obrázek 57               

Na všech obrázcích můžeme vidět, že dlaň směřuje dle modelové techniky vzad a vně. Na 

obrázcích 55, 56 a 57 vidíme pohyb HK po esovité křivce s pokrčením lokte. Pokrčený loket 
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není ještě dle modelové techniky, na obrázku 54 vidíme, že předloktí je dál od hrudníku, než 

by mělo být, ale určitě je tam pokrok naproti prvnímu natáčení.  

Fáze vytažení  

     

Obrázek 58               Obrázek 59      

Ve fázi vytažení došlo ke zlepšení paže. Na obrázku 59 vidíme, že HK končí záběr v oblastí 

kyčlí, zároveň probíhá nádech, pravá ruka je v přechodní fázi, kde vidíme, že plavkyně 

zlepšila „uchopení“. Na obrázku 58 vidíme vysoký loket, který v prvním natáčení nebyl 

přítomný.  

Fáze přenosu 

         

Obrázek 60                                  Obrázek 61                                                Obrázek 62        

Ve fázi přenosu vidíme výrazné zlepšení HK. Na obrázku 60 a 62 má plavkyně vysoký loket 

na pravou i levou HK. Chybou, kterou vidíme na obrázku 60, je výrazná flexe v kolenním 

kloubu levé nohy. Na opačnou DK se chyba neobjevuje.  

Pohyby dolních končetin 

     

Obrázek 63                                                Obrázek 64  
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Obrázek 65 

Na obrázku 65 můžeme vidět v průběhu nádechu a přenosu pravé HK, že plavkyně má 

neustále výraznou flexi v kolenním kloubů. Tuto chybu jsme zaznamenali i na opačnou DK, 

kde na obrázku 63 vidíme, že plavkyně má končetinu nad hladinou vody. Na obrázku 64 a 65 

dochází k přitažení DK k hrudníku, tzv. pedálový pohyb DK, který se v průběhu prvního 

natáčení neobjevoval.  
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10. Výzkumné otázky 
Na základě provedeného výzkumu si můžeme odpovědět na výzkumné otázky. 

1. „Nachází se poloha těla plavkyně v definovaném rozmezí modelové techniky?“  

Ano poloha těla je ve správné rovině až do doby kdy se plavkyně chce nadechnout. V tu 

chvíli se poloha těla naruší, kdy dolní končetiny klesnou hluboko pod hladinu, hlava je 

velkém záklonu a jednou paži se opírá o hladinu vody, aby se mohla nadechnout. Po nádechu 

se poloha těla opět vrátí do korektní polohy.  

2. „Dochází v průběhu nádechu i výdechu k pravidelné rotaci trupu v rozmezí 

definované modelové technice?“  

K rotaci v průběhu nádechu dochází. Bohužel u naší plavkyně je to velmi výrazná chyba. 

Dostává se ve fázi vytažení v průběhu nádechu až do polohy na bok, v podstatě to skoro 

vypadá tak, že plavkyně bude plavat na zádech. Tuto extrémní rotaci v průběhu nádechu je 

potřeba odstranit. 

3. „Má smysl, abychom v průběhu záběrové fáze hodnotili polohu vysokého lokte, u dětí 

zkoumané věkové kategorie?“ 

U mého probanda se v průběhu prvního natáčení poloha vysokého lokte neobjevovala. Paže 

byla v průběhu přenosu křečovitě natažená, nebyl žádný náznak pokrčeného lokte. Čechovská 

a Miler (2019) uvádí, že u dětí mladšího školního věku je těžký zaujmout polohu vysokého 

lokte. V období druhého natáčení se vysoký loket objevil, na některých obrázcích je vidět 

obrovský progres, který u plavkyně nastal. Zařazovali jsme cvičení, díky kterým došlo ke 

zlepšení, ale nebylo to našim cílem.  

4. „Je ukončení záběrové fáze HK provedeno v definovaném rozmezí modelové 

techniky?“ 

V čase prvního natáčení, plavkyně ukončovala záběr dřív, než by měla. Paži vytahovala 

v oblasti břicha, v průběhu nádechu to bylo i dřív. V rámci komparace jsme se na tuto chybu 

zaměřily a snažili se ji chybu. Po třech měsících, kdy proběhlo druhé natáčení, byla plavkyně 

schopná vytáhnout končetinu z vody v oblasti kyčlí bez větších problémů. Můžeme tedy říct, 

že došlo k výraznému zlepšení. Touto chybou si plavkyně výrazně zkracovala délku záběru. 

Pokrok viděla u cvičení, kde jsme se snažili počítat počet záběrů v průběhu prvního a 

následně druhého natáčení. Byla velmi překvapená o kolik záběrů se zlepšila.   
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 11. Závěr 

Hlavním cílem naší práce byla komparace plaveckého způsobu kraul v období mladšího 

školního věku. Plavecká technika je jeden z nejdůležitějších aspektů plavce ve vodě. Proto si 

myslím, že je nezbytné zaměřit se na to, obzvlášť v dětském věku, kdy předpoklady pro učení 

jsou nejlepší.  

Nejdříve jsme charakterizovali plaveckou techniku kraul dospělého plavce a následně 

techniku dětí v období mladšího školního věku, a to hlavně kvůli porovnání těchto dvou 

technik. V další části práce jsme stanovily cílem úkoly, výzkumné otázky a metody práce. 

Výsledky našeho výzkumu jsou rozděleny do jednotlivých fází. Postupně jsme se snažili 

vyjádřit ke všem fázím pohybového cyklu, ve kterých jsme se snažili najít chyby v plavecké 

technice kraul a následně navrhnout cvičení pro nápravu. Pro chyby, které jsem u sledovaného 

probanda objevila jsem navrhla vhodná cvičení, které pomohli k jejich odstranění. Největší 

chyba, která se objevovala nejvíc a byla zdrojem většiny chyb byl nádech. Pokud by plavkyně 

používala plavecký šnorchl její technika by se výrazně zlepšila. Následně tato chyba výrazně 

ovlivňovala polohu těla, která by v tomto věku měla být stabilní, což u naší plavkyně nebylo, 

proto se musí zaměřit na udržení zpevněné polohy, zkusit se vyhýbat výkyvům těla, velkému 

záklonu hlavy v průběhu nádechu a výdechu.  

Práce naplnila naše očekávání. Měla jsem možnost naučit se pracovat s kamerou pod i nad 

vodní hladinou. Díky natočeným záznamům, jsme dostali velkou zpětnou vazbu, jestli učíme 

plaveckou techniku kraul správně popřípadě jak to dělat jinak.  

Očekáváme, že naše práce pomůže méně zkušeným instruktorům plavání, učitelům plavání. 

Pomůže jim dřív identifikovat důležité chyby v plavecké technice mladších žáků a můžou 

využít navrhnutá cvičení a aplikovat do svých tréninků.  
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