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Cíl práce:
Vytvořit digitální videopořad výuky techniky kraul u dětí mladšího 
školního věku pomocí postupových kroků analyticko-syntetického 
vyučovacího postupu. 

Téma diplomové práce je z oblasti didaktiky plavání. Problém byl situován na 
problematiku dětského plavání a specificky se orientuje na výuku techniky kraul.

Aktuálnost zvolené tématiky a zaměření je možné spatřovat ve dvou rovinách. Osvojení si 
techniky kraul je po vzoru světových plaveckých velmocí doporučováno pro učení plavecké 
lokomoce jako první plavecký způsob. Druhým aspektem bylo sestavení videopořadu, který by 
výuku kraul demonstroval. Uvedený didaktický materiál (český) v současné době není pro 
plaveckou veřejnost v České republice k dispozici. Cílem práce se stalo uvedený didaktický 
prostředek natočit s dětskou populací.

Vypsané téma práce diplomat zvolil na základě svého profesního zaměření, v kterém 
organizačně zajišťoval také kurzy plavání. Vlastní, více specializovanou, plaveckou kariéru 
diplomant neměl a proto bylo nutné, aby téma diplomant zpočátku teoreticky zvládl. Hlubší a 
z praktického hlediska orientovaný vhled na plaveckou výuku diplomant získával postupně pasivní 
přítomností v lekcích plavání příslušné věkové kategorie.

Na základě problému práce diplomant definoval cíl práce, vyslovil vědecké otázky a 
sestavil si postupové úkoly práce. Vypracování scénáře bylo stěžejní pro vlastní natáčení 
videopořadu. Rozvržení jednotlivých didaktických kroků ve scénáři a volba jednotlivých „akcí“ 
v podobě cvičení byly pro diplomanta časově a odborně náročné. Vlastní natáčení probíhalo 
v několika natáčecích dnech při běžné výuce kurzů dětí. Technické zpracování pořízeného 
materiálu samostatně pro potřeby videopořadu diplomant zpracoval, ozvučil a dle scénáře doplnil 
písemným komentářem.

Výsledný videopořad, který je součástí diplomové práce, je odborně a technicky velmi 
zdařilý, drobné nedostatky nesnižují jeho odborně didaktické poslání. 

Během přípravy i v průběhu vlastní realizace diplomant využíval četné konzultace s  
vedoucím práce, akceptoval připomínky a rady, které se potom snažil zapracovat do teoretické 
nebo praktické části diplomové práce. Připomínky je možné vyslovit k délce realizace práce 
související s přerušením studia diplomanta.

Diskusní otázka:
Na základě Vaší práce na videopořadu měl by jste náměty na jiné možnosti nebo 

zdokonalení technického zpracování pořadu?
výborně
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