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Název:
Výuka techniky kraul dětí mladšího školního věku

Cíle práce:
Cílem diplomové práce je vytvoření digitálního videopořadu současné výuky kraulu u dětí
mladšího školního věku. Videopořad zachycuje postupové kroky analyticko-syntetického
vyučovacího postupu a prezentuje technická cvičení vhodná k výuce techniky kraul
pro dětskou populaci mladšího školního věku.

Metoda:
Ke sběru a vyhodnocení získaných dat bylo použito základních didaktických metod
teoretického a empirického získávání poznáváním, kde máme možnosti srovnání s teorií
v dostupné literatuře. Videozáznamy cvičení byly pořizovány podle předem sestaveného
scénáře. Počítačovým zpracováním videozáznamů byl vytvořen konečný videopořad.

Výsledky:
Zjištěné poznatky práce uvádějí možnosti plaveckých cvičení v podobě digitálního
videopořadu, které jsou vhodné k výuce dětí mladšího školního věku. Digitální
videozáznam zachycuje postupové kroky analyticko-syntetického vyučovacího postupu,
které jsou vhodné pro odbornou i laickou veřejnost.

Klíčová slova:
didaktika tělesné výchovy (plavání), kraul, mladší školní věk
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Title:
Tuition of crawl stroke technique to children of younger pupil age

Goal of the thesis:
The goal of the thesis is a creation of digital videoprogramme dealing with the current
tuition of crawl stroke to children of younger pupil age. The programme depicts
a procedure of analytic-synthetic teaching method and presents technical exercises suitable
for teaching crawl technique to children of younger pupil age.

Methods:
Acquired data were collected and evaluated using basic didactic methods of theoretic and
empiric acquisition by cognition, where comparison with published theory is possible.
Video recordings of exercises were acquired according to a program assembled
beforehand. The final videoprogramme was created using computer processing of video
recordings.

Results:
Based on the knowledge gained, possible swimming exercises are suggested in a form of
a digital videoprogramme. These exercises are suitable for tuition of children of younger
pupil age. Digital video recording illustrates the procedure of analytic-synthetic teaching
method, which is suitable for both professional and non-professional communities.

Key words:
Didactics of physical training (swimming), crawl, younger pupil age
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1.

ÚVOD

Plavání je jednou z pohybových činností, která je odedávna spjata s životem člověka
na Zemi. V různých dobách mělo a má plavání různý význam a důležitost. Prvotní smysl
osvojování si plavecké dovednosti zůstává i v současné době stejný jako před tisíci lety,
v době starověkých civilizací či v období prvobytně pospolné společnosti. Mluvíme
o zachování života člověka při styku s vodním prostředím. V návaznosti na konkrétní
životní podmínky a cíle společnosti plavání plnilo v historických dobách i další funkce, a
to především regenerační, vzdělávací, vojenskou a zábavnou (Hoch, 1983).
V současné době v podmínkách moderní společnosti plavání stále řadíme k činnostem,
které patří k základním pohybovým dovednostem člověka, přestože se může zdát,
že plavání dnes není bezprostřední nutností k přežití, pokud se člověk nevyskytne v náhlé a
neočekávané situaci vyžadující plaveckou lokomoci jako jsou přírodní katastrofy nebo
osobní a dopravní nehody. Člověk neplavec nevyhledává činnosti spjaté s vodním
prostředím, na druhé straně se ochuzuje o řadu činností a komfortů, které samo vodní
prostředí a pobyt v jeho blízkosti poskytuje.
Plavání jako pohybovou dovednost se člověk musí naučit. Nejvhodnějším a nejčastěji
využívaným věkem pro adaptaci na vodní prostředí a osvojení si základních pohybových
dovedností je u dětí rozhraní předškolního a mladšího školního věku. V návaznosti
na rychlost adaptace a osvojení si základních plaveckých dovedností se plynule přechází
obvykle v období mladšího školního věku k učení lokomoce techniky jednoho plaveckého
způsobu.
Volba prvního plaveckého způsobu závisí na řadě faktorů např. historie výuky v dané
oblasti, podmínky výuky, věk a dispozice učících se plavců apod. Např. z historického
hlediska se v oblasti střední Evropy vyučuje zpravidla jako první plaveckých způsob prsa,
ve Spojených státech nebo v dalších plaveckých velmocích se spíše setkáváme
u začátečníků s výukou techniky kraul (Čechovská, 2002). Vzhledem k opodstatněním
výhodám při samotné výuce i z hlediska využití kraulové techniky v plavání jako
celoživotní aktivity se tendence výuky kraul jako prvního plaveckého způsobu postupně
začíná prosazovat i v naších plaveckých školách.
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Klíčová slova: didaktika tělesné výchovy (plavání), kraul, mladší školní věk
Didaktika tělesné výchovy (didaktika plavání)
- zkoumání a interpretace zákonitostí procesu vzdělávání a výchovy, všech jeho
vnitřních i vnějších činitelů i vztahu mezi nimi (Rychtecký, Fialová, 1998).
- didaktický proces vymezují podmínky dané společenskými požadavky,
stanovujícími především cíl, rozsah a obsah předmětu (Dvořáková, 2000).
- zabývá se hlavními subjekty vyučovacího procesu: dítětem a učitelem a jejich
vzájemnou interakcí v tomto procesu, kde se prolíná učení a vyučování (Dvořáková, 2000).
Vilímová (2002) charakterizuje vztahy mezi didaktikou tělesné výchovy a speciálními
didaktikami tzn. i didaktikou plavání, jako vztahy obecného a konkrétního,
ale i specifického, zvláštního. Primárním obsahem výuky plavání je nácvik speciálních
pohybových dovedností, které jsou předpokladem zvládnuté komplexní plavecké činnosti
(Bělková, 1994).
Podle složitosti a náročnosti základních a speciálních pohybových činností se zpracovávají
tzv. metodické pokyny nácviku. Učební program, tzn. uspořádání učiva do metodické
posloupnosti, je základním činitelem ovlivňující průběh a výsledky motorického učení
(Vilímová, 2002).
Kraul - plavání v poloze na prsou se střídavými pohyby horních a dolních končetin, které
vytvářejí hlavní hnací sílu (Hofer a kol., 2006). Kraul je plaveckou technikou (popř.
plaveckým způsobem), kterou se člověk pohybuje ve vodním prostředí nejrychleji a
nejekonomičtěji.
Mladší školní věk – období, ve kterém začíná vývoj sekundárních pohlavních znaků. Jeho
ohraničení kolísá individuálně i podle pohlaví v rozmezí 6 (7) - 10 (11) let.
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2. PROBLÉM, CÍLE A ÚKOLY

2.1 Problém

Didaktickou posloupnost nácviku plavecké techniky zvoleného plaveckého způsobu nelze
obecně vyjádřit jednoduchou šablonou nebo řadou za sebou zvládnutých dovedností, které
by byly univerzum pro např. všechny věkové kategorie nebo podmínky učení. Postup,
výběr prostředků a metod při nácviku plavání ovlivňuje věk, vztah k vodnímu prostředí,
motorické schopnosti a dovednosti učících se jedinců, ale také učební prostředí (Hoch,
Juřina, Preislerová, 1973).
Učitel, který výuku vede, musí proto volit adekvátní prostředky vlastní učební činnosti,
které budou akceptovat základní faktory učebního procesu v plavání. Při volbě prostředků
vychází především z vlastní zkušenosti pedagoga, odborných znalostí a ze zájmu o nové
poznatky v dané problematice. Učební postupy a poznámky k výuce plavání lze dohledat
ve starších česky psaných publikacích (např. Holeček a kol. 1964, Hoch, Juřina,
Preislerová, 1973; Hoch a kol., 1983, Svozil, 1992, Bělková, 1994, Bělková a kol., 1998) i
v publikacích novějších (např. Giehrl, Hahn, 2000, Čechovská, Miler, 2001, Čechovská,
2002, Ružbarský, Turek, 2003 /slovenština/, Macejková, 2005 /slovenština/, Čechovská,
Miler, 2008). Řada poznámek a námětů k výuce plavání vyšla i jako součásti časopisů a
sborníků z odborných seminářů.
Vedle tištěného slova se v současné době nabízí i vizuální zpracování vyučovacích postupů
v plavání, které by svoji názorností vhodně doplňovaly doporučení v tištěných publikacích.
V současné době však není oficiálně dostupný vizuální materiál v digitalizované podobě
v české verzi. Je možné vysledovat některé interní materiály českých soukromých
plaveckých škol, které však nejsou recenzovány ani distribuovány mezi odbornou
plaveckou veřejnost.
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2.2 Vědecké otázky

 Lze sestavit didaktický materiál výuky kraul jako záznam programu učení plavců
začátečníků ?

 Poskytne vizuálně digitalizovaný učební postup ucelený náhled na učení vybraného
plaveckého způsobu?

 Jaké budou klady a naopak nedostatky vytvořeného digitalizované záznamu učení?

2.3 Cíl

Cílem diplomové práce je vytvoření digitálního videopořadu výuky techniky kraulu u dětí
mladšího školního věku pomocí postupových kroků analyticko-syntetického vyučovacího
postupu.
Videopořad bude prezentovat technická cvičení, která navozují nácvik a zdokonalování
činností jednotlivých segmentů a jejich vzájemných souher při plavecké lokomoci kraul
v provedení dětí mladšího školního věku.

2.4 Úkoly

Pro vypracování diplomové práce a v kontextu výzkumných otázek a stanoveného cíle
jsme si vytyčili následující úkoly:
•

seznámit se s odbornou literaturou v dané problematice

•

vypracovat podklady (postupové kroky) pro scénář

•

zajistit materiální podmínky natáčení, zajistit probandy natáčení

•

sestavit scénář natáčení
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•

realizovat natáčení (sběr dat)

•

zpracování, úprava, doplnění datového materiálu

•

finální úprava videopořadu, ozvučení.
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3. TEORETICKÁ ČÁST

3.1 Plavecká výuka jako výchovně vzdělávací proces

Plavání patří k pohybovým dovednostem, které se lidský jedinec musí naučit. Plavecká
lokomoce je charakterizována relativně jednoduchými pohybovými nároky založenými
na standardním provedením cyklických činností (Dovalil, 2002). V souvislosti s vodním
prostředí, ve kterém probíhá, přesto klade především v začátcích osvojování specifické
požadavky na učitele i učícího se jedince.
Ve vzájemné součinnosti plavce-začátečníka a učitele plavání dochází k záměrnému
ovlivnění rozsahu a úrovně pohybových dovedností, pohybových schopností a výchovného
formování učícího „žáka“ (Bělková, 1994).

3.1.1 Didaktika tělesné výchovy

Didaktika tělesné výchovy patří z hlediska dominantního významu interakčních vztahů
mezi učitelem a žákem k pedagogickým vědním disciplinám.
Předmětem didaktiky tělesné výchovy jako aplikované formy obecné teorie vyučování je
zkoumání a interpretace zákonitostí procesu vzdělávání a výchovy ve spojení s pohybovou
činností, všech jeho vnitřních i vnějších činitelů i vztahů mezi nimi (Vilímová, 2002).
Společným znakem všech pojetí a funkcí tělesné výchovy a sportu je, že pohyb,
pohybovou aktivitu, chápou jako médium procesu, v němž mohou nastávat či nastávají
pozitivní, ale i negativní změny, tělesné i duševní. Nemusí dokonce jít ani o pohyby
dokonale zvládnuté, ani o vysoce intenzivní cvičení, aby došlo ke vzniku zmíněných
účinků. Je však pochopitelné, že dobře naučené pohyby pohybové činnosti s přiměřeným
obsahem, intenzitou provádění, dobou trvání atd., budou mít účinky na provádějící subjekt
mnohem příznivější (Rychtecký, 2004).
Jádrem didaktiky tělesné výchovy je komplex otázek, orientovaných na objasnění výběru a
uspořádání učiva, které tvoří obsah vyučování (curriculum), podstaty didaktického
14

(vzdělávacího) procesu, v němž si žáci ve vzájemných interakcích „žák - učitel - učivo podmínky“ osvojují učivo (činnosti, dovednosti, vědomosti, postoje aj.).
Dominantní roli v didaktickém procesu má didaktická interakce „učitel - žák“, včetně
vymezení, popisu a explanace činností žáka (motivace, percepce, aktivace apod.), činností
učitele (postupy, styly, metody, zásady atd.) i vztahů mezi nimi, výběru vhodných
didaktických i organizačních forem a podmínek (materiálních, sociálně-psychologických,
právních aj.), za kterých vyučování probíhá.
Základními prvky v didaktickém procesu tělesné výchovy dle Vilímové (2002) jsou:
•

projekt výchovy a vzdělání

•

činnosti žáka

•

činnosti učitele

•

podmínky

Činnosti žáka
V didaktickém procesu působí žák jako objekt i subjekt. Svojí aktivitou, v souladu
s projektem výchovy a vzdělání a za pomoci učitele, si osvojuje vědomosti, dovednosti,
tělovýchovné a sportovní činnosti, rozvíjí své schopnosti, utváří a interiorizuje si své
postoje k pohybové aktivitě i některé sociální normy. Jeho role je z hlediska výsledků
didaktického procesu dominantní. Krátkodobé a dlouhodobé pozitivní změny v struktuře a
dynamice osobnosti žáka jsou znakem efektivity procesu.

Didaktické činnosti učitele tělesné výchovy
Zahrnují souhrn profesních vyučovacích i výchovných aktivit učitele, i jeho osobnostních
dispozic a vlastností. Jako objekt i subjekt zprostředkovává učitel realizaci záměrů projektu
výchovy a vzdělání na rozvoj osobnosti žáků. Plánuje, řídí a hodnotí průběh výchovně
vzdělávacího procesu tak, aby byl co nejvíce efektivní. Jeho dominantní role spočívá
v řízení vyučování i ve společenské odpovědnosti za výsledky vzdělávání a výchovy.
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Podmínky
Jsou souhrnem materiálního, společenského a právního prostředí, ve kterém výchovně
vzdělávací proces tělesné výchovy probíhá. Ve vztahu k ostatním prvkům didaktického
procesu mají roli podpůrnou, která však významně přispívá k jeho efektivnosti.
K nejvýznamnějším patří:
•

rodinná výchova

•

masmédia

•

trenéři, učitelé a cvičitelé

•

mezipředmětové vztahy a vědomosti

•

lékaři.

3.1.2 Výuka plavání

Současná představa o tom, jak lze jedince naučit bezpečně zvládnout a mnohostranně
využívat vodní prostředí, vychází z pojetí plavecké výuky jako procesu, ve kterém si
jedinec osvojuje dílčí dovednosti, posléze pohyb ve vodě a svoji plaveckou kompetenci
nejlépe celoživotně zdokonaluje (Čechovská, Miler, 2008).
Macejková (2005) charakterizuje výuku plavání jako cílený, dynamický a otevřený systém,
ve kterém se návyky, dovednosti a schopnosti cílevědomě ovlivňují.
Hlavním cílem plavecké výuky je naučit neplavce plavat jedním plaveckým způsobem a
vytvořit též předpoklady pro nácvik způsobů dalších. Neoddělitelnou součástí
vzdělávacího obsahu procesu plavecké výuky jsou speciální poznatky a vědomosti, které si
plavec začátečník v jejím průběhu osvojuje, event. uvědomuje a prohlubuje na základě
obecných znalostí a aktuální zkušenosti, např. hydromechanické a hydrodynamické
zákonitosti, techniky plaveckých způsobů, ale i didaktické postupy v plavání (Bělková,
1994).
Plavecká výuka z dlouhodobého hlediska probíhá optimálně ve třech na sebe navazujících
a vzájemně se ovlivňujících etapách: etapa přípravná, etapa základní a etapa zdokonalovací
(Bělková, 1998). Etapa přípravná a etapa základní je obecně situovaná do období
16

předškolního věku a mladšího školního věku s individuálním počátkem zahájení
(Čechovská, 2003). Zdokonalovací etapa plavecké výuky probíhá v návaznosti
na předchozí etapy a její absolvování se předpokládá do ukončení docházky na základní
škole popř. na střední škole (Bělková, 1998).
Výuka plavání je zajišťována individuálně rodinou, více však řízeně ve formě kurzů
plaveckými školami a v rámci osnov vzdělávacích programů tělesné výchovy
na jednotlivých typech škol (Motyčka, 2001). Součástí osnov tělesné výchovy na českých
základních školách je plavání od roku 1979. V této souvislosti byly vypracovány základní
jednotné struktury vyučování na základě procesu senzomotorické adaptace a zásad učení se
pohybovým dovednostem ve vodě (Macejková, 2005).

3.1.3 Didaktika plavání (plavecké výuky)

Didaktika plavání patří mezi speciální didaktiky v rámci didaktiky tělesné výchovy.
Je specializovaným výchovně-vzdělávacím procesem, jehož hlavním cílem je naučit
jedince plavat a shodně jako tělesná výchova zároveň plní cíle vzdělávací, výchovné a
zdravotní.
Macejková (2005) uvádí, že při výuce plavání se v současnosti, v porovnání s ostatními
pohybovými aktivitami na suchu, akceptuje specifika vodního prostředí, jeho dominance
ve struktuře sportovních zájmů dětí a mládeže a jeho potřeba pro život.
Základem obsahu didaktiky plavání jsou prostředky na budování pocitu jistoty ve vodě
jako základu pro záchranu života při plavání. Jedinec, který adaptaci na toto specifické
prostředí zvládne, je schopen v budoucnu plně využít komplexní plavecké dovednosti, a to
jak rekreačně, zdravotně, kondičně nebo sportovně.
Adaptaci na prostředí plavecké výuky lze obecněji pojímat v několika rovinách:
-

adaptace na podmínky vodního prostředí (vliv tepelný, vliv mechanický, vliv
chemický, hydrodynamické zákonitosti),

- adaptace na prostředí bazénu (odlišnosti nezvyklého prostředí způsobují
nesoustředěnost, nepozornost, až neochotu a nezájem spolupracovat, ovládnutí
nepříjemných a rušivých pocitů)
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-

adaptace na sociální skupinu (sociální začleňování člověka do určité skupiny,
navazování vztahu mezi pedagogem a jedincem (dítětem) i mezi členy např.
dětského kolektivu, prohloubení vztahů mezi rodičem a dítětem a jejich reakcí a
dovedností).

Komplexní proces adaptace je v praxi situován převážně do období přípravné plavecké
výuky a je dále prohlubován v etapách následných.
Vlastní adaptace na vodní prostředí jedincem se realizuje prostřednictvím základních
plaveckých dovedností /plavecké dýchání, vznášení a splývání ve vztahu k zaujmutí
hydrodynamické polohy, orientace pod hladinou, pády a skoky do vody ve vztahu
zvládnutí náhlého pádu do vody, vnímání vodního prostředí a dílčích záběrových pohybů/
(Čechovská, 2003, Pokorná, 2007, Čechovská, Miler, 2008).
Osvojení si základních plaveckých dovedností jedincem umožňuje plynule přejít v nácvik
prvků plaveckých způsobů (Hochová, J., Čechovská, I., 1989). Dominantními prvky
při osvojování si plaveckých dovedností jsou u dětských začátečníků hry a hravá cvičení
jednotlivců, dvojic, skupin (Bělková-Preislerová, Bělohlávek, 1988) popř. u starších
jedinců cvičení racionálně úkolová.
Výběr a realizace nadstavby základních plaveckých dovedností nenásilně plavcezačátečníka posouvá do druhé etapy výuky nazývané základní plavecká výuka. Základní
etapa plavecké výuky již plně směřuje k výuce vlastní plavecké lokomoce na základě
výběru jednoho plaveckého způsobu (kraul, znak, prsa), popř. kombinace jednoho
plaveckého způsobu a prvků dalšího plaveckého způsobu (PUŠ a kol., 1996). Základním
faktorem při osvojování si rozhodujících pohybových činností pro zvolený plavecký
způsob prostřednictvím technických cvičení je proces motorického učení (viz kapitola 3.2)
(Bělková, 1998). Souběžně jsou stále hravou a úkolovou formou rozvíjeny na vyšší úroveň
základní plavecké dovednosti.
Konečný záměr, tj. vybavit děti kvalitními dovednostmi, které skutečně zajistí jejich
bezpečnost ve vodě, řeší poslední článek procesu plavecké výuky, zdokonalovací etapa
plavecké výuky (Bělková, 1998).
Úkolem zdokonalovací etapy plavecké výuky je zpřesňování pohybů, hlavně jejich
časových, prostorových a dynamických parametrů, a osvojování si dalších plaveckých
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dovedností a způsobů (Bělková, 1994). Součástí výuky se cíleně stávají také další
nadstandardní plavecké dovednosti např. dovednosti z jiných plaveckých sportů (vodní
pólo, synchronizované plavání, skoky do vody), specifické dovednosti záchranného
plavání nebo rozvoj vytrvalostní plavecké výkonnosti základními metodami plaveckého
zatěžování (Bělková, 1998, Macejková, 2005).
Plavecké pomůcky jsou pro současnou plaveckou výuku nezbytnou součástí. Napomáhají a
usnadňují nám proces učení jedince v bazénu. Pomáhají překonávat psychické zábrany a
vytváří pro dítě pocit bezpečí.
V poslední době se nabídka pomůcek značně rozšířila díky použití lehčeného polyetylénu.
Tento materiál umožňuje splnit i tvarové požadavky na určitou pomůcku k provádění
speciálního plaveckého pohybu. Většina pomůcek používaných v plaveckých školách je
variabilní podle dostupnosti, jejich použití závisí na přístupu a fantazii cvičitele.
Plavecké pomůcky můžeme podle způsobu využití dělit do těchto skupin:
•

pomůcky sloužící k nadlehčení

Pomůcky pomáhají odstranit strach z vody a hloubky, usnadňují nácvik základních poloh.
Napomáhají udržet správnou polohu těla a provést procvičovaný pohyb. Při použití těchto
pomůcek je potřeba brát v úvahu bezpečnost ve stabilitě, možnost správného provedení
pohybu a jejich účinek v závislosti na rotačním momentu a nižší váze dítěte.
Příklad: nadlehčovací pásy, kruhy, nafukovací rukávky, límečky, desky různých
tvarů a velikostí, žíněnky, cvičební podložky, kroužky, piškot apod.
•

pomůcky sloužící k doplnění výuky

Pomůcky napomáhají

k rychlejšímu zvládnutí nacvičovaného pohybu. Pomáhají

odstraňovat chyby, kterých se plavec dopouští, doplňují metodiku výuky plaveckých
způsobů.
Příklad: předměty na lovení, ploutve, tyče, míčky, kruhy, různé pomůcky
znemožňující (znesnadňující) špatné provádění pohybů apod.
•

pomůcky sloužící k zpestření výuky

Pomůcky slouží ke zpestření výuky a zvýšení aktivity dětí.
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Příklad: skluzavka, houpačka, prolézačka, čluny, nafukovací zvířata, míče, velké
desky apod.

3.1.4 Didaktické metody a postupy v plavecké výuce

3.1.4.1 Didaktické metody
V historickém kontextu plavání zaznamenáváme různé vyučovací metody, které s většími
či menšími problémy byly uváděny do praxe. Za nejvýznamnější je považován přechod
od individuální výuky plavání k výuce kolektivní. Bělková (1994) popisuje z historického
pohledu metody:
•

Metoda samouků

•

Metoda individuální

•

Metoda nadlehčení

•

Metoda kolektivní důvěry a sebedůvěry

•

Kolektivní metoda.

Ružbarský-Turek (2003) shrnují historický vývoj pojetí výuky plavání v několika
zásadních charakteristických posunech:
-

od univerzální metody k diferenciaci výuky podle věku a podle individuálního vztahu
k vodě,

-

od individuální výuky ke kolektivní výuce,

-

od stylizovaného a rozloženého pohybu (tzv. metoda „bidla“) k přirozenému
pohybovému projevu,

-

od rozkouskovaného a trhavého pohybu k pohybu ucelenému a časově rozloženému,

-

od stereotypně se opakujícímu pohybu k soustředěnému a zdůvodněnému nácviku,

-

od formálního vedení k vedoucí úloze pedagoga.
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Současná didaktika výuky plavání vychází z přirozené kolektivní metody důvěry a
sebedůvěry. Nezůstává ovšem na formální bázi této metody, ale chápe ji jako pedagogický
proces, který probíhá mezi pedagogem a neplavcem.
V procesu výuky se neplavec seznamuje nejen s vlastním plaveckým pohybem, ale se
vším, co zajišťuje, aby lokomoce byla ve vodě účelná, bezpečná, a aby plavec získával
patřičné hygienické návyky. Je třeba, aby chápal potřeby kolektivu, dokázal dopomoci
nebo pomoci v různých situacích. Pedagog vychází z potřeb motoriky plavání a současně
z reakcí neplavce na výuku. Nácvik chápe jako přípravu a realizaci plaveckého pohybu
ve vhodných podmínkách výuky, v souladu s motorickými a psychickými vlastnostmi
neplavce.
Svůj obsah dostává i etapa seznamovaní s vodou, zpřesňuje a využívá různých pomůcek.
Výuka se diferencuje podle stáří, motorických zkušeností, podle schopností jednotlivců
překonávat strach z vodního prostředí. K překonávání různých úskalí slouží i plavecké
pomůcky. Pro nácvik kvalitní výuky plavání jsou důležité dobré materiální podmínky
(Bělková, 1994).
V průběhu svého vývoje opustila také didaktika plavání vizi, že se může jedinec naučit
plaveckým pohybům na suchu. Cvičení na suchu má v současné době jiný význam, který
více uplatňujeme u starších nebo dospělých začátečníků. Na suchu si může plaveczačátečník s větším soustředění uvědomit výchozí polohu záběrových pohybů, postavení
částí těla v průběhu záběrových pohybů nebo se může v klíčových momentech pohybu
zastavit. Může více využívat zrakové kontroly. U menších dětí spoléháme na ukázky
v celku a na nápodobu velmi zjednodušené struktury pohybu (Čechovská, Miler, 2008).

3.1.4.2 Didaktické postupy

Vyučovací postup v plavecké výuce volíme především s ohledem na věk, zvolený
plavecký způsob a materiální podmínky.
Pro výuku plavání Bělková (1994) zdůrazňuje dva dominantní učební postupy:
1.

komplexní

2.

analyticko- syntetický.
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V případě komplexního vyučovacího postupu se snažíme naučit daný pohybový akt v jeho
konečné formě. Při ukázce a prvních pokusech o jeho reprodukci nezdůrazňujeme
podrobnosti. Jde nám o zvládnutí pohybu v jeho základní podobě bez nároků na přesnost
provedení.
Zvláštní formou tohoto postupu, pro plavání příznačnou, je tzv. skeletní postup. Tento
způsob seznamuje se strukturou celé činnosti, ale záhy přistupuje ke zdokonalování prvků
- k základní celkové struktuře dovednosti se postupně přidávají jemnější podrobnosti a celá
dovednost se tak zpřesňuje. Macejková (2005) tento přístup popisuje jako postup
synteticko-analytický a vidí jeho hlavní význam v oblasti zdokonalování technického
provedení plaveckých pohybů.
Analyticko-syntetický didaktický postup neboli výuka po částech s následným spojování
prvků techniky v celek je dominantním učebním postupem v plavání u všech plaveckých
způsobů. Čechovská, Miler (2008) doporučují v praxi začít u plaveckých způsobů
nácvikem činnosti dolních končetin, které při lokomoci stabilizují plaveckou polohu,
u prsou se významně podílejí i na celkové hnací síle. Spojování částí do celku navrhují
nejprve bez plaveckého dýchání (např. činnost horních a dolních končetin), tedy na krátkou
vzdálenost, později s omezeným dýcháním a posléze v plné koordinaci - souhře (rozumí se
sladění pohybů horních a dolních končetin a dýchání).
V obecné struktuře si lze analyticko- syntetický postup představit ve schématu (Bělková,
1994):
1. Výklad, ukázka plaveckého způsobu, prvků
2. Pohyb dolních končetin - na suchu, u okraje bazénu

3. Pohyb horních končetin

-

ve vodě (v klidu u stěny bazénu)

-

ve vodě v pohybu (ve splývavé poloze)

- na suchu (ve stoje, v předklonu)
-

ve vodě (v klidu na mělčině, u okraje bazénu)

-

v pohybu

(při

s dopomocí,

chůzi,
na

ve

krátkou

s nadlehčovací pomůckou
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splývavé

poloze

vzdálenost,

4. Souhra

- ve vodě (bez dýchání, s občasným nádechem,
s pravidelným dýcháním

5. Dýchání

-

nácvik na suchu s pohybem paží

-

ve vodě (samostatně u opory s pohybem paží
na místě, nepravidelné dýchání v souhře)

-

pravidelné dýchání jako součást souhry.

Výklad a časté slovní usměrňování činnosti žáků ve vztahu k prostředí bazénové haly
klade na pedagoga nemalé požadavky. Je třeba, aby disponoval vyjadřovacími
schopnostmi, aby byl schopen přiměřeným a srozumitelným způsobem formulovat
požadavky, vysvětlit a vystihnout nacvičovaný pohyb.
Ukázka je nezbytným předpokladem pro vytvoření pohybové představy u učících se
plavců-začátečníků. Její význam stoupá nepřímo úměrně s věkem. I pro dospělé je ukázka
zejména složitějších pohybů důležitá a po jejím zařazení zjišťujeme zvýšenou kvalitu jeho
provedení. Ukázka obecně předchází nácviku, ale často je vhodné ukázku zařadit
opakovaně k dalšímu upřesnění pohybu.
Z hlediska požadavků motorického učení je nejdůležitější metodou výuky opakované
cvičení. U pohybů cyklického charakteru, ke kterým plavání patří, zjištěna přímo lineární
závislost mezi počtem cvičení a zvyšováním úrovně techniky. Časté a soustavné opakování
pohybu je předpokladem vytvoření pohybového návyku plavání.

3.2

Motorické učení

Učení je nejčastěji vysvětlováno jako relativně stálé zlepšení v chování jakožto výsledek
praxe či zkušenosti. Jedním z druhů učení je i učení motorické (senzo-motorické učení).
Výsledkem motorického učení je relativně stálé zlepšení dovednosti vyplývající z praxe a
odvozené z výkonu nebo provedení (Svoboda, 2000).
Zvláštností této formy učení je především v tom, že oslovuje současně jak „svaly“, tak
„mozek“. Pohybové učení, respektive proces vytváření pohybových návyků, dovedností
na základě poznávacích a řídících procesů, je fyzická a duševní činnost, jejíž výsledkem je
dosažená úroveň pohybové inteligence. To se projevuje v obecné rovině kvalitou a šíří
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spektra osvojených pohybových funkcí a v rovině speciální rychlostí a optimalizací řešení
pohybového úkolu (Kryštofič, 2006).
Motorické učení vychází ze znalostí řízení a regulace lidského pohybu a jeho koordinace i
širších psychologických a fyziologických poznatků.

Jeho cílem je prostřednictvím

racionálních postupů vytvářet, zpevňovat a stabilizovat konkrétní struktury řídících a
regulačních mechanismů pohybového jednání jedince (Dovalil, 2002).
Dovednost je v motorickém učení základním pojmem. Vysvětluje se jako určitá kapacita
dovést nějakou činnost do konečného výsledku, jako určitou disponibilitu ke správnému
vykonávání nějaké činnosti tzv. ve vztahu k technickým nárokům příslušné sportovní
dovednosti.
Formování dovedností se děje na základě fází motorického učení:
1. generalizace (seznámení se s novými pohyby, vytváření si představy, první pokusy)
2. diferenciace (opakování pokusů, zpětné informace o průběhu pohybu, dokonalejší
osvojení pohybů)
3. automatizace (pohyb je zvládnutý, zdokonalování detailů pohybu)
4. variabilita (nácvik dovednosti v proměnlivých podmínkách)(Tupý, 1989).

Z hlediska řízení pohybu ve vztahu k úrovni koordinace Svoboda (2000) definuje tři fáze
motorického učení s didaktickými opatřeními:
1. Fáze hrubé koordinace
Didaktické opatření: vycházet z předpokladů (motorická úroveň, aktivita, motivace);
správně zadat učební úlohu; po pochopení ihned praktické pokusy; další informace a
ukázky jen se cvičením); prožívání i celého pohybu; korektury demonstrace provádět tak,
aby je učící mohl spojovat s vlastními počitky a nedokonalou představou; požadavek
adekvátnosti korekce a ukázek.
2. Fáze jemné koordinace
Didaktické opatření: musí se nejen cvičit, ale působit i výchovně; požadovat promýšlení
cviku, ne pouze opakování; zaměřovat cvičence

24

na cíl, podstatné znaky a jednotlivosti;

řeč i demonstraci spojovat s ověřením (mít nároky na počitky a představy); využít regulaci
vlivu prostředí; rychlé informace – zpřesnění počitků; usilovat o stabilizaci.
3. Fáze variabilní použitelnosti
Didaktické opatření: viz předchozí; tvrdé požadavky, aktivita, sebevýchova; vědomé
používání ztížených podmínek; soustředěnost a korektura chyb; stále ještě informace o
výsledku cvičení; ideomotorický trénink.
Svoboda (2000) dále uvádí při vymezování motorického učení i jednotlivé činitele procesu
a děje s charakterem činnosti (obr. 1). Vazby mezi prvky jsou často podmíněny procesy,
které v nich se uskutečňují, a nejsou proto lineární.

Obr. 1: Činitelé procesu učení (Svoboda, 2000)
Základní posloupnost a činitelé
procesu motorického učení
Učitel

Žák

Vytyčení cíle - výklad požadavku

Pochopení cíle - racionální pochopení

Motivační působení - aktivace,

Přijetí úkolu - motivace, chtění

přesvědčování, příklad, stimulace
Prezentace - výklad detailů úkolu,

Percepce - aferentní syntéza poznání

ukázka, popis
Sledování – organizace a posuzování

Aktivita - činnost myšlenková i
motorická

Korekce - diagnóza, hodnocení

Zpětná vazba - kontrola, sebehodnocení

Obměňování – metodická zkušenost,

Zpevňování - opakování

bohatství forem
Integrování – aplikace

Integrace - spojování uplatnění

Analogie - verbální výklad

Transfer - přenos
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3.2.1 Zvláštnosti motorického učení ve vodě

Plavecká výuka je proces motorického učení, který probíhá na základě aktivní motorické
interakce člověka s vodou. Z didaktického pohledu motorické učení v procesu plavecké
výuky vykazuje několik základních specifik:
1. formálně jednoduchá pohybová struktura dovedností
2. odlišné prostředí pro realizaci činností (bez pevné podložky, fyzikální vlastnosti
vodního prostředí)
3. horizontální poloha v průběhu vykonávání činností
4. snížená možnost komunikace, celkově omezená smyslová vnímání
5. zpětná vazba od učitele až po dokončení činnosti
6. u malých dětí omezená kapacita přijímat vnější informace o kvalitě své činnosti
s nízkou úroveň jejich proprioreceptivního vnímání, tedy vnitřní zpětné vazby
7. rozdílný průběh adaptace neplavců na vodní prostředí
8. vytváření specifického vnímání vodního prostředí (cit pro vodu).

Procesuálně je počátek motorického učení v plavecké výuce spojen především se
senzorickou adaptací smyslových orgánů jedince ve vodním prostředí. Míra adaptace
určuje do jisté míry rychlost a průběh následné výuky vlastním plaveckým pohybům.
Mluvíme o období přípravné plavecké výuky.
V období základní plavecké výuky motorická složka adaptace nabývá převahy. Úkolem je
nácvik specifických plaveckých pohybů, jejímiž typickými znaky je stálost pohybové
struktury a pohybového rytmu sladěných s činností vegetativních orgánů. Je tedy projevem
koordinace senzomotorických a vegetativních funkcí a ve vodním prostředí.
Z formální (kinematické) stránky není plavecký pohyb složitý, ale osvojení si obsahové
(dynamické) stránky vyžaduje dlouhodobý specializovaný proces motorického učení, jehož
výsledkem by měl být správný pohybový návyk plavecké lokomoce. Plavecký pohybový
návyk je vnějším funkčním projevem dynamického stereotypu, který se vytváří v CNS
(Bělková, 1994)
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V první fázi motorického učení plaveckým dovednostem si neplavec vytváří pohybovou
představu vizuálně (ukázka), verbálně (výklad) popř. pasivní pohybovou stimulací.
Počáteční pokusy jsou spojeny obecně s běžnými negativními projevy prvních pokusů
včetně neschopnosti relaxovat nezapojené svaly do činnosti, což v plavání je velmi
důležité. Významnou úlohu v této fázi sehrávají regulační zásahy pedagoga tzn. zpětná
vazba.
Hoch (1983) zdůrazňuje: „Učitel musí být obeznámen s tím, co je v nacvičovaném pohybu
podstatné, co tvoří základ pro další zdokonalování, které pohyby jsou základem pro kladný
transfer a které jsou pro nácvik nevhodné, kdy je nutno se soustředit pozornost
na prostorových průběh, kdy na časový atd. Jen tak je možné, že se pohyb postupně stále
více zpřesňuje. Zpočátku hrubá, celkově pojímaná představa se stále upřesňuje, a jak se
v průběhu výuky vytvoří podmínky, uplatní se přímo v pohybu. Takový postup má své
zdůvodnění, neboť není-li nacvičovaný pohyb soustavně zdokonalován stává se technicky
neúplný pohyb trvalým nedostatkem.“
Opakováním cvičení se plavecké pohyby postupně zpřesňují, ekonomizuji a především
diferencují do příslušných oblastí segmentů těla. V případě,

že v nácviku přecházíme

na dílčí souhry (např. souhra horních a dolních končetin) nebo souhru celkovou, setkáváme
se velmi často s krátkodobým poklesem úrovně již naučených pohybových návyků dílčích
činností (např. činnost dolních končetin). Často se také můžeme setkat se stagnací kvality
provedení dovedností, která však častým opakováním jednotlivých prvků časem ustoupí a
dovednost se posune na vyšší úroveň.
Na konci období základní plavecké výuky se začínající plavci nacházejí zhruba ve druhé
fázi motorického učení. Teprve s absolvováním dobře vedené zdokonalovací plavecké
výuky se u „plavců“ dosahuje úroveň třetího stádia motorického učení, který v plavání
spojujeme se splněním kritérií plavce tzn. uplavání bezpečně a bez vyčerpání 200 m a
zvládnutí náhlého pádu do vody (Čechovská, 2008).
Macejková (2005) proces motorického učení dovedností v plavecké výuce konkretizuje
do pěti důležitých kroků:
-

ukázka

-

objasnění důležitých prvků

-

počátek nácviku (zahájení první fáze motorického učení)
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-

zpětná vazba s korekcí chyb

-

opakování a upevňování dovednosti (přechod do druhé fáze motorického učení).

3.2.2 Předpoklady motorického učení u dětí mladšího školního věku

3.2.2.1 Charakteristické znaky mladšího školního věku

Za mladší školní věk považujeme období od 6 – 11 let. V průběhu tohoto relativně
dlouhého

vývojového

období

dochází

k intenzivním

biologicko-psycho-sociálním

změnám. Proto je také mladší školní věk rozdělen do dvou relativně samostatných období:
druhé dětství a prepubescence (Příhoda, 1963), či také dětství a pozdní dětství (Vaněk,
1975).

Tělesný vývoj
Tělesný vývoj je klidný a stejnosměrný, plynule se zvyšuje výška a hmotnost dětí. Spolu
s tím dochází k rovnoměrnému rozvoji vnitřních orgánů, krevní oběh, plíce a vitální
kapacita se průběžně zvětšuje. Ustaluje se

zakřivení páteře, osifikace kostí není

dokončena, proto jsou kosti a kloubní spojení velmi měkká a pružná. Rovnoměrně přibývá
tělesných sil a vzrůstá celková výkonnost.Vývoj nervové soustavy je v počátku období
v podstatě ukončen. Velmi rychle se rozvíjí některé pohybové vlastnosti, zejména rychlost
a obratnost, zatímco síla a vytrvalost jsou na poměrně nízkém vývoji (Svoboda, 2003;
Perič 2004).

Psychický vývoj
Přibývá nových vědomostí, rozvíjí se paměť a představivost, ale pozornost je jen
krátkodobá. Schopnost chápat abstraktní pojmy je jen malá. Vlastnosti osobnosti nejsou
ještě ustáleny, děti jsou impulzivní a přecházejí rychle z radosti do smutku a naopak. Vůle
je ještě slabě vyvinuta, dítě nedokáže sledovat dlouhodobý cíl, a to především tehdy, máli
překonat okamžitě nezdary. Veškerou činnost dítě silně prožívá, patrné je také zvýšení
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vnímavosti k okolnímu prostředí a větší odvážnost. Přetrvává malá sebekritičnost
k vlastnímu vystupování a jednání. Velmi důležitá je i krátká doba, po kterou se děti
dokážou koncentrovat. Ta trvá přibližně 4-5 minut, poté nastává útlum a roztěkanost
(Vágnerová, 2000; Perič, 2004).

Sociální vývoj
V průběhu vývoje dítěte se projevují dvě významná období. Jedná se o vstup do školy a
období kritičnosti. Při vstupu do školy dítě přestává být středem pozornosti rodičů a
dochází k přechodu od hry k vážné činnosti. Dítě prožívá období postupné socializace,
při kterém dochází k jeho začleňování do kolektivu a přizpůsobování se daným
zákonitostem a pravidlům. Do vztahů se začínají promítat i formální autority. Dítě se
ve škole setkává se svými vrstevníky, vytváří si k nim určité meziosobní vztahy a buduje si
své postavení. Děti tohoto věku mezi sebou rády soutěží s tendencí být ve skupině a získat
v ní patřičnou odezvu. Na konci tohoto období nastává fáze kritičnosti v hodnocení jevů a
podnětů ze sociálního prostředí. Začíná se projevovat tendence k negativnímu hodnocení
skutečnosti a dochází k tomu, že přirozená autorita dospělých se snižuje. Často bývá
nahrazena z řad vrstevníků. (Svoboda, 2003; Rychtecký, Fialová, 2004)

Motorický vývoj
Tento věk je charakterizován vysokou a spontánní aktivitou. Nové pohybové dovednosti
jsou lehce a rychle zvládnuty, ale mohou mít krátkodobou trvalost, při méně častém
opakování jsou opět rychle zapomenuty. V učení nových pohybových dovedností se
uplatňují zkušenosti dětí z přirozené motoriky. Rozvoj rovnováhy a rozlišování rytmu
v pohybu umožňuje efektivnější nácvik

pohybových dovedností, zpočátku ještě herní

formou s využitím učení nápodobou. Charakteristické rysy dětské motoriky jsou v tom,
že postrádá úspornost pohybu. Období deseti až dvanácti let je považováno za
nejpříznivější věk pro motorický vývoj. V podstatě stačí dokonalá ukázka a děti jsou
schopny nový pohyb udělat napoprvé. Zvyšuje se jistota v provádění činností, v průběhu
nácviku pozorujeme již všechny kvalitativní znaky dobře provedeného pohybu. Problémy,
které jsou v počátku mladšího školního věku z hlediska koordinace složitějších pohybů,
poměrně rychle mizí a na konci tohoto období jsou děti schopny provádět i koordinačně
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náročná cvičení. V pohybové aktivitě unesou děti tohoto věku značné vytrvalostní zatížení,
zvláště je-li podáno hrou, a pokud je dostatečný odpočinek mezi pohybovými akcemi
(Dovalil, 1998, Svatoň, 2002, Perič, 2004).

3.2.2.2 Relace dětí mladšího školního věku k vodě a k plavecké výuce

Je známo, že plaveckou výuku lze realizovat téměř v extrémních věkových kategoriích –
od nejútlejšího věku až po starší osoby. Plavecká výuka u nás je v nejširším měřítku
zajišťována především pro děti staršího předškolního a mladšího školního věku, tedy
v rozmezí 5 – 10 let. Bylo však zjištěno,

že pro nácvik základních plaveckých dovedností

a základů plaveckých pohybů potřebují děti pětileté v průměru o 10 hodin více než děti
šestileté (Bělková, 1994).
Nejefektivnější výuku plavání, tj. nejrychlejší a nejkvalitnější výsledky prokazatelně
zjišťujeme u dětí 9 - 10 letých především vzhledem k úrovni rozvoje jejich nervosvalové
koordinace (Bělková, 1994, Macejková, 2005). Přesto je z hlediska bezpečnosti dětí a
zdravotního významu plavání tendence začínat s výukou plavání podstatně dříve
(Čechovská, Miler, 2001, Ružbarský, Turek, 2003).
Období mladšího školního věku lze považovat za senzibilní až kritické pro zahájení výuky
plavecké techniky. Z hlediska motorického učení navazuje toto období na zásobu
pohybových dovedností z předškolního věku a nadále je rozšiřuje a upřesňuje. Současně
rozvoj pohybových schopností umožňuje provádět pohybovou činnost na vyšší úrovni
(Macejková, 2005).
Děti v tomto věku velmi dobře akceptují vodní prostředí (mají rádi vodu), pohybová
zkušenost a možnost motorického učení jsou již dostatečné, aby zvládly relativně
jednoduché struktury záběrových pohybů. Dítě již dokáže zaujmout emotivně podaným
úkolem i racionálním zdůvodněním podstaty jednotlivých úkolů. Koncentrace a spolupráce
dítěte usnadňuje zvládnutí podmínek pohybového učení ve vodě (Čechovská, Miler, 2008).
Mezi 6. – 9. rokem se výrazně rozvíjí časoprostorová koordinace a nápadně se zlepšuje
koordinace všech pohybů. Účelnější a úspornější pohyby jsou projevem nastupující
rovnováhy a automatických a volních mechanizmů. Mladší školní věk se považuje za
období prvního motorického zklidnění (Bělková, 1994).
30

Hravá činnost zaujímá významné první místo v pohybovém rozvoji dětí, ale hry mají více
charakter pohybových úkolů, překážkových drah apod. Záměrně však při plavecké výuce
omezujeme přirozenou snahu dětí po soutěživosti. Pokud přistoupíme k formě soutěže pak
se orientujeme spíše na kvalitu provedení pohybové dovednosti než na rychlost.
Na druhé straně je třeba si uvědomit nedostatky dětí a plně je respektovat:
•

Děti nedokáží sledovat dlouhodobý cíl, má-li překonávat momentální

nezdary. Děti je nutno získávat pro překonávání překážek přiměřenými prostředky, z nichž
nejadekvátnější jsou hry a příklad kolektivu.
•

Schopnost zaměření pozornosti je u dětí pouze krátkodobá. Lze ji udržovat

a aktivizovat nabídkou pestré a lákavé činnosti. Z tohoto závěru v plavecké výuce vyplývá
obtížný, ale nutný požadavek modifikovat soustavné opakování cyklických plaveckých
pohybů a kombinovat je s jinou zajímavou činností a tak zvýšit pestrost a emocionálnost
cvičebních jednotek.
•

Také schopnost abstrakce je u dětí tohoto věku dosud na nízké úrovni. Proto

hlavní informativní hodnotu má pro ně názorná ukázka. Děti jsou již schopny porozumět i
obtížnějším analýzám, pokud jsou podány přiměřeně jejich chápání a s jednoduchou
argumentací. Z těchto závěrů vyplývá požadavek na dostupnost a pochopení pohybu
formou ukázky, názorných pomůcek a stručného a prostého vysvětlení.
Přiměřenost probíraného učiva má v plavání zcela specifické formy. Souvisí s věkem,
s motorickými zkušenostmi, se vztahem k vodnímu prostředí a s psychikou žáka. Stává se,
že cvičení, které je pro jednoho žáka přiměřené, je pro stejně starého a motoricky
vyspělého neproveditelné. Vyplývá to z toho, že plavání a jeho nácvik je motorickou a
současně psychickou adaptací pohybu na vodní prostředí (Hoch, 1983).
Téměř všem dětem je společná značná schopnost sblížení se s vodním prostředím, radost
z pohybu ve vodě i spontánního pohybu v ní, který je třeba vhodným způsobem utvářet
v technicky správně prováděný plavecký pohyb (Bělková, 1994). Dokonce v určitém věku,
5-8 let, jsou děti raději pod hladinou vody než na hladině (Macejková, 2005).
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3.3

Kraul

Současný kraul je nejrychlejší plaveckou technikou. Relativně rovnoměrná rychlost
plavání v průběhu jednoho pohybového cyklu je výsledkem střídavé práce horních i
dolních končetin. Horní končetiny se přenášejí vpřed vzduchem, takže jejich pohyby mají
minimální brzdící účinky. Dolní končetiny vykonávají kmitavé a vlnovité pohyby
připomínající lokomoce ryb. Technika dýchání je velice efektivní, neboť umožňuje
zaujímat na hladině téměř vodorovnou polohu.
Plavání v poloze na prsou se střídavými pohyby paží patřilo mezi nejstarší způsoby
lidského pohybu ve vodě. Svědčí o tom různá zobrazení plavajícího člověka z egyptské i
řecké éry. Člověk se pravděpodobně učil plavat tím, že napodoboval pohyby plavajících
zvířat. Proto se první primitivní plavecká technika, tzv. kraul bez vytahování paží,
v mnoha jazycích světa nazýval pudl či čubička.
Technika kraul se bouřlivě rozvíjela především v souvislosti s obnovením novodobých
olympijských her v první polovině minulého století. Vývoj byl umožněn liberálním
pojetím pravidla discipliny „volný způsob“. Podle plaveckých pravidel „v takto označené
disciplině může závodník plavat jakýmkoliv způsobem, při dokončení každé délky bazénu
a v cíli se plavec musí dotknout stěny kteroukoliv částí těla“ (Hofer a kol., 2006).

3.3.1 Současná technika kraul

Technikou plavání se rozumí taková struktura pohybů, která umožňuje dosáhnout nejlepší
výkon daným plaveckým způsobem při nejmenších ztrátách. Účinnost techniky je tedy
možno chápat jako podíl plaveckého výkonu a stupně rozvoje některé z pohybových
schopností, jež s výkonem souvisí (Hoch a kol., 1983).
Vysoká účinnost techniky kraulu spočívá v možnosti zaujmout téměř vodorovnou polohu
na hladině, v poměrně rovnoměrné rychlosti plavání a v možnosti využít silových
schopností člověka.
Při popisu techniky charakterizujeme samostatně - polohu, činnost dolních končetin,
činnost horních končetin, dýchání a souhru (eventuálně dílčí souhry).
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Poloha těla
Tělo zaujímá na hladině mírně šikmou polohu, při níž jsou ramena poněkud výše než boky.
Nejníže je spodní část hrudníku. Při výdechu hledí plavec pod hladinou vpřed dolů a hlava
rozráží vodní hladinu svým temenem. Úhel náběhu mezi hladinou a podélnou osou těla
(tzv. úhel polohy) se mění v závislosti na rychlosti plavání.
Při pomalém plavání se pohybuje tento úhel v rozmezí 5 - 10°. S rychlostí se úhel
zmenšuje, někdy až na 0°. Při velkých rychlostech vystupují záda a část hýždí nad hladinu,
neboť tyto oblasti se nacházejí v důlu vln, z nichž první vzniká před hlavou a druhá
v blízkosti pánve.
V průběhu jednotlivých záběrů se horní část trupu vychyluje kolem podélné osy těla.
Maximální vychýlení zapadá do prvé části záběrové fáze, při čemž ramenní osa svírá
s hladinou 40 – 50°. Na vdechové straně je rozkyv vždy o něco větší. Vychýlení na stranu
zabírající ruky umožňuje plavci zabírat ve výhodné poloze. V této poloze může plavec lépe
využít svých silových schopností. Přiměřený rozkyv vytváří dobré podmínky pro přenos
druhé paže i vdech, neboť hlava se může natočit do strany částečně ve spojení s trupem
plavce (Hofer kol., 2006) .

Pohyby dolních končetin
Pohyby dolních končetin při kraulu udržují správnou splývavou polohu na hladině. Protože
vytvářejí podstatně menší hnací sílu vpřed, mají více stabilizační a koordinační funkci vytvářejí podmínky pro záběry paží. Převážně vykonávají střídavý pohyb ve vertikální
rovině, který je v některých fázích souhry konán po diagonále vlivem přetáčení těla kolem
délkové osy.
Pohyb dolní končetiny dolů je aktivní propulsní fází. Začíná flexí v kyčelním kloubu dříve
než chodidlo nohy dosáhne nejvyššího bodu vzhledem k hladině. Následně se stehno
začíná pohybovat dolů, přičemž předkolení stále pokračuje v pohybu k hladině (pasivní
pohyb, relaxované svalstvo). Vlivem relaxace svalstva bérce se vytváří zároveň flexe
v kolenním kloubu. Následně však i bérec zahájí pohyb směre dolů. Tlak vody na nárt
způsobí extenzi v hlezenním kloubu, prsty směřují vzhůru a chodidla jsou mírně stočena
dovnitř. Probíhá propulsní část v pohybovém cyklu dolní končetiny. Hnací sílu vytváří
plocha nártu a dolní část bérce.
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Po skončení záběrové fázi se dolní končetina vrací směrem k hladině. Tento pohyb opět
vychází z kyčlí a má z větší části pasivní charakter. Končetina zůstává natažená, noha
v hlezenním kloubu vlivem tlaku vody zůstává v přirozené poloze. Pohyb směrem vzhůru
je zakončen přibližně v úrovni délkové osy těla (Macejková, Hlavatý, 1996).
Obtížnost zvládnutí techniky pohybů dolních končetin při kraulu spočívá v charakteru
práce svalstva dolní končetiny. Plavec musí i při intenzivní činnosti svalových skupin,
jež se podílejí na pohybech stehna a bérce, relaxovat nohu v hlezenním kloubu. Zvládnutí
činnosti dolních končetin spočívá též v rytmizaci zatížení jednotlivých svalových skupin.
Cyklus dolních končetin trvá asi 1/3 doby cyklu končetin horních. V průběhu této doby
provede plavec jeden kop pravou a jeden kop levou nohou. Na jeden cyklus paží připadá
tedy 6 kopů. Proto hovoříme o šestiúderovém kraulu (Hofer a kol., 2006).

Pohyby horních končetin
Technicky správně vykonávané pohyby paží zajišťují při kraulu hlavní hnací sílu.
Charakter činnosti je střídavý s přenosem paží nad hladinou (Giehrl, Hahn, 2000).
V průběhu jednoho cyklu pohybů horních končetin provede plavec v určité časové
posloupnosti jeden cyklus levou a jeden cyklus pravou končetinou. Doba cyklu horních
končetin a jeho fází závisí na délce tratě a individuálním stylu plavce. Doba cyklu se
s délkou tratě prodlužuje (Hofer a kol., 2006).
Přípravná fáze
Začíná protnutím hladiny rukou tak, že paže je pokrčená v lokti, který je výše než dlaň.
Zanoření je přibližně v prodloužené linii ramene pod úhlem 45°. Zasunutí do vody je
v pořadí: prsty, dlaň, předloktí, loket. Dlaň je při protínání hladiny vytočená šikmo dolů a
mírně vzad. Po zanoření se paže pohybuje do natažení ve směru lokomoce pod hladinou
(Macejková, 2005).
Přechodná fáze
V přechodné fázi se pohybuje paže vpřed dolů, závěru dochází mírnému pokrčení v lokti.
Pohyb dolů převažuje. Fáze je velmi krátká. Obtížnost zvládnutí přechodné fáze spočívá
v přechodu z obtékající polohy ruky do polohy záběrové a z relaxované ruky a předloktí do
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nasazení záběrového úsilí, bez nichž by nebylo možné provést následný efektivní záběr
(Hoch a kol., 1983).
Záběrová fáze
Je pracovní fází pohybového cyklu, která má dvě části: přitahování a odtlačování.
Zpočátku se pohybuje ruka převážně dolů, aby dosáhla své maximální hloubky. Během
této doby je ještě poněkud vně od podélné osy těla plavce. Voda proudí od prstů přes
hřbetní stranu ruky. Končetina je téměř natažená a ramenní osa svírá s hladinou maximální
sklon 40 – 50°.
Po dosažení největší hloubky se končetina začíná postupně ohýbat v loketním kloubu a
ruka směřuje k podélné ose těla. Ohýbání v loketním kloubu je současně doprovázeno
vnitřní rotací v ramenním kloubu spojenou s elevací lopatky. Tato poloha je typická
pro vynikající plavce a v literatuře je označována jako vysoká poloha lokte. Během
přitahování je náběžnou hranou palcová strana ruky. Úhel pokrčení paže v lokti se
pohybuje v úrovni ramene v rozmezí 90 - 130° a u sprinterů i více (Giehrl, Hahn, 2000).
V druhé části záběru se začíná končetina opět natahovat a následkem toho se pohybuje
ruka pod břicho a odtud vně od podélné osy nazad. Záběr končí v oblasti kyčelního kloubu.
V této části záběru se stává náběžnou hranou ruky malíková strana. Během odtlačování se
vrací ramenní osa opět do vodorovné polohy. Při kraulovém záběru jsou nejvíce
zatěžovány tyto svaly: velký prsní, široký zádový, trojhlavý pažní a zadní část deltového
(Hofer a kol., 2006).
Fáze vytažení
Po ukončení záběrové fáze plavec začíná pokrčovat paži v lokti. Paže, která sleduje pohyb
ramene, se začíná pohybovat dopředu, ruka je však stále ve vodě, směřuje dozadu a z vody
je vytažena jako poslední. Svalové skupiny, které se předtím podílely na záběru, jsou již
relaxované (Ružbarský, Turek, 2003).
Fáze přenosu
Během přenosu jsou záběrové svalové skupiny relaxované. Dráhy jednotlivých částí horní
končetiny mají být takové, aby vytvořily optimální podmínky pro další cyklus.
Plavci přenášejí končetinu ve dvou variantách. Ti, kteří mají menší rozsah pohyblivosti
v pletenci ramenním, přenášejí končetinu nataženou poměrně nízko nad hladinou. Plavci
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s velkou pohyblivostí se snaží vést loket po nejvyšší dráze. Uvolněné předloktí a ruka
vykonávají kyvadlovitý pohyb vpřed, přibližně ve svislé rovině. Přenos je uvolněným,
avšak kontrolovaným pohybem. Typickým projevem je tzv. „vlající ruka“.
Hodnotíme-li cyklický pohyb, je třeba mít na zřeteli, že jednotlivé fáze se vzájemně
podmiňují. Tak způsob přenosu ovlivňuje zasouvání končetiny do vody, a to opět vytváří
podmínky pro vysokou polohu lokte na začátku záběru.
Souhrou horních končetin, kdy jedna z paží prochází při záběru svislou rovinou proloženou
ramenní osou, se druhá zasouvá do vody. Při pohledu z boku se zdá, jako by končetiny
svíraly úhel 90°. Tento úhel se zmenšuje v souvislosti s prodlužováním doby přípravné
fáze. V trvání přípravné fáze existují značné individuální rozdíly. Obecně platí, že s délkou
tratě se doba přípravné fáze prodlužuje.
Záběr jedné ruky je zpravidla ukončen v době přípravné fáze ruky druhé. Dříve, než začne
zabírat

druhá

ruka,

rychlost

plavání

klesá.

Přesto,

že

kraul

je

považován

za nejrovnoměrnější plaveckou techniku, okamžitá rychlost během cyklu značně kolísá
(Hofer a kol., 2006).

Dýchání
Při kraulu je dýchání přizpůsobeni pohybu paží. Výdech ústy i nosem se provádí
na začátku fáze přitahování a dokončuje se ve fázi odtlačení. V součinnosti se záběrovou
paží se trup i hlava natáčejí na souhlasnou stranu a v době vytažení a přenosu následuje
rychlý nádech v blízkosti hladiny. S paží přenášenou kupředu se hlava vrací do výchozí
polohy a začíná nový cyklus (Giehrl, Hahn, 2000).
Řada plavců dýchá na tzv. jedenapůl cyklus. Vdech provedou stejně jako v prvém případě,
např. na pravé straně. Následuje záběr levou a pravou rukou se zatajeným dechem. Během
záběru levou rukou či spíše na jeho konci vydechnou. Ihned potom následuje vdech na levé
straně.
Plavci, kteří dýchají na každý pohybový cyklus, oslabují vždy záběr stejné paže. Jejich
poloha bývá někdy stále vychýlená na vdechovou stranu. Při jedenapůl cyklovém dýchání
se oslabuje záběr střídavě pravou i levou rukou. Poloha plavce na hladině je více
vyrovnaná. Frekvence dýchání je však trochu snížená. Vynikající plavci dokáží podle
potřeby kombinovat všechny varianty dýchání i během závodu. Při plavání maximální
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intenzitou, např. na 50 metrů nebo při finiši, překonávají plavci bez dýchání, nebo dýchají
v delších režimech nádechu (Macejková, 2005, Hofer, 2006)

Souhra
Pohyby paží a dolních končetin společně s dýcháním vytvářejí souhru pohybů. Při plavání
kraulem pracují paže a dolní končetiny současně tak, aby rychlost pohybu byla
rovnoměrná. Souhru pohybů paží a dolních končetin vyjadřujeme počtem záběrů dolních
končetin v průběhu jednoho pohybového cyklu horních končetin. Nejčastějšími
kombinacemi jsou šestiúderový nebo dvouúderový kraul (Macejková, Hlavatý, 1996).

3.3.2 Didaktika plavecké techniky kraul

Každý plavecký způsob v průběhu nácviku obsahuje specifická úskalí, uzlové body, které
neplavec zvládá s obtížemi a při jejichž provádění se dopouští zpravidla typických chyb.
Kraul je pro svoji jednoduchou pohybovou strukturu vhodný i pro děti předškolního věku.
Ve školním věku je více akceptován chlapci (Bělková, 1984) .
Z hlediska provedení technika kraul u plavců-začátečníků (dětí) vykazuje oproti modelové
technice některé odlišnosti. Čechovská (2003) uvádí např.:
-

více šikmá poloha těla vůči hladině

-

hlava v prodloužení trupu, čelo částečně nad hladinou

-

dolní končetiny se v zásadě pohybují k hladině a od hladiny, pohyb nohou j mírný,
ale stačí podporovat polohu těla

-

toleruje se pohyb v malém rozsahu i v rozsahu více směrem vzhůru nad hladinu, ale
bez zásadního krčení nohou v kolenou

-

paže se zanořují mírně pokrčené bez protažení vpřed pod hladinou

-

paže nezabírá po esovité křivce, ale není daleko od podélné osy těla

-

ruce se mohou dostávat do mírné pěstičky

-

paže nedokončuje záběr napnutá
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-

paže se vytahuje mírně od těla

-

paže se přenáší napnutá (i obloukem v bočním provedení

-

souhra paží je mírně rozložená, paže se dobíhají nebo souhra paží je střídavá a paže
se vůbec nedobíhají

-

rozkyv ramen je nenápadný nebo trochu výraznější

-

dýchání je prováděno pouze na jednu stranu, nádech je delší.

Z hlediska polohy a dýchání je nutné začátečníky (děti) před vlastní výukou kraulu
dostatečně připravit cvičeními a hrami na zvládnutí splývavé polohy na prsou a plaveckého
dýchání s bezprostředním a bezproblémovým kontaktem obličeje a vody.
Při výuce kraulu se zaměřujeme především na správnou činnost horních končetin
z hlediska struktury pohybu (velký rozsah, pokrčená paže při záběru a relaxovaná paže při
přenosu). Pohyb nohou nacvičujeme zpočátku v sedě na okraji bazénu s prsty ve vodě,
posléze držením za okraj a za pohybu s deskou. Je nutné dbát, aby pohyb dolních končetin
vycházel z kyčelního kloubu. Důležitý moment nácviku je spojení pohybu s dýcháním. Při
nácviku dýchání dochází k nedostatečnému výdechu do vody, proto je potřebné
zdůrazňovat úplný výdech ústy a nosem (Ružbarský, Turek, 2003).
Aplikace plaveckého dýchání do techniky kraul je všeobecně považována za uzlový bod
zvládnutí této techniky. Neplavci, zejména předškolního věku, ho zpravidla v rámci
základní výuky nezvládají. Proto je vhodné dýchání v souhře vyžadovat alespoň občas.
Pravidelné dýchání při kraulu je úkolem především zdokonalovací etapy. Bělková (1994)
doporučuje pro děti způsob dýchání na jedno a půl tempa, tedy vdech střídavě na obě
strany, po skončení záběru každé „třetí“ paže. Tento způsob splňuje požadavek na
symetričnost pohybů a poskytuje začátečníkům více času na úplný výdech do vody.
Další možnost, jak zdárně vyřešit problém plaveckého dýchání, uvádějí na základě
zahraničních zkušeností autoři Čechovská, Jurák, Peslová (2007). Popisují tzv. „kraul ve
třech krocích", který zdůrazňuje v nácviku rotace trupu.
Prvním krokem je pečlivý nácvik kraulových nohou. Dalším, a v tomto přístupu klíčovým
didaktickým krokem, je nácvik kraulových nohou v poloze na boku. Pro dětského
začátečníka jsou cvičení na boku zpočátku velmi obtížná, proto mu první pokusy
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usnadňujeme dopomocí, plaveckým pásem, plaveckou deskou, nudlí. V poloze na boku je
důležité dodržet „spodní" paži napnutou, vytaženou vpřed ve vzpažení, „vrchní" paže je v
připažení, obličejová část nad vodou, brada směřuje k rameni. Kraulové nohy nacvičujeme
na pravém i levém boku. Kvalitně a jistě provedená poloha na boku je zárukou zvládnutí
vdechu. Třetím krokem je nácvik souhry záběrových pohybů paží a nohou bez plaveckého
dýchání.
Koordinaci pohybů horních a dolních končetin v zásadě vůbec neřešíme jako didaktický
problém. Při zvládnutých kraulových nohách se zcela přirozeně ustálí souhra v
šestiúderovém kraulu (na 1 pohybový cyklus paží pravou a levou, je provedeno 6
pohybových cyklů nohou, 3 pravou, 3 levou). Vědomě nejsme schopni koordinovat pohyb
jednotlivých končetin (Čechovská, Jurák, Peslová, 2007). Posléze by celková souhra
záběrových pohybů horních a dolních končetin s dýcháním neměla být problémem
(Čechovská, Jurák, Peslová, 2007).
Při nácviku dílčích prvků nebo souhry, zejména při málo účinném pohybu nohou, je
vhodné použít nadlehčovací pomůcky nebo ploutve. Pomohou ke zklidnění celkového
pohybového projevu plavce. Volná, pomalá lokomoce je v případě výuky kraulu nutností,
zejména pro to, aby začátečník měl dostatek času na provedení výdechu do vody (Bělková
1994).

Za hlavní problémové prvky nácviku s nutností důsledné korekce lze souhrnně stanovit:
•

polohu těla, hlavy při plavání, při nádechu

•

v činnosti dolních končetin impuls pohybu vycházející z kolenního kloubu, malá
uvolněnost v hlezenním kloubu, velký nebo malý rozsah pohybů

•

v činnosti horních končetin – malý rozsah pohybu - krátký přenos, záběr, natažené
horní končetiny v záběrové nebo přenosové fázi – nízká poloha lokte; nedostatečné
uplatnění fáze uvolnění svalového napětí při přenosu a dynamiky záběrové fáze)

•

struktura a rytmus souhry s dýcháním

Formy korigujících prostředků:
−

využití různých cvičení (korekční, koordinačních, technických, popř.
kontrastní)

−

plavání a procvičování našíř, na dél
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−

režim pomalého plavání

−

demonstrace chyb s demonstrací správného provedení

−

videozáznam (Čechovská, Pokorná, 2003).

V přílohách 1, 2, 3, 4 jsou uvedené konkretizované učební postupy – didaktické kroky
nácviku k výuce kraul prezentované v publikacích Holeček (1964), Hoch (1983),
Macejková (2005) a Čechovská, Miler (2008).
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4 METODIKA

4.1 Metodologický postup

V diplomové práci jsme si stanovili cíl sestavení a realizaci digitálního videopořadu výuky
plavecké techniky kraul u dětí mladšího školního věku. Pro vypracování práce jsme se
seznámili s problematikou plavecké výuky v širších souvislostech a především
s vybranými učebními postupy v dostupné plavecké literatuře.
Vlastní vypracování bylo založeno na znalosti tvorby scénáře, práce s videokamerou a
následného zpracování získaných materiálů počítačovým programem do filmové verze
včetně doplňujících popisů a ozvučení.
V závislosti na tématu práce a pro hodnověrnost použití jsme se rozhodli jako
demonstrátory zaznamenaných činností zvolit děti z příslušné populace.

Etapy postupu:
1)

tvorba teoretického zázemí práce

2)

sestavení didaktického postupu pro tvorbu scénáře

3)

vytváření scénáře

4)

sběr videodat

5)

tvorba filmu a konečná úprava (střih, ozvučení, popisné komentáře).

4.2 Teoretické zázemí a didaktické podklady scénáře

Východiskem pro tvorbu scénáře videoprojektu se staly čtyři učební postupy plavecké
výuky kraul, které byly prezentované v české plavecké literatuře v období 1964 – 2008,
které jsme podrobili obsahovému posouzení. Na základě zjištěních a praktických
zkušeností jsme sestavili podkladový námět pro sestavení scénáře.
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Námět je obvykle souvisle psaná informace o smyslu připravovaného pořadu, zhruba
postihující průběh děje. V námětu je zachycena hlavní myšlenka budoucího díla a
naznačen způsob, jak bude vyjádřena. Rozhodující je její přesné stanovení. V námětu musí
být obsaženy zárodky obou hlavních složek – tj. obrazu a komentáře (Tilinger, a kol.
1988).
Pro naší práci jsme si jako námět stanovili didaktický postup výuky techniky kraul pro děti
mladšího školního věku.
Pro některé didaktické kroky analyticko-syntetického postupu jsme naplánovali ukázku
modelového provedení dospělou osobou s plaveckou kariérou a s písemným komentářem.
Videopořad bude prezentovat technická cvičení, která navozují nácvik a zdokonalování
činností jednotlivých segmentů a jejich vzájemných souher při plavecké lokomoci kraul
v provedení dětí mladšího školního věku ve věku 6 - 10 let.

4.3 Scénář

Na začátku každého scénáře je námět, který je většinou velmi stručný. Scénář je potom
literární předloha k filmu. Rozeznáváme scénář literární, v kterém je obsažen vlastní příběh
- obsah, a scénář technický. Technický scénář je již konkrétní návod, jak přesně něco
natočit. Formát scénáře se řídí dle předpisů zadavatelů. Jednotlivými položkami scénáře
jsou scény, které obsahují jednotlivé akce. Každá akce (obraz) by měla být ve scénáři
tvořena prvky: kde, kdo, co a je očíslovaná.
Scénář musí vyjadřovat myšlenku díla potřebnou vyvážeností obrazové a komentářové
(zvukové složky). Při vlastní tvorbě scénáře je důležité vědět, pro jaký druh pořadu je
scénář připravován. Např. literární příprava výukového pořadu musí brát v úvahu možnosti
výrazových prostředků a nutnost spolupráce s odborníkem v oboru, neboť jeho cílem je
rozšířit vědomosti diváka. Instruktážní pořad má diváka naopak některé činnosti naučit, a
to v návaznosti na praktickou výuku (Tilinger, a kol. 1988).
Pro účely naší práce jsme uplatnili model scénáře, v kterém jsme jednotlivé scény rozdělili
do akcí. Akce jsme očíslovali a popsali podle schématu kde, kdo, co, Dále jsme je doplnili
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o technické parametry pro snímání obrazu a popřípadě slovní komentář pro písemné
doplnění obrazu.

4.4 Sběr videodat a tvorba filmu

Pro sběr videodat - zachycení jednotlivých scén resp. akcí jsme zvolili digitální
videokameru. Výhodou

digitálních kamer je jednoduché ovládání funkcí. Při

dlouhodobějším natáčení lze ocenit i malé rozměry kamery. Pořízený videozáznam lze
využít k různým účelům, lze ho přehrávat opakovaně a v neposlední řadě i zpracovat na
počítači (Švaříček, Šeďová, 2007).
Ze souboru videodat jsme počítačovém programu Pinnacle Studio 12 sestavili filmové
sekvence, které jsme dále upravili v editačním programu (střih, vkládání titulků, statických
snímků, hudby).
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5. VÝSLEDKY

5. 1 Didaktické podklady pro scénář
Soubor didaktických kroků pro vypracování scénáře výuky techniky kraul
1) Rozvoj základních plaveckých dovedností pro potřeby techniky kraul
-

plavecké splývání za pohybu, rovnovážná poloha na hladině, rotační pohyby na
hladině

-

plavecké dýchání, rytmizace a účelnost vdechu a výdechu, vdech s otočením hlavy
vlevo, vpravo

-

rozvoj vnímání vodního prostředí záběrovými plochami ve splývavé poloze na
hladině

2) Nácvik činnosti dolních končetin
-

na suchu, u okraje bazénu, na mělčině nebo u stěny bazénu

-

v klidu, za pohybu, samostatně, s dopomocí, ve ztížených podmínkách

-

v poloze na prsou, na boku, na zádech, při rotaci těla kolem podélné osy

-

s různými polohami paží

-

s pomůckou, bez pomůcky

-

na krátkou vzdálenost, prodlužování plavané vzdálenosti

3) Nácvik plaveckého dýchání s otočením hlavy vlevo, vpravo a souhry dýchání s činností
dolních končetin
-

na suchu, na mělčině nebo u okraje bazénu

-

za pohybu v poloze na boku, s přetáčením trupu z polohy na břiše, s rotačním
pohybem z boku na bok

-

pažemi v protilehlé pozici, v připažení

-

s pomůckou, bez pomůcky, s pažemi v protilehlé pozici, v připažení
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4) Nácvik činnosti horních končetin a souhry s činností dolních končetin a dýchání
-

nácvik činnosti horních končetin na suchu, na mělčině, u okraje bazénu

-

bez činnosti dolních končetin, s činností dolních končetin, s rotačními pohyby

-

nácvik činnosti horních končetin s dýcháním v různých režimech, bez dýchání

-

na krátkou vzdálenost, prodlužování plavané vzdálenosti

-

bez dýchání, s dýcháním

-

nácvik činnosti horních končetin pod hladinou, nácvik činnosti horních končetin
nad hladinou

5) Nácvik souhry techniky kraul
-

bez dýchání, a s dýcháním, v různých režimech dýchání

-

komplexně, ve cvičeních

-

na krátkou vzdálenost, prodlužování plavané vzdálenosti.

Obr. 2: Fotografie z natáčení videopořadu (Špička, 2009)

45

5.2 Scénář natáčení s technicko - didaktickým slovním komentářem
5.2.1 Informace o scénáři
Název:

Výuka techniky kraul dětí mladšího školního věku

Rok vzniku:

2009

Délka:

37 stran

Autor:

Jan Špička (konzultant Mgr. Jitka Pokorná)

Realizace:

autorem

Cílová skupina:

učitelé a lektoři plavání, studenti VŠ se zaměřením
na tělesnou výchovu a sport

Odhadovaný rozpočet:

určeno pro amatérské zfilmování

Lokace natáčení:

bazén

ZŠ

WEBEROVA,

Praha

5

-

kurzy plavání

organizované Domem dětí a mládeže Prahy 5
Námět:

Didaktický postup výuky techniky kraul demonstrují děti
mladšího školního věku. Některé didaktické kroky doplňuje
ukázka modelového provedení dospělou osobou s plaveckou
kariérou a písemný komentář.

Scény:

Scéna 1 - Ukázky techniky kraul - uvedení do problematiky
Scéna 2 – Plavecké dovednosti pro výuku kraul
Scéna 3 – Nácvik techniky dolních končetin
Scéna 4 – Nácvik techniky dýchání
Scéna 5 – Nácvik techniky činnosti horních končetin
Scéna 6 – Nácvik souhry techniky kraul

Poznámky:

Pro technické zpracování: využití záběrů ze strany, z čela, ze
zadu a ze shora nad hladinou; záznam postupu doplněn
písemným komentářem, hudba.
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5.2.2 Scéna 1 - Ukázky techniky kraul - uvedení do problematiky
Místo: bazén (dále B)
Hudba: upravená skladba skupiny Tucet

1. AKCE – NA DÉL B
Dítě plave technickou kraul.
(KAMERA z boku, statický obraz)
Psaný komentář: Výuka techniky kraul dětí mladšího školního věku

2. AKCE - OKRAJ B
Skupina dětí skáče do vody skok střemhlav.
(KAMERA z boku)

3. AKCE - NA DÉL B
Demonstrátor plave technikou kraul, nadechuje na kameru.
(KAMERA z boku, mírně z předu)
Psaný komentář: Technika kraul se vyznačuje vysokou polohou těla
plavce na hladině, střídavou činností horních i dolních
končetin a realizací dýchání stranou na souhlasnou paži.

4. AKCE - NA DÉL B
Demonstrátor plave technikou kraul v opačném směru (oproti akci 3), nadechuje od
kamery.
(KAMERA z boku, mírně ze zadu)
Psaný komentář: Osvojení si techniky kraul přináší pro život člověka
řadu výhod např. plavat rychle, ekonomicky, využívat
plavání ke kondičním účelům.
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5. AKCE - NA ŠÍŘ B
Malá skupinka dětí plave technikou kraul na šíř bazénu.
(KAMERA z boku, mírně ze zadu)
Psaný komentář: Pro přirozené a jednoduché střídavé pohyby
končetin lze s výukou techniky kraul začít i u malých dětí
v předškolním věku nebo v období na počátku mladšího
školního věku.

6. AKCE - NA DÉL B
Plavec se odráží od stěny bazénu a plave technikou kraul.
(KAMERA ze zadu, mírně shora)
Psaný komentář: Problematickým místem nácviku v technice kraul
bývá provedení a časování dýchání s vdechem stranou na
souhlasnou paži, která dokončuje záběr, protíná hladinu
a zahajuje přenos nad hladinou.

7. AKCE - NA DÉL B
Demonstrátor se odráží od stěny pod hladinou, po výjezdu na hladinu plave
technikou kraul.
(KAMERA postupně z boku mírně z předu, z boku, z boku mírně ze zadu)
Psaný komentář: Zvládnutí základního provedení techniky kraul,
později i dokonalejšího provedení, vyžaduje trpělivost a
zachování určité posloupnosti při samotném nácviku od
nejútlejšího věku.

8. AKCE - NA DÉL B
Dívky splývají na hladině v poloze na břiše v pozici „Hvězdice“
(KAMERA z boku)
Psaný komentář: Než přistoupíme k nácviku kraulu měli by děti
zvládnout základní plavecké dovednosti, pro účely
techniky kraul přednostně splývání na hladině a plavecké
dýchání. Předcházíme tím výskytu řady chyb v následné
výuce.
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9. AKCE - PLOŠINA U BAZÉNU
Dvojice dětí stojí v mírné vzdálenosti od sebe, cvičí kroužení paží ze vzpažení
vpřed, dolů a vzad a vzhůru, paže zachovávají protilehlou pozici.
(KAMERA z boku (dítě 1); pohled ze předu (dítě 2)
Psaný komentář: Samotný nácvik lokomočních pohybů zahajujeme
s dětmi

krátce

na

suchu.

Dětem

umožníme

jednoduchými pohyby uvědomit si základní motorické
charakteristiky např. pohybů končetin.

10. AKCE - NA ŠÍŘ B
Dvě dívky plavou technikou kraul na šíř bazénu.
(KAMERA ze zadu, mírně ze zadu)
Psaný komentář: Prvotní pokusy ve vodě můžeme realizovat s dětmi
v souhře. Dominantně však nacvičujeme techniku kraul
po částech a k souhře se vracíme až po zvládnutí dílčích
pohybů a souher bez hrubých chyb.

11. AKCE - NA DÉL B
Demonstrátor plave technikou kraul, nadechuje na 1,5 pohybového cyklu horních
končetin, doplave ke stěně bazénu)
(KAMERA postupně z boku mírně z předu, z boku, z boku mírně ze zadu)
Psaný komentář: K nácviku dílčích pohybů a následnému souladu
jednotlivých činností využíváme

jednoduchá plavecká

cvičení s různým zaměřením.

12. AKCE - NA DÉL B
Chlapec, zdatnější plavec, plave technikou kraul, nadechuje na každý druhý cyklus
horních končetin, doplave ke stěně bazénu)
(KAMERA postupně z boku mírně z předu, z boku, z boku mírně ze zadu)
Psaný komentář: Například při nácviku dýchání v souhře zpočátku
omezujeme počet vdechů při plavání.
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13. AKCE - NA ŠÍŘ B
Dva chlapci se odráží od stěny bazénu, plavou technikou kraul celou šíři bazénu.
(KAMERA ze předu)
Psaný komentář: V průběhu nácviku se setkáváme u dětí s řadou
nepřesností v motorickém projevu, které se odlišují od
modelové techniky.

14. AKCE - NA DÉL B
Chlapec, zdatnější plavec, plave od stěny technikou kraul, nadechuje nepravidelně.
(KAMERA postupně z boku mírně z předu, z boku)
Psaný komentář: Je nutné však důsledně odlišit projevy dětské
techniky a hrubé chyby v provedení pohybů. Chyby je
nutné ihned odstraňovat a předejít tak nežádoucí fixaci.

15. AKCE - PLOŠINA U BAZÉNU
Učitel pomáhá dětem připevnit nadlehčovací pásy na trup, děti postupně skáčí
skokem přímým do bazénu.
(KAMERA z boku (učitel)
Psaný komentář: Při výuce dětí technice kraul využíváme plavecké
pomůcky jako jsou plavecké desky, nadlehčovací pás,
plavecké

nudle,

krátké

ploutve

nebo

plavecké

„půlbotky“.

16. AKCE - NA DÉL B
Demonstrátor plave technické cvičení „dobíhání ve vzpažení“, nadechuje
pravidelně střídavě vlevo a vpravo na souhlasnou paži
(KAMERA postupně z boku mírně z předu, z boku, z boku mírně ze zadu)
Psaný komentář: Osvojením si základního provedení kraulu učení
technice nekončí. Následuje etapa zdokonalování, která
probíhá na všech úrovních a odpovídá technické
vyspělosti plavce.
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17. AKCE - NA DÉL B
Dítě plave technickou kraul
(KAMERA z boku, statický obraz)
Psaný komentář: Výuku techniky kraul realizujeme v následných
souborech didaktických kroků:
1. Rozvoj základních plaveckých dovedností pro potřeby techniky
kraul
2. Nácvik činnosti dolních končetin
3. Nácvik plaveckého dýchání v provedení stranou a souhry
dýchání s činností dolních končetin
4. Nácvik činnosti horních končetin a souhry s činností dolních
končetin a dýchání ve cvičeních
5. Nácvik souhry technicky kraul bez dýchání a s dýcháním.

Pozn.: Technická cvičení i později zvládnutou lokomoci v souhře
plaveme nejprve na krátké vzdálenosti, postupně délku
plavaných úseků prodlužujeme.
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5.2.3 Scéna 2 Rozvoj základních plaveckých dovedností pro potřeby
techniky kraul
Místo: bazén (dále B)
Hudba: upravená skladba skupiny Tucet

18. AKCE – NA DÉL B
Chlapec splývá.
(KAMERA z boku, statický obraz)
Psaný komentář: Rozvoj základních plaveckých dovedností pro
potřeby techniky kraul.
(název scény; časová dotace v akci: první polovina)
Za nezbytné pro výuku techniky kraul považujeme u
dítěte zvládnutí rytmického plaveckého dýchání,
splývavé polohy za pohybu, dostatečnou úroveň
vnímání vodního prostředí záběrovými plochami a
jejich další rozvoj v podmínkách blížících se
plavání kraulem.
(časová dotace v akci: druhá polovina)

19. AKCE - NA DÉL B
Skupina dětí se střídavě výskokem vynořuje nad hladinu a následně zanořuje.
(KAMERA z boku mírně ze předu))
Psaný komentář: Zdokonalování rytmického dýchání samostatně
nebo ve dvojicích s výdechem pod hladinou.

20. AKCE - NA DÉL B
Dvojice dívek čelem k sobě se drží za ruce. Střídavě a rytmicky se zanořují.
(KAMERA z boku)
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21. AKCE - NA DÉL B
Skupina dívek splývá v poloze na břiše. Střídavě zaujímá polohu „hvězdice“ a
„hříbek“.
(KAMERA z boku)
Psaný komentář: Zdokonalování zaujmutí splývavé polohy na
hladině na místě a udržení rovnovážné polohy.
Další cvičení: poloha“Šipka“, přetáčení do polohy
na zádech kolem příčné nebo podélné osy.

22. AKCE - NA ŠÍŘ B
Chlapec úchopem za plaveckou nudli zaujme splývavou polohu a je tažen učitelem
podél stěny bazénu. Plynule vydechuje do vody. Vdech provádí záklonem hlavy.
(KAMERA z boku)
Psaný komentář: Zdokonalování udržení splývavé polohy na hladině
za pohybu v kombinaci s plaveckým dýcháním.

23. AKCE - NA ŠÍŘ B
Dívka úchopem za plaveckou nudli zaujme splývavou polohu a je tažena učitelem
podél stěny bazénu. Plynule vydechuje do vody. Vdech provádí záklonem hlavy.
(KAMERA z boku)

24. AKCE - NA ŠÍŘ B
Skupina dětí po odraze ode dna bazénu zaujímá splývavou polohu na hladině
s výdrží. Činnost několikrát opakuje.
(KAMERA z boku ze předu, z boku, detail provedení jednoho dítěte)
Psaný komentář: Odrazy ode dna bazénu do splývání s výdrží.

25. AKCE - NA DÉL B
Demonstrátor se odráží od stěny bazénu a zaujímá splývavou polohu na prsou.
(KAMERA z boku ze předu, z boku, z boku ze zadu)
Psaný komentář: Odrazy od stěny bazénu do splývání na prsou.
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26. AKCE - NA ŠÍŘ B
Skupina dětí se odráží od stěny bazénu, zaujímá splývavou polohu na prsou co
nejdéle.
(KAMERA ze zadu)
Psaný komentář: Odrazy od stěny bazénu do splývání na prsou do
zastavení (soutěžně:Kdo nejdál?)

27. AKCE - NA ŠÍŘ B
Skupina dívek se odráží od stěny bazénu a zaujímá splývavou polohu s výdrží,
činnost opakuje na šíř bazénu odrazem ode dna.
(KAMERA ze zadu)
Psaný komentář: Odrazy od stěny bazénu do splývání.

28. AKCE - NA DÉL B
Demonstrátor se odráží od stěny bazénu a zaujímá splývavou polohu na prsou a
přetáčí se kolem podélné osy.
(KAMERA z boku ze předu, z boku, z boku ze zadu)
Psaný komentář: Odrazy od stěny bazénu do splývání na prsou s
rotací kolem podélné osy („válení sudů“). Obměna
cvičení: rotace v opačném směru přetáčení, střídání
směru přetáčení, poloha paží v připažení.

29. AKCE - NA ŠÍŘ B
Skupina dětí se odráží stěny bazénu, zaujímá splývavou polohu a přetáčí se kolem
podélné osy.
(KAMERA z boku)
Psaný komentář: Pro zjednodušení provedení rotačního pohybu je
možné využít doprovodné střídavé činnosti dolních
končetin.

54

30. AKCE - NA DÉL B
Skupina dětí se odráží ode dna bazénu, zaujímá splývavou polohu a přetáčí se
kolem podélné osy.
(KAMERA z boku)

31. AKCE - PLOŠINA U B
Demonstrátor stojí a v úrovni boků cvičí ploutvové pohyby.
(KAMERA ze předu, mírně z boku, detail na činnost rukou)
Psaný komentář: Pro cílený rozvoj vnímání vodního prostředí na
záběrových plochách (např. dlaně rukou)
zařazujeme různé modifikace ploutvových pohybů
rukama v různých polohách.

32. AKCE - NA ŠÍŘ B
Dívky v poloze na zádech s nadlehčovací pomůckou mezi stehny plavou směrem za
nohama pomocí ploutvových pohybů.
(KAMERA ze zadu)
Psaný komentář: Cvičení ploutvových pohybů ulehčujeme dětem
poskytnutím nadlehčovací pomůcky (půlbojka,
deska, plavecká nudle)

33. AKCE – NA DÉL B
Demonstrátor v poloze na zádech se pohybuje za nohama pomocí ploutvových
pohybů u boků.
(KAMERA z boku)
Psaný komentář: Cvičení ploutvových pohybů modifikujeme směrem
plavání, polohou paží vzhledem k tělu a polohou na
zádech nebo na prsou.

34. AKCE - NA ŠÍŘ B
Dívky v poloze na zádech s nadlehčovací pomůckou mezi stehny plavou směrem za
hlavou pomocí ploutvových pohybů.
(KAMERA ze zadu)
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35. AKCE - NA ŠÍŘ B
Dívky v poloze na zádech s nadlehčovací pomůckou mezi stehny plavou směrem za
hlavou pomocí ploutvových pohybů.
(KAMERA ze předu)

36. AKCE – NA ŠÍŘ B
Dívka v poloze na zádech s nadlehčovací pomůckou mezi stehny plave směrem za
hlavou pomocí ploutvových pohybů.
(KAMERA ze předu, statický obraz)
Psaný komentář: Rozvíjející cvičení základních plaveckých
dovedností usnadňují dětem následné učení
plaveckých dovedností, které se uplatňují
v lokomoci kraul.
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5.2.4 Scéna 3 - Nácvik techniky činnosti dolních končetin
Místo: bazén (dále B)
Hudba: upravená skladba skupiny Tucet
37. AKCE - NA ŠÍŘ B
Skupina chlapců na velké desce plave kraulové nohy.
(KAMERA z boku a mírně zepředu, statický obraz)
Psaný komentář: Nácvik techniky činnosti dolních končetin.
(název scény; časová dotace v akci: první polovina)
Střídavá činnost dolních končetin v technice kraul
vychází z kyčelního kloubu. Pohyb je přenášen přes
stehno, bérec, nárt až k prstům nohy. Více než
hnací silou se dolní končetiny v celkové souhře
uplatňují jako stabilizátor polohy na hladině.
Z tohoto důvodu výuku kraul zahajujeme právě
osvojením si činnosti dolních končetin. Nácvik
střídavé činnosti dolních končetin plynule navazuje
na zdokonalování splývavé polohy na hladině.
(časová dotace v akci: druhá polovina)
38. AKCE - PLOŠINA U B
Demonstrátor předvádí činnost dolních končetin v sedě na podložce.
(KAMERA z boku)
Psaný komentář: Při cvičení dolních končetin na suchu je nutné
vyžadovat napnutá kolena, tupý úhel mezi trupem a
stehnem, popřípadě navození uvolněnosti
v hlezenním kloubu.
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39. AKCE - PLOŠINA U B
Chlapec na podložce cvičí střídavou činnost dolních končetin. Chybné provedení
koriguje učitel.
(KAMERA z boku)
Psaný komentář: V případě chybného provedení učitel koriguje
provedení přímou dopomocí.

40. AKCE - PLOŠINA U B
Dívka na destičce cvičí střídavou činnost dolních končetin. Učitel koriguje
provedení, navozuje uvolněnost v hlezenním kloubu.
(KAMERA z boku, detail na opravu)

41. AKCE - PLOŠINA U B
Dvojice dětí cvičí střídavou činnost dolních končetin sedě na podložce.
(KAMERA z čela)

42. AKCE - PLOŠINA U B
Dvojice dětí cvičí střídavou činnost dolních končetin v sedě na podložce.
(KAMERA z boku)

43. AKCE - PLOŠINA, OKRAJ B
Dvojice dětí cvičí v sedě střídavou činnost dolních končetin. Postupně špičky
nohou a nárty kopou vodou.
(KAMERA z boku)
Psaný komentář: Cvičení již částečně navozuje kontakt s vodou.
Stále kontrolujeme zásady provedení pohybu.

44. AKCE - PLOŠINA, OKRAJ B
Chlapec v lehu na břiše střídavě kmitá nohama. Pohyb směrem dolů je ve větším
rozsahu. Špičky nohou čeří hladinu.
(KAMERA z boku)
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45. AKCE - ŠÍŘ B
Děti na velkých deskách plavou pomocí kraulových nohou.
(KAMERA ze zadu)

46. AKCE - ŠÍŘ B
Děti na velkých deskách plavou pomocí kraulových nohou.
(KAMERA ze zadu)

47. AKCE - U OKRAJE B
Demonstrátor se drží okraje bazénu a předvádí střídavou činnost dolních končetin.
Mimo nádechu zachovává splývavou polohu. Boky má nadlehčené plaveckou
nudlí.
(KAMERA z boku, mírně ze předu, detail činnosti dolních končetin)
Psaný komentář: Mimo vdechu (krátkým záklonem hlavy)
vyžadujeme při cvičení splývavou polohu.
Nadlehčení umožňuje udržení polohy na hladině a
zabraňuje poklesu boků.

48. AKCE -U OKRAJE B
Demonstrátor se drží okraje bazénu a předvádí střídavou činnost dolních končetin.
Mimo nádechu zachovává splývavou polohu. Oblast ramen má nadlehčenou
plaveckou nudlí.
(KAMERA z boku, mírně ze předu)

49. AKCE – U OKRAJE B
Dvojice dětí se drží okraje bazénu a cvičí střídavou činnost dolních končetin. Mimo
nádechu zachovávají splývavou polohu. Oblast ramen nebo boků mají nadlehčenou
plaveckou nudlí.
(KAMERA z boku, mírně ze předu)
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50. AKCE - U OKRAJE B
Děti se drží okraje bazénu a cvičí střídavou činnost dolních končetin bez
nadlehčení. Mimo nádechu zachovávají splývavou polohu.
(KAMERA z boku, mírně ze zadu)
Psaný komentář: Cvičení je vhodné realizovat na jeden vdech. Poté
cvičení přerušit. V době záklonu hlavy k vdechu
dochází k poklesu boků a navozuje se pohyb nohou
z kolen.

51. AKCE - U OKRAJE B
Chlapec se ve splývavé poloze drží plavecké nudle a cvičí kraulové nohy s
nádechem. Plaveckou nudli táhne učitel.
(KAMERA z boku, mírně ze zadu)

52. AKCE – NA ŠÍŘ B
Děti mají kolem pasu připevněn nadlehčovací pás. Po odrazu od stěny ve splývavé
poloze cvičí střídavou činnost dolních končetin. Při nádechu přerušují činnost
končetin.
(KAMERA mírně ze předu, z boku, ze zadu)
Psaný komentář: Během nádechu se u začátečníků činnost dolních
končetin může přerušovat zastavením nebo
vychýlením se ze splývavé polohy. Variantou
cvičení může být využití držení plavecké desky
v rukou.

53. AKCE - NA ŠÍŘ B
Děti mají kolem pasu připevněn nadlehčovací pás. Po odrazu od stěny ve splývavé
poloze cvičí střídavou činnost dolních končetin. Při nádechu přerušují činnost
končetin. Paže mají v připažení.
(KAMERA mírně ze předu, z boku, ze zadu)
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54. AKCE – NA DÉL B
Demonstrátor drží za bližší okraj desku. Po odrazu od stěny bazénu předvádí
střídavou činnost dolních končetin bez dýchání.
(KAMERA z boku mírně ze předu, z boku, z boku ze zadu)
Psaný komentář: Při využití plavecké desky (lépe malé) k nácviku
činnosti dolních končetin držíme desku u dětí
začátečníků za bližší okraj, postupem nácviku je
možné pouze položení dlaní na desku bez úchopu.

55. AKCE - NA ŠÍŘ B
Skupinka dětí s deskou se odráží od stěny bazénu a plave kraulové nohy. Zpočátku
omezují dýchání pro zachování splývavé polohy.
(KAMERA ze zadu)
Psaný komentář: Pro zachování splývavé polohy je vhodné zpočátku
zařazovat plavání dolních končetin s omezeným
dýcháním na krátké vzdálenosti.

56. AKCE NA ŠÍŘ B
Skupinka dětí plave kraulové nohy, vydechuje do vody. Desku drží úchopem
uprostřed delší strany, deska je v kolmé pozici a částečně zanořená pod hladinou.
(KAMERA ze zadu, mírně z boku)
Psaný komentář: Cvičení rozvíjející, při které jsou odporem ztížené
podmínky realizace. Další varianta: změna
intenzity činnosti dolních končetin (rychle –
pomalu).

57. AKCE - NA DÉL B
Demonstrátor po odrazu pod hladinou zaujme bez desky splývavou polohu na
hladině a předvádí činnost dolních končetin, paže ve vzpažení, ruce se překrývají.
(KAMERA mírně ze předu, z boku, ze zadu)
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58. AKCE - NA ŠÍŘ B
Děti se drží okraje bazénu, pouští se a zaujmou splývavou polohu na hladině bez
dýchání s doprovodnou činností dolních končetin.
(KAMERA mírně ze předu, z boku)
Psaný komentář: Činnost dolních končetin bez využití desky
nacvičujeme zpočátku bez dýchání a na krátkou
vzdálenost.

59. AKCE - NA ŠÍŘ B
Děti se drží okraje bazénu, zanoří se, zaujmou splývavou polohu a odrazí se. Zapojí
činnost dolních končetin a postupně vyjíždějí na hladinu a pokračují plaváním na
hladině.
(KAMERA mírně ze předu, z boku)
Psaný komentář: Z odrazu do hladiny postupně přecházíme do
odrazu pod hladinou.

60. AKCE - NA DÉL B
Demonstrátor předvádí kraulové nohy s pravidelným dýcháním.
(KAMERA z boku, mírně ze předu, z boku, ze zadu)
Psaný komentář: Činnost dolních končetin s pravidelným dýcháním.
Při úchopu destičky oběma rukama vždy dýcháme
mírným záklonem vpřed.

61. AKCE - NA ŠÍŘ B
Chlapec drží plaveckou nudli a plave kraulové nohy s pravidelným dýcháním.
(KAMERA ze předu)
Psaný komentář: Pro účely nácviku dolních končetin je možné využít
i jiné nadlehčovací pomůcky např. plavecké nudle.
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62. AKCE - NA ŠÍŘ B
Skupinka dětí plave s destičkou kraulové nohy, pravidelně dýchají.
(KAMERA ze zadu, mírně z boku)
Psaný komentář: Plavanou vzdálenost s pomocí dolních končetin
postupně prodlužujeme.

63. AKCE - NA ŠÍŘ B
Skupinka dětí plave s destičkou kraulové nohy, pravidelně dýchají.
(KAMERA ze předu, mírně z boku)

64. AKCE - NA ŠÍŘ B
Učitel demonstruje polohu na boku. Skupinka dětí se odráží od stěny a plave
kraulové nohy na boku. Spodní paže mají děti ve vzpažení, vrchní paži v připažení.
V rukou drží destičky. Kolem pasu mají děti nadlehčovací pás.
(KAMERA učitel ze předu, děti ze zadu, detail na dvojici)
Psaný komentář: Střídavá činnost dolních končetin na boku
připravuje začátečníky na rotační pohyby při
plavání souhrou a navozuje pozici hlavy pro vdech.
Proto je nutné neoddalovat hlavu od paže ve
vzpažení.

64. AKCE - NA ŠÍŘ B
Chlapec plave kraulové nohy na boku s pomůckami.
(KAMERA z boku)
Psaný komentář: Alternativou destiček při plavání na boku může být
plavecká nudle s úchopem z pozicí za tělem nebo
před tělem.

65. AKCE - NA DÉL B
Demonstrátor plave kraulové nohy na boku bez pomůcek.
(KAMERA z boku, mírně ze předu, z boku, ze zadu)
Psaný komentář: Střídavá činnost dolních končetin na boku bez
pomůcek patří k rozvíjejícím cvičením.
63

66. AKCE - NA ŠÍŘ B
Chlapec plave kraulové nohy bez pomůcek v poloze na prsou. Jednu paži má ve
vzpažení.
(KAMERA ze předu)
Psaný komentář: Předstupněm plavání na boku bez pomůcek může
být cvičení kraulových nohou na prsou s jednou
paží v připažení nebo v kombinaci s krátkým
přetočením na bok.

67. AKCE - NA ŠÍŘ B
Skupinka dětí se odráží od stěny a plave kraulové nohy na boku na krátkou
vzdálenost.
(KAMERA z boku)
Psaný komentář: U začátečníků plaveme zpočátku kraulové nohy na
boku jen na krátké vzdálenosti, které postupně
prodlužujeme.

68. AKCE - NA ŠÍŘ B
Dívka plave střídavou činnost dolních končetin na boku.
(KAMERA z boku)

69. AKCE - NA ŠÍŘ B
Dívka plave střídavou činnost dolních končetin na boku.
(KAMERA z boku, mírně ze zadu, statický obraz)
Psaný komentář: V případě, že se v technickém provedení dolních
končetin vyskytnou hrubé chyby je nutné se
individuálně vracet ke cvičením na suchu, důsledně
opravovat ve vodě, lze využít i krátké ploutve nebo
uvědomovací cvičení.
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5.2.5 Scéna 4 – Nácvik techniky dýchání
Místo: bazén (dále B)
Hudba: upravená skladba skupiny Tucet

70. AKCE - NA DÉL B
Skupina dětí čelem do bazénu se drží v předklonu okraje bazénu, plosky nohou
skrčených dolních končetin mají opřeny o zeď bazénu, obličejová část je pod
hladinou. Nádech děti provádějí otočení hlavy a částečně ramenní osy střídavě
vpravo a vlevo, výdech vykonávají s obličejovou částí pod hladinou.
(KAMERA z boku a mírně zepředu, statický obraz)
Psaný komentář: Nácvik plaveckého dýchání v provedení stranou a
souhry dýchání s činností dolních končetin.
(název scény; časová dotace v akci: první polovina)
Zvládnutí plaveckého dýchání je klíčovým
momentem v technice kraul. Krátký vdech je
v souhře realizován mírným otočením hlavy na
souhlasnou paži s doprovodným pohybem ramen a
částečně i trupu. Výdech je postupný ústy a nosem
do vody.
Na provedení dýchání se připravujeme v závěru
nácviku dolních končetin. Dýchání dále rozvíjíme
cíleně zaměřenými cvičeními bez pohybu a za
pohybu v propojení s činností dolních končetin a
s rotačními pohyby ve splývavé poloze. Cvičení
navozují dovednostní základ na souhru dýchání
s činností horních končetin.
(časová dotace v akci: druhá polovina)
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71. AKCE – PLOŠINA B
Demonstrátor v předklonu předvádí dýchání stranou střídavě vpravo a vlevo. Paže
v připažení.
(KAMERA z boku)
Psaný komentář: Dýchání na suchu nacvičujeme v předklonu.
Zdůrazňujeme oddělení vdechu u ramene a výdechu
při pohledu směrem dolů na zem.

72. AKCE – PLOŠINA B
Děti v předklonu cvičí dýchání stranou střídavě vpravo a vlevo. Paže v připažení či
zapažení.
(KAMERA z boku, ze předu)

73. AKCE – U OKRAJE B
Demonstrátor čelem do bazénu se drží v předklonu okraje bazénu, předvádí dýchání
stranou střídavě vpravo a vlevo.
(KAMERA ze shora, mírně z boku)
Psaný komentář: Pří simulaci průběhu dýchání dodržujme krátký
vdech stranou nad hladinou a delší výdech
s obličejovou částí hlavy pod hladinou.

74. AKCE - U OKRAJE B
Děti se drží okraje bazénu v pozici čelem do bazénu v předklonu, cvičí dýchání
stranou střídavě vpravo a vlevo.
(KAMERA z boku, skupina, detail)

75. AKCE - NA ŠÍŘ B
Učitel na suchu provádí ukázku dýchání při kombinaci plavání na prsou s
výdechem s přetočením do polohy na boku s vdechem, paže na straně vdechu je
v připažení, druhá paže je ve vzpažení, ruce drží desky.
(KAMERA ze předu)
Psaný komentář: Pří cvičení dbáme na přetáčení těla a na zachování
splývavé pozice hlavy.
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76. AKCE - NA ŠÍŘ B
Skupina dětí cvičí dýchání při kombinaci plavání na prsou s výdechem
s přetočením do polohy na boku s vdechem, paže na straně vdechu je v připažení,
druhá paže je ve vzpažení, paže ve vzpažení drží desku.
(KAMERA z boku ze zadu)
Psaný komentář: Po počátečním zvládnutí provádíme cvičení pouze
s deskou ve vzpažení.

77. AKCE - NA ŠÍŘ B
Skupina dětí cvičí dýchání při kombinaci plavání na prsou s výdechem
s přetočením do polohy na boku s vdechem, paže na straně vdechu je v připažení,
druhá paže je ve vzpažení, ruce drží desky.
(KAMERA z boku ze předu)

78. AKCE - NA DÉL B
Demonstrátor předvádí plavání na boku s vdechem nad hladinou a s výdech pod
hladinou bez nadlehčovací pomůcky.
(KAMERA z boku ze zadu)
Psaný komentář: Další variantou je cvičení bez nadlehčovací
pomůcky, nejprve bez znatelnější rotace trupu
s důrazem na činnost hlavy k vdechu.

79. AKCE - NA ŠÍŘ B
Chlapec se odráží od stěny bazénu, plave s jednou paží ve vzpažení a s druhou paží
v připažení, vdech provádí mírným přetočením polohy těla a hlavy stranou, bez
nadlehčovací pomůcky.
(KAMERA ze předu)
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80. AKCE - NA ŠÍŘ B
Skupina dětí plave s jednou paží ve vzpažení a s druhou paží v připažení, vdech
provádí přetočením těla a hlavy na stranu vdechu, poté se vrací do polohy na prsou.
(KAMERA ze předu)
Psaný komentář: Obměnou cvičení zdůrazňujeme nejen otočení hlavy
stranou, ale i rotaci těla z pozice na prsou a zpět.

81. AKCE - NA ŠÍŘ B
Skupina dětí plave s jednou paží ve vzpažení a s druhou paží v připažení, vdech
provádí přetočením těla a hlavy na stranu vdechu, poté se vrací do polohy na prsou.
(KAMERA ze předu, statický obraz)
Psaný komentář: Odůvodnění zařazení dýchání stranou v návaznosti
na činnost dolních končetin je spatřováno:
- v plynulém navázání dýchání na výuku dolních
končetin ve spojení s nácvikem rotace a plavání
na boku
- ve zkrácením doby dýchání záklonem hlavy při
výuce a tím menší fixace tohoto provedení
- v přípravě na propojení činnosti horních končetin
a dýchání.
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5.2.6 Scéna 5 – Nácvik techniky činnosti horních končetin
Místo: bazén (dále B)
Hudba: upravená skladba skupiny Tucet

82. AKCE - NA ŠÍŘ B
Dva plavci cvičí přenos horních končetin, jedna paže na destičce.
(KAMERA ze předu mírně stranou, statický obraz)
Psaný komentář: Nácvik činnosti horních končetin a souhry s činností
dolních končetin a dýchání ve cvičeních
(název scény; časová dotace v akci: první polovina)
Činnost horních končetin je rozhodující pro
lokomoci technikou kraul z hlediska rychlosti
pohybu. Charakter činnosti je střídavý. V
pohybovém cyklu jedné končetiny rozlišujeme část
pod hladinou, tvořenou především fází záběrovou,
s pohybem pokrčené paže po křivce pod tělem proti
směru pohybu plavce, a část nad hladinou –
přenos, který je uskutečňován uvolněnou a také
pokrčenou paží.
Ve výuce dětí se zaměřujeme na technické zvládnutí
pohybu paží bez hrubých chyb v provedení jedné
paže, souhry paží, souhry paží s činností dolních
končetin a souhry činnosti paží a dýchání.
(časová dotace v akci: druhá polovina)
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83. AKCE - PLOŠINA B
Dívka a chlapec ve stoji a v předklonu samostatně i za pomoci učitele cvičí
střídavou činnost horních končetin kroužením paží.
(KAMERA z boku a ze předu)
Psaný komentář: S činností horních končetin se děti seznamují na
suchu kroužením paží v protilehlé pozici ve stoji
nebo v předklonu. Pohyb může být zpočátku nebo
při chybném provedení pasivní s pomoci učitele.

84. AKCE - NA ŠÍŘ B
Skupina dětí poskakuje vpřed v sedu na plavecké nudli, střídavě krouží pažemi
vpřed.
(KAMERA ze strany)
Psaný komentář: Po prvotním zvládnutí průběhu pohybu paží na
suchu přecházíme s dětmi na mělčinu. Činnost paží
děti vykonávají na místě, za chůze, v poskocích,
v předklonu.

85. AKCE - NA ŠÍŘ B
Skupina chlapců současně chůzí a poskoky střídavě krouží pažemi vpřed.
(KAMERA z boku)

86. AKCE - NA ŠÍŘ B
Dívky po odrazu od stěny plavou kraulové paže bez dýchání a bez činnosti dolních
končetin.
(KAMERA ze zadu)
Psaný komentář: Cvičení komplexního provedení paží bez dýchání a
bez činnosti dolních končetin.V hodné pro starší
jedince.
87. AKCE - NA ŠÍŘ B
Dívky po odrazu od stěny plavou kraulové paže bez dýchání a bez činnosti dolních
končetin.
(KAMERA ze předu)
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88. AKCE – PLOŠINA B
Demonstrátor představuje činnost paží pod hladinou s návratem paží vpřed pod
hladinou.
(KAMERA z boku ze předu)
Psaný komentář: Nácvik činnosti paží pod hladinou ze vzpažení ke
kyčlím

89. AKCE - NA ŠÍŘ B
Děti pod odrazu drží destičku v jedné ruce, druhá paže provádí záběr do úrovni
kyčlí. Zpět se paže vrací pokrčená pod hladinou. Dýchání je částečně omezeno.
(KAMERA z boku)
Psaný komentář: Cvičení se střídavou činností horních končetin se
záběrem i návratem paží do vzpažení pod hladinou.
Paže bez činnosti je fixována deskou. Dýchání
zpočátku omezujeme.

90. AKCE - PLOŠINA B
Demonstrátor představuje cvičení činnost paží pod hladinou s návratem paží vpřed
pod hladinou se zařazením rotace a dýchání.
(KAMERA z boku ze předu)
Psaný komentář: Nácvik činnosti paží pod hladinou ze vzpažení ke
kyčlím s návratem pod hladinou v kombinaci
s rotací a nádechem.

91. AKCE - NA DÉL B
Demonstrátor předvádí ve vodě cvičení činnosti paží pod hladinou s návratem paží
vpřed pod hladinou se zařazením rotace a dýchání bez pomůcky.
(KAMERA z boku ze předu, z boku, z boku ze zadu)
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92. AKCE - NA DÉL B
Demonstrátor předvádí ve vodě cvičení činnosti paží pod hladinou s návratem paží
vpřed pod hladinou se zařazením rotace a dýchání bez pomůcky v opačném směru
plavání.
(KAMERA z boku ze předu, z boku, z boku ze zadu)

93. AKCE - NA ŠÍŘ B
Dívky(jedna s nadlehčovacím pásem) plavou cvičení s přenosem paží pod hladinou
s přetáčením a vdechem stranou.
(KAMERA ze zadu)
Psaný komentář: Dětské provedení cvičení, pro udržení splývavé
pozice na hladině využíváme nadlehčovací pás.

94. AKCE - NA ŠÍŘ B
Chlapec plave cvičení s přenosem paží pod hladinou s přetáčením a vdechem
stranou.
(KAMERA ze předu)

95. AKCE - NA ŠÍŘ B
Dívky plavou cvičení s přenosem paží pod hladinou s přetáčením a vdechem
stranou s výdrží a naváží cvičení s přenosem paží nad hladinou.
(KAMERA ze zadu)
Psaný komentář: Cvičení s přenosem horních končetin pod hladinou
s výdrží v boční poloze přechází ve cvičení s
přetáčením a přenosem nad hladinou.

96. AKCE - NA ŠÍŘ B
Dívka plave cvičení s přenosem paží nad hladinou s výdrží v boční poloze.
(KAMERA ze předu)
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97. AKCE - NA PLOŠINĚ B
Demonstrátor předvádí cvičení „dobíhání“ s deskou na suchu s nádechem na každý
přenos.
(KAMERA z boku ze předu)
Psaný komentář: Cvičení „dobíhání“ s deskou a s dýcháním na
každý pohybový cyklus paží.

98. AKCE - NA PLOŠINĚ B
Dívka za pomoci učitele cvičí „dobíhání“ ve vzpažení s dýcháním stranou na každý
pohybový cyklus paží.
(KAMERA z boku)

99. AKCE - NA DÉL B
Demonstrátor předvádí cvičení „dobíhání“ s deskou ve vodě.
(KAMERA z boku ze předu, z boku, z boku ze zadu)
Psaný komentář: Cvičení „dobíhání“ s deskou a s dýcháním na
každý pohybový cyklus paží.

100. AKCE - NA ŠÍŘ B
Dvě dívky plavou cvičení „dobíhání“ s deskou. Desku nedrží, pouze dlaně kladou
na desku.
(KAMERA z boku ze zadu)
Psaný komentář: Cvičení „dobíhání“ s deskou a s dýcháním na
každý pohybový cyklus paží - ruka vždy leží dlaní
na desce. „Dobíhání“ lze plavat v různém režimu
frekvence pohybu.

101. AKCE - NA ŠÍŘ BAZÉNU B
Dívka plave cvičení „dobíhání“ s deskou v pomalém režimu plavání.
(KAMERA z boku ze předu, detail)
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102. AKCE - NA ŠÍŘ BAZÉNU B
Dívka plave cvičení „dobíhání“ s deskou plave v rychlejším režimu plavání.
(KAMERA z boku ze zadu)

103. AKCE – U OKRAJE B
Učitel vysvětluje souhru činnosti horních končetin a dýchání.
(KAMERA z boku ze zadu, detail)
Psaný komentář: Pro obtížnost správného časování dýchání je nutné
souhru dýchání s činností paží vícekrát zdůrazňovat
společně s ukázkou.

104. AKCE - NA ŠÍŘ B
Skupina chlapců plave s deskou „dobíhání“ ve vzpažení s nádechem na jednu paži.
(KAMERA z boku ze zadu)
Psaný komentář: Cvičení „dobíhání“ s deskou plaveme také
v různém režimu dýchání např. vdech pouze na
jednu stranu (jeden cyklus paží).

105. AKCE - NA ŠÍŘ B
Dívka plave s deskou „dobíhání“ ve vzpažení s nádechem na jednu paži v rychlém
režimu.
(KAMERA z boku ze zadu)

106. AKCE - NA ŠÍŘ B
Dvojice plavců plave s deskou „dobíhání“ ve vzpažení s nádechem na jednu paži.
(KAMERA z boku ze předu)

107. AKCE - NA ŠÍŘ B
Skupina plave s deskou cvičení s činnosti jedné paže s pravidelným dýcháním.
(KAMERA z boku ze předu)
Psaný komentář: Cvičení s činností jedné paže a s pravidelným
dýcháním.
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108. AKCE – OKRAJ B
Učitel názorně vysvětluje dýchání na jeden a půl cyklu horních končetin s deskou.
(KAMERA z boku ze zadu)
Psaný komentář: Vysvětlení cvičení s ukázkou pro „dobíhání“
s deskou a s vdechem na jeden a půl cyklu paží.

109. AKCE - NA ŠÍŘ B
Skupina chlapců plave s deskou „dobíhání“ ve vzpažení s nádechem na jeden a půl
cyklu.
(KAMERA z boku ze zadu)
Psaný komentář: Zpočátku bývá u začátečníků problémem plavat
cvičení v různém režimu dýchání. Vdech na jeden a
půl cyklu horních končetin plave pouze chlapec
s modrou deskou.

110. AKCE - NA ŠÍŘ B
Skupina chlapců plave s deskou „dobíhání“ ve vzpažení s nádechem na jeden a půl
cyklu.
(KAMERA z boku ze zadu, statický obraz)
Psaný komentář: Souhra činnosti paží a činnosti dolních končetin
nebývá problémem pokud dítě zvládá dýchání.
Pokud dýchání vykazuje problematická místa
narušuje se poloha a tím i činnost dolních končetin.
Propojení činnosti horních končetin a dýchání by
mělo být uplatněno až po zvládnutí průpravných
cvičeních na vdech stranou bez hrubých chyb.
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5.2.7 Scéna 6 – Nácvik souhry techniky kraul
Místo: bazén (dále B)
Hudba: upravená skladba skupiny Tucet

111. AKCE - NA ŠÍŘ B
Plavec plave souhru kraul.
(KAMERA ze předu mírně z boku, statický obraz)
Psaný komentář: Nácvik souhry techniky kraul bez dýchání a s
dýcháním
(název scény; časová dotace v akci: první polovina)
Technika kraul se vyznačuje šestiúderovou souhrou
tj. na jeden pohybový cyklus horních končetin
připadá šest záběrů dolních končetin s jedním
cyklem

dýchání.

Můžeme

se

setkat

i

se

čtyřúderovou nebo dvouúderovou souhrou, které
jsou typické pro vytrvalostní plavce nebo pro
plavce s nízkou úrovní techniky.
Výuku kraulu vždy směřujeme k šestiúderové
souhře tzn. k pravidelné činnosti dolních končetin
s pravidelným dýcháním na jeden cyklus nebo na
jeden a půl cyklu horních končetin.
(časová dotace v akci: druhá polovina)

112. AKCE - NA DÉL B
Demonstrátor předvádí v pomalém režimu souhru kraul.
(KAMERA z boku ze předu, z boku, z boku ze zadu)
Psaný komentář: Souhra techniky kraul v pomalém režimu
s výraznou přípravnou fází ve vzpažení.
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113. AKCE - NA ŠÍŘ B
Skupina chlapců plave opakovaně technikou kraul bez dýchání na krátké
vzdálenosti.
(KAMERA z boku ze předu, z boku, z boku ze zadu)
Psaný komentář: Zpočátku nácviku si děti zkouší plavat kraul
v souhře napodobováním ukázky na krátké
vzdálenosti. Pohyb se vyznačuje řadou chyb a
neúčelných pohybů.

114. AKCE - NA ŠÍŘ B
Skupina dětí plave souhru kraul se snahou o zařazení dýchání. Pro zlepšení polohy
má jeden chlapec kolem trupu nadlehčovací pás.
(KAMERA z boku ze zadu)
Psaný komentář: Při zvládnutí dílčích pohybů plaveme s dětmi krátké
úseky technikou kraul s dýcháním popř. pro
zlepšení polohy využíváme nadlehčovací pás.

115. AKCE - NA ŠÍŘ B
Skupina dětí plave technikou kraul bez dýchání.
(KAMERA z boku ze předu)
Psaný komentář: U začátečníků začínáme souhrou bez dýchání na
krátké vzdálenosti. Po nádechu odrazem ode dna
činnost opakuje.
116. AKCE - NA DÉL B

Demonstrátor předvádí cvičení „dobíhání“ v souhře.
(KAMERA z boku ze předu, z boku, z boku ze zadu)
Psaný komentář: Cvičení „dobíhání“ zařazujeme i pro nácvik
souhry, plaveme však bez nadlehčovací desky.
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117. AKCE - PLOŠINA B
Cvičení „dobíhání“ zkouší plavec na suchu, plavec si uvědomuje polohu paží
v momentě setkání rukou ve vzpažení a zároveň si opakuje časování dýchání.
(KAMERA z boku)
Psaný komentář: Cvičení nejprve procvičíme na suchu.

118. AKCE – OKRAJ B
Učitel praktickou ukázkou zdůrazňuje setkání rukou ve vzpažení.
(KAMERA z boku)
Psaný komentář: Ve cvičení „dobíhání“ zdůrazňujeme setrvání paže
ve vzpažení do momentu, kdy dojde k setkání obou
rukou.

119. AKCE - NA ŠÍŘ B
Skupinka dětí plave cvičení „dobíhání“ s dýcháním.
(KAMERA z boku ze zadu)

120. AKCE - NA DÉL B
Skupinka plave technikou kraul v dobíhání.
(KAMERA z boku ze předu)
Psaný komentář: Cvičení „dobíhání“ nedělá většině plavců
problémy, z počátku však může být problémem
setrvání paže po přenosu ve splývavé poloze
(vzdálený plavec).

121. AKCE - NA DÉL B
Demonstrátor předvádí souhru kraul s dýcháním na jeden cyklus paží.
(KAMERA z boku ze předu, z boku, z boku ze zadu)
Psaný komentář: Souhra kraul s dýcháním na jeden cyklus horních
končetin.
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122. AKCE - NA DÉL B
Chlapec plave technikou kraul s pravidelným dýcháním na jeden cyklus paží.
(KAMERA ze předu mírně z boku)
Psaný komentář: Souhra kraul – dětská technika s pravidelným
dýcháním.

123. AKCE - NA DÉL B
Demonstrátor předvádí techniku kraul v rychlejším režimu s omezeným dýcháním
v závěru s dýcháním na jeden a půl cyklu horních končetin.
(KAMERA z boku ze předu, z boku, z boku ze zadu)
Psaný komentář: Souhra kraul s omezeným dýcháním a s dýcháním
na jeden a půl cyklu horních končetin.

124. AKCE - NA ŠÍŘ B
Dívky plavou technikou kraul s dýcháním na jeden a půl cyklu horních končetin.
(KAMERA ze zadu mírně z boku)
Psaný komentář: Souhra kraul - dětská technika s dýcháním na jeden
a půl cyklu horních končetin.

125. AKCE - NA ŠÍŘ B
Skupinka dětí plave technikou kraul se snahou o souhru s dýcháním na jeden a půl
cyklu horních končetin.
(KAMERA ze předu mírně z boku)

126. AKCE - NA ŠÍŘ B
Chlapec plave technikou kraul s dýcháním na každý druhý záběr.
(KAMERA ze předu mírně z boku)
Psaný komentář: Souhra kraul - dětská technika s dýcháním na
každý druhý záběr horních končetin.
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127. AKCE - NA DÉL B
Chlapec plave technikou kraul.
(KAMERA ze předu z hora)
Psaný komentář: Souhra kraul - dětská technika s nepravidelným
dýcháním.

128. AKCE - NA DÉL B
Chlapec plave technikou kraul.
(KAMERA ze zadu)

129. AKCE - NA DÉL B
Chlapec plave technikou kraul, pravidelně dýchá.
(KAMERA z boku)

130. AKCE - NA DÉL B
Chlapec plave technikou kraul.
(KAMERA z boku)
Psaný komentář: Výuka techniky kraul byla demonstrována na
dětech mladšího školního věku s různou technickou
vyspělostí bez ambicí na soutěžní činnost. Děti
docházely do kurzovní výuky celoročně jednou
týdně, většinou však nepravidelně.
Výuka kraulu byla v lekcích dále kombinována
s nácvikem techniky znak. Použitý soubor cvičení
není pokládán za uzavřený.
Z praxe je patrné, že technika kraul je vhodná
k nácviku plavání dívek i chlapců této věkové
kategorie. Z druhé strany pro osvojení si techniky
bez hrubých chyb

je zapotřebí čas a trpělivost,

které postupně vedou ke kvalitativně vyspělejšímu
motorickému projevu osvojených si dovedností.
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5.3 Videopořad
Videopořad vznikl na podkladě předcházejícího scénáře a je součástí výsledkové části této
diplomové práce.
Název: Výuka techniky kraul dětí mladšího školního věku
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6. DISKUSE

Za cíl diplomové práce jsme si stanovili vytvořit digitální videopořad se zachycením výuky
techniky kraul dětí mladšího školního věku. Videopořad měl prezentovat technická
cvičení, která navozují nácvik a zdokonalování činností jednotlivých segmentů a jejich
souher při plavecké lokomoci kraul. Postupové kroky měly mít znaky analytickosyntetického vyučovacího postupu.
K tématu jsme přistoupili z důvodu absence oficiálních výukových audiovizuálních
materiálů v České republice pro výuku kraul (shodně i pro ostatní plavecké způsoby).
Věděli jsme, že budeme ve finální etapě limitováni finančními a technickými prostředky
z důvodu jejich finanční náročnosti v současných tržních podmínkách (hudba, mluvené
slovo). Hudba byla vyřešena individuální domluvou s autorem hdby a mluvené slovo jsme
nahradili písemným komentářem ve formě titulků v jednotlivých obrazech.
Pro věrohodnost pořadu jsme zvolili jako cvičící jedince děti v našem cíleném věku.
Věkové rozmezí dětí se pohybovalo od 6 let do 10 let. Děti byly účastníky celoročního
kurzu s jednou lekcí v týdnu. Výuku a také natáčení narušovaly absence dětí z různých
důvodů a rozdílná plavecká úroveň související s nestejným plaveckým základem dětí, s
různě dlouhou dobou docházky dětí do plaveckých kurzů a s odlišnými tělesnými a
pohybovými předpoklady.
Pro ukázku modelové techniky a modelového provedení cvičení byl pozván demonstrátor,
který v pořadu supluje z didaktického hlediska v některých cvičeních ukázku. Protože
pořizování videozáznamu probíhalo v několika natáčecích dnech s delší časovou
přestávkou, jsou cvičení realizována v různých skupinách dětí. Natáčení vždy probíhalo
v době výuky, tzn. na snímcích je zaznamenán částečně i souběžný program jiných
družstev kurzů.

Před vlastním natáčením jsme přípravu orientovali dvěma směry. Jednak jsme se
seznamovali s problematikou plavecké výuky v širším kontextu. Za inspirativní lze
považovat seznámení se s doporučeními pro výuku plavání kraul v plavecké literatuře. Je
možné konstatovat, že filozofie výuky a postupové kroky za poslední půl století
zaznamenaly jen dílčí odlišnosti (viz Přílohy 1 – 4), které pravděpodobně vycházejí jednak
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ze zkušeností zdokonalování techniky ve sportovním plavání, tak i z možnosti využití
širokého spektra plaveckých pomůcek.
I v našem zpracovaném videopořadu jsme se odchýlili od běžných demonstracích výuky
plavání tím, že jsme z praktického hlediska nejprve cíleně rozvíjeli základní plavecké
dovednosti pro potřeby techniky kraul a po výuce činnosti dolních končetin jsme zařadili
výuku plaveckého dýchání v modifikacích techniky kraul s následnými cvičeními souhry
činnosti dolních končetin a dýchání. Cílem bylo děti připravit na snazší propojení dýchání
do činnosti horních končetin, což je považováno za klíčový didaktický bod v nácviku
techniky kraul.
Druhým okruhem, kterým jsme se zabývali, byla oblast natáčení a tvorby filmu. Seznámili
jsme se s postupem při tvorbě scénáře, jeho zápis jsme však upravili na základě formálních
předpisů diplomové práce tzn., že ne zcela odpovídá běžnému zápisu scénáristy. Nicméně
pro účely diplomové práce byl vypracovaný scénář dostačující.
V návaznosti na scénář jsme se připravovali na vlastní natáčení a především na tvorbu
filmu. Využili jsme oficiální počítačový program (Pinnacle Studio 12), který nám umožnil
potřebné akce k pořízení videoprogramu.

Vypracováním scénáře, realizací natáčení a zhotovením videopořadu „Výuka
techniky kraul dětí mladšího školního věku ve shodě s diskusí můžeme odpovědět na
výzkumné otázky.

 Lze sestavit didaktický materiál výuky kraul jako záznam programu učení plavců
začátečníků ?
Na otázku můžeme odpovědět kladně. Videopořad ukazuje jednotlivé kroky pomocí
cvičebních úkolů přehledně a demonstrativně. V některých obrazech je však možné vidět i
méně zdařilá provedení, nicméně záznam se blíží praktickým podmínkám výuky, kdy
úroveň dětí také vykazuje rozdílnosti.
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 Poskytne vizuálně digitalizovaný učební postup ucelený náhled na učení vybraného
plaveckého způsobu?
Na otázku odpovídáme také kladně. Videopořad byl jednak pořízen jako celek, který lze
sledovat po jednotlivých krocích výuky. Průběh záznamu je doplněn slovními komentáři i
uvozujícími okolnostmi nácviku.

 Jaké budou klady a naopak nedostatky vytvořeného digitalizované záznamu učení?
Jaké jsou klady našeho digitalizovaného záznamu učení technice kraul? Bezesporu je to
názornost prostřednictvím obrazu ve spojení s písemným slovem, dále určitě provedení
cvičebních úkolů samotnými dětmi, protože dětské provedení má své odlišnosti od
realizace pohybových úkolů vyspělých nebo starších plavců.
Co považujeme za zápory či nedostatky? Jistě by ke kvalitě pořadu přispělo mluvené
slovo, dalo by možnost více vnímat obraz. Možná by výběrem a shromážděním více
plavců s většími plaveckými zkušenostmi byla některá cvičení demonstrativnější.
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7. ZÁVĚR

Cílem diplomové práce bylo vytvoření digitálního videopořadu výuky techniky kraul u dětí
mladšího školního věku pomocí postupových kroků analyticko-syntetického vyučovacího
postupu.
Předkládaný videopořad „Výuka techniky kraul dětí mladšího školního věku“ představuje
splnění cíle a úkolů práce. Zároveň nám videopořad umožnil odpovědět na výzkumné
otázky (viz diskuse) a stanovit závěry práce:

•

předkládaný videopořad demonstruje výuku techniky kraulu dětí mladšího
školního věku

•

ukazuje v přehledné formě jednotlivé didaktické kroky nácviku

•

má předpoklady stát se didaktickou pomůckou pro učitele plavání

•

využití dětí pro záznam jednotlivých činností přibližuje dětské provedení
plavecké motoriky na suchu a ve vodě.

Pro potřeby plavecké praxe bychom doporučovali zpracování didaktických videoprojektů
základních plaveckých dovedností, techniky znak a prsa popř. skoku střemhlav a
provedení základních obrátek.
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Příloha č.1
Didaktické kroky nácviku – technika kraul (Holeček, 1964)
Činnost dolních končetin
nácvik pohybu nohou na suchu v sedě
nácvik pohybu nohou v sedě na okraji bazénu s potopením nohou

do poloviny bérce

(uvolněný hlezenní kloub)
nácvik pohybu nohou v mělké vodě ve vzporu ležmo vzadu (možno i v uchopení za
žlábek nebo s uchopením druha v pase)
pohyb nohou po odrazu ode dna nebo od stěny do splývání, bez dýchání
pohyb nohou ve splývání s nadlehčovací pomůckou
kraulový pohyb nohou v poloze na znak, paže u těla
Činnost horních končetin, dýchání
pohyb paží na suchu ve stoji rozkročném v předklonu, nejprve jednou paží, druhou
paží, oběma pažemi bez pohybu hlavy, oběma pažemi s otáčením hlavy a dýcháním
předcházející cvičení ve vodě po prsa, zastavujeme pohyb v důležitých polohách
(vytažení paže z vody, správný pohyb

při přenosu a zasunutí do hladiny)

pokus o správné nahmátnutí správného odporu ve vodě, nácvik správně zrychlovaného
pohybu paže ve vodě s paží ohnutou
ve stoji bokem k okraji bazénu, jedna paže položena na žlábku, druhá paže cvičí záběr,
případně i s pohyby hlavy pro dýchání
na dva pohybové cykly paží bez dýchání ve stoji rozkročném navázat odraz
do splývání a dva pohybové cykly v pohybu bez dýchání, postupně zvyšujeme
počet pohybových cyklů
po odrazu do splývání plaveme pouze pomocí paží bez činnosti dolních končetin, bez
dýchání, později s dýcháním dokud dolní končetiny neklesnou ke dnu
Nácvik souhry
po odrazu do splývání pohyb dolními končetinami, na něj navážeme přesně určený
počet temp paží (nejprve dvě, postupně přidáváme další)
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plavání celého způsobu napříč bazénem bez dýchání
plavání celého způsobu napříč bazénem, pokusy o jedno, dvě, tři nadechnutí
cvičení celého způsobu se snahou o pravidelné dýchání
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Příloha č. 2
2 Didaktické kroky nácviku – technika kraul (Hoch, 1983)
Činnost dolních končetin
Pohyb nohou v sedu na zvýšené ploše na okraji bazénu – činnost nohou (natažené
s uvolněným hleznem) ve vzduchu nebo částečně

ve vodě

Pohyb nohou v lehu na břiše na zvýšené podložce
Pohyb nohou v mělké vodě ve vzporu ležmo
Pohyb nohou v opoře o stěnu (pozice opory prapor, s nadlehčovací pomůckou či
dopomocí) v různé frekvenci činnosti
Pohyb nohou za deskou (možno i s nadlehčením)
Činnost horních končetin
Pohyb paží na suchu ve stoji rozkročném, v předklonu – jednou paží v pomalém
režimu s ohnutím paže v záběrové a přenosové fázi, v rychlejších režimu
s nataženou paží, s dýcháním
Pohyb paží na mělčině s rameny ve vodě – jednou paží, druhou paží, oběma pažemi
střídavě (bez chůze, hlava bez pohybu, oči hledí vpřed), se zařazení dýchání
Pohyb paží ve splývavé poloze – s odrazem od hladiny bez dýchání a činnosti dolních
končetin, s nadlehčovací pomůckou
Dýchání
Opakované výdechy do vody ve vodě po pás nebo u stěny bazénu – střídavé
zanořování hlavy pod hladinu
Opakované výdechy do vody v předklonu ve vodě po pás, obličej ponořen – otáčení
hlavy k nádechu stranou
Vydechování do vody spojené s pohybem paží v předklonu ve stoji rozkročném
Vydechování do vody spojené s pohybem nohou s oporou paží o dno, o stěnu nebo za
deskou
Vydechování do vody v celé souhře na každý plavecký krok
Nácvik souhry
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Ze stoje zahájení činnosti horních končetin, pozvolně splývavá poloha na prsou, nohy
se vytlačí k hladině (bez činnosti dolních končetin) – bez dýchání
Ze stoje zahájení činnosti horních končetin, pozvolně splývavá poloha na prsou, nohy
se vytlačí k hladině a zahájí střídavý pohyb – bez dýchání
Ze stoje odrazem ode dna splývavá poloha, ve splývavé poloze zahájení činnosti
dolních končetin a paží- bez dýchání
Volba jednoho z výše uvedených způsobů se zapojením dýcháním

na každý cyklus

pohybu
Plavané úseky se postupně prodlužují. Plavání s nadlehčením. Plavání jednou rukou na
desce s nadlehčením boků.
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Příloha č. 3
Didaktické kroky nácviku – technika kraul (Macejková, 2005)
Ukázka popis techniky v hlavních bodech
Nácvik techniky dolních končetin
na suchu – kraulové nohy v sedě na vyvýšené podložce, při okraji bazénu
ve vodě ve splývavé poloze při okraji bazénu; ve vzporu ležmo;

ve dvojicích

držením v pase; ve splývavé poloze na krátké vzdálenosti; ve splývavé poloze
s jednou paží ve vzpažení a druhou paží v připažení, i se střídáním paží; ve
splývavé poloze s deskou; plavání dolních končetin v poloze na boku jedna paže ve
vzpažení druhá v připažení; plavání pod hladinou na krátké vzdálenosti; kraulové
nohy s deskou s dýcháním; kraulové nohy s deskou hlava nad vodou
3. Nácvik techniky horních končetin
a) na suchu – stoj přímý, kroužení jednou nataženou paží vpřed, potom druhou bez
předklánění; střídavé kroužení nataženými pažemi vpřed, stejné cvičení
v předklonu
b) ve vodě – chůze po dně bazénu, střídavé kroužení pažemi; v mělké vodě stoj
rozkročný předklon, střídavé kroužení pažemi; ve dvojicích úchopem za podkolení
ve splývavé poloze krátce střídavá činnost horních končetin; kraulové paže ve
splývavé poloze na krátké vzdálenosti
4. Nácvik kraulové souhry a dýchání
a) nácvik dýchání na suchu v předklonu s činností paží, při myšleném dokončení
záběru paží se obličej a hrudník souhlasně vytočí, ústa se otevřou, vdech, oči
sledují prsty paže, krčí se loket, paže je v přenosu a hlava se vrací do výchozí
polohy, při přenosu druhé paže žák vydechuje; pravidelné opakování
b) nácvik dýchání ve vodě ve stoji rozkročném v předklonu – obdobné cvičení jako na
suchu; procvičování souhry na krátkou vzdálenost

ve splývavé poloze bez

dýchání; procvičování souhry na krátkou vzdálenost ve splývavé poloze
s dýcháním – na každý druhý záběr do 25 m, poté na každý třetí záběr.
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Příloha č. 4
Didaktické kroky nácviku – technika kraul (Čechovská, Miler, 2008)
Poloha
popis provedení, ukázka, pozorování
zpevněné splývavé polohy (hvězdice, téčko, šipka), změny poloh (rotační kolem příčné
a podélné osy)
procvičování odrazů do splývání na prsou, na zádech, paže ve vzpažení
procvičování splývání na prsou a na zádech s různou polohou paží (jedna vzpažit,
druhá připažit)
splývání na boku
odrazy do splývání s využitím plavecké desky

Pohyby dolních končetin
popis provedení, ukázka, pozorování
v lehu na břiše na vyvýšeném místě střídavě kmitat nohama, pohyb vychází z kyčlí,
pohyb směrem dolů je ve větším rozsahu než nahoru
nácvik záběrů v sedu na okraji bazénu, úhel mezi trupem a stehny je tupý
nácvik záběru v závěsu u stěny bazénu, voda nesmí stříkat, pouze paty se dostávají
lehce nad hladinu, voda se víří
odrazy do splývání se záběrem nohou na krátkou vzdálenost s využitím plavecké
desky, důležité je držení desky na jejím vzdáleném konci, předloktí je na desce,
neprocvičujeme plavecké dýchání, brada je u hladiny, díváme se vpřed, v žádném
případě se neukláníme stranou
odrazy do splývání se záběrem nohou na krátkou vzdálenost s držením desky na
bližším okraji, kraulové nohy procvičujeme s plaveckým dýcháním, vdech je
proveden při záklonu hlavy
kraulové nohy bez plavecké desky na krátkou vzdálenost, s omezeným dýcháním,
hlava je skloněná
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kraulové nohy na boku, spodní paže vzpažit, vrchní připažit, hlava leží na spodní paži,
úklon, brada na rameno, dýchání nad hladinou
kraulové nohy na boku se změnou polohy, paže se může přenášet vodou (spodem) nebo
vrchem (vzduchem)
prodlužování plavané vzdálenosti pouze pomocí kraulových nohou (s využitím
plavecké desky, bez desky s různou polohou paží, na boku), v různé intenzitě
(rychle, pomalu)

Pohyby horních končetin
popis provedení – upozornění na klíčové momenty, ukázka, pozorování
pohyb horních končetin na suchu nebo na mělčině (individuální kontrola u zrcadla,
korekce kolegou, učitelem), pohyb za chůze s ponořenou obličejovou částí
záběry horních končetin ve splývavé poloze při nadlehčení dolních končetin (piškoty,
nudle, pás) a následné zapojení dolních končetin, souhru nacvičujeme bez dýchání,
na krátké vzdálenosti, pokud nejsme úspěšní, vracíme se k prvnímu bodu
plavání kraulových nohou na boku se střídáním polohy a přenosem paží
Dýchání a souhra pohybů končetin
popis provedení, ukázka, pozorování, cvičení na suchu pro koordinaci činností paží a
hlavy
procvičení výdechu pod hladinou v předklonu a vdechu stranou, paže podél těla
dýchání se výběrem jedné paže v předklonu, stoj bokem u okraje bazénu, jedna paže je
po celé délce opřena o okraj bazénu (žlábek) a druhá provádí záběr s vdechem a
výdechem
kraulové nohy na boku se změnou poloh a přenosem paže vzduchem
kraul s velkou mezizáběrovou přestávkou a s využitím plavecké desky, deska je držena
vždy jednou rukou, při zasunutí ruky se držení mění
zařazení dýchání na jednu stranu do souhry na krátkou vzdálenost
u dospělých zařazení dýchání na jeden a půl pohybového cyklu – na obě strany
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souhra paží s úplným „doběhnutím“ paží ve vzpažení
paže zabírají proti sobě – v žádném okamžiku se "nedoběhnou“
kraulová souhra dvouúderová (nohy pocitově nezabírají, zabírají málo)
kraulová souhra šestiúderová (nohy pocitově zabírají intenzivně)
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