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Anotace 

Tato diplomová práce se zabývá pojmem sculling. Usiluje pomocí 

pedagogického experimentu dokázat, že jsou určité možnosti ve využití 

scullingu během plavecké výuky, na je j ichž základě dochází k zvýšení 

efektivnosti výuky plavání. Další výzkumnou metodou ( kombinovaným 

dotazníkem) se snaží zjisti t , co ví trenéři plavání o scullingu a zda-li ho při 

výuce používají . 

This thesis is dealing with the term of sculling. It tries to demonstrate by 

means of a pedagogic experiment how to use sculling in a swimmer training. 

We can assume that thanks to this method we can improve the effect iveness 

of the swimming training. On the other side by the method of a combined 

questioner we try to find out what instuctors know about using of sculling in 

swimming lessons and whether they use it. 



Obsah práce 

1. Úvod 

2. Problém, cíl a úkoly práce 

2.1 Cíl 

2.2. Úkoly 

3. Teoretická část 

3.1. Sculling 

3.2. Sculling v synchronizovaném plavání 

3.2.1. Využití podpůrných a hnacích pohybů ze synchronizovaného 

plavání 

3.2.2. Universální ploutvový pohyb 

3.2.3. Základní zásady pro ploutvový pohyb (příklady výj imek) 

3.2.4. Ploutvový pohyb neutrální a hnací 

3.2.5. Ploutvový pohyb neutrální 

3.2.6. Ploutvový pohyb hnací 

4. Plavecký výcvik 

4.1. Základní plavecký výcvik 

4.2. Zdokonalovací výcvik 

4.3. Plavecké dovednosti 

4.4. Pocit z vody 

4.5. Vnímání vodního prostředí (senzomotorika) 

4.5.1. Rozvoj vnímání vodního prostředí a pocitu vody 

4.5.2. Zvláštnosti motorického učení ve vodním prostředí 

4.5.2.1. Motorické učení ve vodě 

4.5.3. Cvičení a hry pro rozvoj vnímání vody 



5. Pohyby paží v základních plaveckých způsobech 

5.1. Pohyby paží u plaveckého způsobu „znak" 

5.2. Pohyby paží u plaveckého způsobu „kraul" 

5.3. Pohyby paží u plaveckého způsobu „prsa" 

6. Hypotézy 

7. Výzkumná část 

7.1. Pedagogický experiment 

7.2. Charakterist ika zkoumaného souboru 

7.3. Dotazování 

7.4. Charakterist ika zkoumaného souboru 

8. Diskuse a výsledky 

8.1. Výsledky pedagogického experimentu 

8.2. Výsledky dotazování 

8.3. Shrnutí 

9. Závěry 

10. Přehled použité literatury 

11. Přílohy 



1. Ú V O D 

Suchozcmští ž ivočichové vyšli z vody pravěkých moří. Jejich těla jsou 

tvořena tekutinami, modi f ikovanou mořskou vodou. Lidské tčlo se skládá 
vedle pevných látek ze 64% tekutin. Přechod z plodových vod matčina tčla 

do vodního prostředí při porodu, plavání ve vodě brzo po narození a častý 

pohyb ve vodč podněcuj íc í lepší somatický a psychický vývoj člověka, který 

se po celý život rád vrací k vodě, využívá j e j ího blahodárného působení na 

organismus. 

Moderní medicína v úzké spolupráci s tělovýchovou využívá vodní prostředí 

při oslabení podpůrného a pohybového aparátu dětí i dospělých, k regeneraci 

a kompenzaci u sportovců, pro cvičení osob s oslabeným krevním oběhem, 

cvičení aspiračně oslabených a otylých. 

Plavání je způsob pohybu ve vodě, jehož znalost rozšiřuje oblast možností 

pohybu člověka o vodní prostředí. Původní význam plavání jako prostředku 

k překonávání vodního živlu při opatřování potravin a při vodních 

katastrofách se dnes mění a rozšiřuje. Plavání se stává významným 

tělovýchovným prostředkem, a proto jeho znalost patří mezi základní 

pohybové dovednosti . 

Plavání má velký význam pro výchovu k hygienickým návykům, pro rozvoj 

základních pohybových vlastností a pro upevňování zdraví. Koupání a 

plavání přináší radost, dává pocit uspokojení a sebedůvěry, především však 

pocit bezpečnosti ve vodě. 

V současné době je plavecká výuka častou součástí předškolního či školního 

věku. Tato výuka seznamuje žáky s prostředím, se kterým se v životě mohou 

setkávat a učí j e jak se v tomto prostředí pohybovat, aby předešli možným 

nebezpečenstvím. Při plavání je jedinec odkázán bez jakýchkoliv 

technických vymoženost í překonat mocný živel jen svými silami. Ocitá se 

tak v novém prostředí a seznamuje se s ním. Je tedy velmi důležité, aby při 
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prvním kontaktu s vodou mčl každý žák dobrý pocit, který posílí j eho 

sebevědomí a motivuje ho pro další výuku. Žáci se tedy při počáteční 

plavecké výuce i zdokonalovacím výcviku sbližují s vodou a učí se zpočátku 

základním plaveckým dovednostem mezi které se v poslední době řadí i 

„pocit z vody." Jedním z prvků, který napomáhá k lepšímu získání pocitu 

z vody je tzv. „scull ing." 

Motivací pro výběr a vypracování této práce j e můj hlubší vztah k vodnímu 

prostředí. A to nejen z hlediska výuky plavání dětí, kterému se věnuj i , baví 

mč a je pro mě i přínosem, ale také z hlediska mých dalších zá jmů, mezi 

které patří potápění. 
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2. Problém, cíl a úkoly práce 

Pojem sculling není příliš známý a pokud ho někdo zná, spojuje si ho 

s veslováním či synchronizovaným plaváním. Nicméně je to speciální druh 

pohybu horních končetin, kterým je možno tělo ve vodě uvádět do pohybu 

různými směry. Nácvikem scullingu se rozvíjí pocit vody, který je pro plavce 

velmi důležitý. Používáním těchto cvičení v plaveckém tréninku má za úkol 

zvýšit senzomotorické vnímání náběhových hran paží a s př iměřeným 

rozvojem síly, optimalizovat dráhu záběrů aktuálních technik jednot l ivých 

plaveckých způsobů. To znamená, že hledáme a vytváříme co nejefekt ivnějš í 

plavecký záběr s vynaložením co nejmenšího úsilí . (Jurák, D., 2001) 

2.1. Cíl 

Cílem mé práce je zjist i t , zda se sculling využívá ve zdokonalovacím 

plaveckém výcviku a zda napomáhá při nácviku jednotl ivých plaveckých 

způsobů. 

2.2. Úkoly 

1) Shromáždit a prostudovat dostupnou literaturu 

2) Na základě literatury sestavit 20ti hodinový program obsahující 

prvky scullingu a ten následně ověřit v praxi 

3) Sestavit dotazník a rozeslat ho plaveckým trenérům a instruktorům 

4) Vybrat vhodnou experimentální skupinu dětí 
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5) Vybrat kontrolní skupinu dětí 

6) Provést vstupní testování u vybraných souborů 

7) Provést pedagogický experiment 

8) Provést výstupní testování u vybraných souborů 

9) Z výzkumného šetření vyhodnotit výsledky a vyvodit závěry pro 

teorii i praxi 
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3. Teoretická část 

3.1. Sculling 

Kde všude se scullingem můžeme setkat a jak se v danem odvětví využívá : 

> Sculling v aqua aerobiku 

Zapojení paží - osmičkový pohyb pažemi, který napomáhá k udržení 

rovnováhy ve vodě (viz.příloha č. 2) (Janoušková H.; Muchová M., 2002). 

> Sculling v Aqua fi tnessu : 

Velmi atraktivní je pro Aqua fi tness užití pohybů ze synchronizovaného 

plavání, tzv.sculling (viz příloha č . l obr. 13 až 16). Jde o pohyby rukou 

s velkou účinností , které zajist í pohyb celého těla určitým směrem. Využít 

lze i některých jednodušších figur. 

(Čechovská I.; Novotná V.; Milerová H., 2003) 

3.2. Sculling v synchronizovaném plavání 

3.2.1. Využití podpůrných a hnacích pohybů ze synchronizovaného 

plavání 

Používání cvičení pro pocit vody v plaveckém tréninku má za úkol zvýšit 

senzomotorické vnímání náběhových hran paží a s přiměřeným rozvojem 

síly, optimalizovat dráhu záběrů aktuálních technik jednotl ivých plaveckých 
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způsobů. To znamená, že hledáme a vytváříme co nejefekt ivnějš í plavecký 

záběr s vynaložením co nejmenšího úsilí. 

V současnosti se snažíme cvičení pro rozvoj pocitu vody aplikovat j iž 

v etapách plavecké výuky všech věkových kategorií a to z důvodu vytvoření 

správné představy o časových a prostorových parametrech pohybu a jeho 

tzv. vtisknutí do paměti. Později tuto dovednost můžeme využít nejen 

v plaveckém tréninku, ale i v aktivitách a sportech, jež jsou s vodním 

prostředím spojeny. 

Domníváme se, že stabilizovaná poloha těla a „ izolované" pohyby horních 

končetin (dlaní, předloktí a paží), které jsou důležité k přemístění a 

k provedení poloh a figur v synchronizovaném plavání, mohou být výborným 

tréninkovým prostředkem v rozvoji záběrových pohybů paží všech PZ (Jurák 

D., Peslová E.). 

3.2.2. Universální ploutvový pohyb 

Lidské tělo se udrží na hladině jen malou chvíli. Abychom se na hladině 

udrželi , musíme začít pohybovat rukama. Pohyb, kterým udržíme tělo 

v jakékoli poloze nazýváme universálním ploutvovým pohybem. 

Pro jeho správný nácvik si musíme osvojit znalost principu těžiště, středu 

vztlaku, statické rovnováhy ve vodě a Newtonových zákonů akce a reakce. 

Těžiště je pomyslný bod, kolem něhož je rozložena váha těla. V okamžiku 

pohybu některé části těla se automaticky pohne těžiště stejným směrem. 

Vzpaží - li cvičenka, těžiště se posouvá směrem k hlavě. 

Střed vztlaku je pomyslný bod, který představuje centrum rovnováhy 

ponořené části plovoucího předmětu. U lidí je uložen v hrudníku a jeho 

umístění závisí na kapacitě plic a stavbě těla. 

Statická rovnováha ve vodě. Tělo cvičenky spočívá ve vodě nehybně, jest l iže 

střed vztlaku a těžiště jsou ve stejné svislé těžnici. Tato těžnice je pomyslná 

čára, která prochází těžištěm. 
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Newtonův zákon akce a reakce. Každé akci odpovídá reakce stejné hodnoty. 

Chce- l i se cvičenka pohybovat za hlavou, musí vyvinout sílu směrem 

k nohám. Chce- l i se pohybovat vpravo, musí působit silou vlevo. 

3.2.3. Základní zásady pro ploutvový pohyb (příklady výj imek) 

> ploutvový pohyb se provádí většinou rovnoběžně s hladinou 

(výj imka: otáčení těla kolem podélné osy těla), 

> pohyb paží musí být jemný, klidný, pevný a plynulý, 

> ruka musí být rovná a pevná, 

> prsty (i palec) musí být u sebe, 

> horní část paže musí být stabilní (výjimka : pohyb pro rotaci těla -

spirálový zájezd nebo výjezd v poloze svislé střemhlav), 

> tlak dlaní proti vodě musí být stejný během provádění ploutvového 

pohybu (výj imky : Twist, Spin, točení na hladině. . . ) . 

3.2.4. Ploutvový pohyb neutrální a hnací 

Ploutvový pohyb dělíme na : 

> ploutvový pohyb neutrální - tělo zůstává na místě 

> ploutvový pohyb hnací - umožňuje pohyb těla 

různým směrem 
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3.2.5. Ploutvový pohyb neutrální - Basic Sculling 

Ploutvový pohyb neutrální j e pohybem rukou, který cvičenku udržuje v 

určité poloze. Pohyb nacvičujeme nejdříve „na suchu", například v sedě 

s rukama na stole (viz. příloha č.3). 

Podpůrný ploutvový pohyb je modif ikací ploutvového pohybu 

neutrálního. Používá se při polohách svislých střemhlav. 

3.2.6. Ploutvový pohyb hnací - Travell ing Sculling 

Ploutvový pohyb hnací se od ploutvového pohybu neutrálního liší hlavně 

polohou ruky. Zápěstí j e buď zvednuto nebo sklopeno a tím odtlačuje 

vody určitým směrem. Dochází tak k pohybu těla. 

1. Poloha na znaku, pohyb za hlavou - Sculling, Head First 

V poloze na znaku provádí cvičenka neutrální ploutvový pohyb. 

Zvednutím ruky v zápěstí směrem k hladině (asi 45°) se začne 

pohybovat směrem za hlavou. 
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2. Poloha na znaku, pohyb z nohama - Sculling, Foot First 

V poloze na znaku provádí cvičenka neutrální ploutvový pohyb. 

Sklopením ruky v zápěstí směrem ke dnu (asi 45°) se začne pohybovat 

za nohama. 

3. Poloha na znaku, kombinace ploutvových pohybů 

Kombinací dvou předchozích pohybů dosáhne cvičenka: 

> posunutí do stran při pohybu za hlavou nebo za 

nohama (Slow turns) 

> otáčení těla na hladině (Pivot) 

> posunutí stranou bez pohybu za hlavou nebo za 

nohama (Sculling Sideways) 
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4. Poloha na znaku, pohyb za nohama (Propeller) 

Tělo v poloze na znaku, pohyb za nohama, paže prováděj í ploutvový 

pohyb . Pohyb ve vzpažení, v zápěstí ohnuté směrem ke dnu bazénu. 

5. Poloha na znaku, pohyb za nohama (Torpedo) 

Tělo v poloze na znaku, pohyb za nohama, paže provádějí ploutvový 

pohyb ve vzpažení, ruce v zápěstí ohnuté směrem ke dnu bazénu. 

Hlava asi 20 cm pod hladinou. 
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6. Poloha na znaku, pohyb za hlavou (Reverse Propeller) 

Tělo v poloze na znaku, pohyb za hlavou, paže provádějí ploutvový 

Pohyb ve vzpažení , ruce v zápěstí ohnuté směrem k hladině. 

7. Poloha na prsou, pohyb za hlavou (Canoe) 

Tělo v prohnuté poloze na prsou, pohyb za hlavou, ploutvový pohyb 

je prováděn u kyčlí. Pro udržení nohou na hladině není pohyb paží 

vodorovný, a l e j e prováděn dolů (ke dnu) a nahoru (k hladině). 
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8. Poloha na prsou, pohyb za nohama (Lobster) 

Tělo v poloze na prsou, pohyb za nohama, hlava nad hladinou 

(brada nad hladinou), paže provádějí ploutvový pohyb ve vzpažení, 

ruce v zápěstí ohnuté směrem k hladině. Nohy mohou provádět 

jemný kraulový pohyb pod hladinou. 

9. Poloha na prsou, pohyb za hlavou (Alligator) 

Tělo v poloze na prsou, pohyb za hlavou, paže provádějí ploutvový 

pohyb ve vzpažení, ruce v zápěstí ohnuté směrem ke dnu. 
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10. Poloha na prsou, pohyb za nohama podpůrným pohybem paží 

(Front Layout, Sculling Foot First) 

Tělo v poloze na prsou, pohyb za nohama, paže provádějí ploutvový 

pohyb podpůrný. Klesají - li nohy pod hladinu, je nutné zpevnit břišní 

a hýžďové svaly. 

(Klečková J., 1992) 
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4. Plavecky výcvik 

4.1. Základní plavecký výcvik 

Cílem základního plavání je zvládnout technicky obstojným způsobem pohyb 

ve vodě. Jde o pedagogický proces, související s adaptací celého organismu 

na vodní prostředí. 

Z tělovýchovného a didaktického hlediska požadujeme, aby se ve výukovém 

a výchovném procesu využívaly nejen prostředky směřuj ící k nácviku 

počátečního způsobu plavání, ale i j iné, které obohacují pohyb ve vodě a učí, 

jak se vůbec chovat při koupání. Proto se do základního plavání zařazuj í i 

prvky j iných způsobů plavání, jednoduché pády a skoky do vody, neplavci 

se vychovávaj í k hygieně, k otužování, k překonávání stresových situací, 

k vzájemné pomoci atd. Jde o komplexní pohybovou dovednost realizovanou 

ve vodě, dovednost, v níž mají svoje místo jak dílčí pohyby paží, nohou, 

dýchání, tak zvládnutí obtížnějších situací (vlny, hloubka, chladnější voda 

atd.). 

(Hoch, M.,1983). 

Současná představa o tom, jak naučit jedince bezpečně zvládnout a 

mnohostranně využívat vodní prostředí, vychází z představy plavecké výuky 

jako procesu, ve kterém si jedinec osvojuje a rozvíjí dílčí a posléze 

komplexní plaveckou dovednost. Začínáme tzv. přípravnou plaveckou 

výukou. V závislosti na věku a připravenosti jedince (může probíhat v raném 

věku i u dospělého začátečníka) je cílem této etapy seznámit ho a adaptovat 

na podmínky vodního prostředí a dále zvládnout základní plavecké 

dovednosti , které jsou předpokladem pro další nácvik techniky některého 

z plaveckých způsobů. 

20 



Smyslem základní plavecké výuky je rozvoj dílčích plaveckých dovedností a 

nácvik některého z plaveckých způsobů - kraulu, prsou nebo znaku. 

(Čechovská I., Miler T., 2001) 

Úkoly základního plavání lze tedy shrnout do tří bodů : 

1. Děti se mají naučit pohybovat ve vodě j is tě a beze strachu. 

2. Při výcviku je třeba účinně podporovat vše, co přispívá k posílení zdraví a 

tělesné zdatnosti dětí. 

3. Základní plavecký výcvik má vytvořit podmínky pro další sportovní 

výcvik. 

Základní plavecký výcvik probíhá ve dvou etapách. Na konci prvé etapy se 

mají děti s j is totou pohybovat ve vodě (nácvik základních plaveckých 

dovedností) . V druhé etapě nacvičujeme jednotl ivé plavecké způsoby, 

startovní skok a jednoduché obrátky. V obou etapách neustále rozví j íme 

pohybové schopnosti . 

(Lewin, G., 1975) 

4.2. Zdokonalovací výcvik 

Zdokonalovací výcvik představuje etapu, během níž se má zdokonalit 

zvládnutý plavecký způsob, naučit další způsoby, start a obrátku, plavání 

pod vodou. V této etapě se rozvíjej í pohybové schopnosti , zejména 

vytrvalost , rychlostní síla, dále funkční schopnosti , a nakonec i celá 

osobnost žáka. 

(dle Frano,J. , 1984) 

Zdokonalovací výcvik (podle Bank, L.,1991) je určen pro žactvo, které 

absolvovalo základní etapu plaveckého výcviku. Cílem tohoto výcviku je 

zdokonali t první plavecký způsob, naučit a zdokonalit další plavecké 
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způsoby a seznámit žáky s plaveckými dovednostmi a činnostmi, které 

zpevňují adaptaci na vodní prostředí a zvyšují plaveckou zdatnost 

s konečným cílem uplavat bezpečně jedním plaveckým způsobem minimální 

vzdálenost 200 m. 

4.3. Plavecké dovednosti 

To, co způsobuje plaveckou nedostatečnost , nejsou ani tak špatně osvojené 

plavecké pohyby, jako neschopnost zvládnout výdechy do vody během 

plavání a další dovednosti , kterým říkáme ZÁKLADNÍ PLAVECKÉ 

DOVEDNOSTI. Kolik j ich vlastně musíme zvládnout a v jaké kvalitě, to j e 

opět složitější otázka, než se zpočátku zdá. I ve světě nepanuje jednotnost : 

rozlišují se např. tři : 

> rovnováha ve vodě 

> dýchání 

> lokomoční pohyby 

> až desítky dílčích dovedností . 

Považujeme za důležité pět skupin dovedností spojených : 

> s výdechy do vody- plavecké dýchání 

> se vznášením ve vodě- plavecká poloha, splývání 

> s pády a skoky do vody- skok 

> s ponořením, potápěním- orientace ve vodě 

> s rozvojem vnímání vodního prostředí a dílčích 

záběrových pohybů- pocit vody 

Osvojení si těchto dovedností j e důležitým předpokladem pro následný 

výcvik plaveckých pohybů jednotl ivých plaveckých způsobů. Mělo by 

proběhnout vždy, tedy i u dospělých neplavců. Zažitou škodlivou praxí j e 

těmto dovednostem se věnovat v dětském věku krátce formou her ve vodě a 
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v dospělém věku je vynechat a zabývat se přímo nácvikem zpravidla 

prsařského způsobu. 

Zanedbání základních plaveckých dovedností vede pouze ke schematickému 

osvojení si struktury plaveckých pohybů a k nejisté lokomoci. Jedinec je 

pouhým poloplavcem. Přimlouváme se pro zahájení individuálního 

zdokonalování - např. i pro potřeby tréninku v plavecké části v tr iat lonu, pro 

kondiční nebo zdravotní plavání - návratem k základním plaveckým 

dovednostem. Často postačí cvičení v rychlém sledu projí t a procvičovat 

je j ich uvolněné, j is té provedení. Cvičení by měla být provedena bez napětí , 

lehce, v pomalém sledu, relaxované, ale soustředěně, pečlivě a přesně. 

Pořadí plaveckých dovedností není nutné striktně dodržovat , jednot l ivé 

dovednosti se překrývaj í , navazují na sebe, prol ínaj í se a vzá jemně se v 

různých úrovních podmiňuj í . Tak např. relaxované potopení obličeje do vody 

podmiňuje splývavou polohu. Samostatný pád do vody předpokládá zvládnutí 

základní orientace pod hladinou. 

(Čcchovská I., Miler T., 2001) 

Další výčet základních plaveckých dovedností dle Čechovské Ireny: 

> plavecké dýchání 

> plavecké splývání (rovnováhu ve vodě,nácvik 

plaveckých poloh na prsou a na zádech); 

> zvládnutí zanoření a orientace pod hladinou 

(potopení hlavy, přetáčení pod vodou atd.); 

> vstup, pády a skoky do vody (zvládnutí komplexní 

situace, odhodlaný odraz, zvládnutý dopad a 

orientace pod hladinou, dosažení hladiny a 

zaujmutí polohy na hladině); 

> záběrové dovednosti , rozvoj pocitu vody (vnímání 

odporu, vztlaku vody, vytváření opory ve vodě, 

vnímání rytmu pohybu, pocit uplatňovaného úsilí 

během pohybu končetin atd.) 

(Čechovská I., 2002) 
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4.4. Pocit z vody 

Člověk jako tvor suchozemský se ocitá při plaveckém sportu v novém 

prostředí - ve vodč. Pohyb v tomto prostředí, které j e charakter izováno j inou 

hustotou a j inou tepelnou vodivostí než vzduch, má na člověka intensivní 

vliv. Proto také plavání patří mezi sporty, které nejvšestranněj i rozvíjej í 

základní funkce lidského organismu. 

(Bubník, M.,Hoch M., Hofer Z., 2002) 

Plavecký rozvoj je podmíněn dobře vyvinutou schopností vnímat vodní 

prostředí. Plavci mají vysokou úroveň tzv.komplexního vjemu prostředí -

mají pocit vody. Cvičení, kdy vystavujeme ruce, chodidla, celé končetiny 

nebo dokonce celé tělo různému obtékání vody, jsou velmi důležitá pro 

řízení pohybů ve vodě. Pohyby plavce s dobrým pocitem vody se vyznačuj í 

účelností , přinášejí očekávaný efekt - např.pohyb určitým směrem, udržení 

se v určité poloze. 

(Čechovská I. ,Novotná V., Milerová H., 2003) 

K určitým nutným předpokladům pro nácvik plavecké dovednosti patří 

získání tzv. pocitu vody nebo vyhmátnutí odporu vody, cit l ivého vnímání 

vlastního pohybu ve vodě a jeho regulování. Rozvoji této schopnosti j e třeba 

se věnovat při průpravě lokomočních, záběrových pohybů. Pozornost se 

soustředí především na dokonalé provádění pohybů distálními částmi 

končetin (chodidla, ruce). Výbornou průpravou je zvládnutí tzv. ploutvování , 

známého ze synchronizovaného plavání. 

(Hochová J., Čechovská I., 1989) 

Rozvoj záběrových pohybů a pocitu vody není vnímán jako neodmysli telná 

součást plavecké výuky dlouho. V činnostech, ve kterých necháváme 

vlastnosti vody působit na dítě v nejrozmanitějších projevech, spoléháme na 

smyslovou (hmatovou, rovnovážnou, kinestetickou) zkušenost dítěte, která se 
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s velkou p ravděpodobnos t í promítne do takových kvali t , j a k é 

cha rak te r i zu jeme popisem v pozdějš í p lavecké technice - vyhmátnout vodu, 

uchopi t a odt lači t , zabrat , opřít se atd. Pro dětský věk to j sou cvičení , 

j e j i chž př ík ladem může být : naplácáme vodě, pohlad íme j í , nakres l íme 

klubíčko, srdíčko (pohyb rukou dítěti ne jprve vedeme, pozděj i provádí 

samo), zacv ič íme si - ruce v pěst , roz táhneme prsty apod. 

(Čechovská I., 2002) 

4.5. Vnímání vodního prostředí (senzomotorika) 

Senzomotor ická depr ivace v plavání při potopení hlavy 

Poznávání a vnímání okoln ího světa se děje v procesu motor ického učení . 

Ne j jednodušš í a současně základní in formace o vnějš ím světe, včetně 

in formací o stavu vlas tn ího organismu získává člověk pros t řednic tv ím 

smyslových orgánů tzv. analyzátorů. 

Každý analyzátor se skládá ze tří částí : 

> z reccptoru , v němž za působení urči tého podnětu vzniká 

podráždění 

> z dos t řed ivého nervového vlákna, j ež přenáší vzruch do nižší 

části cent rá ln ího nervového systému (dále jen CNS) 

> ze senzor ické oblasti kůry mozkové (tzv. centra) , kam se vzruch 

z CNS nakonec dostává 

V centru dochází k vyhodnocení podnětu a výs ledkem činnost i j edno t l ivého 

analyzátoru je poči tek, který odráží j ednot l ivé vlastnost i daného jevu . 
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Z hlediska senzomotoriekého podnětového pole lze analyzátory i počitky 

rozdělit do dvou hlavních skupin. 

> Vnější tzv. exteroreceptivní analyzátory přinášejí informace z 

vnějšího prostředí. Tyto receptory jsou umístěny na povrchu 

těla. Patří sem analyzátor zrakový, sluchový, chuťový, čichový 

a taktilně - teplotní (hmat). 

> Vnitřní tzv. interoreceptivní analyzátory jsou nositeli informací 

z vlastního těla. Receptory jsou umístěny uvnitř tkání nebo na 

povrchu vnitřních orgánů. Patří sem analyzátory rovnováhy 

(vestibulární aparát), pohybu (proprioreceptory) a poruch 

vnitřních orgánů (visceroreceptory). 

(Trefný Z., Trefný M., 1993) 

Analyzátory mají významnou úlohu při jakémkol iv pohybovém aktu. Každý z 

nich má své zvláštnosti , avšak zpravidla působí komplexně. Jednotl ivé 

počitky si člověk uvědomuje teprve po analýze vjemů. 

Významnou úlohu ve vnímání vlastního pohybu mají proprioreceptivní 

počitky. Prostřednictvím těchto počitků si člověk uvědomuje své vlastní tělo, 

jeho polohu včetně poloh jeho jednot l ivých částí, změny poloh a svalová 

úsilí, která jsou potřebná pro vyvolání těchto změn. 

Důležitost jednot l ivých analyzátorů je různá, v závislosti na daném 

prostředí. Zatímco na suchu se člověk nejvíce spoléhá na zvukový a sluchový 

analyzátor, ve vodním prostředí se na vnímání okolí podílej í větší měrou i 

ostatní analyzátory (rovnovážný, teplotně - taktilní, atd.). Je to způsobeno 

odli šnými vlastnostmi vodního prostředí oproti suchozemskému prostředí. 

Již při prvním kontaktu oční sliznice s vodou, a to ve větší či menší míře 

chlorovanou či j inak chemicky upravovanou, dochází ke snížení funkce 

očního analyzátoru. Voda se dále dostává i do dalších obličejových dutin a 

má za následek zhoršení funkce sluchového analyzátoru. Při nácviku 

potápění, kdy se děti např. snaží lovit puky, vyvíj í voda tlak na vnější část 
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ušního bubínku. Ten se prohýbá do středoušní dutiny a plavec pak může 

pociťovat bolest a tlak v uších. Vyrovnání tohoto tlaku mezi vodním 

prostředím a středoušní dutinou se dá docílit jednoduchými mechanismy 

např. prudkým výdechem při uzavřeném nose a ústech. 

(Pyš,J. , 1996). 

Ve středoušní dutině se též nachází vestibulární aparát, který je zodpovědný 

za vnímání polohy těla v prostoru. Rovnovážný analyzátor je maximálně 

aktivizován při j iž zmiňovaném nácviku potápění a také při nácviku 

orientace pod vodou. Samozřejmě, že je jeho funkce do j is té míry l imitována 

stavem, který se svým způsobem vzdáleně podobá stavu bez tíže. Tento 

analyzátor velmi citlivě reaguje na sebemenší změnu polohy hlavy. U 

některých jedinců může při náhlých změnách polohy hlavy docházet až k 

pocitům nevolnosti . Tento pocit nevolnosti je způsoben propojením 

vestibulárního aparátu s vegetativním nervstvem. Všeobecně se tato 

přecitlivělost na změnu polohy nazývá kinetóza nebo též mořská nemoc. 

(Maťák, J., a kol., 1977) 

Další dutinou, do které se může při potopení hlavy dostat voda j e dutina 

nosní, potažmo dutina ústní. Nosní sliznice, jak je všeobecně známo, je 

velmi hustě poseta čichovými receptory, jež vyvolávaj í nepří jemnou reakci 

při styku s chlorovanou vodou z bazénu. 

Jedním z nejdůležitějších smyslů využívaných ve vodním prostředí j e hmat. 

Díky němu se dozvídáme nejvíce informací o okolním prostředí. Taktilně -

teplotní receptory nás informují o veškerých fyzikálních vlastnostech vody 

jakými jsou hydrostatický tlak, hydrostatický vztlak, hydrodynamický vztlak, 

odpor prostředí, teplota, atd.. Jednotlivé fyzikální veličiny ovlivňují celý 

pedagogický proces a mohou mít negativní vliv na plavce při osvojování si 

nových plaveckých dovedností . 

Tak například hydrostatický tlak, ačkoliv není na hladině příliš velký, 

znesnadňuje svým způsobem výuku některých základních plaveckých 
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dovednos t í : p laveckého dýchání , ponoření , potápění a dalších dovednos t í 

p rováděných pod vodou. 

(Čechovská . I . , Mi ler ,T . , 2001) 

Vliv hydros ta t i ckého vzt laku se p ro jevu je zase u nácviku splývání , kde se 

snažíme o posunut í těžiště těla co nejbl íže k hlavě t ím, že vzpaž íme a paže 

maximálně vy táhneme z „ ramen" . Tělo se pak dostává do vodorovné polohy. 

Hydrodynamické síly oproti hydros ta t ickým, j sou síly, které p lavcovo tělo 

pohání vpřed (hydrodynamický vzt lak) respekt ive p lavcovo tělo brzdí (odpor 

pros t ředí ) a tudíž se p ro jevu j í až při v las tním pohybu člověka ve vodě. 

Ze všeho, co j i ž bylo řečeno vyplývá, že při potopení hlavy dochází k 

urč i tému ovl ivnění psychického stavu daného j ed ince . Může se j edna t j ak o 

pozi t ivní emoce (radost) , tak i o negat ivní emoce (s t rach, úzkost ) . Zvláš tě u 

dětí , které nemaj í žádné plavecké zkušenost i a do bazénu se poprvé dos táva j í 

až v předškoln ím věku mohou nastat , při nácviku potopení obl iče je , 

kompl ikace . Zde je samozře jmě velice důleži té , dítě nenuti t a zby tečně 

nes t resovat . Mohlo by totiž dojít k urči tému psychickému bloku a dítě by 

mohlo získat k vodnímu prostředí odpor, což j e pochopi te lně absolutně 

nežádoucí . Určité rozdíly j sou též při potápění obl ičeje v hor izontá ln í 

(vodorovné) poloze respekt ive vert ikální (s tojné) poloze a v poloze na břiše 

respekt ive na zádech. .Rozdíly se převážně týkaj í vniknut í vody do nosních 

otvorů. Proto se děti ne jp rve učí vydechovat nosem při zanořování u stěny a 

teprve pak se přechází k nácviku splývání , kde s h lava dostává do vodorovné 

polohy. Z tohoto hlediska j e asi ne jnáročnčjš í poloha na zádech, při které se 

dětem voda do nosu dostává nejsnáze , při j akémkol iv přeli t í vody přes 

obl iče j . 
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4.5.1. Rozvoj vnímání vodního prostředí a pocitu vody 

V této souvis los t i můžeme hovoři t také např . o „vyhmátnut í a odt lačení 

vody" , c i t l ivém vnímání v las tn ího pohybu ve vodě. 

(Hochová , Čechovská , 1989) 

Pro rozvoj použ íváme cvičení , která pomáha j í začá tečníkovi rozpoznat , kdy 

a j ak voda znesnadňu je pohyb. Za řazu jeme cvičení , která zpros t ředkuj í 

poznání , které pohyby umožňu j í udržet se na hladině a které vedou k pohybu 

žádouc ím směrem. Je dobré zařazovat také cvičení , při kterých je nutné 

používat záběrové p lochy (ruce, předlokt í , chodidla , celé končet iny) . Dále 

použ íváme cvičení , ve kterých exper imen tu jeme s p laveckou po lohou a 

rozv í j íme koordinační schopnost i ve vodě. Čechovská (2002) uvádí , že v 

č innos tech , ve kterých necháváme vlas tnost i vody působi t na dítě v 

ne j rozmani tě j š í ch pro jevech , spoléháme na smyslovou (hmatovou , 

rovnovážnou , k ines te t ickou) zkušenost dí těte , která se s velkou 

pravděpodobnos t í p romí tne do takových kval i t , j aké cha rak te r i zu jeme 

popisem v pozdějš í p lavecké technice - vyhmátnout vodu, uchopit a odt lači t , 

zabrat , opřít se, atd.. 

P rob lémem vnímání vodního prostředí se i ve světě zabývá řada odborníků a 

p laveckých expertů. Jedním z ne jvýznamnějš ích je doktor C. Colwin (1998) , 

který ve své knize „Swimming in the 21 th Cen tu ry" věnoval tématu poci tu 

vody celou j ednu kapi tolu , nazvanou „Couching the Feel of the Wate r . " 

Podle Colwina se poci t vody týká inst inkt ivních schopnost í p lavce respekt ive 

neplavce , cítit a e fek t ivně manipulovat a zacházet s vodou. 

Colwin dále píše: 

„Všeobecně se má za to, že pocit vody j e těžko post iži te lnou vlas tnost í , která 

pomáhá j ed inečným způsobem rozvíjet plavcův talent. U plavců s 

p růměrnými schopnos tmi a i u neplavců je důleži té , aby se pří výuce dbalo 

na senzor ické vnímání vodního prostředí . U slabších plavců vede zvýšení 

poci tu při dotyku s vodním odporem k daleko j ednodušš ímu zvládnut í a 
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osvojení si různých p laveckých způsobů. A tak mohou i méně nadaní plavci 

dosahovat lepších výs ledků. Důleži tá j e však c í levědomost a sys temat ičnos t 

nácviku a profes ioná ln í dohled zkušených odborn íků v dané p rob lemat ice . " 

Dalšími autory j e j i c h ž in ternetové č lánky se týka j í rozvo je pocitu vody j sou 

A. H a m i l t o n a H. Firby. Prvně j m e n o v a n ý ve svém článku „Swimming 

wor lďs per fekt technique feel of the wa te r " (1998) ve s t ručnost i po jednává o 

tom, j ak může lepší využívání síly a poci tu vody pomoci pří zdokona lován í 

p laveckých záběrů . Jak se záběry s távaj í mnohem efek t ivně j š ími a ce lková 

p lavecká výkonnos t tak s toupá. 

Firby v knize „Howard Firby on s w i m m i n g " (1985) zmiňu je předs tavu 

některých plavců o pocitu vody. 

Doslova píše: 

„Předs tava o poci tu vody, j ež někteří plavci maj í j e , že j im rozvoj tohoto 

pocitu umožní procháze t vodou se zdánl ivě menš ím úsi l ím než p lavcům, 

kteří tento pocit tak rozvinutý nema j í . " 

4.5.2. Zvláštnosti motorického učení ve vodním prostředí 

Vymezení termínu, definice 

Motor ické učení (používá se i výraz senzomotor ické) j e učení se pohybovým 

návykům. Výs ledkem motor ického učení je : "relat ivně stálé z lepšení 

dovednost i vyplýva j íc í z praxe a odvození výkonu" (z provedení ) . 

(Anskel et. aJ., in Svoboda,B. , 2000) . 

Dovednost j e urči tá př ipravenost č lověka ke správnému vykonávání nějaké 

činnost i . 
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Ve sportu si pod pojmem "správnému" uvědomujeme technické nároky 

příslušné sportovní dovednosti . 

(Svoboda,B., 2000) 

4.5.2.1. Motorické učení ve vodě 

Plavání je cyklická aerobní činnost, kterou jest l iže si jedinec osvojí tak, že 

odpovídá určitým daným kritériím, hovoříme o dovednost i . 

(Butkaiová,B., 2002) 

Svoboda (2000) považuje učení motorickým dovednostem za pozoruhodný 

soubor procesů, s je j ichž pomocí při praktických pokusech na základě 

zkušenosti lze hovořit o obohacení l idského výkonu. 

Budeme-li plavání jako dovednost charakterizovat , jde o dovednost 

kontinuitní (určitý pohybový akt se stále opakuje) , zavřenou (prostředí j e 

stabilní a předvídatelné) a kontinuální (nemá zvláštní začátek a konec, 

pokračuje minuty i více). 

(Schmid, 1999, in Svoboda,B., 2000) 

Pro každou motorickou dovednost jsou v procesu motorického učení 

kritické tři procesy: 

> vnímání relevantních znaků prostředí 

> rozhodnutí , co dělat a kde a kdy to udělat 

> vyprodukování organizované svalové činnosti k realizaci 

pohybu 
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Celý proces motorického učení ovlivňují ještě další faktory: 

Pozornost 

Má stupeň rozsahu, pohotovosti (jak rychle zaměřit pozornost) a selektivity 

(co je v daném okamžiku důležité). Důležitá je i pozornost k vni t řním 

stavům. K pozornosti patří i anticipace (předj ímání , koncentrace -

soustředěná pozornost) a selektivita. 

> Paměť 

Jedná se o používání paměti krátkodobě i dlouhodobě a o užívání strategie 

(opakování, pojmenovávání , seskupování informací a je j ich kódování) , která 

rozhoduje o tom jak dobře nové informace zvládáme. 

Předchozí zkušenost může usnadnit či zhoršit současné učení, z čehož 

vyplývá, že učení má být pozitivní (Svoboda, B. 2000). 

4.5.3. Cvičení a hry pro rozvoj vnímání vody 

Cvičení pro rozvoj vnímání vody, pomáhají začátečníkovi rozpoznat , kdy 

voda více nebo méně znesnadňuje pohyb, které pohyby umožňuj í udržet se 

na hladině a které vedou k pohybu žádoucím směrem. Promyšleně bychom 
m ě l i vystavovat především pozdější záběrové plochy (ruce, předloktí , 

chodidla, celé končetiny) odporu vody v co nejpestřejš ích situacích. Je 

žádoucí zařazovat i cvičení, ve kterých exper imentujeme s plaveckou 

polohou a rozvíj íme koordinační schopnosti ve vodě. 
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Pos tupové kroky při cvičení ve vodě : 

> převážně cvičení (č innost i ) na místě: malování ve 

vodě, t leskání do vody, pro j íždění vodou; 

> manipulace s vel ikost í záběrové plochy rukou při 

pohybech horních končet in ; 

> manipulace s vel ikost í záběrové plochy nohou při 

pohybech dolních končet in ; 

> šlapání vody- na místě , lokomoce; 

> změny směru pohybu, zrychlení , zpomalen í ; 

> pře táč ivé pohyby; 

> činnost i s pomůckami - p lavecká deska, odporové 

dest ičky, ploutve, oblečení ; 

> p loutvové pohyby rukama (scul l ing ze 

synchronizovaného plavání viz. př í loha č. 2). 

(Čechovská I., Miler T., 2001) 

Další př íklady pro hry a cvičení na rozvoj pocitu vody viz. př í loha č.8, 9, 10. 

33 



5. Pohyby paží v základních plaveckých způsobech 

5.1. Pohyb paží u plaveckého způsobu „znak" 

Pří nácviku pohybu znakových paží je možno zařazovat hry a cvičení s prvky 

scullingu pro lepší efektivitu pohybu (viz.příloha č.4). 

Pohyb paží : 

Každá paže provádí v rytmické souhře vlastní záběr ve vodě, který dodává 

tělu hnací puls, a pak švihový pohyb nad hladinou zpět do výchozí polohy 

pro nový záběr. Při záběru jedné paže ve vodě druhá paže uvolněně švihá 

vpřed a ponořuje se před ramenem souběžně s délkovou osou těla. Pro 

začátečníky doporučujeme záběr napjatou paží , ruce jsou lehce miskovitě 

sevřené, prsty u sebe. Je třeba, aby síla záběru od ponoření paže pod hladinu 

až po ukončení záběru neustále stoupala. Potom plavec vytáhne paži z vody a 

švihem ji přenese vzduchem. Aby se tělo příliš nenatáčelo kolem délkové 

osy, nemá paže zabírat hluboko, jen 20 - 30 cm pod hladinou a stranou od 

těla. 

5.2. Pohyb paží u plaveckého způsobu „kraul" 

Při nácviku pohybu kraulových paží j e možno zařazovat hry a cvičení 

s prvky scullingu pro lepší efektivitu pohybu, 

(viz příloha č.5) 
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Pohyb paží : 

U kraulu mají paže příznivější polohu pro záběr než u znaku, protože j sou 

vedeny pod tělem. Působí dále ve směru záběru, lépe vyhmátnou odpor vody 

a tak se odrazový efekt zvyšuje. Techniku celého záběru si vysvět l íme na 

fázi vedení jedné paže pod hladinou a fázi přenesení paže nad vodou. Fáze 

záběru pod hladinou začíná z polohy paže napjaté ve vzpažení , ruka je lehce 

miskovitě vyklenuta. Po zcela krátkém zatlačení rukou směrem dolů se paže 

pokrčuje v loketním kloubu a zabírá pod tělo. Síla záběru má od začátku 

tažení paže vodou až do konce fáze pod hladinou stoupat. Po dotažení paže 

do úrovně boku vytahuje plavec paži z vody (loktem napřed) a švihem j i 

přenáší nad hladinou vpřed do napjaté polohy. Důležité je , aby paže byla při 

přenášení vzduchem uvolněná. Před ramenem se ruka znovu zasunuje do 

vody. 

5.3. Pohyb paží u plaveckého způsobu „prsa" 

Při nácviku pohybu prsových paží j e možno zařazovat hry a cvičení s prvky 

scullingu pro lepší efektivitu pohybu, 

(viz. příloha č.6) 

Pohyb paží: 

Také paže jsou v základní poloze zcela napjaté ve vzpažení , ruce leží 

dlaněmi na hladině, ukazováčky jsou těsně vedle sebe. Záběr začíná 

vytočením dlaní mírně zevnitř, takže ruce jsou téměř svisle. Aby mohly lépe 

vyhmátnout odpor vody, jsou mírně miskovitě vyklenuty. Obě paže jsou 

symetricky, asi 20 cm pod hladinou vody vedeny směrem vzad zevnitř a 

dolů. Síla záběru postupně vzrůstá a dosahuje maxima, když se ruce 

dostanou ke svislé rovině procházející osou ramenní. V této fázi provádějí 

Paže poslední silný odraz rukama, které se stáčejí dovnitř, paže se pokrčuj i 
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v kloubu loketním a těsně pod horní částí trupu se zvolna vracejí do základní 

polohy, dlaně směřuj í ke dnu, ukazováčky leží volně vedle sebe. Aby odpor 

vody nacházel co nejmenší plochu, vytahují se paže co nejvíce z ramennou. 
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6. Hypotézy 

Hypotéza č. 1: 

Předpokládám že, většina trenérů a instruktorů plavání má o scullingu 

pouze okrajové znalosti , byť ho při svém tréninku ěi výcviku 

nevědomě využívaj í . 

Hypotéza č. 2: 

Předpokládám, že kdyby byl sculling cíleně zapojen do plavecké 

výuky dopomohl by při nácviku plaveckých způsobů. 
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7. Metody a postup 

7.1. Pedagogický experiment 

Jako stěžejní metodu pro svůj výzkum jsem zvolila pedagogický experiment . 

Na základě prostudované literatury a mých zkušeností j sem si sestavila 

dvacetihodinový program, do kterého byly zařazeny prvky scull ingu. Dále 

jsem sestavila baterii testovacích cviků (příloha č.8, 9, 10), které byly 

použity při vstupním (před použitím experimentu) a výstupním (po ukončení 

experimentu) šetření. 

Experiment probíhal v rámci odpoledního zá jmového kroužku plavání 

v bazéně Gymnázia Jaroslava Heyrovského a to v období duben-květcn-

červen 2005. Po tuto dobu byly v bazéně dva oddíly, přičemž každý oddíl 

měl svůj vyhrazený prostor v bazéně. Výuka probíhala dvakrát týdně jednu 

vyučovací jednotku - 45 minut. 

Pro experiment byly vybrány dvě skupiny plavců, u kterých probíhala výuka 

se zařazením scullingu a dvě kontrolní skupiny plavců, u kterých probíhala 

výuka bez zařazení scullingu. 

Všechny čtyři skupiny prošly vstupním a výstupním testem. A to plavání na 

délku 20 m plaveckým způsobem prsa a kraul, přičemž byly používány pouze 

Paže, s destičkou mezi nohami. Bylo provedeno porovnání výsledků a je j ich 

interpretace a statistické zpracování a časy jednot l ivých plavců jsou 

v kapitole 8. 
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7.2. Charakteris t ika zkoumaného souboru 

Předmětem zkoumaného souboru byli žáci č tvr tých až šes tých tř íd, kteří 

navš těvu j í odpolední zá jmový kroužek p lavání . Věková hranice p lavců 

se pohybu je od 11 let do 14 let. Plavců j e v každé skupině 9. Ce lkem tedy 

prošlo výzkumem 36 žáků. Z čehož j e 23 dívek a 13 ch lapců . 

7.3. Dotazování 

Jako další metodu pro svůj výzkum j sem si zvoli la kombinovaný dotazník 

s o tevřenými i uzavřenými otázkami. Otázky j sou voleny tak, aby byly pro 

instruktory plavání s t ručné, výst ižné a s rozumite lné , 

(viz .př í loha č.7) 

Dotazník byl rozeslán jednot l ivým trenérům plaveckých oddí lů 

pros t řednic tv ím webových adres. 

Celkem bylo rozes láno dvacet dotazníků do 9 klubů. Z čehož j s e m dosta la 

sedmnáct zodpovězených dotazníků. Výsledky a rozbor j sou zaznamenány 

v kapi to le 8. 

7.4. Charakterist ika zkoumaného souboru 

Předmětem zkoumaného souboru byli všichni trenéři , kteří se podí le j í na 

Plavecké výuce v Praze, a které bylo možno kontaktovat pomocí webových 

stránek je j i ch oddílů. 
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Zkoumaný soubor nebyl omezen věkem ani pohlavím. Celkem bylo rozesláno 

dvacet dotazníků a vráceno sedmnáct dotazníků. 
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8. Diskuse a výsledky 

8.1. Výsledky pedagogického experimentu 

V našem experimentu j sme zařazovali prvky scullingu do plaveckého 

tréninku, ve snaze rozvinout lepší záběrové pohyby paží a zlepšit tak i pocit 

z vody. Z následuj íc ích výsledků, j sme zjistili jednot l ivé rozdíly časů a poté 

i ari tmetický průměr. 

PRSA - 20 metrů 

Vstupní test Výstupní test Rozdíl časů 

I. Experimentální skupina 

17:70 16:21 1:49 

20:29 18:13 2:16 

19:51 19:45 0:60 

29:76 25:37 4:42 

20:13 19:38 0:75 

24:07 23:52 0:55 

14:51 14:32 0:19 

13:26 13:41 -0:15 

19:10 18:38 0:72 

II. Experimentální skupina 

16:23 15:78 0:45 

17:54 17:36 0:18 

15:58 15:17 0:41 

18-02 1:33 

13:15 13:10 0:05 

20:42 18:33 2:09 

_23j08__ 10-88 3:20 

19:48 iQ-ns 0:43 

16:12 15:27 0:85 
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Na výše uvedené a následující tabulce jsou zaznamenány výsledky I. a II. 

experimentální skupiny a III. a IV. kontrolní skupiny pro plavecký způsob 

prsa. 

PRSA - 20 metrů 

Vstupní test Výstupní test Rozdíl časů 

III. Kontrolní skupina 

19:14 18:96 0:18 

17:48 17:13 0:35 

22:11 21:58 0:53 

16:32 16:25 0:07 

23:18 21:16 2:02 

19:56 19:33 0:23 

21:14 20:84 0:30 

17:82 17:70 0:12 

23:37 22:26 1:11 

IV. Kontrolní skupina 

18:48 18:35 0:13 

20:64 19:84 0:80 

17:05 16:82 0:23 

21:85 21:23 0:62 

24:44 22:38 2:06 

18:13 17:45 0:68 

23:35 21:62 1:73 

19:23 18:98 0:25 

21:57 20:47 1:10 

Aritmetický průměr I. a II. experimentální skupiny je 1,0955 sekundy. 

Aritmetický průměr III. a IV. kontrolní skupiny je 0,69499 sekundy. 
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KRAUL - 20 metrů 

Vstupní test Výstupní test Rozdíl časů 

I. Experimentální skupina 

12:25 12:05 0:20 

19:10 18:48 0:62 

13:68 13:14 0:54 

15:13 14:85 0:28 

18:07 17:18 0:89 

22:54 21:32 1:22 

12:48 12:15 0:33 

10:36 10:07 0:29 

11:29 10:89 0:40 

II. Experimentální skupina 

11:30 11:13 0:17 

12:37 11:95 0:42 

11:05 11:33 -0:28 

14:18 13:58 0:60 

10:21 10:07 0:14 

12:23 11:82 0:41 

14:42 12:56 1:86 

15:07 14:22 0:85 

11:48 11:04 0:44 

Na výše uvedené a následující tabulce jsou zaznamenány výsledky I. a II. 

experimentální skupiny a III. a IV. kontrolní skupiny pro plavecký způsob 

kraul. 
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KRAUL - 20 metrů 

Vstupní test Výstupní test Rozdíl časů 

III. Kontrolní skupina 

17:60 17:38 0:22 

12:88 12:56 0:32 

18:15 18:33 -0:18 

12:93 13:07 -0:14 

21:35 18:37 2:98 

16:73 16:23 0:50 

19:66 18:97 0:69 

13:58 13:17 0:41 

19:54 19:38 0:16 

IV. Kontrolní skupina 

16:04 15:83 0:21 

17:13 17:25 -0:12 

15:08 15:02 0:06 

19:35 18:78 0:57 

21:96 20:10 1:86 

16:56 16:38 0:18 

20:42 20:05 0:37 

16:98 16:15 0:83 

18:47 18:25 0:22 

Aritmetický průměr I. a II. experimentální skupiny je 0,5366 sekundy. 

Aritmetický průměr III. a IV. kontrolní skupiny je 0,5077 sekundy. 

Ze všech výše uvedených výsledků můžeme usuzovat, že skupiny, kde byly 

během plavecké výuky zařazovány prvky scullingu, vykazují oproti 

kontrolním skupinám mírné zlepšení časů. 
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Vc výsledcích se nám objevily extrémní kladné i záporné hodnoty (viz. 

zvýrazněné ěasy v tabulkách). 

Tyto výsledky však mohou být ovlivňovány momentální indispozicí jedinců 

a to např.: 

> nemoc - jedinec prodělal v nedávné době virové 

onemocnění , nebo je handicapován určitým zcela 

nedoléčeným zraněním 

> únava, vyčerpání - náročný den, fyzicky namáhavé 

práce během dne 

> j iné zá jmové kroužky - během týdne je jedinec 

vytěžován i j inými sporty a zájmovými kroužky 

> stres - problémy ve škole, doma nebo s vrstevníky 

> nezájem - momentální nesoustředěnost na 

plavecký výkon nebo během výuky 

> začínaj ící puberta - vzhledem ke smíšené skupince 

chlapců a děvčat (stydlivost versus předvádění) 

> absence - plavecký zájmový kroužek je nepovinný 

a je provozován v odpoledních hodinách, čemuž 

odpovídá i neúplná docházka 

V průběhu vývoje dítěte dochází k mnoha změnám v organismu.Vývoj 

jednotl ivých orgánů, je j ich funkcí a systémů neprobíhá rovnoměrně. 

V jednotl ivých etapách vývoje mladého organismu se mění jeho adaptační 

schopnosti na zatížení. 

( Svozil, Z. ,1992) 
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Z těchto poznatků vyplývá, že nemůžeme hledět na jednot l ivé výsledky, tedy 

zhoršení nebo zlepšení jednot l ivců, jako na jednoznačný a směrodatný fakt. 

Trenér by měl o těchto indispozicích vědět, což předpokládá dobrou znalost 

každého jedince, aby byl schopen posoudit a vyhodnoti t individuální 

zlepšení. 

8.2. Výsledky dotazování 

K otázce 1 : 

Jakou ncjvyšší trenérskou kvalif ikaci j s te získal(a) ? 

Počet Trenér Trenér Trenér 

dotázaných I. třídy II. třídy III.třídy 

17 1 8 8 

100% 5,88% 47,06% 47,06% 

Na dotazník odpověděli ve shodném počtu trenéři II. a III. třídy, kterých je 

obecně nejvíce. V rámci výzkumu máme zastoupeny všechny trenérské třídy, 

byť z oslovených trenérů první třídy, odpověděl pouze jediný. 

K otázce 2 : 

Na jakou věkovou skupinu dětí se při výcviku zaměřujete? 

Dotazovaní jednotl ivci Věk, věkové ohraničení 

1. Mladší žáci, starší žáci, dorost 

2. 5 -15 let 

3. 9 - 1 2 let 

4. Dorost, senioři 
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5. 1 4 - 1 8 let 

6. 10-141et, 15-16 let 

7. 7-20 let 

8. 7-13 let 

9. 20 -25 let 

10. 12-14 let 

11. 10-11 let 

12. 6-10 let 

13. 4-12 let 

14. 6-101et 

15. 10-18 let 

16. 5-101et 

17. 12-141et 

Dle odpovědí, můžeme říci, že zastoupení věkových skupin u jednot l ivých 

trenérů je rozmanité. Převažují dětské kategorie, ale máme zde zastoupení i 

kategorie seniorů. 

K otázce 3: 

Víte, co je to sculling? 

a) b) 

Počet dotázaných ano ne 

17 8 9 

100% 47,06% 52,94 

U jedné záporné odpovědi bylo dopsáno, že by se korespondent o tomto 

pojmu rád dozvěděl více. 
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U jedné kladné odpovědi bylo dopsáno, že korespondent název sculling 

přímo nevyužívá, protože se mu nelíbí a používá místo toho název 

„aquabelky". 

Na základě vyhodnocení můžeme říci, že 52,94% z dotázaných pojem 

sculling nezná, což nevylučuje, že by ho ve výuce nepoužíval . Je možné že 

pouze nezná termín sculling, což je ale velmi nepravděpodobné. 

47,06% z dotázaných pojem sculling zná, na základně dalších odpovědí 

můžeme vydedukovat , že když o termínu trenér ví, využívá ho během 

plavecké výuky. 

K otázce 4: 

Používáte někdy sculling při výuce či trenérském procesu ? 

a) b) 

Počet odpovědí ano ne 

8 8 0 

100% 100% 

Na podotázky kdy a proč používají sculling při výuce, odpovídali 

jednotl ivci : 

„ano, poměrně často, když je potřeba zlepšit cit pro vodu" 

S „ano, např.jako kompenzaci po silovém tréninku při použití pacek, 

opětovné získání pocitu vody" 

„ano, jako zpestření a naučení pocitu pro vodu" 

•S „ano, ale ne ve sportovním plavání, ale u akvabel" 

V „výj imečně" 

„ano, ve výuce posluchačů - v bloku plavecké sporty" 

„ano, sice ne příliš často, ale nezapomínám na něj - zařazuji ho do tréninku 

- u mladších dětí častěji ( pro zlepšení pocitu vody, stabilizaci polohy a 

získání nové dovednosti), u dorostu mimo výše uvedené pro zpestření a při 

regeneračním tréninku)" 
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Z výsledků v tabulce je jasné , že sculling využívaj í všichni odpovídaj ící 

trenéři. 

Polovina odpovídaj ících využívá sculling hlavně pro zlepšení pocitu vody. 

Dále jsou zde dvě odpovědi, kdy je sculling využíván při regeneračním 

tréninku, po svalovém tréninku. Další dvě zodpovězené využívaj í sculling 

buď jen výj imečně, ale nevíme proč, nebo pouze u synchronizovaného 

plavání. Jedna z odpovědí, nám prozrazuje , že sculling využívá při výuce 

posluchačů. 

K otázce 5: 

Jakou formou sculling trénujete? a) nácvikem jednotl ivých prvků 

b) formou her 

a) b) c) 

Počet 

odpovědí 

Nácvikem jednot l ivých 

prvků 

Formou 

her 

Kombinace obou 

předchozích 

8 4 2 2 

100% 50% 25% 25% 

Na základě odpovědí, můžeme tedy vysledovat, že sculling dotazovaní 

nejvíce používají jako nácvik jednotl ivých prvků a to přesně polovina tedy 

50%. Ze zbylých odpovědí vyplývá, že dva odpovídaj ící využívají sculling 

formou her a dva kombinují obě dvě možnosti . 

K otázce 6: 

Domníváte se, že zařazení scullingu do výuky či tréninkového procesu 

napomáhá při rozvoji a zdokonalování některých plaveckých dovedností 

nebo záběrů? 
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a) b) 

Počet odpovědí ano ne 

8 6 2 

100% 75% 25% 

Záporné odpovědi: 

S „u sportovního plavání ne" 

S „ málo efektivní, spíše jenom jako zpestření t réninku" 

Kladné odpovědi: 

S „ano, ale je to velmi individuální, někdo ( možná to neumí) nepociťuje 

žádné možnosti rozvoje;dá se říci, čím je plavec starší a vyspělejší tím 

je také schopnější takto trénovat" 

„ do určité míry ano, ale jenom jako doplněk - ne náhrada" 

^ „v případě pochopení, ano" 

S „ano" 

S „určitě je velikým přínosem pro výuku techniky plavání nohou, 

posílení a odstranění chyb" 

» „ano, domnívám se, že svým způsobem ano, ale spíše v souvislosti 

s rozvojem citu pro vodu; pakliže se provádí pravidelně, může mít 

svůj vliv, ovšem nevím do jaké míry zásadní; považuji ho za hodně 

okrajový tréninkový prostředek" 

75% dotázaných tedy nevylučuje, že zařazení scullingu do výuky či 

tréninkového procesu napomáhá při rozvoji a zdokonalování některých 

plaveckých dovedností nebo záběrů. Zbylí dotázaní sice uvedli záporné 

odpovědi, nicméně nepopřeli , že by se sculling ve výuce neměl využívat. 
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8.3. Shrnutí 

Při provádění pedagogického experimentu jsem byla více než zlepšením 

jednotl ivců potěšena je j ich zájmem nad novými prvky, které j sem v rámci 

experimentu zařazovala do výuky. Nemyslím si, že zařazením jednot l ivých 

prvků scullingu a her pro zlepšení pocitu vody a vyšší efekt ivnost 

záběrových pohybů paží je pro výuku zbytečné. 
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9. Závěry 

Cílem této diplomové práce bylo zjistit zda se sculling využívá ve 

zdokonalovacím plaveckém výcviku a zda napomáhá při nácviku 

jednotl ivých plaveckých způsobů. 

Z analýzy výsledků a na základě poznatků z celého experimentu lze 

odpovědět na stanovené výzkumné otázky a shrnout přínos této práce. 

K hypotéze č. 1: 

„Předpokládám že, většina trenérů a instruktorů plavání má o scullingu 

pouze okrajové znalosti , byť ho při svém tréninku či výcviku nevědomě 

využívaj í ." 

Z dotázaných trenérů a instruktorů plavání méně jak polovina 47,6%, 

odpověděla, že o scullingu má znalosti , a že ho zařazují do tréninkového 

procesu. 

Hypotéza č.l se na základě těchto výsledků potvrdila. 

K hypotéze č.2: 

„Předpokládám, že kdyby byl sculling cíleně zapojen do plavecké výuky 

dopomohl by při nácviku plaveckých způsobů." 

Na základě výsledků pedagogického experimentu j sme zjisti l i , že skupiny, 

kde byly prvky scullingu zapojovány do výuky, vykazovaly zlepšení oproti 

kontrolním skupinám, kde prvky scullingu do výuky zařazovány nebyly. 
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Tato hypotéza se nám nejen potvrdila, ale pedagogický experiment nám dále 

ukázal, že u jednot l ivců se projevilo nejen zlepšení výkonnosti , ale zvýšil se 

i zájem způsobený novým nácvikem jednot l ivých prvků a her. 

Z pedagogického hlediska je právě „zá jem" jedním z nejdůleži tě jš ích faktorů 

pro efektivnost výuky. 

Na základě výsledků pedagogického experimentu můžeme doporučit pro 

praxi - začlenění jednot l ivých prvků a her pro lepší pocit z vody, j iž do 

výuky neplavců. Lépe se sžijí a přizpůsobí pohybu ve vodním prostředí a 

zároveň se seznamují se základními pohyby paží a dlaní, které budou 

v budoucnu dále rozvíjet . 

Při začlenění jednot l ivých prvků scullingu do her, j e nutné dávat pozor na 

správné provedení, aby se zvýšila efektivnost záběru. 

Snažíme se, brát ohled na individuální tempo a nadání každého jedince. 

Při výuce postupujeme systematicky od jednodušš ích cvičení po složitější. 
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11. Přílohy 

• * 

příloha č. 1 
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příloha č. 7 
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příloha č. 7 

a) Sculling, Head first 

b) Sculling, Feet First 

c) Lobster („Clean the blackboard") 

d) Canoe 

< 

^^ . „ V 
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příloha č. 7 
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příloha č. 7 
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příloha č. 7 
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příloha č. 7 

Dotazník : 

1. Jakou ncjvyšší trenérskou kvalif ikaci js te získal(a)? 

2. Na jakou věkovou skupinu dětí se při výcviku zaměřujete? 

3. Víte, co je to sculling? 

a) ANO (pokraěujte dále v dotazníku) 

b) NE (děkuji za Vaši spolupráci a Váš čas) 

4. Používáte někdy sculling při výuce či trenérském procesu? 

a) ano (kdy a proč?) 

b) ne 

5. Jakou formou sculling trénujete? 

a) nácvikem jednotl ivých prvků 

b) formou her 

6. Domníváte se, že zařazení scullingu do výuky či tréninkového 

procesu napomáhá při rozvoji a zdokonalování některých 

plaveckých dovedností nebo záběrů? 
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příloha č. 7 

Baterie cvičení na rozvoj pocitu vody : 

1) Trup ve vertikální poloze kolena přitažená k hrudníku, paže 

v upažení, otáčení kolem svislé osy, pohyb těla vpřed, vzad i do stran 

2) Trup ve vertikální poloze kolena přitažená k hrudníku, pomocí 

vířivých pohybů vyvolat co největší nadlehčení 

3) V poloze na zádech, paže v připažení, vyvolat pohyb těla hlavou 

vpřed 

4) V poloze na zádech, paže v připažení, vyvolat pohyb těla nohama 

vpřed 

5) V poloze na prsou, paže v připažení, vyvolat pohyb těla hlavou vpřed 

6) V Poloze na prsou, paže ve vzpažení, vyvolat pohyb těla nohama 

vpřed 

7) V poloze na zádech, paže ve vzpažení, vyvolat pohyb těla nohama 

vpřed 

8) V poloze na zádech, paže ve vzpažení, vyvolat pohyb těla hlavou 

vpřed 

výše uvedená cvičení se ve své podstatě, blíží k základním pohybům 

ze synchronizovaného plavání a jedná se o tzv.sculling (ploutvový 

pohyb) 
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Baterie cvičení na rozvoj pocitu horních končetin: 

1 ) Kreslení ve vodě 

a) děti kreslí kolečka - levou rukou zevnitř nebo dovnitř 

- pravou rukou zevnitř nebo dovnitř 

- oběma rukama zevnitř nebo dovnitř 

b) děti kreslí srdíčka - pomaleji 

- rychleji 

2) Psaní do vody - na hladině 

- pod hladinou 

3) Stlačování předmětů pod hladinou - děti s pokoušejí stlačit pod 

hladinu menší míč, větší míč, desku atd. 

4) Veslování na lodi — děti sedí na desce nebo na kruhu a je j ich paže 

pracují j ako vesla 

- j ízda vpřed 

- j ízda vzad 

- otáčení kolem svislé osy 

5) Tleskání do vody a vyhazování vody vzhůru 

6) Volný pohyb rukou ve vodě (tzv. česání) 

7) Stříkání - ruce v pěst 

- ruce otevřené - prsty u sebe 

- prsty od sebe 

8) Předpažit, dlaně otočeny dolů (na hladině) - z předpažení připažit a 

zpět (modif ikace s použit ím odporových destiček) 

9) Chůze vpřed i vzad pomocí vířivých pohybů 
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10) Předpaži t , dlaně dolů (na hladině) upažit a zpět 

11) Předpaži t , d laně otočeny dovnitř (palce vzhůru) - z předpažení 

př ipaži t a zpět 

12) Předpaži t , vytoči t dlaně zevně - upaži t , otočit dlaně dovni t ř , 

p ředpaž i t ( toto cvičení se dá modi f ikova t s použi t ím menších 

p laveckých odporových dest iček v kolmé poloze , o točených plochami 

proti sobě) 

13) Upaži t pokrčme - záběrové pohyby zápěst ím směrem vpřed a hned 

po vychýlení těla opačným směrem (vzad) 

14) Předpaži t pokrčmo, opakované současné záběrové pohyby oběma 

rukama j edn ím směrem např .z leva doprava ( totéž opačným směrem) 
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příloha č. 7 

Hry pro záběrové pohyby a pocit odporu vody 

Malování ve vodě děti maluj í 

kroužky,srdíčka, na 

pokyn mění směr a 

rychlost 

Dbáme na správné 

nastavení záběrových 

ploch 

Píšeme do vody na hladině, pod 

hladinou, pažemi, 

nohama 

Dbáme na správné 

nastavení záběrových 

ploch 

Zkoušíme odpor vody volný pohyb ruky, 

předloktí , paže, chodidla 

nohy 

Dbáme na správné 

nastavení záběrových 

ploch 

Veslujeme na lodi Děti sedí na desce, 

kruhu paže pracují j ako 

vesla 

Dbáme na správné 

nastavení záběrových 

ploch 

(Hochová, J.; Čechovská, I., 1989) 
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příloha č. 7 

Hry pro rozvoj pocitu vody: 

Jaká je voda? 

Zkoušíme, jaká je , hladíme j i , skláníme se k ní, posloucháme j i , mazlíme 

se sní, povídáme vodě pohádku. Zlobíme se na ni - plácáme j i , 

pěstičkami bušíme do vody, „nasekáme" vodě, stř íkáme málo i zprudka. 

Kreslíme a píšeme ve vodě jednou rukou i oběma malé, velké kroužky, 

vlnovku, srdíčko, jedničku, písmenka, na hladině, pod hladinou, celou 

rukou, některými prstíčky. 

Kreslíme ve vodě nohama 

Kreslíme rovné čáry i klikyháky jednou nohou i oběma, s propnutou a 

také ohnutou špičkou. Odkopáváme vodu, hrabeme vodu pod sebe, víříme 

vodu napnutýma nohama pomalu, rychle, nohy od sebe, k sobě, nahoru, 

dolů. 

Veslujeme 

Napnuté paže se snaží dítě vést z předpažení do připažení, z upažení do 

připažení, kroužení paží (pocit odporu vody), dítě může zkusit i 

s pokrčením nohou, při vznášení se „ ve dřepu" se snahou o pohyb. 

Tleskáme 

Zatleskáme pod vodou, jedna pod vodou, jedna nad vodou, s roztaženými 

prsty od sebe, s rukama v pěst. 

Hrajeme ve vodě na piano 

Prstíky se ve vodě pohybuj í , jako když hrajeme na klávesy. 
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Nabíráme vodu do dlaní 

Do mírných mističek z dlaní nabíráme vodu, dlaně překlopíme a vodu 

vyli jeme, plynulé překlápění opakujeme pod vodou se snahou nacvičovat 

ploutvový pohyb (sculling). 

Jízda na kole 

U stěny nebo v podporu ležmo dítě provádí pohyby nohama, jako když 

šlape na kole. Paže mohou pomáhat. Jedeme rychle, pomalu, dopředu, 

dozadu, do stran, zatáčíme. 

(Čechovská I. .2002) 
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