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Abstrakt 

 

Název práce: Vývoj plavecké výkonnosti na vybraných tratích zrakově postiženého 
plavce třídy B3 

 

Cíle práce: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou absencí nebo omezeného 
použití nejdůležitějšího a nejvíce využívaného smyslu, tedy zraku, během sportovní 
kariéry zrakově postiženého plavce.  Dále by měla objasnit jak je zrak důležitý pro 
sportovní výkon a jaký má vliv na motorické učení. Seznamuje čtenáře s faktory, které 
charakterizují sportovní plavecký výkon zrakově postiženého plavce a také jak sport 
zrakově postižených ovlivňuje samotný proces socializace do společnosti. V rámci 
sportovního tréninku je důležité vysvětlení termínů jako je: sportovní výkon, tréninkový 
cyklus, tréninkové metody. Vlivem tréninkových a výkonových charakteristik osoby se 
zrakovým postižením nesmějí v práci chybět stavba oka, příklady vad zraku, statistika 
nevidomých a klasifikace zrakového postižení v plaveckém sportu. 

 

Metody: Data, která byla nezbytná k výzkumu, byla získávána formou dotazování 
pomocí uzavřených i otevřených otázek a rozhovorů s probandem a bývalou trenérkou 
probanda.  Jedná se o empirický výzkum na základě komparativního srovnání výkonů v 
jednotlivých čtyřletých cyklech. V dotazování a rozhovorech jsem se zaměřil na 
odůvodnění výkonnostních výkyvů a získání přehledu o podpoře, která je poskytována 
zrakově postiženým plavcům. 

 

Výsledky: Výkony v jednotlivých čtyřletých cyklech směřovaly k vrcholu na konci 
cyklu, tedy vždy před LPH a mají téměř lineární tendenci ke zlepšení sledovaného 
výkonu. Přestože výkony sledovaného probanda, ale i dalších nadaných zrakově 
postižených plavců jsou velmi dobré, nemohou se srovnávat s výkony zdravých plavců. 
Rozdíl ve výkonnosti není dán jen talentem plavců, ale i tréninkovým zázemím, které 
má určité mezery. 

 

Klíčová slova: stavba oka, vady zraku, klasifikace zrakového postižení, tréninkové 
metody 

 



 
 

 

Abstract 

 

Title: Development of swimming performance on selected cours of visually impaired 
swimmer of B3 class 

 

Objectives: This thesis deals with no or limited use of the most important and most-

used sense as vision during sports career of visually impaired swimmer. Should also 

explain how the vision is important and what is the effect on motor learning. Acquaints 

readers with the factors that characterize sports swimming performance visually 

impaired swimmer and sports as well as visually impaired influences the process of 

socialization into society. The sport training is important explanation of terms such as: 

sports performance training cycle, training methods. Due to training and performance 

characteristics of persons with visual impairments may be missing in the work of 

construction, eye sight defects examples, statistics, blind classification of visual 

impairment in the swimming sport. 

 

Methods: Data that was necessary for research was obtained through interviews with 

both closed and open questions and interviews with probands and former coach of the 

proband. It is an empirical research based on comparative performance comparisons in 

each four-year cycle. In interviews and conversations I have focused on reasoning 

performance fluctuations and an overview of support provided to the visually impaired 

swimmers.  

Results: Performances in each four-year cycle aimed at the top end of the cycle, that is 

always the LPH and they have almost linear trend towards improvement. Although 

probands performances as well as other talented visually impaired swimmers are very 

good they can not be compared with the healthy swimmers. The performance difference 

isn´t only given by talent of swimmers but also a training facility, which has some gaps. 

Keywords: structure of the eye, defects of vision, visual impairment classification, 
training methods 
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1 Úvod 

 

Sport – v dnešní době jde o jeden z největších fenoménů, jehož podstatou je 

pohybová aktivita jakéhokoliv druhu, která má organizovanou i neorganizovanou formu 

a probíhá podle jasně definovaných pravidel. Jedním z jeho cílů je porovnat výkonnosti 

jednotlivců i celých družstev. S rostoucí oblibou sportu roste i množství zájemců            

o různé pohybové aktivity. 

     V lidské populaci je mnoho jedinců, kteří by díky svému zdravotnímu omezení 

nemohli vykonávat sportovní činnost na jakékoliv závodní úrovni se sportovci bez 

zdravotního omezení. V jejich případě měl sport hendikepovaných v nedávné minulosti 

spíše charakter rehabilitačního nebo relaxačního významu. Ale díky velkému zájmu 

společnosti, značné medializaci a úpravě pravidel, je možné, že se tito lidé mohou běžně 

zapojit do sportovního boje s jinými jedinci, kteří mají stejný nebo velmi podobný 

zdravotní hendikep. Jedním z největších pohybových omezení je ztráta nebo těžká vada 

zraku.  

     Dle údajů Světové zdravotnické organizace je na světě je okolo 314 miliónů  lidí se 

zrakovým postižením a okolo 45 miliónů zcela nevidomých. Z celkového počtu je 

zhruba 1,4 miliónu dětí do 15 let nevidomých a více než 12 miliónů je zrakově 

postižených. Nejčastějším příčinou vady zraku je šedý zákal (cca 48%) a zelený zákal 

(cca 12%). Zdroj také uvádí, že vada zraku se častěji projevuje u žen, než u mužů a že 

nejvyšší procentuální zastoupení vady zraku či úplné slepoty je v rozvojových zemích   

a to z 87%                                                     

(World Health Organization : Visual impairment and blindness,http://www.who.org/) 

      Je tedy zřejmé, že čím je vyšší zájem o sport zdravotně postižených, tím bude i větší 

počet zdravotně postižených sportovců, kteří mají vhodné schopnosti a talent, 

prosazujících se mezi stále se zvyšující úrovní sportovní výkonnosti v jednotlivých 

sportovních odvětvích. Platí to ve všech sportech, včetně plavání. I zde však platí,        

že chce-li jedinec uspět, musí začít trénovat v relativně brzkém věku, postupem času 

několik dní v týdnu a pokud možno s podobnou etapizací a metodami jako zdraví 

plavci. To ovšem klade značné nároky nejen na sportovce, ale i na odbornou 

http://www.who.org/
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připravenost trenérů a vytvoření kvalitního zázemí, bez kterého nelze provádět sport na 

vrcholové úrovni ani mezi zdravotně postiženými sportovci. 
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2 Cíle, hypotézy a klíčové pojmy 
 

2.1 Teoretické cíle 

Cílem této práce je seznámit čtenáře s anatomií oka, etologií zrakových vad, jejich 
možnými korekcemi a vysvětlit obecnou důležitost zrakového smyslu. Z hlediska sportu 
se zaměřím na objasnění problémů, jaký je význam sportu pro zrakově postižené           
a jakým způsobem vada zraku ovlivňuje motorické učení. 

 

2.2 Experimentální cíle  

Sledování vývoje plavecké výkonnosti zrakově postiženého plavce, který je 
klasifikován ve třídě S13 (B3) na vybraných tratích, za použití statistických a 
zobrazovacích metod. Na základě dlouhodobého pozorování s vrcholem výkonnosti ve 
čtyřletém cyklu. 

 

2.3 Hypotézy  

H1: 

Předpokládám, že výkonnost a motivace se zlepšovat je dána nejen výsledky samotného 
plavce, ale i psychickou podporou nejbližších z rodinného kruhu, trenérů, případně         
i organizace, kterou plavec reprezentuje. Je tento předpoklad ovlivněn nedostatečnými 
tréninkovými podmínkami? 

H2: 

Předpokládám, že plavec klasifikační třídy B3 je schopen na vybraných tratích 
konkurovat svými výkony zdravým plavcům. 

H3: 

Pokud plavec pravidelně trénuje, měly by jeho výsledky mít tendenci k lineárnímu 
zlepšování k vrcholu jeho přípravy. 

 

2.4 Klíčové pojmy 

stavba oka (sklivec, čočka, zornice, sítnice, rohovka, atd. ) , zrakové postižení, pravidla 
pro zrakově postižené plavce, sportovní výkonnost, tréninkový cyklus, tréninkové 
metody (fartlek, přerušované a souvislé metody, atd.) 

 



3 Teoretická část 
 

3.1 Zrak, význam zraku a problémy zrakově postižených 

Zrak je jedním z nejsložitějších a nejdůležitějších smyslů, který umožňuje koordinaci 

pohybů a orientaci v prostoru. Obecně se uvádí, že zrakem vnímáme své okolí z 80%. 

Zbylých 20% připadá pro ostatní smysly. Receptory zraku jsou uloženy v oku. Celá 

stavba oka je zobrazena ve vodorovném řezu na obrázku č. 1. 

 

Obrázek číslo 1 : Vodorovný řez okem (Silbernagl, 2003 s. 345) 

 

 

Hlavní významy zraku jsou prostorová orientace a koordinace pohybu. Díky zraku je 

člověk schopen správně a přesně vykonávat pohyb, který je spojen s optickým 
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analyzátorem a tak je člověk informován, zda pohyb probíhá podle záměru a podmínek 

prostředí. Zpětnou vazbu optického analyzátoru není možné úplně nahradit ani 

nejintenzivnější kompenzační činností ostatních smyslových orgánů. Absencí zraku 

dochází k výraznému ovlivnění kvality, množství a způsobu získávání informací z okolí 

zrakově postiženého člověka. Tato ztráta je kompenzována využíváním jiných smyslů 

(hmat, čich, sluch, chuť, svalové a kloubní čití). Význam vnímání pomocí zraku je 

obecně odhadováno na 80% z celkového vnímání. Vyřazením tohoto smyslu dochází 

k výraznému zhoršení příjmu informací a proto je potřeba naučit se využívat ostatní 

smysly tak, aby alespoň částečně nahradily získávání informací vizuální cestou. 

Zhoršení příjmu informaci je úměrné závažnosti zrakového postižení, či kdy se dané 

postižení objevilo, etiologie, prognóza. Dále závisí na postoji nejbližšího okolí 

k postiženému i samotné postižené osoby. 

(HOLUBCOVÁ, E. 2000) 

Další nemalý problém tvoří proces socializace a vystupování na veřejnosti a 

případná částečná nebo úplná závislost na kompenzačních pomůckách nebo jiné osobě. 

Proto značný podíl na socializaci má samotný zrakově postižený jedinec, protože ve 

velké míře závisí jeho aktivní přístup, aby nedocházelo k izolaci a naopak lehčímu 

vyrovnání se s hendikepem.                                                                     

(HOLUBCOVÁ, E. 2000) 

3.1.1 Anatomie oka 

Oko je párový orgán uložený v očnicích, kde je spojeno se zrakovým nervem 

(nervus opticus) a okohybným svalem (musculus orbicularis oculi), který se dělí na 

další tři části. Oko je chráněno dvěma víčky, která při každém mrknutí roztírají tenkou 

vrstvu slz. Ty zvlhčují a zároveň vyhlazují povrch rohovky (cornea), smývají prach a 

tím se zlepšuje funkčnost soustavy, které se říká optický aparát oka. Optický aparát 

jetvořen rohovkou (cornea), komorovou vodou a sklivcem.                     

(SILBERNAGL, 2003) 

Světlo dopadající do oka nejprve prochází optickým aparátem než dopadne na 

světločivné receptory sítnice (retina).  Množství světla, které vchází do oka je 

regulováno duhovkou (iris). Duhovka je tvořena hladkými kruhovými a radiálními 
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svaly, které zužují a rozšiřují zornici. Tvar oční koule (bulbus) je udržován bělimou 

(sclera) a vyšším nitroočním tlakem. Velikost tohoto tlaku ovlivňuje tvorba a odtok 

komorové vody. Další částí oka je čočka (lens), kterou v oku drží vláknu zonuly (jemná 

vlákna závěsného aparátu čočky oka). Pokud oko zaostřuje do dálky, vlákna se stahují a 

čočka se napíná. Naopak při pohledu na krátké vzdálenosti se vlákna zonuly uvolní  

kontrakcí řasnatého tělíska a čočka se změní opět do svého vypouklého, původního 

tvaru. Vnitřní vrstva, která pokrývá celou vnitřní plochu oka se nazývá sítnice. V sítnici 

jsou umístěny fotoreceptory, které umožňují černobílé (tyčinky) a barvené vidění 

(čípky). Místo, kde nervus optikus vstupuje do oka se nazývá slepá skvrna. Pokud 

paprsek, který prochází optickým aparátem je lomen do tohoto místa, jedinec nedostane 

žádnou odezvu o množství světla, které dopadá na tuto část sítnice a proto nevidí nic a 

je tedy nevidomý. Místo s největší koncentrací tyčinek a čípků se nazývá žlutá skvrna. 

Paprsek dopadající z optického aparátu na tuto část sítnice má za důsledek nejvyšší 

ostrost vidění, toto místo je označováno jako fovea centralis.  

 (SILBERNAGL, 2003) 

Poslední částí oka je cévnatka (choroidea). Je umístěna mezi bělimou a sítnicí. 

Obsahuje cévy, které vyživují oko, zároveň absorbuje nadbytek světla a brání jeho 

rozptylu. 

 (VOKURKA A KOL. 2002) 

 

3.1.2 Vady zraku 

„Termínem zrakové vady označujeme nedostatky zrakové percepce různé 

etiologie i rozsahu. Spadají sem onemocnění oka s následným oslabením zrakového 

vnímání, stavy po úrazech, vrozené či získané anatomické fyziologické poruchy.“ 

(Květoňová -Švecová, L. 2000 s.18) 

 

3.1.2.1 Porucha barvocitu 

Jde o poruchu, která částečně nebo úplně znemožňuje barevné vidění. Úplná 

barvoslepost je velmi ojedinělá, mnohem častěji se objevuje porucha vnímání jen 
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určitých barev. Nejčastěji jde o dědičně podmíněnou poruchu bez progrese, může se 

vyskytovat i v získané formě ze sítnicových zánětů, glaukomů i jako reakce na některá 

léčiva. V podstatě jde o poruchu čípku, které zajišťují barevné vidění a zrakovou 

ostrost. Porucha se vyskytuje v několika variantách: 

a) Protanomálie- vidí hůře červenou barvu 

b) Deuteranomálie – vidí hůře zelenou barvu 

V případě,že jedinec nevidí jednu skupinu pigmentu, jedná se o dichromázii. 

Monochromázie je velmi vzácná. Jde o vadu, kdy vnímá jedinec pouze jeden pigment. 

(SCHINDLER, R. Zrakové vady. SONS, 1995) 

Porucha barvocitu se  projevuje sníženou zrakovou ostrostí, světloplachostí. 

Velikost zorného pole je většinou normální. Ke korekci této vady slouží pomůcky proti    

oslnění. Medicínská léčba není bohužel v případě této zrakové vady v současné době  

možná.                                                                                                                 

(SCHINDLER, R. Zrakové vady. SONS, 1995) 

 

3.1.2.2 Refrakční vady (Myopie, Astigmatismus) 

Myopie (krátkozrakost) je jedna z nejčastějších zrakových vad.  Při této vadě je 

oční koule (bubus) delší vzhledem k refrakční mohutnosti. Tím se paprsky sbíhají před 

sítnicí. Zaostření na vzdálené předměty probíhá pouze akomodací čočky. Léčba této 

poruchy je možná pouze operací. Ke korekci se používají spojné čočky (plus D). 

(Rokyta, R. 2000) 

Opakem  krátkozrakosti je dalekozrakost (hypermetropie). Samotné oko má 

schopnost tuto vadu vyvážit akomodací čočky. Jde o případ,kdy je oční koule (bulbus) 

kratší a paprsky by se sbíhaly až za sítnicí. Tato vada není progresivní.               

(Rokyta, R. 2000) 

Astigmatismus je vada způsobující nemožnost přesného zaostření předmětu  na sítnici 

vlivem různého zakřivení rohovky, méně často čočky. Jednotlivé paprsky světla se 

nespojí v ohnisku na sítnici, ale vznikají dva ostré obrazy v jiných rovinách, výsledkem 
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je obraz s neostrou plochou. Vadu je možné korelovat brýlemi s cylindrickými čočkami.                       

(VOKURKA A KOL., 2002) 

3.1.2.3 Katarakta 

Katarakta nebo-li šedý zákal je onemocnění čočky oka, při kterém dochází ke ztrátě její 

průzračnosti a tím i k postupné ztrátě zraku. Šedý zákal může mít několik variant, od 

stacionární, která je nejčastěji vrozená k progresivní, která je nejčastěji  získaná. Podle 

doby vzniku je katarakta vrozená nebo vzniká u mladých lidí, pak je označována jako 

juvenilní nebo u starých lidí a ta je pak nazývána senilní. Katarakta postihuje různé části 

čočky. U senilních jde o oblast kortikální či nukleární, naopak u vrozených postihuje 

celou čočku nebo jen některé její oblasti. Příčiny vzniku této vady mohou být toxického, 

infekčního nebo traumatického původu. Jako příklad lze uvést diabetes, tetanus, silná 

krátkozrakost, vystavení infračervenému záření. Léčba se provádí extrakcí čočky a její 

náhradou za brýle, případně intraokulární čočkou.  

(VOKURKA A KOL., 2002) 

 

3.1.2.4 Glaukom 

Tzv. zelený zákal je charakterizován zvýšením nitroočního tlaku a tím 

způsobené změny vnitřních částí oka doprovázené poškozením zrakového nervu (nervus 

opticus), jehož poškození vede k poruchám vidění. Zvýšení tlaku je dáno vyšší produkcí 

komorové tekutiny nebo poruchy jejího odtoku. Akutní zelený zákal se projevuje  

silnými záchvaty bolesti hlavy, světloplachostí,zarudnutím oko, viděním barevných 

kruhů kolem zdroje světla nebo mlhavé vidění. Glaukom postihuje okolo 2% populace 

středního a v rozvinutých zemích je jednou z nejčastějších příčin slepoty. Primární 

glaukom se objevuje na zdravém oku a jeho příčina vzniku zatím není zcela známa. 

V případě, že sekundárního glaukomu jde o následek jiných onemocnění očí jako jsou 

záněty očí nebo úraz. Podstatou léčby je snížení nitroočního tlaku pomocí očních kapek, 

některými léky, které snižují tvorbu komorové vody. Jednou z možností léčby je i 

laserová operace. Čím dříve se začne s léčbou glaukomu, tím se zvyšuje 

pravděpodobnost zastavení progrese onemocnění nebo úplné slepotě, ale již vzniklá 

poškození nelze jakýmkoliv způsobem zmírnit nebo odstranit. 

  (VOKURKA A KOL., 2002) 
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3.1.3 Základní metody vyšetření zraku 

Existuje mnoho metod vyšetření zraku. Následující metody jsou nejčastěji 

používány k zjištění závažnosti zrakového postižení. Na základě výsledků z těchto 

metod jsou zrakově postižení sportovci roztřídění do sportovních tříd, pokud splňují 

některá kriteria.  

 

3.1.3.1 Vyšetření zorného pole (Perimetrie) 

Tato metoda se zabývá zorným polem. Zorné pole je zraková výseč, která je 

zobrazena optickým aparátem, tedy prostor, který lze vidět nepohybujícím se okem při 

fixaci hlavy. Vyšetřuje se perimetrem při sledování jednoho bodu. Využívá se 

k odhalení výpadku zorného pole - skotomu. 

(VOKURKA, M. A KOL., 2002) 

 

3.1.3.2 Oftalmoskopie 

Tato metoda vyšetření se provádí pomocí oftalmoskopu. Při tomto vyšetření se 

pozoruje zadní část očního bulbu, sítnice a místa, kde se spojuje nervus opticus a okem. 

Oftalmoskop vysílá paprsek, který proniká do oka a tím poskytuje možnost si 

prohlédnout vnitřní stavbu oka a případně odhalit zrakové komplikace. Oftalmoskopií je 

možné pozorovat změny na cévách očního pozadí, cévnatce, sítnici i na zrakovém 

nervu.     

 (VOKURKA, M. A KOL., 2002)  

 

„Existuje oftalmoskopie přímá a nepřímá. Při nepřímé je možné pozorovat větší 

oblasti očního pozadí v obráceném obrazu, užívá se speciálně upravený zdroj světla a 

přídatné čočky lupy kladené do blízkosti oka. Uplatňuje se u nitroočních zánětů, u 

cévních mozkových příhod, roztroušené sklerózy, nitrolební hypertenze aj.“   

(VOKURKA, M. A KOL., 2002, str. 589) 
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3.1.3.3  Určení vízu 

„Zraková ostrost (ZO)(vizus) je schopnost oka identifikovat dva co nejblíže ležící 

body jako dva oddělené objekty (minimum separabile). Zraková ostrost je ovlivňována 

vlivy fyzikálními, fyziologickými a psychologickými. Pro zajímavost: při zvyšování 

intenzity osvětlení do 100 luxů kvalita ZO stoupá, asi do 1000 luxů zůstává konstantní a 

při vyšším osvětlení klesá pro oslnění. ZO zdravého oka klesá od centra sítnice k 

periferii, kde jsou smyslové elementy od sebe více vzdáleny.“                 

(SCHINDLER, R. Zrakové vady. SONS, 1995 – 1999) 

Vyšetření se provádí pomocí optotypů. Jsou to symboly např. písmena 

používaná k vyšetření zrakové ostrosti. Optotypy různých velikostí  jsou umístěny na 

tabuli Snellenova typu nebo Pflügerovy háky ve vzdálenosti 5-6 metrů od testované 

osoby. Pokud testovaná osoba není schopná rozlišit ani největší symboly na tabuli, 

snižuje se postupně vzdálenost až na 0,5m. Nejprve se vyšetřuje levé oko, pak pravé a 

v poslední fázi obě oči zároveň. Zraková ostrost se obvykle vyjadřuje zlomkem ve 

tvaru: V=6/6 , V= 4/ 10 (V – vizus, hodnota v čitateli ukazuje, z jaké vzdálenosti 

testovaný jedinec daný symbol přečetl,ve jmenovateli je hodnota maximální 

vzdálenosti, ze které by měl být symbol čitelný při normální zrakové ostrosti). Normální 

vizus je definován shodnými hodnotami v čitateli i ve jmenovateli. Pokud je  zraková 

ostrost snížena, pak je čitatel nižší než jmenovatel. Výsledkem je, že z menší 

vzdálenosti přečte symbol, který zdravy jedinec přečte ze vzdálenosti vyšší. 

(SCHINDLER, R. Zrakové vady. SONS, 1995 – 1999) 

 

Celkové vyhodnocení zrakové ostrosti je následující: 

- lehká slabozrakost: V= 6/18  až V= 6/60 

- těžká slabozrakost: V= 6/60 až V= 3/60 

- praktická slepota: méně než V= 3/60 
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Další, nižší stupně zrakové ostrosti se klasifikují - vnímání pohybu ruky před okem jako 

světlocit. U světlocitu je důležité také rozlišovat, zda je testovaný jedinec schopen určit 

zdroj světla. Oko, které je bez světlocitu se označuje jako amaurotické a hodnota 

zrakové ostrosti je nula.                                                                              

(SCHINDLER, R. Zrakové vady. SONS, 1995 – 1999) 

 

3.1.3.4 Barvocit 

Vyšetřuje se pomocí speciálních tabulek. Mezinárodně uznávaným vyšetřením je 
100-hue-test, kde se sestavují vedle sebe barevné tyče s nejmenším barevným rozdílem. 
(Bergl, K. , 2001) 

 

3.1.3.5 Tonometrie 

Toto vyšetření spočívá v měření nitroočního tlaku přístrojem, který se nazývá 

tonometr nebo elektrotonometr. Princip měření je založen na měření deformace 

rohovky. Existuje několik typu tonometrů :  Aplanační Goldmannův tonometr měří sílu 

potřebnou k zploštění centra rohovky tělískem o průměru 3 mm; bezkontaktní tonometr 

využívá přesně dávkovaného vzduchu vrženého na rohovku. Odražený vzduch, jehož 

množství závisí na tvrdosti bulbu, se přesně změří.                                       

(VOKURKA, M. A KOL., 2002)         

 Normální oční tlak se pohybuje okolo 15-16mm rtuti. Jde o tlak způsobený 

množstvím komorové vody. Zabránění odtoku komorové vody z oka způsobuje zvýšení 

nitroočního tlaku a tím i vznik tzv. glaukomu.                                                         

(Bergl, K. , 2001) 

 

3.2 Význam sportu pro zrakově postižené 

Pohybová činnost včetně tělesné výchovy může být chápána také jako způsob 

rehabilitace. Pohyb pro zrakově postižené není jen možnost fyzické činnosti, ale také 

forma psychického odpočinku. Zároveň je sport významným socializačním prvkem 

společnosti. Tím i zrakově postižení mají možnost provádět shodné činnosti jako 
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zdravotně nepostižení lidé. Zároveň díky novým strukturám pohybu je možné převést 

pohybovou zkušenost ze sportovní činnosti do běžného života a tím zvýšit svojí 

samostatnost, psychickou odolnost, celkový zdravotní stav a prostorovou orientaci.                       

(HOLUBCOVÁ, E. 2000) 

 

3.3 Význam plavání pro zrakově postižené sportovce 

Plavání má pozitivní vliv na upevňování zdraví. Příznivě působí na jedince 

z hlediska fyzického, protože dochází zatížení všech svalových skupin a rozvoji 

fyziologických funkcí (cévní soustavy, dýchací soustavy, svalové soustavy, CNS). Lidé 

se zrakovým postižením jsou obecně v pohybových aktivitách spíše pasivní, a proto je 

posilování a relaxace svalových skupin důležitá pro správné držení těla, zlepšení 

motorických schopností a rozvoj koordinačních schopností, ale i z hlediska 

psychického, protože se nevidomý může věnovat pohybové činnosti spolu se zdravými. 

(HOLUBCOVÁ, E. 2000) 

Zároveň plavání jako jeden z mála sportů představuje výrazně nízké riziko úrazu 

než při jiných sportech, protože vodní prostředí nedovoluje vykonávat tak prudké 

pohyby, které jsou nejčastější příčinou zranění. Zároveň psychicky pozitivní působení 

vodního prostřed umožňuje provádět volné pohyby a může docházet k ovlivnění 

duševní pohody.                                                                                       

(HOLUBCOVÁ, E. 2000) 

Pro správné využití příznivého účinku plavání a vodního prostředí musí být 

nedílnou součástí výuky náležité materiální vybavení a odborná kvalifikovanost lidí, 

kteří vedou a pomáhají zdravotně postiženým v kontaktu s vodním prostředím ať 

z pohledu rehabilitačního nebo z pohledu sportovního. 

 

3.4 Zásady plavecké výuky zrakově postižených osob 

Jak již bylo řečeno, plavání je relativně bezpečnou pohybovou aktivitou. To už ale 

neplatí pro bezprostřední okolí bazénu, proto je nezbytné seznámit nevidomé 

s prostorem, kde se bazén nachází. Důležité je upozornění na překážky od vstupu do 



23 
 

budovy, až po bezprostřední okolí bazénu, které by mohly přivodit zranění nevidomému 

(snížený strop, kluzká podlaha, radiátory, schody aj.). O těchto překážkách by měl mít 

plavec představu, kde se nacházejí a jak se jim vyhnout, případně jak je bezpečně 

překonat.                                                                                                     

(HOLUBCOVÁ, E. 2000) 

Neznalost nového prostředí vyvolává u nevidomých zvýšený svalový tonus 

šíjového a posturálního svalstva z důvodu očekávání náhlého kontaktu s překážkou. 

Toto svalové napětí je přenášeno i do vodního prostředí, kde je nutné nadbytečný 

svalový tonus odbourat. 

(KOVAŘOVIC, K. 2010) 

Než se začne s výukovou plavání je nezbytné se dokonale seznámit se zrakovou 

vadou svěřence a bezpečně znát kontraindikace zrakové vady a podle toho zvolit 

vhodná cvičení, která nebudou ohrožovat plavce na jeho zdraví např.: při zvýšeném 

nitroočním tlaku se vyhneme skokům z bloků po hlavě a zanořování se do větších 

hloubek.  

(KOVAŘOVIC, K. 2010) 

Samotná výuka všech plaveckých dovedností je velmi specifická, protože nelze 

využít ukázkové výukové metody, nebo metody verbální. Prvořadým úkolem 

začínajících nevidových plavců je seznámení se s prostorem bazénu a následně na to 

standardizaci vodního prostředí, tedy vymezení prostoru pro výuku, později i pro 

plavání. Při plavecké lokomoci se nevyužívají krajní dráhy z důvodu možnosti 

bolestivého kontaktu se stěnou bazénu. Výuce plavecké lokomoce musí přecházet 

zvyknutí si na vodní prostředí, umět bezpečně vydechovat pod vodou, ponořit hlavu, 

zadržení dechu, vydechování jako při „foukání do polévky“, naučit se bezpečný vstup 

do vody, nacvičit příchod k dráze nebo schůdkům, vnímání pohybu horních končetin ve 

tvaru osmičky, zvyknout si na vodu v obličeji, vnímání vodního prostředí (směry 

pohybu, nastavení závěrových ploch aj.). Pro překonání obav z nového prostředí a 

naučení se základním dovednostem se zařazují kontaktní cvičení u stěny bazénu.            

( KOVAŘOVIC, K. 2010) 
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Po zvládnutí základních dovedností a získání jistoty ve vodním prostředí 

navazujeme výukou základní splývavé polohy na prsou a na znak. U dětí je 

jednoznačnou výhodou zařazení herní formy cvičení. Jako příklad herní formy cvičení 

polohování je možné využít různých cvičení např.: držení se v poloze na prsou okraje 

bazénu, následuje nádech a zadržení dechu, ponoření hlavy a dopomoc pro snadnější 

udržení polohy, to samé cvičení provádět bez dopomoci, zaujetí znakové polohy za 

dopomoci ve vzpažení i připažení, nácvik obou poloh po odrazu od stěny bazénu bez 

další lokomoce. S prvními lokomočními pohyby se začíná až po zvládnutí základních 

plaveckých poloh. Začíná se s výukou dolních končetin (prsový záběr, kraulové a 

znakové nohy). Výcvik se provádí v sedě nebo na vyvýšené podložce vedeným 

pohybem, pokračuje se na okraji bazénu a chodidla jsou již ve vodě. Důležitá je 

kontrola provedení, zda pohyb vychází z kyčlí a zda nedochází k příliš velkému ohýbání 

dolních končetin v kolenním kloubu. Po zvládnutí se pokračuje již v bazénu při držení 

se okraje bazénu, pak následuje zaujetí již naučené plavecké polohy, hlava je tedy 

v prodloužení trupu. Další fází je provádění lokomoce dolními končetinami s pomocí 

desky ve splývavé poloze a poté ve splývavé poloze bez desky. V počátcích se tato 

cvičení provádějí v bezdeší.                                                                      

(KOVAŘOVIC, K. 2010)        

Vytvoření představy pohybu horních končetin se z počátku provádí pouze 

vedením. Následuje pohyb ve vzpažení u okraje bazénu, kde se pohyb nacvičuje 

samostatně jen jednou paží. Důležité je dbát na přesnost, plynulost a rytmicitu 

lokomočního pohybu. Pokračuje se  prováděním jednotlivých pohybu ve splývavé 

poloze s jednou paži na plavecké desce. Nelze opomenout na zařazení dýchacích 

pohybu do samotného pohybu horních končetin. 

(KOVAŘOVIC, K. 2010) 

Nejsložitějším úkolem při nácviku plaváni nevidomých je souhra plaveckých 

pohybů, protože omezená nebo vůbec žádná zraková kontrola neumožňuje korekci 

vedení pohybu. Pohyb bez zrakové kontroly obsahuje mnoho souhybů, které narušují 

plaveckou techniku. Každá chyba v technice se velmi těžko odstraňuje. Drobné 

odchylky v synchronizaci a symetričnosti plaveckého pohybu jsou připuštěny i pravidly  
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pro sportovní plavání zrakově postižených (viz kap. 3.6 ).  

(KOVAŘOVIC, K. 2010) 

Při nácviku je nutná kontaktní dopomoc k eliminaci možných negativních 

situací. Každou chybu ve správném provedení je nutné korigovat ihned, abychom 

předešli její trvale fixaci. Důraz klademe u všech nacvičovaných plaveckých způsobů na 

správné plavecké dýchání a jeho provedení v celé souhře. Během pohybu je důležité  

mít trvalý zrakový kontakt. Při vedení z vody je vhodné se pohybovat od zrakově 

postiženého plavce vpředu, mírně stranou a při plavání v drahách se doporučuje pohyb 

v sousední dráze. Po zvládnutí techniky je možné přistoupit k bezkontaktní výuce, ale 

až po získání jistoty pohybu ve vodním prostředí. Při větším počtu nevidomých je 

potřeba zajistit dostatečný počet asistentů, kteří pomohou nevidomému v orientaci od 

recepce, pomohou s výukou plavání, až do opětovného odchodu nebo předání 

nevidomého plavce rodičům nebo doprovodu.                                                                  

(KOVAŘOVIC, K. 2010) 

Zrakově postižené prožívá vše intenzivněji a je nezbytné tedy postupovat citlivě, 

pomalu a nechat dítě si osahat nové prostředí a zvyknout si na ně. Psychická příprava je 

nezbytnou součástí pro přípravnou etapu. Duševní klid dítěte a pohoda je základním 

předpokladem pro úspěšnou spolupráci s nimi. Je nezbytné, aby plavecká příprava 

jednotlivých dovedností nebyla opomenuta nebo nebyla uspěchána. Pro efektivní 

plaveckou výuku je také nezbytná motivace dětí.                          

(HOLUBCOVÁ, E. 2000) 

                                                                            

3.5 Klasifikace pro výkonnostní sport zrakově postižených plavců 

3.5.1 Význam a cíl klasifikace 

Klasifikace sportu zdravotně postižných sportovců je vyjádřena jako: 

“Hodnotící systém, který se používá k rozdělení sportovců do tříd při různých 

sportovních aktivitách tak, aby jim poskytl srovnatelný výchozí bod pro trénink a 

soutěže, a tím zajistil fair play.“ 

(DAĎOVÁ, K. 2008, str. 7) 
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Jde o zajištění stejných podmínek tak, aby zdravotní stav nezvýhodňoval 

jednoho sportovce oproti jinému, jehož zdravotní omezení je většího rozsahu a 

sportovní výkon byl závislý jen na míře trénovanosti, talentu, taktice a sportovních 

dovednostech jednotlivce. 

 (DAĎOVÁ, K. 2008 ) 

 

3.5.2 Klasifikátoři 

V roce 2003 byl vytvořen tzv. klasifikační kodex. Jde o soubor pravidel, která 

jsou závazná pro posuzování a roztřídění jednotlivých sportovců do klasifikačních tříd. 

Toto rozdělení provádí klasifikátoři, tedy tým sportovních odborníků, očních lékařů, 

fyzioterapeutů a jiných lidí se zdravotnickým, vědeckým nebo sportovním vzděláním. 

Klasifikační vyhodnocení je neveřejné. Účastníci jsou povinni se podrobit testování, 

jehož výsledky jsou důvěrné. 

 (DAĎOVÁ, K. 2008,) 

Pro samotné testování je potřeba vytvořit vhodné podmínky, potřebné testovací 

zařízení, které jsou dány klasifikačním manuálem. Od sportovců je potřeba, aby měli 

během testování vhodné oblečení, povolené korekční pomůcky, které testovaný běžně 

používá, ale ne při sportovní činnosti z důvodu bezpečnosti apod. Na základě testování 

platí, že: ,,Sportovec musí mít diagnostikovanou poruchu tělesných, senzorických nebo 

intelektových funkcí (přímo způsobenou nemocí, traumatem či jinými zdravotními 

potížemi), který způsobuje permanentní, objektivně měřitelné postižení, což má 

prokazatelný vliv na jeho sportovní výkon.“                                                     

(DAĎOVÁ, K. 2008, s. 14) 

 

3.5.3 Klasifikace sportovců se zrakovým postižením 

Zrakově postižení sportovci provozují sportovní aktivity pod záštitou IBSA 

(International Blind Sport Association). Tato organizace byla založena v roce 1980. 

Klasifikační vyšetření by měl provádět odborný lékař, tedy oftalmolog nebo 

optometrista a každý sportovec by se měl tomuto vyšetření podrobit každé 3 roky. 
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Testování se provádí na oku, které je funkčně lepší. Dále se používají čočky a brýle,      

ikdyž sportovec s nimi nebude závodit. U některých sportů je povinné nosit černé brýle 

nebo klapky. Sportovci jsou dle rozsahu postižení rozděleni do 3 „medicínských“ tříd a 

sice B1, B2 a B3 (B jako Blind = nevidomý), které závisí na ztrátě světlocitu, zrakové 

ostrosti a omezení zorného pole. Rozpis jednotlivých medicínských tříd je uveden 

v tabulce číslo 1.  

(DAĎOVÁ, K. 2008) 

Tabulka číslo 1: Medicínské třídy u zrakově postižených 

Třída Popis 

B1 
Nevidomý - bez světlocitu obou očí až po světlocit, ale neschopnost 
rozeznat tvar ruky z jakékoliv vzdálenosti nebo jakéhokoliv směru 

B2 
Osoba se zbytky zraku - od schopnosti rozeznat tvar ruky až po zrakovou 
ostrost 2/60 a/nebo zorné pole menší než 5 stupňů 

B3 
Slabozraký - od zrakové ostrosti 2/60 až po zrakovou ostrost 6/60 a/nebo 
zorné pole větší než 5 stupňů a menší než 20 stupňů 

 

(DAĎOVÁ, K. 2008, str. 34) 

 

V České republice je platná ještě jedna třída a sice B4, umožňující realizovat pohybové 

aktivity bez omezení. Je definována jako zraková ostrost vice než V= 6/60  a/nebo zorné 

pole větší než 20 stupňů. Tato skupina se také označuje jako „open“ a závodníci této 

skupiny jsou nezpůsobilí závodit na mezinárodních soutěžích.                           

(Pražské centrum zrakově postižených plavců - Klasifikace)      

 Dále také existuje klasifikace paralympijská jako S11, S12, S13 (S jako 

Swimming = plavání). Třída S11-S13 je přidělena zrakově postiženým plavcům. 

International paralympionic commite (dále jen IPC) ještě rozděluje každou třídu na 

skupinu jako S- označení skupiny pro volný způsob, znak, nebo motýlek; SB – označení 
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pro prsa (beaststroke); SM – toto označení je pro polohový závod (medley). Třída S11, 

SB11, SM11, která podle IPC odpovídá třídě B1 dle IBSA je určena pro nevidomé 

plavce, kteří jsou zcela nevidomí nebo mají minimální světlocit. Plavci v této třídě musí 

mít začerněné brýle. Při závodu mají pomocníka „tappera“, který je z okraje bazénu 

upozorňuje na blížící se stěnu pomocí obrátkové hole zakončené měkkým předmětem. 

Daný signál se provádí ťuknutím měkkým předmětem do hlavy v dohodnuté 

vzdálenosti a následně plavec provádí obrátku.     

(Pražské centrum zrakově postižených plavců – Klasifikace) 

 Třída S12, SB12, SM12 v IPC odpovídá třídě B2 dle IBSA. Plavci této skupiny 

jsou slabozrací, rozeznají tedy tvar ruky a mají schopnost trochu vidět. V této třídě je ze 

všech klasifikačních tříd největší rozpětí schopnosti vidět. Třída S13, SB13,SM13, která 

dle IBSA odpovídá třídě B3. Jde tedy o slabozraké plavce. To znamená, že z pohledu 

předchozích skupin vidí nejlépe, přesto je jejich zrakové postižení natolik významné, že 

nemohou plavat se zdravými plavci.  

(Pražské centrum zrakově postižených plavců - Klasifikace ) 

 Jedním ze základních problémů rozdělení do „medicínských“ tříd je, zda by se 

mělo brát v úvahu i to, kdy k danému postižení došlo. Protože zrak bezpochybně hraje 

velikou úlohu při motorickém učení a tedy může ovlivnit kvalitu technické 

připravenosti. Naopak lidé, kteří se s postižením již narodili, využívají k motorickému 

učení sluchu, hmatu, případně vedení pohybu jinou osobou a tím vytváření postupně 

celé struktury pohybu tzv. paměťovou stopu.                                                   

(DAĎOVÁ, K. 2008 ) 

Pro všechny testované jedince platí, že klasifikace se provádí na lepším oku s 

optimální korekcí (tj. všichni závodníci, kteří používají kontaktní nebo brýlové čočky, 

musí je nasadit při klasifikaci, ať mají v úmyslu s nimi závodit či nikoliv.  

(Pražské centrum zrakově postižených plavců - Klasifikace ) 
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3.6 Pravidla plavání  zrakově postižených 

Vzhledem k omezenému použití nejdůležitějšího smyslu, který ovlivňuje 
prostorovou orientaci, muselo dojít i v případě plaveckých sportů k úpravě pravidel       
a vytvoření klasifikací tak, aby bylo možné vytvořit shodné podmínky pro závodění a 
fair play. 

Obecná pravidla: - obecně platí pravidla FINA (Fedération International de Natation 
Amateur – Mezinárodní plavecká federace). Rozhodčí musí mít 
certifikát FINA a musí znát úpravy plavání IBSA. Nevidomí mohou 
závodit se zdravými plavci. 

Klasifikace: - startovat může každý závodník,který je zařazen do třídy B1,B2, B3     
(kriteria těchto tříd jsou uvedena v kapitole 4.2.3) 

 - klasifikace se provádí u lepšího oka s korekčními pomůckami 

 - plavci skupiny B1 musí mít začerněné brýle,výjimkou jsou plavci, 
kteří mají obě oční protézy, nebo jejich obličej neumožňuje brýle 
nosit. Tyto výjimky musí být zaznamenány v klasifikační kartě 
lékařským komisařem IBSA, výjimka a plavecké brýle jsou 
kontrolovány u prezence před startem. 

Vybavení: - paralympiády a mistrovství světa se musí konat v 50m bazénu 
s minimálně 8 drahami. Preferuje se krytý bazén s dostatečným 
osvětlením. Musí být také použita elektronická časomíra, která je 
v souladu s požadavky FINA. 

 - krajní dráhy  musí být z bezpečnostních důvodu vzdáleny 0,5m od 
okraje bazénu , v případě, že to bazén neumožňuje, musí zůstat 
krajní dráhy volné. 

 - označení znakové obrátky musí být kontrastní barvy oproti stropu a 
vlajky musí mít požadovaný rozměr. 

Program: - disciplíny,které jsou uznávány pro zaznamenání rekordů jsou pro 
kategorii muži vypsány v tabulce č. 2, pro kategorii ženy v tabulce 
č.3 a rozpis štafet v tabulce č.4. 

 - každá země může na mistrovství světa a paralympijské hry 
nominovat do každé klasifikační třídy maximálně 3 plavce na 
každou disciplínu obou pohlaví 

 - každá členská země má právo nominovat na každou disciplínu 
jednoho plavce, který nesplnil nominační kriteria 
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 - na každé přihlášce musí být uveden nejrychlejší čas plavce, pro 
správné zařazení do rozplavby a dráhy 

 - jakmile je jednou vydaný program disciplín, nesmí být pozměněn   
bez souhlasu technického delegáta IBSA, který je jmenován 
předsedou plaveckého výboru IBSA a jen ve výjimečných případech.  

 

Tabulka číslo 2: Rozpis plaveckých disciplín kategorie muži 

Muži  

Volný způsob 50m 100m 200m 400m 1500m 

Znak 50m 100m 200m - - 

Prsa 50m 100m 200m - - 

Motýlek 50m 100m 200m - - 

Polohový závod - 100m 200m 400m - 

 

Tabulka číslo 3: Rozpis plaveckých disciplín kategorie ženy 

Ženy  

Volný způsob 50m 100m 200m 400m 800m 

Znak 50m 100m 200m - - 

Prsa 50m 100m 200m - - 

Motýlek 50m 100m 200m - - 

Polohový závod - 100m 200m 400m - 

 

Tabulka číslo 4: Rozpis štafet pro muže a ženy 

Štafety pro muže a ženy  

Volný způsob 4 x 50m 4 x 100m 

Polohový závod 4 x 50m 4 x 100m 

 

(tabulky č. 2, 3, 4 dostupné z http://www.plavanizp.ic.cz/index.php?page=18&menu=4) 

http://www.plavanizp.ic.cz/index.php?page=18&menu=4
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Mistrovství světa: - mistrovství světa (dále jen MS) se koná každé 4 roky mezi letními  
paralympijskými hrami (dále jen PH) 

 

Pravidla - záběr: - zrakově postižení plavci při plaveckém záběru nemusí splnit 
záběrový pohyb tak jak je popsán v pravidlech z důvodů 
nedostatečné zrakové kontroly 

 - zrakově postižení plavci (B1, B2 a B3), kteří mají další druh 
postižení (např. funkční) musí plavat tak, aby záběry splňovaly 
pravidla FINA a IBSA 

 - prsa - nevidomí plavec, B1 nebo B2 s nižší viditelností, může mít 
potíže při dohmatu, v případě, že plave těsně u lajny, nebude kvůli 
tomuto přestupku diskvalifikován 

 - motýlek - plavci B1 a B2 s nižším stupněm viditelnosti mohou plavat 
příliš těsně u dělící lajny a tak budou mít potíže se souběžným 
přenosem paží nad vodou; plavec bude diskvalifikován pouze v 
případě, když se odrazí od dělící lajny a podobně při obrátce nebo 
dohmatu 

 - start: - u disciplín volný způsob, prsa a motýlek může být startovní skok 
proveden ze startovních bloků, z místa vedle startovního bloku nebo 
z vody 

  - pomocník (tapper) pomůže plavci B1 na startovní blok a může mu 
verbálně podávat potřebné informace a podat mu takový obraz, jaký 
má plavec, který vidí 

  - plavec startující z vody nebo vedle startovního bloku musí bát 
v kontaktu se startovním blokem nebo okrajem bazénu 

  - v případě zrakově a sluchově postiženého plavce trenér přenese 
startovní povel plavci neverbálním způsobem 

  - při startu třídy B1 jsou diváci požádáni o naprostý klid dokud plavci 
neminou znak chybného startu 

 - obrátky: - plavci skupiny B1 mají pomocníka (tappera) viz výše 

     - plavci třídy B1 mají 2 tappery, na každé straně bazénu jednoho           

                                 - při obrátce, nebo při dohmatu, může pomocník nebo odpovídající  

elektronické zařízení oznámit plavci, že se blíží konec bazénu; 

plavec si zvolí sám způsob oznámení konce bazénu; tento způsob je 

povinný pro plavce B1 a volitelný pro plavce B2; pomocník nesmí 
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podávat žádné informace plavci od okamžiku, kdy se připraví do 

startovní pozice, kromě špatného startu; pomocník v takovém 

případě může podávat direktivní instrukce a použití elektronického 

zařízení nesmí ohrozit jiného plavce 

       - pokud se plavec po startu nebo po obrátce dostane do vedlejší 

prázdné dráhy, může v této draze závod dokončit; v případě, že je 

dráha obsazená, musí pomocník dát plavci jasný verbální pokyn, 

aby se vrátil do své dráhy 

 - pomocník nesmí dávat plavci žádné informace, povzbuzovat, 

oznamování pozice kromě podplavání do jiné dráhy a oznámení 

plavci, kdy se má připravit a startovat svůj úsek štafety 

 - pokud dojde k neúmyslnému faulu vniknutím do jiné dráhy a to 

omezí jiného plavce nebo příliš těsným plaváním podél lajny, 

rozhodčí povolí jednomu nebo oběma plavcům plavat znovu; 

pokud je faul v průběhu finále, rozhodčí nařídí plavat finálovou 

rozplavbu znovu. 

( IBSA, Swimming rulebook 2005- 2009 ) 

 

3.7 Charakteristika tréninkových cyklů 

„Cyklus ve sportu znamená relativně ukončený sled, celek opakujících se různě 

dlouhých časových úseků tréninkového procesu.“ (Dovalil, 2009, str. 255) 

Jednotlivé časové úseky mohou trvat různě dlouho. Některé se pohybují v rozmezí 

několika tréninkových jednotek, jiné cykly jsou v rozmezí několika let. Cyklická 

struktura tréninkového procesu se projevuje v obecných zákonitostech tréninku. 

Nejedná se však o úplné opakování, ale jen částečné. Nový cyklus je v základní kostře 

shodný s cyklem, který byl prováděn v minulé sezóně. Přesto se odlišuje svým 

obsahem, zatížením, obměnou cvičení atd.                     

(DOVALIL, A KOL., 2009) 



33 
 

Makrocyklus, jedná se nejčastěji o roční tréninkový cyklus, který se skládá 

z menších podjednotek, ty se nazývají jsou mezocykly. Mezocyklus trvá několik týdnu 

a jeho náplní jsou tréninkové jednotky s podobným zaměřením. Samotný mezocyklus se 

skládá z dalších nižších jednotek, které se nazývají mikrocykly. Jedná se o 

několikadenní tréninkové jednotky, které mají opět podobnou náplň. Jako základ celého 

tréninkového cyklu je tréninková jednotka, ve které se plní dílčí úkoly, které směřují ke 

zlepšení výkonnosti, která je jednou z podmínek sportovního úspěchu.     

(DOVALIL, A KOL., 2009) 

 Makrocyklus nebo-li roční tréninkový cyklus je považován za základ 

dlouhodobě organizované sportovní činnosti. Jeho složení je vytvořené tak, aby 

vrcholná sportovní výkonnost byla v maximu v určitém časovém období, tedy v období 

důležitých závodů.                                     

(DOVALIL, A KOL., 2009) 

 Makrocykly jsou obecně děleny do několika období. Základní částí je období 

přípravné, kde se snažíme o využití veškerých možností pro rozvoj trénovanosti, 

položení základů budoucího výkonu a zajistit optimální růst sportovní výkonnosti. 

Trénovanost je komplex několika faktorů, které nelze opomenout v plnohodnotné 

přípravě. Jde o kondiční, technickou, taktickou a psychickou připravenost. Dílčí faktory 

musí být při aplikaci vhodně uspořádány a to tak, aby docházelo k vhodné adaptační 

stimulaci. Samotné přípravné období trvá 6-8 týdnů. V jeho počátku se snažíme zařadit 

vysoký podíl nespecifických cvičení a postupné zvyšování objemového zatížení. 

Objemovým zatížením rozumíme vyšší počet tréninkových jednotek za určité časové 

období, několik tréninku za den (fází) a prodlužování tréninkových jednotek. V průběhu 

přípravného období se stále více a více zařazují specifická cvičení, tedy ta, která se do 

značné míry podobají závodnímu provedení pohybu. Tím roste úsilí vynaložené do 

tréninkového procesu – charakteristika intenzity.                       

(DOVALIL, A KOL., 2009) 

Po přípravném období přichází období předzávodní, které trvá obvykle 2-4 týdny 

před prvními starty v mistrovských soutěžích. Toto období je charakteristické 

dosažením vysoké sportovní formy a její vylaďování. Sportovní forma je definována 

jako optimální stav specializované připravenosti sportovce, při němž je dosahováno 
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maximálních výkonů, které odpovídají aktuální trénovanosti. Zásadou pro vyladění 

sportovní formy je udržení vysoké intenzity, dostatek odpočinku, využití speciálních 

cvičení a přípravných startů. Velký význam má i psychologická příprava.     

(DOVALIL, A KOL., 2009) 

 Závodní období je další navazující částí ročního tréninkového cyklu. Hlavním 

cílem je zhodnocení předchozí tréninkové činnosti, prokázat nejvyšší sportovní 

výkonnost při hlavních soutěžích daného období. K dodatečnému vyladění se často 

používají tzv. vylaďovací mikrocykly, které jsou v podobě např.: pomocných startů. 

(DOVALIL, A KOL., 2009) 

 Přechodné období je charakteristické vystřídáním náročné pohybové činnosti za 

odpočinek, protože není možné udržet vysokou trénovanost kontinuálně. Toto období 

trvá obvykle 3-6 týdnů. Pokud je v ročním cyklu vícenásobná periodizace, bývá toto 

období i kratší. Hlavní pozornost je věnována důkladnému zotavení. Je možné i na 

několik dní přerušit trénink, ale ve většině případů je přechodné období vyplněno 

aktivním odpočinkem. Z hlediska obsahu převažují aerobní, nespecifická cvičení. 

Důležité je hlavně psychický odpočinek, který je nezbytný pro vhodné naladění pro 

nové přípravné období. Přechodné období by mělo být natolik dlouhé, aby proběhla 

dokonalá fyzická i psychická regenerace. Avšak neměla by být tak dlouhá, aby výrazně 

klesla trénovanost.                             

(DOVALIL, A KOL., 2009) 

Tréninkové cykly zrakově postižených plavců podřizují nejvýznamnějším 

soutěžím, kterými jsou Letní Paralympijské hry a Mistrovství světa, což je patrné na 

dosahovaných výsledcích v průběhu cyklu mezi těmito soutěžemi. Na základě tohoto 

zjištění lze usuzovat, že cyklus je u většiny sportovců dvouletý nebo čtyřletý. 

(ŠTĚPÁNEK, M. 2009) 

 

3.8  Tréninkové metody a jejich vývoj v plavání 

Tréninkové metody každého sportu se vyvíjejí velmi pomalu. Úspěšné metody 

nahrazují metody méně úspěšné, někdy se metody tvořily systémem „Pokus - omyl“. 

Vše bylo dáno výsledky trenérů a hlavně sportovců své doby. Počátky tvorby 
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tréninkových metod byly pomalé a málo účinné. Vždyť na začátku minulého století se 

za tréninkovou jednotku ve vrcholné etapě uplavalo pomalu a souvisle cca 800-1600m. 

Takto jednoduché tréninkové metody se časem mění až k dnešním tréninkům plavců, 

kteří ve vrcholné etapě sportovního tréninku plavou průměrně 8km denně (s jasně 

definovanou rychlostí, určeným časem na bazén nebo určitou vzdáleností, nebo jakých 

hodnot by mela dosahovat tepová frekvence). Nedílnou součástí sportovní přípravy je 

zvyšování kvality a rychlosti tréninkových jednotek.                       

(COUNSILMAN, J.E., 1974) 

 V počátcích vývoje tréninkových metod docházelo k zlepšení výkonnosti 

velmi pomalu, protože jak již bylo řečeno, závodníci plavali malé objemy malou 

rychlostí. Zlepšení přináší prvkové plavání, tedy plavání například s deskou, při kterém 

je plavec nucen k lokomoci používat jen část těla např.: jen dolní končetiny. To má za 

následek zvýšení práce, kterou museli plavci vynaložit a tím se zvyšovala i jejich 

kondice. Jedním z faktorů, které podmiňují růst sportovní výkonnosti je úroveň 

kondičních ukazatelů a to zejména v rychlostně vytrvalostních typech výkonů sportovní 

kondice. Ty jsou předpokladem lepších výkonů, vyšších rychlostí a hlavně nižší únavy. 

Kondice je charakterizována jako soubor fyziologických, anatomických a 

psychologických adaptací na stres. V případě sportovního plavání je stresem míněna 

specifická zátěž během tréninkové jednotky, která má za úkol připravit závodníka na 

soutěžní sezónu tak, aby podal co nejlepší stabilní výkon, případně se zlepšoval.. Ale 

stále se však udržela stará koncepce tréninků a to v podobě velikosti objemů (cca 

2000m ) a malých rychlostí. I když se plavec připravoval na závody podstatně kratších 

vzdáleností do 100m, stále plaval to samé. Během této metody není podstatné měření 

času. Velikost zatížení se může každý trénink měnit a to úsilím, kterým plavec 

naplánovanou vzdálenost uplave nebo se případně může zvolit hraniční čas. Výsledkem 

této metody je zvýšená srdeční zdatnost a dechová vytrvalost, jako je tomu u fartleku. 

Další výhodou je, že pokud se neplave maximální rychlostí, může se plavec více 

soustředit na techniku jednotlivých plaveckých způsobů a možnost zvýšení sebedůvěry 

plavce, protože pokud je schopen maximální rychlostí zaplavat vzdálenost delší než je 

ta závodní, snáze zvládne i kratší tratě. Tato metoda tréninku by se měla používat na 

začátku přípravného období a pak občas během sezóny. Rychlost získání vytrvalosti je 

sice pomalejší  než je tomu u intervalové metody, ale o to je na druhou stranu  
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dlouhodobější.  Byla celkem běžně užívána do konce 20. let minulého století.  Tato 

metoda tréninku se nazývala „NAD TRATÍ“.                

(COUNSILMAN, J.E., 1974) 

K výraznému zlepšení plaveckých výkonů ve 30. letech 20. století vedla tzv. 

PYRAMIDOVÁ METODA. Plavec plaval souvisle poměrně velké vzdálenosti a měnil 

při tom postupně rychlost jednotlivých délek bazénu. Jedním ze sportovců, kteří tuto 

metodu využívali byl i Adolph Kiefer. Jeho tréninková jednotka se skládala ze 4 délek 

ostře a 4 délek lehce, pak 3 ostře a 3 lehce, následovaly 2 délky ostře a lehce a 1 délka 

ostře a 1 délka lehce. Po dokončení plaval to samé, ale v opačném pořadí. Jiní trenéři 

dávkovali kratší pyramidové úseky s větším počtem opakování a tím se pomalu, ale jistě 

posunují k intervalové metodě. Například Arne Borg (býv. držitel světového rekordu na 

1500m volný způsob) plaval souvisle 8x200m téměř maximální rychlostí. Přesto 

v tehdejší době trenéři a ani plavci neměli jasnou představu o tom, jaký vliv může mít 

takový způsob tréninků vliv na výslednou výkonnost plavce.               

(COUNSILMAN, J.E., 1974) 

Okolo poloviny padesátých let 20. století se začíná objevovat nová metoda, 

takzvaný OPAKOVACÍ TRÉNINK. Jde o plavání krátkých sérií s co nejvyšším úsilím 

a  s určitou pauzou. Každá přestávka byla natolik dlouhá, že se srdeční frekvence vrátila 

téměř do normálu. Tento typ metody se již blíží známému intervalovému tréninku, kde 

je upřednostněna spíše kvalita cvičení, než kvantita. Odpočinkový interval umožní 

téměř úplně zotavení tepové frekvence a dechové frekvence, tím plavec získá velmi 

malou fyziologickou adaptaci. Na rozdíl od intervalového tréninku, který má za úkol 

rozvoj vytrvalosti. V opakovacím tréninku je svalová vytrvalost až druhořadý cílem. 

Primárně se opakovací trénink používá ke stimulaci svalové síly. Odpočinek by měl být 

tak dlouhý, aby plavec nepociťoval nevolnost způsobenou úsilím, které vynaložil během 

plavané série, ale neměl by být ani zadýchán. Srdeční frekvence by neměla klesnout pod 

100-110 tepů za minutu. Odpočinkový interval by mel být alespoň 3x delší než čas 

potřebný na uplavání určené vzdálenosti. Ovšem u vzdáleností nad 300m může byt 

odpočinek i delší. Nebo se zvyšující se únavou je možné interval odpočinku postupně 

prodlužovat. U některých plavců se může stát, že se během odpočinku jejich tepová 

frekvence nesníží na požadovanou hodnotu. Tento stav může trvat i výrazně déle než je 

čas stanovený pro odpočinek. Při opakovacím tréninku se neplave ani sprint ani naplno. 
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Jde o plavání kontrolovanou rychlostí a ta je dána tratí, na kterou se závodník připravuje 

a chce na toto tempo připravit tělo a získat psychickou odolnost. Opakovací trénink by 

se dal také nazvat tréninkem tempovým. Cílem tedy je, aby si závodník uvědomil 

tempo, kterým má plavat. Rozdíl mezi opakovacím tréninkem a intervalovým tréninkem 

je následující: opakovací trénink: 8-10 x 100m  s intervalem odpočinku 3-6 min. oproti 

intervalovému tréninku, kde se plave 15 x 100m s intervalem odpočinku 1 min. 

(COUNSILMAN, J.E., 1974) 

V této době, kdy vznikal opakovací trénink, Australané rozvíjejí svůj program 

intervalového tréninku. Tehdy dospěli tak daleko, že vyvolaly „úžas“ celého plaveckého 

světa a tím dali podnět k rozvoji metod intervalového tréninku. Přesto však někteří 

trenéři dováděli tuto metodu až do extrému, kdy jeden trénink obsahoval 100 x 50m 

s intervalem odpočinku 30 vteřin. To je pro plavce psychicky velmi náročné a od 

takových extrémů se upustilo. Jedním z důvodů bylo, že při intervalovém tréninku by se 

měly jednotlivé úseky plavat závodní nebo téměř závodní rychlostí, ale při takovém 

množství opakování je tato podmínka naprosto nereálná. Znovu se začalo poukazovat na 

to, že v tréninku by neměla jít kvalita na úkor kvantity. Proto se místo 50 - 100 

opakování na 50m bazénu spokojují s opakováním  „jen“  16 – 30 x . 

Intervalový trénink je charakterizován 4 základními pravidly pro sestavení tréninkové 

jednotky tzv. VOČI 

 - V – vzdálenost – jak dlouhé úseky se mají plavat – 50m, 100m, 200m…  

 - O – opakování – kolikrát musí plavec opakovat určitý úsek (10x, 20x apod. ) 

 - Č – čas – v jakém čase by měly být úseky zdolávány (50 m za 30 s.) 

 - I – interval – jak dlouhý má být odpočinek mezi jednotlivými úseky (30s, 60s,)   

(COUNSILMAN, J.E., 1974) 

 Základem INTERVALOVÉ  METODY je opakované překonávání stanovené 

vzdálenosti s přesně vymezenou dobou odpočinku. Doba odpočinku umožňuje pouze 

částečnou, nikoliv úplnou regeneraci nebo uvedení tepové frekvence do normálu. 

Intervalový trénink je opět vhodný pro stimulaci  kardiovaskulárního systému. Rozvoj 

vytrvalosti je velmi intenzivní, ale není příliš dlouhodobý. Jednotlivé úseky by nikdy 



38 
 

neměly být delší než závodní trať, na kterou se závodník připravuje. Pro tuto metodu je 

charakteristické měření časů. Intervalová metoda se dále může dělit na 2 druhy. 

A) POMALÝ INTERVALOVÝ TRÉNINK – jednotlivé úseky se plavou nezávodní 

rychlostí, ale zároveň  odpočinkový interval je kratší než čas potřebný k uplavání 

jednoho úseku  - zvyšuje se jím účinnost kardiovaskulárního systému, ale nedochází ke               

stimulaci  rychlostních schopností, proto se nedoporučuje pro plavce krátkých 

sprinterských tratí do 200m.                                                                   

(COUNSILMAN, J.E., 1974) 

B) RYCHLÝ INTERVALOVÝ TRÉNINK – poskytuje delší čas na regeneraci, proto se 

tepová frekvence přibližuje k normálu a jednotlivě zvolené úseky jsou zdolávány vyšší 

rychlostí. Tento druh tréninku je výhodný pro zvýšení vytrvalosti srdečního svalu, 

kosterního svalstva a tím i schopnost svalu pracovat během anaerobního metabolismu. 

(COUNSILMAN, J.E., 1974) 

V padesátých letech se objevují tréninkové metody pro rozvoj vytrvalosti např.: 

FARTLEK – ten však podle švédského trenéra G. Holmera, který se specializoval na 

tréninkovou metodu „NAD TRATÍ“ , není závodní tréninkovou metodou. Podle něho je 

to pouze a jen metoda informační. Ve vytrvalostních metodách je tím nejdůležitějším 

výdrž ve zvolené rychlosti, rozvoj maximální aerobní vytrvalosti. Výsledkem by mělo 

být rychlejší zdolání závodní tratě a větší odolnost únavě. Přesto je tato metoda běžně 

využívána pří tréninku vytrvalostních schopností.                                           

(COLWIN, C., 2002) 

  FARTLEK – v překladu znamená „hra s rychlostí“. Původně vznikla pro trénink 

vytrvalostních schopností běžců na střední a dlouhé tratě v atletice.  Tato metoda 

spočívá v souvislém překonání poměrně velkých vzdáleností, ale se střídavou rychlostí. 

Výhoda této metody je, že se dá uplatnit téměř kdekoliv ve volném terénu. Vytrvalec 

běží poměrně volně, lehce a některé části jsou pravidelně prokládány kratšími 

sprinterskými úseky. Velikost sprinterského úseku si sportovec volí sám libovolně, 

stejně tak četnost opakování. A protože úspěšnost této metody byla značná, netrvalo 

dlouho a fartlek byl využíván i v plaveckém tréninku. Byl uplatňován hlavně venku na 

volné vodní ploše jako je jezero, ale i řeka nebo standardně v bazénu. Tak jako všechny 
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metody, i fartlek se může využít při nácviku práce nohou nebo paží s deskou. Tato 

tréninková metoda nejvíce rozvíjí vytrvalost, ale má vliv i na rozvoj rychlostních 

schopností. Zvýšení rychlosti závisí na množství rychlých úseků během tréninkové 

jendotky. Dále stimuluje srdeční i dechovou vytrvalost. Fyziologické přizpůsobení je 

dáno zvýšením počtu vlásečnic, díky kterým je sval více zásoben živinami a kyslíkem a 

tím se zvyšuje pracovní schopnost svalu. Fartlek je nejčastěji zařazen do začátku 

přípravného období a primárně je určen pro středotraťaře, ale i vytrvalce 

(COUNSILMAN, J.E., 1974) 

SPRINTERSKÁ METODA je založen na maximálních rychlostech, plavání 

určených úseku naplno a co nejvyšší rychlostí. Jednotlivé dávky se plavou buď v sériích 

(6 x 50m naplno s dlouhým intervalem odpočinku) nebo jednotlivě (1x 75m, 1x 50m, 

1x 25m). Tyto sprinty by neměly přesahovat 100 metrovou vzdálenost, protože je 

prakticky nemožné udržet maximální rychlost po celou vzdálenost. Nejčastěji se sprinty 

provádějí na 12,5m - 50m nebo také nebo startovní skok plus 10m. Mezi každým 

sprintem by měla být dostatečná doba odpočinku, během které by se plavec měl dostat 

do úplně klidného nebo-li výchozího stavu. Tato metoda velmi zatěžuje cévní a dýchací 

soustavu, protože plavec spotřebuje více kyslíku než přijme. Tím vzniká kyslíkový 

dluh. Po takovém tréninku mají plavci často potíže s dýcháním.  S cvičením na suchu je 

tento způsob tréninku považován za jednu z nejefektivnějších metod posilování. 

Frekvenční pohyby proti odporu vyvolávají zvětšení objemu svalové hmoty a tím i větší 

síly. Z toho vyplývá, že plavci provádějící sprinterský trénink budou mít větší sílu než 

plavci, kteří budou plavat metodu „nad tratí“, ale na druhou stranu sprinteři nikdy 

nebudou vytrvalci. Riziko sprinterského tréninku představuje neúměrné a neuvážené 

zatížení, které může dokonce způsobit extrémní unavenost plavce nebo může vést ke 

zhoršení stylu. Přesto by měl být zahrnut v tréninkových plánech všech plavců. Měl by 

se zařazovat v druhé polovině přípravného období.                                 

(COUNSILMAN, J.E., 1974) 

 Široká nabídka tréninkových metod umožňuje, aby si každý plavec nebo 

trenér vybral tu vhodnou pro sebe nebo své svěřence. Přesto žádná ze sebelepších metod 

nezajistí, aby se z každého nadaného sportovce stal světový šampion a to i když má 

všechny tělesné, fyzické i fyziologické předpoklady. Každý člověk může posouvat své 

hranice dál a dál k lepším časům, výsledkům či preciznějšímu stylu, přesto jen 



40 
 

tréninkem ve vodě má sportovní výkon své genetické hranice, které jsou u každého 

sportovce jiné. Vhodný trénink zajišťuje přiblížení se této genetické hranici. Aby se 

posunul k lepším výsledkům, je potřeba se mnoho měsíců a někdy i dokonce let 

připravovat intenzivně nejen na sportovišti, ale i mimo něj a tím dodržovat určité 

zásady. 

 (COUNSILMAN, J.E., 1974) 

„Míra stresu, jíž trénink působí na organismus, určuje i úroveň jeho trénovanosti. 

Nakolik to však platí, o tom rozhoduje, zda další činitelé, jako spánek, odpočinek a 

výživa, napomáhají tomuto adaptačnímu procesu, nebo ho naopak narušují. Když 

například nějaký plavec tvrdě trénuje, ale dostatečně nespí ani se přiměřeně nestravuje, 

nepřizpůsobí se natolik, jako kdyby dbal určitých tréninkových zásad.“  

(COUNSILMAN, J.E., 1974, str. 272) 

Proto pokud se tedy plavci nedaří dosáhnout požadovaného zlepšení, je potřeba 

s trenérem pečlivě konzultovat nejen náplň tréninků, ale i náplň mimo tréninkové 

činnosti, protože jak již bylo řečeno, chyba nemusí být pouze a jen v tréninkovém 

plánu, ale v životním stylu samotného plavce. Na trenérovi pak je, aby se s týmem lidí, 

které má k dispozici poradil ohledně stravy, psychologie, fyziologie a co nejlépe 

připravil své svěřence k výkonům, které jsou v jejich silách. 
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4 Výzkumná část 
Proband souhlasil s uveřejněním dat, která mi poskytl. 

 

4.1 Kazuistika zrakově postiženého plavce klasifikace B3 

4.1.1 Životopis 

Martin Š. se narodil v létě 1983. Navštěvoval Speciální ZŠ pro slabozraké 

v Koperníkově ulici v Praze, nyní tato škola sídlí na Náměstí Míru v Praze. Školu  

Martin dokončil bez větších problémů. Když přišel čas rozhodnout se pro další stupeň 

vzdělání, prvořadým Martinovým cílem bylo nepokračovat na nějaké další speciální 

střední škole. Nakonec si zvolil Střední průmyslovou školu sdělovací techniky v Panské 

3, protože vždy spíše inklinoval k technice. Školu opět zvládal bez větších problémů a 

školou prošel jako průměrný žák. Své zrakové postižení kompenzoval sezením blíže k 

tabuli, jiné další úlevy neměl.                                                                                   

(Bergl, K. 2001) 

Jediný problém pro něj byla deskriptivní technika, ale tyto problémy byly 

způsobeny spíše Martinovým přístupem k vyučovanému předmětu, než kvůli 

zrakovému postižení. Po dokončení školy v Panské se rozhodoval, zda bude studovat 

ekonomii na VŠE nebo se bude věnovat oblíbenému sportu na FTVS. V Martinově 

případě vyhrál sport a tak se stal studentem Fakulty tělesné výchovy a sportu University 

Karlovy v Praze, kde studoval obor Tělesná výchova a sport. Jednou z prvních překážek 

ve studiu byla vstupní lékařská prohlídka sportovního lékaře, kde se mu nějakým 

způsobem povedlo přesvědčit sportovního lékaře, že vidí dobře a nepotřebuje na škole 

žádné úlevy. Kromě nějakého posunutí termínů zkoušek v atletice, kvůli plaveckým 

závodům. Žádné jiné úlevy neměl a ani nevyžadoval. Na problémy v průběhu školy 

narazil jen občas, zejména na ty, že učitelé o jeho vadě zraku nevěděli, ale s tímto 

problémem se setkával již na střední škole a pak i na vysoké škole, proto si vždy našel 

nějaký způsob, jak si s tím poradit. Nejčastěji to byly mnemotechnické pomůcky nebo 

pomoc studentů, kteří Martinovi občas v rámci možností pomohli. Největší problémy, 

se kterými se při studiu setkal, byl orientační běh, kdy se mu špatně hledala jednotlivá 

stanoviště s kleštičkami, a proto doběhl jednoznačně poslední. Další problém byl se 

zasunutím tyče do kastlíku při skoku o tyči, ale zároveň i velký respekt před tyčkou 
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samotnou, kde měl určitě nějaký blok. V rámci výuky tělesné výchovy také narážel na 

obtíže při míčových hrách. Obtíže se nejčastěji projevovaly při sledování míče, 

pohybování spoluhráčů nebo zvládnutím prostoru. To bylo způsobeno hlavně vlivem 

sníženého zorného pole. 

 

4.1.2  Plavecká kariéra 

Ve svém volném čase se věnoval cyklistice, lyžování a atletice, vynikal hlavně 

v plaveckých disciplínách. Plavat začal již na ZŠ v rámci výuky, poté měli možnost 

pokračovat dál v plavaní, a tak vznikl oddíl SK KUK pod vedením Dagmar Moravcové 

a později pod vedením Karla Bergla. SK KUK Martin navštěvoval v průběhu celé 

základní školy. V době, kdy byl zrušen SK KUK a výkonnostní plavání  zrakově 

postižených v Praze, ale v podstatě v celé republice začalo upadat pro nedostatek 

finančních prostředků nebo kvůli neshodám činovníků pohybujících se  kolem zrakově 

postižených sportovců, rozhodli se učitelé tělesní výchovy na ZŠ v Koperníkově ulici 

rozšířit výuku plavání na dvě hodiny týdně pro všechny věkové kategorie zrakově 

postižených. Na tréninky Martin chodil 2x týdně a ve 14 letech, i s takto malými 

dávkami vyhrál ve všech disciplínách Mistrovství České republiky v plavání zrakově 

postižených v klasifikační třídě B3 

V roce 1997  bylo přehodnoceno jeho zrakové postižení a tak byl ze skupiny 

B3 přeřazen do skupiny nižší, tedy B4, která neumožňovala účast na mezinárodních 

závodech včetně Mistrovství Evropy a Mistrovství světa. Touto změnou byl u Martina 

pozorovatelný pokles zájmu o samotné plavání nebo chuť do systematické přípravy. 

Samotné plavání ale nevzdal a tak jeho tréninková příprava byla jen jednu hodinu týdně 

v rámci školní plavecké výuky. Naštěstí jeho učitelé plavání v něm rozpoznali určitý 

talent a tak se mu začali věnovat individuálně. Jeho přípravy byla spíše zaměřena na 

silové schopnosti a odstraňovaní technických nedostatků. Plavání opět přitáhlo 

Martinovu motivaci a výsledky individuálního tréninku na sebe nenechaly dlouho čekat 

a na Mistrovství České republiky 1997 v Prostějově získal vítězství v několika   

disciplínách. Vzhledem k tomu, že jako dorostenec porážel dospělé plavce, upozornil 

tím na sebe trenéry reprezentace ČR.                                                                       

(Bergl, K. 2001) 
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V roce 1997 byla opět přehodnocena klasifikace jeho zrakového postižení a tak 

se Martin opět zařadil do třídy B3 a tím mohl opět začít závodit i na mezinárodní 

úrovni. Trenéři Martina si brzy uvědomili, že pro kvalitní plaveckou přípravu již nebude 

stačit trénovat 1-2x týdně v rámci školy nebo pod záštitou ČSZPS (Český svaz zrakově 

postižených sportovců), proto mu na konci ZŠ pomohli zařídit trénink se zdravými 

plavci v SK Slavia Praha, pod trenérkou Danou Kočovskou, kde vydržel asi jen rok – 

protože nezapadl mezi partu dětí, které tam v té době plavali. Při objemu tří 

tréninkových jednotek týdně vzrostla Martinova výkonnost natolik, že v roce 1998 na 

zimním Mistrovství České republiky v Opavě, kde byl přihlášen do šesti hlavních 

disciplin mezi dospělými, vyhrál všechny hlavní závody a stal se šestinásobným 

mistrem České republiky zrakově postižených plavců. V srpnu 2000 se na Mistrovství 

Evropy v Německu Martinovi podařilo splnit dva limity (50m VZ, 100m prsa) na letní 

paralympiádu v australském Sydney. Tento obrovský úspěch nebyl dostatečně 

ohodnocen a tak Český paralympijský výbor Martina nenominoval.                       

(Bergl, K. 2001) 

 Tímto jednáním jeho motivace silně opadla a téměř rok pořádně netrénoval, 

plaval jen pro radost v plavecké škole, kterou vedl Karel Bergl. Přesto, že se delší dobu 

nevěnoval sportovnímu plavání, stále si udržoval určitou výkonnost a později znovu 

začal plavat s Danielem Jurákem, který rok trénoval plavce se zrakovým postižením 

v YMCE. A následně v Tyršově domě s Karlem Kovařovicem a se Zuzanou 

Kvapilovou (specialistkou na plavání z FTVS, která byla i jeho trenérkou). V Tyršově 

domě plaval opět jen 2x týdně a další trénink byl spíše individuální, případně mimo 

bazén, kde spíš  preferoval jiné doplňkové sporty např.: cyklistiku. Se Zuzanou 

Kvapilovou se věnoval hlavně technice plavání a sprintům, protože střední a dlouhé 

tratě s takovým zatížením neměly smysl. Tímto tréninkem splnil limity na 

paralympijské hry v Aténách 2004. Tentokrát Martina ČPV (Český paralympijský 

výbor) vyslal reprezentovat Českou republiku. Jeho výsledky na paralympijských hrách 

byly následující. Obsadil 9. místo v závodu na 50m VZ s časem 27,36 s a na 100m VZ 

obsadil také 9. místo s časem 1:00,66 min. Tréninky po PH (paralympijských hrách)  

byly obdobné, tedy opět jen 2x  týdně. V roce 2007 a 2008 začal překonávat časy z 

Atén,  půl roku před PH v Pekingu se udělala dohoda se svazem České asociace tělesně 

handicapovaných sportovců, kde s nimi absolvoval několik soustředění a dohodl si 
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možnost trénovat v Podolí v USK,  kde byl do PH pod vedením Zuzany Kvapilové nebo 

Miluše Kolesárové. Na PH 2008 v Pekingu plaval 5 disciplín a ve všech díky 

poslednímu půl roku udělal velký skok v časech dopředu. V disciplíně 50m volný 

způsob dosáhl času 26,11s, kde obsadil 12. místo a 100m volný způsob 57,67s, kde 

s tímto výsledkem obsadil 11. místo.  

(ŠTĚPÁNEK, M., 2010) 

Po PH v Pekingu se Martin začal soustředit na studijní povinnosti, aby vysokou 

školu dokončil a zajistil si práci.V současné době jeho výkonnost opět spadla někam 

před rok 2004 vlivem menšího zatížení, pracovního vypětí a poklesu motivace. Stále 

plave v USK, ale spíše jen pro radost. Případně se věnuje trenérské činnosti zrakově 

postižených. Dále se účastní lokálních závodů po republice i se zdravými plavci.  

Svojí budoucí plaveckou kariéru Martin Š. hodnotí takto: „ Každým rokem se 

výkonnost paralympioniků zvyšuje a já už nehodlám obětovat čas proto, abych byl na 

PH 2012 v Londýně do počtu - celou svou karieru jsem byl amatérem a většinu věcí si 

platil krom některých mezinárodních závodů. ČSZPS (Český svaz zrakově postižených) 

za celé mé trénování neměl zájem na schválení nějaké koncepce, ve všem viděl problém 

a nikdy moc plavání nepodporoval a další nadějné jedince také ne. Málokdy podal 

pomocnou ruku. Věřím, že kdyby mi neznepříjemnili PH v Sydney, tak jsem mohl něco 

v Aténách už vyhrát. Když se na to koukám zpětně, tak svým přístupem zatratili můj 

talent, který jsem měl. Nyní, když se ve sportu zrakově postižených angažuji já, tak 

vím, co mám dělat. Dovedl jsem dva (a teď připravuji třetího) sportovce do integrace do 

USK, kde mají velké zatížení, nehledě na všechny pozitivní faktory, které jim to přináší 

(socializace, motivace, závodění a trénování se zdravými, bourání bariér). Za mé éry 

toto napadlo jen Karla Bergla.“ 

(ŠTĚPÁNEK, M., 2010) 

4.1.3 Zrakové postižení Martina Š. 

Zraková vada Martina Š. je označena jako „coloboma congenitum iridis“ (zornice 

oka je „skápnutá“ dolů – občas se píše, že vypadá jako klíčová dírka). Dále má 

natrženou sítnici a výpadek zorného pole. Vada je zejména na pravém oku, které 

vypomáhá levému silnějšímu. Výpadek zorného pole je u pravého oka víceméně celý ve 

270° od nosu. Samotné oko by asi nebylo schopno nic přečíst, možná tak 20cm veliké  
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tučné kontrastní písmeno. U obou očí pak platí výpadek horního a krajních segmentů. V 

podstatě se dá říci, že nejlépe vidí v segmentech levý střed a levý spodní segment. Co se 

týče vidění, tak na blízko vidí celkem dobře a je schopný bez větších problémů číst 

novinový text. S viděním na dálku je to složitější. Objekty na dálku vidí rozmazané         

a brýlová korekce pomáhá jen z části a bohužel nejde zlepšit.  

V běžném životě může sledovat televizi, pracuje s PC, nicméně musí sedět u 

televize a monitoru mnohem blíže. Pro lepší vidění naklání hlavu mírně doleva. 

Původně se plánovala operace cca v 10 letech, ale nakonec od ní odstoupili z určitých 

rizik s odůvodněním, že je lepší vidět takhle, než potencionální celá ztráta zraku.  

 V sociální sféře občas narážel na problémy posměváčků. A podle slov Martina se 

s tím musí každý vypořádat po svém. Někdy se vyskytne problém v tom, že někteří lidé 

si myslí, že se kouká mírně mimo ně a jsou tak nejistí. 

 

4.2 Metodika 

 

4.2.1 Charakteristika výzkumu 

 

Oslovil jsem Martina Š., zda by mi poskytl informace o jeho zrakové vadě, díky 

které je klasifikován do třídy B3 a zda by mi mohl poskytnout výsledky z jeho závodní 

kariéry v období 2001-2010. Tyto výsledky jsem porovnal a s pomocí Martina jsem se 

snažil vyvodit důsledky, proč v některých obdobích došlo k poklesu nebo naopak ke 

zlepšení časů na vybraných tratích.      

     

4.2.2 Sběr dat 

Data, která byla nezbytná k výzkumu, byla získávána formou dotazování pomocí 

uzavřených i otevřených otázek a rozhovorů s probandem a bývalou trenérkou 

probanda.  Data byla shromažďována na základě dlouhodobého pozorování s vrcholem 

výkonnosti ve čtyřletém olympijském cyklu v období od roku 2001 do července 2010. 

Předání a vyhodnocení dat proběhlo v červenci roku 2010. 



V tabulce číslo 5 a 6 jsou vypsány výsledky závodů z vybraných tratí v 

disciplínách 100m volný způsob a 50m volný způsob. 

Tabulka číslo 5:  Výsledné časy Martina Š. v disciplíně 100 m volný způsob 

discliplína místo-rok čas
ME České Bud. Červen2001 1:06,11
Mistrovství ČR Opava  9.-10. 2. 2002 1:04,3
Brno 28.-31.8. 2003 1:01,44
MČR Praha 14. 2. 2004 1:02,9
Bratislava 19.-21.3. 2004 1:03,09
Sheffield 7.-9.5. 2004 1:01,75
Brno 4.-6.6. 2004 1:01,62
Athény 2004 1:00,66
Akadem. MČR, květen 05 1:00,84
Sheffield 6.-8.5. 2005 59,42
Brno 10.-12.6. 2005 1:01,52
Berlín 24.-26.6.2005 59,36
Berlín 24.-26.6.2005-finále 59,33
Chemnitz 18.3.2006 1:00,24
Berlín 1.-4.6.2006 59,26
Brno 9.-11.6.2006 59,81
Brno 1.-3.6. 2007 1:02.29
MS IBSA Sao Paoulo, 2.-6.8.07 Rozpl 59,71
MS IBSA Sao Paoulo, 2.-6.8.07 Fin 58,76
Sheffiled 25.-27.4. 2008 - rozplavba 59,76
Sheffiled 25.-27.4. 2008 - finále 1:00,22
Brno 30.5.-1.6. 2008 59,74
 Praha 2008 6. 6. 2008 58,96
SlovakiaCup 15. 6. 2008 59,87
PH Peking 6. -17. 9. 2008 57,67
Velká cena Prahy 37. ročník  19. 10. 2008 59,61
Inter.swim.Champ. Mosconi 8. 11.2008 57,99
Eurowaves Chomutov 6. 6. 2009 1:00,80
Slovakia Cup 20. 9. 2009 1:00,75
Velká cena Prahy 2009 25. 10. 2009 59,88
Jarní KP dorostu a dospělých Praha 7. 5. 2010 1:01,37
 Arena Cup Praha 29. 5. 2010 1:02,28
Velká cena Chomutova 5. 6. 2010 1:03,18
Pohár Karlovarského Vřídla 2010 12. 6. 2010 1:02,69
IDM Berlín 19. 6. 2010 1:01,28
Czech Open 27. 6. 2010 1:02,08

100 m volný 
způsob
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Tabulka číslo 6: Výsledné časy Martina Š. v disciplíně 50 m volný způsob 

discliplína místo-rok čas
ME České Bud. - červen 2001 00:28,36
MČR Opava 9. - 10.2.2002 00:27,08
Brno 28.-31.8. 2003 00:27,39
MČR Praha 14. 2. 2004 00:28,00
Bratislava 19.-21.3. 2004 00:27,62
Sheffield 7.-9.5. 2004 00:28,03
Berlín 29.5. 2004 00:27,73
Brno 4.-6.6. 2004 00:27,59
Atheny 2004 00:27,36
Akadem. MČR, květen 2005 00:27,05
Sheffield 6.-8.5. 2005 00:26,88
Brno 10.-12.6. 2005 00:27,16
Berlín 24.-26.6.2005 00:26,80
Berlín 24.-26.6.2005-finále 00:26,40
Chemnitz 18.3.2006 00:26,34
Berlín 1.-4.6.2006 00:26,56
Brno 9.-11.6.2006 00:26,37
Brno 1.-3.6. 2007 00:27,26
MS IBSA Sao Paoulo, 2.-6.8.07 Rozpl 00:26,74
MS IBSA Sao Paoulo, 2.-6.8.07 Fin 00:26,53
Chemnitz 15.3. 2008 00:26,79
Sheffiled 25.-27.4. 2008 - rozplavba 00:27,51
Sheffiled 25.-27.4. 2008- finále 00:26,71
Brno 30.5.-1.6. 2008 00:27,40
Praha 2008   6. 6. 2008 00:26,76
Slovakia Cup 15. 6. 2008 00:26,88
PH Pekning 6. - 17. 9. 2008 00:26,11
Velká cena Prahy 37. ročník 19.10.2008 00:27,31
Inter.swim.Champ. Mosconi 8. 11.2008 00:26,49
Eurowaves Chomutov 6. 6. 2009 00:28,11
Slovakia Cup 20. 9. 2009 00:27,29
Velká cena Prahy 2009  25.10.2009 00:26,83
Zimní přeb.Prahy a Středočes.kraje 30. 10.200 00:27,00
Memoriál J. Boubelíka 14. 11. 2009 00:26,62
Velká cena Chomutova 29. 5. 2010 00:28,77
Pohár Karlovarského Vřídla 2010 12. 6. 2010 00:28,58
IDM Berlín 20. 6. 2010 00:27,66
Czech Open 27. 6. 2010 00:28,14

50 m volný 
způsob
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4.2.3 Použité metody sběru dat  

V první řadě bylo potřeba zjistit důležité události v plavcově kariéře. Tyto údaje 

jsem sbíral formou rozhovorů a dotazování se zrakově postiženým plavcem tak, abych 

na základě jeho odpovědí vyhodnotil hypotézy, které jsem si zvolil na začátku své 

práce. Probandovi jsem pokládal otevřené i uzavřené otázky. Dále jsem vyhledal 

výsledky, kterých proband dosahoval v závodech v období 2001-2010. K vyhledání      

a třídění časů, byly využity zápisy výsledků, kterých Martin Š. dosahoval. Jednotlivá 

data byla porovnávána a formou rozhovorů bylo určeno, kdy a proč docházelo ke 

zlepšení nebo naopak ke zhoršení výsledných časů. V rozhovorech jsem se také snažil 

získat základní informace fungování ČSZPS a podpoře, kterou tento svaz poskytuje 

zrakově postiženým plavcům. Dále jako zdroj dat byla využita databáze IPC, IBSA       

a ČSZPS, kde jsou zálohovány výsledky závodů. Veškerá získaná data jsem 

chronologicky seřadil, viz tabulka číslo 5 a 6. Jedná se o empirický výzkum na základě 

komparativního srovnání výkonů v jednotlivých čtyřletých cyklech. 

 

4.2.4 Metody zpracování a vyhodnocení dat 

Pro grafické zpracování získaných dat a vytvoření tabulek bylo využito 

programu Microsoft Excel 2007. Pro souhrn veškerých informací této práce bylo 

využito programu Microsoft Word 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.3 Výsledky sběru dat 

 

Graf číslo 1 zobrazuje průměrné časy závodů Martina Š. v letech 2001- 2010 

v disciplíně 100m volný způsob. Z tohoto grafu je patrné, že od roku 2001, kdy byl 

započat sběr dat, se plavec zlepšoval do roku 2008, kde dosahoval osobních rekordů na 

vybrané disciplíně. Výkyv v roce 2004 je způsoben větším množstvím dat a tak je 

průměrný čas horší. Zhoršení výkonnosti po roce 2008 je dáno přípravou na ukončení 

studia na vysoké škole. 

 

Tabulka číslo 7: Výstupní data pro graf číslo 1  

Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Čas 
(min) 

01:06,11  01:04,31 01:01,44 01:02,00 01:00,09 00:59,77 01:00,25 00:59,23 01:00,48 01:02,15

 

 

Graf číslo 1 
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V následujícím grafu číslo 2 jsou zobrazeny časy ze závodů z období 2001-2004. 

Tento graf vykazuje zvyšování sportovní výkonnosti s vrcholem v roce 2004, kdy byl 

v tomto roce Martin Š. nominován na paralympijské hry v Athénách.  

 

Tabulka: číslo 8: Výstupní data pro graf číslo 2 

Měsíc a 
rok 

VI. 
2001 

II.      
2002 

VIII. 
2003 

II.      
2004 

III.     
2004 

V.      
2004 

VI.     
2004 

VIII. 
2004 

Čas (min) 1:06,11 1:04,3 1:01,44 1:02,9 1:03,09 1:01,75 1:01,62 1:00,66 

 

 

Graf číslo 2 
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Z následujícího grafu číslo 3 je možné vypozorovat, že oproti minulému cyklu 

zobrazeném v grafu číslo 2, došlo k výraznému zlepšení a Martin Š. začal dosahovat 

velmi dobrých výkonů v disciplíně na 100m volný způsob. Vyvrcholením jeho celkové 

výkonnosti jsou opět paralympijské hry v Pekingu, kde plavec dosáhl nejlepších 

výsledků ve své plavecké kariéře. Výkyv v roce 2005 a 2007 byl způsoben 

onemocněním plavce, jelikož v této době nebyl ještě plně regenerován, aby podal 

opakovaně výkony s časem pod hranicí jedné minuty. 

 

Tabulka číslo 9: Výstupní data pro graf číslo 3 

 

Graf číslo 3 
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Z grafu číslo 4 je patrné, že výkonnost plavce má klesající tendenci, která je 

způsobena přípravou na ukončení studia na vysoké škole, které úspěšně ukončil v roce 

2009 a od té doby se věnuje svému zaměstnání. Z toho vyplývá, že není díky časové 

náročnosti plaveckého tréninku možné, aby se proband věnoval s maximálním úsilím 

tréninkům a zároveň svým pracovním povinnostem. Dále je patrné, že v roce 2009 stále 

velmi těžil z přípravy na letní paralympijské hry v Pekingu, přesto výkonnost 

v současné době stagnuje a případně i klesá.  

 

Tabulka číslo 10: Výstupní data pro graf číslo 4 

Měsíc 
a rok 

VI.   
2009 

IX.  
2009 

X.     
2009 

V.   
2010 

V.   
2010 

VI.  
2010 

VI.  
2010 

VI.  
2010 

VI.  
2010 

Čas 
(min) 

1:00,80 1:00,75 00:59,88 1:01,37 1:02,28 1:03,18 1:02,69 1:01,28 1:02,08 

 

 

Graf číslo 4 
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V následujícím grafu číslo 5 jsou vyhodnoceny průměrné výkony v období 

2001- 2010  v disciplíně 50 m volný způsob. Obdobně jako je tomu  grafu číslo jedna, 

není zlepšení výkonnosti v této disciplíně lineární z důvodu většího počtu startů. Přesto 

v roce 2004 a 2008 dosahoval nejvyšších výkonů v rámci paraolympijských cyklů. 

Stejně jako v disciplíně 100 m volný způsob klesá výkonost od roku 2009 až do 

současnosti. 

 

Tabulka číslo 11: Výstupní data pro graf číslo 5 

Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Čas (s) 28,36 27,08 27,39 27,72 26,86 26,42 26,84 26,88 27,17 28,29 

 

 

Graf číslo 5 
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V grafu číslo 6 jsou zobrazeny výkony v letech 2001- 2004 v disciplíně 50 m 

volný způsob. Výrazné zlepšení časů v roce 2002 je způsobeno tím, že se MČR plavalo 

na 25 m bazénu. Druhý závod v roce 2004 byl velmi vydařený, proto se v grafu 

zobrazeno zlepšení a následné zhoršení. Přesto opět výkonnost graduje k vrcholu 

plavecké sezóny, tedy paralympijským hrám v Athénách, kde Martin Š. dosáhl svých 

nejlepších výsledků na bazénu o délce padesát metrů. 

 

Tabulka číslo 12: Výstupní data pro graf číslo 6 

Měsíc a 
rok 

VI. 
2001 

II. 
2002 

VIII. 
2003 

II. 
2004 

III. 
2004 

V. 
2004 

V. 
2004 

VI. 
2004 

VIII. 
2004 

Čas (s) 28,36 27,08 27,39 28,00 27,62 28,03 27,73 27,59 27,36 

 

Graf číslo 6 
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V grafu číslo 7 je viditelné, že probandova výkonnost nebyla v tomto období 

ustálena, ale naopak rozdíly mezi hlavními závody byly velmi značné. Přesto s blížícím 

se vrcholem tohoto čtyřletého cyklu, tedy paralympijské hry v Pekingu, dosahoval opět 

Martin Š. nejlepších plaveckých výsledků jeho plavecké kariéry. 

 

Tabulka číslo 13: Výstupní data pro graf číslo 7 

Měsíc a 
rok 

V. 
2005 

V. 
2005 

VI. 
2005 

VI. 
2005 

VI. 
2005 

III. 
2006 

VI. 
2006 

VI. 
2006 

VI. 
2007 

VIII. 
2007 

Čas (s) 27,05 26,88 27,16 26,80 26,40 26,34 26,56 26,37 27,26 26,74 

                      

Měsíc a 
rok 

VIII. 
2007 

III. 
2008 

IV. 
2008 

IV. 
2008 

VI. 
2008 

VI. 
2008 

VI. 
2008 

IX. 
2008 

X. 
2008 

XI. 
2008 

Čas (s) 26,53 26,79 27,51 26,71 27,40 26,76 26,88 26,11 27,31 26,49 

 

Graf číslo 7 
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V grafu číslo 8 je možné pozorovat stejný trend vývoje výkonnosti jako 

v disciplíně  100 m volný způsob viz graf číslo 4, který má i velmi podobný průběh. Na 

začátku sezóny je pozorovatelné velmi výrazné zhoršení, které bylo způsobeno 

přípravou na ukončení studia a tedy nižší efektivitou tréninků. Následně se výkonnost 

opět zvyšuje, ale proband již nedosahuje výsledků jako v roce 2008 a jeho výkonnost se 

posouvá ke spodní hranici 28 vteřin. 

 

Tabulka číslo 14: Výstupní data pro graf číslo 8 

Měsíc a 
rok 

VI. 
2009 

IX. 
2009 

X.  
2009 

X.  
2009 

XI. 
2009 

V.  
2010 

VI. 
2010 

VI. 
2010 

VI. 
2010 

Čas (s) 28,11 27,29 26,83 27,00 26,62 28,77 28,58 27,66 28,14 

 

Graf číslo 8 
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5 Diskuse 
 

Hypotéza číslo 1 – „Předpokládám, že výkonnost a motivace se zlepšovat je dána nejen 

výsledky samotného plavce, ale i psychickou podporou nejbližších z rodinného kruhu, 

trenérů, případně i organizace, kterou plavec reprezentuje. Je tento předpoklad ovlivněn  

nedostatečnými tréninkovými podmínkami? “ 

 Možnost reprezentovat svou vlast na mezinárodním soutěžním poli je snem snad 

každého sportovce. Bohužel ne vždy je to možné, i když sportovec splní všechny 

stanovené limity. Jako tomu bylo v případě Martina Š., který v roce 2000 splnil 

kvalifikační limity na LPH v Sydney. Bohužel možnost reprezentovat svou vlast 

nedostal. Sám Martin Š. to vidí jako určitou křivdu. Protože, pokud dosahoval 

nominačních limitů, měl dostat šanci. Po roce 2000 prý chtěl skončit se slibnou závodní 

kariérou z důvodu, že není dostatečně ohodnoceno úsilí a výsledky, které věnoval 

závodění. 

 Zároveň podmínky pro náročný plavecký trénink nejsou v současné ideální. 

Plavci mohou trénovat pouze dvakrát týdně, pokud chtějí trénovat více, musí si další 

tréninky platit ze svého, stejně tak tomu je i s plaveckým vybavením, případně s 

náklady spojené s reprezentací. Ty to nemalé finanční náklady omezují nejen 

výkonnostní rozvoj plavce, ale zároveň ukazují na značné nedostatky, které jsou patrné 

v rámci organizace sportu zrakově postižených. Ve srovnání s jinými zeměmi, mají 

zrakově postižení sportovci tréninkové zázemí na mnohem větší úrovni, která je 

srovnatelná s plavci zdravými. Proto úspěchy českých sportovců nejsou dány 

netalentovanými plavci, ale spíše neadekvátními tréninkovými podmínkami. 

 Jednou z podmínek, aby mohl plavec na paralympijské hry je, že musí být 

registrován v ČSZPS, který je přidružen k ČPV . Zrakově postižení sportovci z jiných 

sportovních organizaci (Česká obec sokolská, Orel, Česká asociace, Sport pro všechny, 

atd.) nemají možnost reprezentovat Českou republiku na mezinárodních soutěžích, i 

když splňují kvalifikační limity. Tato podmínka odporuje zákonu číslo 83/1990 Sb., o 

sdružování občanů. Tento zákon říká, že občané mají právo svobodně se sdružovat. 

Nikdo nesmí být ke sdružování, k členství ve sdruženích ani k účasti na jejich činnosti 
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nucen. Zároveň § 3 odst. 2 zákona stanoví, že nikomu nesmí být občansky na újmu, že 

stojí mimo sdružení. Je tedy otázkou, zda nedochází k porušení zákona v rozhodování o 

účasti zrakově postižených sportovců na paralympijských hrách a jiných mezinárodních 

soutěžích. 

(TRNKA,V. 2008) 

 
Hypotéza číslo 2 – „Předpokládám, že plavec klasifikační třídy B3 je schopen na 

vybraných tratích konkurovat svými výkony zdravým plavcům.“ 

 Porovnal jsem rekordní časy shodných disciplín a zdravých zrakově postižených 

plavců klasifikace B3. Došel jsem k závěru, že zrakově postižený plavec není schopen 

svými výkony konkurovat zdravým plavcům. Výkony zdravých plavců jsou lepší 

v disciplínách 50 m volný způsob průměrně o 3 sekundy. V disciplíně 100 m volný 

způsob je výsledný výkonnostní rozdíl mnohem větší. Hlavní rozdíl ve výkonnosti je 

dán možností zrakové kontroly vlastního pohybu, který je pro vytvoření představy 

pohybu nezastupitelný a nedostatečná zraková kontrola způsobí malé odchylky, které 

jsou natolik zásadní, že výsledná výkonnost je u zrakově postižených plavců třídy B3 

tak rozdílná. 

 

Hypotéza číslo 3 – „Pokud plavec pravidelně trénuje, měly by jeho výsledky mít 

tendenci k lineárnímu zlepšování k vrcholu jeho přípravy.“ 

 Z grafů 1 až 8 a tabulek 5 a 6 vyplývá, že ne vždy dochází k lineárnímu zlepšení. 

Z hlediska dlouhodobého pozorování ke zlepšení opravdu dochází, ale z hlediska 

pozorování jednotlivých závodů nemusí být výkon vždy lepší. Tato skutečnost je dána 

např.: aktuální zdravotním stavem nebo aktuálním psychickým stavem plavce. Přesto je 

v jednotlivých grafech možné pozorovat zlepšení výkonů s blížícím se vrcholem 

čtyřletého cyklu. 
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6 Závěr 
V této bakalářské práci jsem se zaměřil na objasnění nejčastějších poruch zraku a 

jejich korekci. Dále popsat didaktické postupy, které by se měly používat při výuce 

plavání nejen v závodní formě, ale i formě nezávodní - amatérské. Záměrem bylo také 

vysvětlit význam všech pohybových aktivit a zejména plavání pro osoby zrakově 

postižené a tím vysvětlit značný význam zrakového orgánu pro motorické učení. 

V hlavní části bakalářské práce jsem se věnoval sportovnímu pojetí plavání zrakově 

postižených. A to z hlediska tréninku, kde nesměly chybět tréninkové metody, které 

jsou nejčastěji používány a poukázat na důležité odlišnosti v pravidlech sportovního 

plavání, bez kterého by se závodění osob se zrakovým postižením neobešlo. 

Ve výzkumné části jsem poukázal na rozvoj výkonnosti nadaného plavce, který pod 

vedením zkušených trenérů dosáhl značných úspěchů, i když trénoval většinou jen 

dvakrát týdně. Přesto i s takto malými tréninkovými dávkami dokázal, že Česká 

republika je schopna se prosadit i na mezinárodním soutěžním poli. Škoda je, že 

výsledky, kterých Martin Š. a jiní dosahovali nebyly dostatečným impulsem pro změnu 

v systému organizace. Jeho výsledky a výsledky i jiných plavců mohly a určitě i mohou 

být ještě lepší, kdyby v České republice lépe fungoval systém sportovní přípravy osob 

zdravotně a tělesně postižených.  

Protože sport na vrcholové úrovni je velice nákladný, neobejde se bez podpory 

organizací nejen ve formě materiálního vybavení sportovců, ale i aktivním 

vyhledáváním talentů a kvalitních trenérů, kteří mohou pomoci s kvalitní přípravou 

závodníků. 
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