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Abstrakt 

Název práce 

Plavecká úroveň žáků základních škol s vlastním bazénem. 

Cíle práce 

Cílem práce je zjistit a posoudit plaveckou úroveň žáků prvních až devátých ročníků 

základních škol s vlastním bazénem v okrese Chomutov pomocí testu souvislého 

plavání s pravidelnou plaveckou výukou, která je zahájena již v prvním ročníku a 

přetrvává až do devátého ročníku. Podmínkou bylo organizování výuky plavání školou 

jednou týdně po dobu 45 minut ve všech ročnících.  

Metodika práce 

Plavecká úroveň byla zjišťována kvantitativně na základě uplavané vzdálenosti v testu 

na 200  m souvislého plavání. Kvalitativní posouzení plavecké úrovně bylo realizováno 

metodou pozorování v průběhu vlastní testové situace a bylo vztaženo k plaveckým 

dovednostem skok do vody, realizace plaveckého dýchání a k plavecké lokomoci. 

Celkově bylo šetřeno 738  probandů z toho 356 chlapců a 382 dívek. 

Výsledky 

Zaznamenali jsme, že 53 % šetřených probandů s pravidelnou plaveckou výukou, je 

schopno uplavat 200 m bez přerušení testu souvislého plavání. Dále jsme zjistili, že 

šetření žáci, kteří uplavali méně, než 200 m mají hůře osvojené plavecké dovednosti 

(plavecké dýchání a skok do vody), než žáci, kteří vzdálenost 200 m uplavou. Dalším 

poznatkem je, že žáci nejčastěji volili jako první plavecký způsob kraul a preferovali ho 

více chlapci. Dívky upřednostnily plavecký způsob prsa. Průměrně uplavaná vzdálenost 

na všech měřených školách od prvního po devátý ročník má stoupající charakter 

s několika odchylkami. Na všech školách jsme zaznamenali dominantní nárůst 

průměrně uplavané vzdálenosti u žáků od prvního do čtvrtého ročníku. 

Klíčová slova: 

plavání, plavecká výuka, plavecké dovednosti, plavec 

  



 

 

Abstract 

Title: 

Swimming level of pupils from primary school with private swimming pool. 

Work objectives: 

The aim is to identify assess level of swimming of pupils from first to ninth grade 

of primary school with a private pool in Chomutov district using continuous swimming 

test with regular swimming lessons, which is started in the first grade and persists until 

the ninth grade. The condition was organizing a school swimming lessons once a week 

for 45 minutes in all grades.  

Methodology: 

Swimming level was measured quantitatively based on a distance test at 200 m 

of continuous swimming. Qualitative assessment of swimming level was carried out by 

observing the course of the test situation and was applied to swimming skills of jump 

into water, realization of swimming breathing and swimming locomotion. In total, 

738  probands were surveyed of which 356 boys and 382 girls. 

Results: 

We noted that 53% of surveyed probands with regular swimming lessons are able to 

swim 200m without interruption of continuous swimming test. We also noted that 

surveyed pupils who swam less than 200m had acquired less swimming skills 

(swimming breath and jump into water) than students who can swim 200m. Another 

finding is that students chose crawl as the first swimming style and that it was more 

preferred by boys. Girls swimming style preference was a breaststroke. Average 

distance of swimming on all measured school from first to ninth grade has a rising 

character with few variations. We noted dominant growth of swimming distance 

of pupils from first to fourth grade at all schools. 

Key words: 

swimming, swimming lessons, swimming skills, swimmer 
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1 Úvod 

První zmínky o plavání sahají až do starověkého Řecka a Říma. V tomto období plavání 

patřilo ke všeobecnému vzdělání a bylo stejně důležité jako například četba. Každý kdo 

uměl číst a plavat, byl považován za vzdělance.  

Dnes je plavání mezi běžnou populací oblíbenou a často vyhledávanou aktivitou ve 

spojení s obecnou relaxací člověka, kompenzací nedostatečností různého původu nebo 

rehabilitací v nemoci či v poúrazových stavech. Literatura poskytuje řadu důležitých 

informací o tom, proč si plavání zvolit jako svoji každodenní sportovní aktivitu.  

Jaké jsou možné benefity plavání? Mezi velmi specifickou a výjimečnou přednost patří 

možnost chodit plavat od raného věku až po stáří. Dále plavání nepřetěžuje nežádoucím 

způsobem pohybový aparát a zároveň působí na oběhovou či nervovou soustavu 

a dýchání. Umožňuje nám zvýšit tělesnou zdatnost a výkonnost a celkově zlepšuje a 

upevňuje zdraví. Také bychom neměli opomenout, že umět plavat je důležitý 

společenský úkol a jednou ze základních životních potřeb jedince, protože můžeme 

předcházet či zachránit spoustu zbytečně ztracených životů.  

Proč zvolit plavání jako součást školní tělesné výchovy? V dnešní době převláda u dětí 

spíše pasivita ke sportovním aktivitám a často se školní tělesná výchova stává jedinou 

pohybovou aktivitou dnešní mládeže. Zařazení školní plavecké výuky zpestřuje žákům 

školní tělesnou výchovu a přispívá k jejich plavecké gramotnosti. Optimálně rozvíjí 

žáky po stránce duševní, tělesné či sociální. Řada dětí je přetěžována jednostrannou 

zátěží, ať už se jedná o každodenní sezení v lavici či nošení těžkých břemen, jako je 

školní taška. Plavecká výuka může kompenzovat řadu ortopedických vad, otužovat 

organizmus a podporovat fyzickou zdatnost mládeže. Výuka plavání by měla být pro 

děti na jedné straně zábavná tak, aby posílila u žáků potřebu pohybu a na druhé straně 

by měla rozvíjet morálně volní vlastnosti jako vůle, schopnost překonávat překážky 

či napomáhat k lepšímu sebevědomí jedince.  

Praxe ukazuje, že plavecká gramotnost u dětí, které podstoupily řízenou plaveckou 

výuku je na vyšší úrovni než u dětí, které plaveckou výukou neprošly. Rozdíl je více 

znatelný, pokud děti absolvují plavecký kurz několikrát nebo po delší dobu. Přesto se 

současné rámcové vzdělávací programy pro základní a střední školy staví k zařazení 

plavání jako součást povinné výuky velmi volně, plavecká výuka je pouze doporučena. 
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Pokud plavání škola nezařadí do svého školního vzdělávacího programu, nemusí 

plaveckou výuku pro žáky škola zajišťovat. 

V České Republice je za plavce považován ten, kdo bez zjevných známek vyčerpání 

souvisle uplave 200 m a zvládne další základní plavecké dovednosti. U mladších dětí je 

někdy definice plavce vztahována ke vzdálenosti 100 m. Na základě těchto skutečností 

jsme si zvolili vzdálenost 200 m jako měřítko výzkumu této práce.  

Cílem práce je zjištění plavecké úrovně žáků v okrese Chomutov, jejichž školy mají 

vlastní bazén a tak mohou pravidelně plavání provozovat alespoň jednou týdně. Práce 

by nám měla poskytnout data, zda jsou žáci s pravidelnou plaveckou výukou schopni 

uplavat souvisle 200 m bez plaveckých pomůcek. Zaměříme se také na porovnání 

jednotlivých měřených škol, ročníků, děvčat a chlapců. 
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2 Teoretická východiska 

2.1 Vývojové charakteristiky dětí školního věku 

2.1.1 Mladší školní věk 

Fyziologické aspekty 

Jako mladší školní věk označujeme dobu od 6 až 7 let do 11 let. Období je 

charakteristické plynulým růstem všech orgánů, dochází ke změnám tělesných rozměrů 

a proporcí. Jsou to změny nejen fyzické, ale i psychické, dále změny v chování, ve 

vztahu k druhým a výkonnosti (Dovalil, 2009). 

V tomto věku se vyvíjí druhý chrup, mění se postavení čelistí a tvar spodní části 

obličeje. Čelo ztrácí dětskou klenutost a rysy obličeje jasně vystoupí a přiblíží se tak své 

dospělé podobě. Mozek stále roste, ale kolem desíti let se jeho růst výrazně zpomalí 

(Říčan, 2006). 

Rychtecký a Fialová (2002) charakterizují toto období jako období druhé plnosti, 

protože dochází k rychlejšímu tempu růstu hmotnosti než výšky. Také dochází k rychlé 

osifikaci kostí, ale kloubní spojení jsou stále velmi měkká a pružná.  

Výška se zvyšuje průměrně o 5-6 cm za rok. Dochází k rovnoměrnému růstu vnitřních 

orgánů, zlepšuje se jejich činnost, snižuje se tepová i dechová frekvence v klidu. Kostra 

není zcela vyvinuta a zakřivení páteře není trvalé, proto má prevence vadného držení 

těla zásadní význam (Měkota, Kovář, Štěpnička, 1988). 

Psychosociální vývoj 

Období mladšího školního věku je charakteristické vstupem do školy, což je zpravidla 

doba mezi 6. a 7. rokem. Vstup do školy může pro dítě znamenat značnou zátěž, protože 

musí respektovat pravidla a plnit různé povinnosti, které mohou být subjektivně náročné 

nebo nesrozumitelné. Doposud si dítě spíše hrálo a převážně si dělalo, co chtělo. 

S nástupem do školy se vše změní, protože stanovené normy obsahují omezení, která se 

musí striktně dodržovat. Děti mají sklon k impulzivnímu chování, často se u nich 

střídají nálady jako přechod z radosti do smutku a naopak. Myšlení je vázané na realitu, 

a proto je dítě schopno chápat různé souvislosti a vztahy. Je zapotřebí, aby chování žáků 

bylo kontrolováno, regulováno a byla stimulována jejich motivace k výkonu. Žáci 1. 



12 

 

ročníku se často identifikují s učitelem a přijímají veškeré informace a názory učitele 

bezvýhradně a nekriticky. Dítě má neustálou potřebu se ujišťovat o své hodnotě v roli 

žáka a o své pozici v kolektivu (Vágnerová, 2001). 

Rychtecký a Fialová (2002) se zmiňují, že během vývoje registrujeme v mladším 

školním věku dvě klíčová období, jedná se o vstup dítěte do školy na jeho počátku a 

kritičnost na jeho konci. Přístup ke světu na konci období je kriticky realistický a 

dochází k tomu, že přirozená autorita k dospělým se snižuje. Často si hledá své idoly, 

které může nalézt i mezi svými vrstevníky. Osvojuje si základní kulturní návyky, 

prohlubuje socializaci a integraci do nových skupin. Piaget (in Rychtecký a Fialová, 

2002) označuje mladší školní věk, jako období konkrétních činností, během kterého se 

rozvíjí zejména logické operace v myšlení, uspořádání objektů do tříd, sérií atd.  

Přibývá nových dovedností, rozvíjí se paměť a představivost. Mezi žáky vznikají 

silnější kamarádské vztahy. Tělesně i psychicky jsou dostatečně vyvinuté k osvojování 

pohybových dovedností různého charakteru. Dětem v tomto období působí pohyb 

radost, proto je důležité, aby se k tomu dospělí (učitel, trenér) stavěl zodpovědně 

(Dovalil, 2009).  

Pohybový vývoj 

Vývoj pohybových schopností je do značné míry závislý na tělesném vzrůstu. 

Na začátku tohoto období a na jeho konci lze pozorovat menší růstové zrychlení. 

Významnou roli hraje jemná a hrubá motorika, která se během celého období zlepšuje. 

Pohyby jsou rychlejší a svalová síla je větší. Zejména se zlepšuje koordinace všech 

pohybů celého těla. S tím souvisí zvyšující se zájem o pohybové hry a sportovní 

výkony. Děti začínají své výkony poměřovat s výkony ostatních spolužáků. 

Sociometrické studie prokázaly, že síla a obratnost hrají důležitou roli v postavení žáka 

ve skupině (Langmeier, Krejčířová, 1998). Říčan (2006) se zmiňuje, že tělesná síla 

a obratnost rozhodují o postavení žáka v kolektivu. Malí, slabí a neobratní se často 

dostávají do nevýhodné situace outsiderů, což se může projevit na jejich povahovém 

vývoji.  

Perič (2008) ve své publikaci uvádí, že období od deseti až dvanácti let je považováno 

za nejpříznivější věk pro motorický vývoj. Často se nazývá „zlatým věkem motoriky“. 

Děti se učí novým pohybům velice rychle a lehce, stačí názorná ukázka a děti jsou 

schopny pohyb udělat téměř napoprvé. Nové pohybové dovednosti mohou mít malou 
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trvalost, mohou být zapomenuty, pokud se nebudou často opakovat. Dochází k jistotě 

v provádění činností a na konci tohoto období jsou děti schopny provádět i koordinačně 

náročnější cvičení.  

Mnozí označují toto období jako nejpříznivější učební léta. Dítě má dobré předpoklady 

pro pohyblivost a rychlostní schopnosti. Nevhodné jsou podmínky pro soustředěnější 

vytrvalostní a silový rozvoj. Větší rozdíly mezi chlapci a děvčaty nejsou. 

Pohyb způsobuje dětem radost a není zapotřebí je nutit do činnosti, protože soutěží rády 

a s vervou. Děti nejsou schopny dlouhého soustředění, proto musí být výběr činností 

zajímavý, často obměňovaný a pestrý. Důležité je, aby aktivity byly herního charakteru 

(Dovalil 2009).  

Dítě špatně hospodaří se silami, snadno se vyčerpá, ale dokáže neobyčejně rychle nabrat 

nové síly. Pohyby vykonávané velkými svaly jsou již obratné: dítě dokáže skákat přes 

švihadlo, házet, jezdit na kole běhat apod. Nově získané dovednosti a zvyšující 

se výkony, působí dětem radost, hlavně proto, že si své pokroky uvědomují 

(Říčan, 2006). 

2.1.2 Starší školní věk 

Fyziologické aspekty 

Během biologického zrání probíhá řada významných a nápadných změn. Dochází 

k prvním známkám pohlavního zrání, jako je růst sekundárních pohlavních orgánů. 

Tělesné, psychické a sociální změny probíhají do jisté míry souběžně a navzájem 

závisle. Starší školní věk bývá také nazýván jako období pubescence a doba je 

označována v rozmezí od 11 do 15 let (Langmeier, Krejčířová, 1998).  

Vágnerová (2005) popisuje období dospívání jako komplexní změnu osobnosti, 

představující určitou specifickou životní etapu. Období dospívání rozděluje na ranou 

adolescenci, která je lokalizována přibližně mezi 11. - 15. rokem s určitou individuální 

variabilitou, a dále na pozdní adolescenci v rozmezí od 15 do 20 let. Tělo je důležitou 

součástí identity dospívajícího jedince.  

Říčan (2006) se zmiňuje o růstovém spurtu, což je prudké zrychlení růstu u dívek 

i chlapců. U dívek vrcholí spurt nejčastěji mezi jedenáctým až dvanáctým rokem a 

u chlapců je to o dva roky později. Po patnáctém roce života pokračuje růst pozvolna, 

může se však stát, že se v sedmnácti letech jedinec ještě „vytáhne“. Mění se tělesné 
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tvary, především se rozšiřují ramena (hlavně u chlapců), boky (u dívek). 

Končetiny rostou rychleji než trup a růst do výšky je intenzivnější než do šířky. Dochází 

k zrání a růstů vnitřních pohlavních orgánů, současně se i zvětšují vnější pohlavní 

orgány.  

Pro období jsou typické mnohé nerovnoměrné biologické změny. Během vzestupu 

pohlavních hormonů se zvyšuje svalová síla, tomu však nejsou současně uzpůsobeny 

šlachy, vazy a jejich úpony. Změny, které období provází, jsou důsledkem řady 

složitých fyziologických pochodů, které souvisí s rozvojem hormonální činnosti. 

Veškeré změny mohou mít individuální tempo a rozdíly se srovnají většinou až na konci 

období, ale někdy i později (Dovalil, 2009). 

V tělesném vývoji dochází ke změnám v tělesné výšce spolu s hmotností. 

Ve 13. roce  mohou růstové změny negativně působit na kvalitu pohybů, což je 

způsobeno především tím, že růst se neprojevuje na celém organizmu rovnoměrně. Je to 

období složitých procesů a fyziologické pochody zasahují mnoho orgánů. Přibližně 

v jedenácti letech dochází k dozrávání vestibulárního aparátu a ostatních analyzátorů. 

Plasticita nervového systému vytváří dobré předpoklady k rozvoji rychlostních 

schopností (Perič, 2008). 
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Psychosociální vývoj 

Emoční labilnost, časté změny nálad spíše negativního rázu, impulzivita jednání, 

nestálost a nepředvídatelnost reakcí a postojů starší školní věk často doprovází. 

Dospívání je charakteristické sníženou pozorností, unavitelností a dále i poruchami 

spánku a chuti k jídlu, což může ovlivňovat celkový prospěch žáka ve škole 

(Langmeier, Krejčířová, 1998).  

Role žáka z hlediska dospívajícího zahrnuje tendenci příliš se nenamáhat a plnit jen ty 

požadavky, které se mu zdají nezbytné. Žáci usilují o dobrý výkon pouze tehdy, jestliže 

jsou přesvědčeni o smyslu takového jednání. Začínají se stávat kritičtější k požadavkům 

učitele i ke školním normám. Starší žák už není ochoten akceptovat všechny názory 

nebo rozhodnutí učitelů zcela automaticky. Celkový postoj k učiteli se mění a žák má 

tendenci hodnotit chování učitelů kriticky, polemizuje s nimi a negativisticky odmítá 

požadavky. Žák akceptuje učitele pouze tehdy, jestliže mu něčím imponuje. Je ochoten 

si učitele vážit na základě jeho vlastností a chování. Tyto imponující vlastnosti by měli 

zahrnovat především stabilitu názorů, emocí a spravedlnost (Vágnerová, 2001).  

Čáp a Mareš (2001) považují za důležitý úkol v tomto období, aby se jedinec začlenil 

do skupiny vrstevníků a navázal trvalejší kamarádské vztahy. Učí se navazovat 

komunikaci a vztah, vcítit se do druhého, vzájemně si pomáhat, spolupracovat, a tím 

upevňovat a udržovat vztah. Jestliže je akceptován skupinou vrstevníků, přináší mu to 

uspokojení, jistotu, kladné hodnocení, na jehož podkladě může budovat sebehodnocení. 

Mladiství se identifikuje se skupinou vrstevníků, přejímá její názory a normy. Dochází 

k vývoji intelektu a objevují se znaky abstraktního myšlení. Rychtecký a Fialová (2002) 

uvádí, že se rozvíjí nejen abstraktní myšlení, ale i paměť, zvyšuje se rychlost učení a 

snižuje počet potřebných opakování.  

Nejistotu v odhadu vlastních možností zakrývá vychloubáním a siláctvím. Začíná se 

účastnit společenského života (škola, zájmové kroužky, sportovní oddíly) a vytváří si i 

nové společenské vztahy. Trenér či učitel by měl být spíše starším zkušenějším 

přítelem, otevřeným a chápajícím (Dovalil, 2009).  

Perič (2008) Jedinec začíná být do jisté míry samostatný a prosazuje svůj názor. V této 

fázi si jedinec vytváří hluboké zájmy, které mohou být základem příští volby povolání. 

Před začátkem puberty se děti projevují spíše extrovertně a charakterizuje je např. 

agresivní chování, násilí, bezohlednost, opozice, touha po moci a prosazení se ve 
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skupině. V dalším období pak dochází většinou ke změně v introvertní projevy. 

Formuje se vztah ke sportu, jako k činnosti, která může přinést značné uspokojení. 

Rychtecký a Fialová (2002) uvádí, že sportující pubescenti mají méně studijních 

problémů i menší procento výskytu společensky nežádoucího chování.  

Pohybový vývoj 

Rychtecký a Fialová (2002) uvádí, že rychlé a nerovnoměrné růstové změny v průběhu 

pubescence mohou vést k diskoordinačním projevům. Dovalil (2009) poukazuje, že 

celkový nerovnoměrný vývoj ovlivňuje pohybové možnosti. Pokračuje přirozený 

vzestup výkonnosti a s přibývajícím věkem se zvětšují rozdíly mezi chlapci a děvčaty. 

Osvojování nových pohybů a zdokonalování již osvojených pohybů se většinou 

uskutečňuje tak rychle a efektivně jako nikdy později. Nervový systém umožňuje 

komplexní rozvoj rychlostních schopností. Dítě nesmíme extrémně vyčerpávat 

nepřiměřenou zátěží, jako např. anaerobní činností delšího trvání nebo používání 

těžkých břemen při silovém tréninku. 

Tělesná výkonnost stále nedosahuje svého maxima a schopnost přizpůsobení je dobrá. 

Vývoj a růst nadále pokračuje a není ještě ukončen, ačkoliv blíží ke svému konci. 

Osifikace kostí stále limituje výkonnost a zůstává nadále omezujícím činitelem pohybu. 

Pohyby začínají být více účelné, ekonomické a přesné. Na vysoké úrovni je schopnost 

anticipace vlastních pohybů i pohybů ostatních účastníků (např. ve sportovních hrách). 

Důležitým rysem pro toto období je rychlé chápání, schopnost učit se novým 

pohybovým dovednostem a také dobrá přizpůsobivost na měnící se podmínky. Viděnou 

pohybovou dovednost, kterou děti chápou jako celek, jsou schopny realizovat ihned 

a motorické učení probíhá „na první ráz“. V pubertě může dojít ke koordinačnímu 

zhoršení a také ke zhoršení schopnosti přesnosti a plynulosti pohybů (Perič, 2008). 
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2.2 Etapy plavecké výuky 

Optimálně plaveckou výuku rozkládáme do třech plaveckých etap, které se vzájemně 

ovlivňují a navazují na sebe. Jedná se o přípravnou, základní a zdokonalovací 

plaveckou výuku (Bělková, 1998).  

2.2.1 Přípravná plavecká výuka 

Bělková (1998) upozorňuje, že důležitým úkolem přípravné etapy, je všestranná 

adaptace dětí na vodní prostředí. Dále se zmiňuje i o zvládnutí plaveckých dovedností. 

Dle Čechovské, Milera (2008), patří k těmto dovednostem především: plavecké dýchání 

(výdechy pod hladinou), plavecká poloha (vznášení a splývání ve vodě, dovednost 

zaujmout hydrodynamickou plaveckou polohu), pády (pády a skoky do vody), orientace 

ve vodě (ponoření a potápění), rozvoj pocitu vody (vnímání vodního prostředí a dílčích 

záběrových pohybů). Je důležité, aby si každý jedinec osvojil tyto dovednosti, protože 

jsou předpokladem pro následný nácvik plaveckých pohybů jednotlivých plaveckých 

způsobů. Jestliže se zanedbají, dojde pouze k jednoduchému osvojení plaveckých 

pohybů a k nejisté lokomoci.  

Čechovská, Miler (2001) dále uvádí, že přípravná plavecká výuka může probíhat 

v raném věku, ale i u dospělého začátečníka. Důležité v této etapě je nejen rozvoj 

plaveckých dovedností, ale i nácvik některého z plaveckých způsobů. Snažíme se naučit 

techniku plaveckých způsobů v základní, velmi jednoduché struktuře.  

Prostředkem této etapy mohou být hry, které napomáhají při adaptaci na vodní prostředí 

(Bělková, 1998). Jako hlavní prostředek výuku uvádí Bank (1991) v přípravné plavecké 

výuce hru. Hra je nejvhodnější formou, jak seznámit děti s vodním prostředím a 

se silami, které na lidské tělo ve vodě působí. Macejková (2005) dokonce nazývá tuto 

etapu, jako „škola hrou“. Upřednostňuje jednoduché pohybové úlohy a pravidla, při 

kterých využíváme krátkých básniček. Střídáme cvičení s plaveckými pomůckami a bez 

nich, tak aby se jedinec přirozeně adaptoval na vodní prostředí.  

Harmer, Lowden, Marks (2001) se zmiňují, že využití pomůcek může být velmi 

užitečné a umožní začátečníkům vykonávat požadované činnosti s menší únavou. 

U bázlivých žáků mohou nadlehčovací pomůcky dopomoct udržet plaveckou polohu. 

Použití různých nadlehčovacích pomůcek je důležité, ale závislost na nich by měla být 

snížena a odstraněna co nejdříve. Dále také uvádí, že zábavné aktivity a hry jsou 
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nezbytnou součástí ve vzdělávání. Dítě se soustředí na herní činnost a nevěnuje tak 

pozornost případnému strachu z vody. Při výběru her by měl učitel zvážit věk a 

schopnosti každého člena skupiny, počet účastníku, vodní prostředí a podmínky.  

Hoch (1991), Ružbarský, Turek (2003) upozorňují, že hra je sice vhodným prostředkem 

pro seznámení dětí s vodním prostředím, ale neměla by se zařazovat na úkor vlastního 

plaveckého nácviku. Je zapotřebí střídat cvičení vyžadující soustředěnou pozornost 

s uvolněním. Jestliže učitel věnuje veškerou pozornost seznámení s vodou pomocí her, 

zaostává nácvik plaveckého pohybu.  

2.2.2 Základní plavecká výuka 

V následující etapě jde již především o motorické učení s cílem naučit děti alespoň 

jeden plavecký způsob. Probíhá zpravidla na 1. stupni ve 2. až 4. ročníku ZŠ 

(Bělková, 1998).  

Bank (1991) i Bělková (1994) se shodují v tom, že v základní plavecké výuce by se 

měly děti naučit jedním plaveckým způsobem a měly by být schopni tímto naučeným 

způsobem uplavat alespoň 25 metrů. Dále se zmiňují, že v této fázi využíváme 

analyticko-syntetický postup výuky, který spočívá v samostatném a odděleném nácviku 

paží, nohou, dýchání apod. (lze nazvat také jako prvkové plavání), které postupně 

spojujeme v pohybový celek, který můžeme označit jako plavecká souhra.  

Čechovská, Miler (2001) uvádí, že učit vcelku neboli nápodobou se vyplatí u menších 

dětí, u kterých učíme celou souhru plaveckého způsobu a to nejprve bez dýchání. 

U starších dětí a dospělých je lepší spíše využít výuku po částech a postupné spojování 

prvků techniky do celků.  

Hoch (1991) upozorňuje, že nacvičujeme odděleně pouze do relativní dokonalosti. 

Jestliže dojde k delšímu opakování jednotlivých pohybů, mohou se upevnit 

jako samostatné pohybové návyky, které se pak obtížně spojují v celek. Je tedy 

efektivní, aby se zkoušela i souhra plaveckého způsobu.  

Stloukalová a Roztočil (2001), Talpa (1990), považují za důležité, aby jedinec 

v základní plavecké výuce zvládnul základní plavecké dovednosti a také by se měla 

zlepšit jejich kvalita. Dalším cílem je osvojit si první plavecký způsob a seznámil se 

základy dalšího plaveckého způsobu.  
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2.2.3 Zdokonalovací plavecká výuka 

Po základní plavecké výuce, bychom měli navázat na zdokonalovací výuku. Cílem této 

výuky je posílit techniku plavání prvním způsobem a rozšířit plavecké vzdělání. Dále 

bychom se měli věnovat seznámení s dalšími plaveckými způsoby, dovednostmi 

z aplikovaného plavání (např. záchranné a zdravotní plavání) a rozvíjet pohybové 

schopnosti ve  vodě (Čechovská,  Miler, 2001).  

Zdokonalovací plavecká výuka by se měla uskutečnit na 2. stupni ZŠ v rámci tělesné 

výchovy. Předpokládá se alespoň částečné zvládnutí jednoho plaveckého způsobu 

a osvojení si dalších plaveckých dovedností a způsobů. Úkolem této etapy je zajistit 

rozvoj vytrvalostní plavecké výkonnosti, zdokonalovat již osvojené plavecké techniky 

a plavecké dovednosti, případná oprava chybných návyků. Cílem etapy je vychovávat 

žáky k zodpovědnosti a zprostředkovat radostné zážitky, které motivují k pravidelné 

plavecké činnosti (Bělková, 1998). 

Bank (1991) považuje za důležité, aby si ve zdokonalovací etapě žáci zdokonalili první 

plavecký způsob, naučili se další plavecké způsoby, případně je zdokonalily. Žáci by se 

měli seznámit s plaveckými dovednostmi a činnostmi, které napomáhají upevnit 

adaptaci na vodní prostředí a zvyšují plaveckou zdatnost. Za nutné také považuje 

seznámit žáky se základními dovednostmi pro záchranu tonoucího. 

Macejková (2005), Bank (1991), Bělková (1994) považují za konečný cíl 

zdokonalovací etapy bezpečně uplavat jedním plaveckým způsobem minimální 

vzdálenost 200 m. 

Čechovská (2003) považuje za důležité dosáhnout komplexní plavecké dovednosti, se 

zařazením nácviku prvků záchranného a kondičního plavání, s možností využití prvků 

plaveckých sportů a zdravotního plavání. 

Čechovská, Miler (2001) uvádí, že v České republice je zažitá zvyklost považovat za 

plavce toho, kdo souvisle uplave vzdálenost 200 m a to bez zjevných známek vyčerpání. 

„Překonání této vzdálenosti již předpokládá poměrně dostatečnou úroveň plavání“. 
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2.3 Diagnostika plavecké úrovně 

Za plavce v současné době považujeme jedince, který je schopný uplavat 200 m a to bez 

zjevných známek vyčerpání. Vyskytuje se zde však otázka, zdali pouze uplavaná 

vzdálenost 200 m stačí k tomu, abychom jedince mohli posuzovat jako plavce. Plavecká 

způsobilost se dá posuzovat z několika různých hledisek a můžeme se také často setkat 

s odlišnými názory. Pro tuto práci jsme si vybrali tři kritéria plavecké úrovně, kterými 

jsou: uplavaná vzdálenost, plavecká technika a základní plavecké dovednosti.  

2.3.1 Hodnocení plavecké úrovně na základě uplavané vzdálenosti 

Jak jsme se již zmiňovali, plaveckou způsobilost lze hodnotit z několika různých 

hledisek. Mezi obvyklé způsoby, jak hodnotit plaveckou úroveň, je orientace na 

souvisle uplavanou vzdálenost. V těchto testech nemusíme brát ohled na technickou 

úroveň plaveckého způsobu či na čas potřebný k uplavání dané vzdálenosti.  

Jeden z testů, který se orientuje na souvisle uplavanou vzdálenost, se nazývá Cooprův 

plavecký test. Tento test hodnotí plaveckou úroveň a aerobní zdatnost ve vodě pro 

jedince od 13 let věku až do 60 let a více. Jedná se o 12minutové souvislé plavání, při 

kterém je možno plavat libovolným způsobem a odpočívat podle potřeby, ale měli 

bychom se snažit o maximální výkon. Pomocí stanovených hodnot, si jedinec může 

ověřit svou plaveckou zdatnost (Cooper, 1986). 

Čechovská, Miler (2008) dále uvádí, že za plavce považujeme jedince, který uplave 200 

m bez zjevných známek vyčerpání, ale je také zapotřebí, aby jedinec zvládnul základní 

plavecké dovednosti, konkrétně se jedná o pád do hluboké vody. Z tohoto důvodu jsme 

zařadili pád do vody, jako požadavek pro zahájení plavání. Tento požadavek nemusel 

být splněn, pokud jedinci pád do vody nezvládali, nebo k tomu nebyly vytvořeny 

podmínky.  

Důležitou roli k překonání vzdálenosti přisuzují také k věku jedince. Hodnocení 

plavecké úrovně dle uplavané vzdálenosti s ohledem na věk uvádíme v tabulce č. 1. 
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Tab. 1  Orientační hodnocení podle uplavané vzdálenosti (Čechovská, Miler, 2008) 

Dětská populace do 10 let Dospělá populace 

100 m a více plavec 200 m a více plavec 

do 100 m částečná znalost 

plavání 

do 200 m  částečná znalost 

plavání 

méně než 10 m začátečník méně než 10 m začátečník 

Hoch (1987) in Jursík (1980) uvádí jako hlavní kritérium plavecké způsobilosti 

uplavanou vzdálenost v závislosti na věku jedince. Rozlišuje věkové skupiny, ke kterým 

přiřazuje určitou vzdálenost, kterou musí uplavat, abychom je mohli považovat za 

plavce. Tyto kritéria najdeme v tabulce č. 2. 

Tab. 2  Hodnocení uplavané vzdálenosti v závislosti na věku 

jedince (Hoch 1987,  in Jursík 1980) 

Věk Plavecká vzdálenost 

do 7 let 10 m a více 

od 7 do 14 let  50 m a více 

nad 14 let 100 m a více 

Macejková (2005) upozorňuje, že neexistuje na Slovensku jednotná směrnice pro 

hodnocení plavecké způsobilosti školské populace, ale aplikují se plavecké testy, které 

byly zavedené asi před 20 lety.  

Tab. 3  Hodnocení plavecké způsobilosti na Slovensku (Macejková, 2005) 

Typ školy Plavecká vzdálenost 

1. stupeň ZŠ (1. -4. třída) 25 m libovolným způsobem 

2. stupeň ZŠ (5. -9. třída) 25 m – 50 m libovolným způsobem 

střední školy 50 m – 100 m libovolným způsobem 

vysoké školy, akademie 100 m libovolným způsobem 
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2.3.2 Diagnostika plavecké techniky 

Osvojit si techniku plavání je důležitým předpokladem pro rozvoj a ekonomiku plavání. 

Technika plavání prošla dlouholetým vývojem až po současné plavání, které nám 

umožňuje co nejekonomičtější pohyb ve vodě s cílem překonat určitou vzdálenost 

co nejrychleji. Z tohoto důvodu jsme zvolili techniku plaveckých způsobů, jako další 

možné kritérium pro hodnocení plavecké úrovně.  

S osvojením plavecké techniky je vhodné začít již v dětském věku, musíme však 

zohlednit věkové zvláštnosti jedince. Puš (1996) uvádí, že plaveckou techniku rozvíjíme 

v základním plaveckém výcviku, nazývá ji základní plaveckou technikou a jedná se 

o hrubou formu provedení pohybu. Základní techniku nadále rozvíjíme 

ve zdokonalovací plavecké výuce, nácvikem jednotlivých dílčích pohybů, ale i celkové 

souhry až do definitivní formy provedení celého plaveckého způsobu.  

Osvojit si správnou techniku plavání ve smyslu kvality a efektivity provedení 

záběrových pohybů není důležité pouze ve sportovním plavání, ale také i pro 

plaveckou  výuku a to především v etapách základní a zdokonalovací výuky 

(Čechovská, 2006, www.ftvs.cuni.cz/elstudovna). Hlavatý (2001) in 

(Macejková,  Benčuriková, 2001) uvádí, že jedním z faktorů, který ovlivňuje úroveň 

plaveckého výkonu, je právě technika pohybu plavce ve vodě. Macejková (2005) 

upozorňuje, že musíme zohlednit při zdokonalování techniky např. věk, psychické 

předpoklady, individuální projev motorické docility, úroveň tělesného rozvoje a kvalitu 

koordinačních schopností. Při zdokonalování plavecké techniky se přiměřeně rozvíjí 

především také kondiční a koordinační schopností.  

Účinnost plavecké techniky lze obecně vyjádřit jako podíl plaveckého výkonu a stupně 

rozvoje pohybových schopností, jež jsou potřebný k výkonu (např. síly a vytrvalosti). 

Efektivita je také podmíněna parametry těla plavce, které jsou dány konstitučním typem 

jedince a nelze je většinou ovlivňovat (např. tělesná výška, hmotnost, délky, plochy 

a rozměry některých segmentů těla) (Hofer, 2006). 

Lucero (2008) uvádí, že cviky pro nácvik plavecké techniky jsou velmi užitečné pro 

pochopení ekonomického plavání. Jestliže se věnuje pozornost technice, zlepšuje se 

plavání a plavec se pohybuje ve vodě s menším úsilím. Jedinec pak ušetřenou energii 

může využít pro lepší a účinnější plavecký pohyb. Základem ekonomického plavání je 

solidní plavecká technika, která umožňuje minimalizovat aerodynamický odpor plavce.  

http://www.ftvs.cuni.cz/
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Podobně uvažuje i Guzman (2007), jež ve svém díle upozorňuje na důležitost plavecké 

techniky. Její zvládnutí zaručuje plaveckou rychlost s minimálním úsilím. Dále se 

zmiňuje o důležitosti např. správného dýchání a kopu, jelikož jsou rozhodujícím prvkem 

pro správnost plavání. Jestliže jedinec zvládne tyto dovednosti, cítí se pak ve vodě 

dobře a především je schopen udržet dobrou pozici těla.  

Ružbarský, Turek (2003) se zmiňují, že technika plavání je určitý způsob lokomoce, 

realizovaný ve vodě, na základě všeobecných anatomicko-fyziologických 

a psychologických předpokladů v souladu s biomechanickými zákonitostmi. 

Mezinárodní plavecká federace vymezuje čtyři plavecké způsoby: motýlek, znak, prsa a 

volný způsob, resp. kraul.  

Svozil (1997) vytvořil posuzovací škály pro mírně pokročilé až pokročilé plavce, které 

slouží k ověření úrovně osvojovaných pohybových dovedností. Jednotlivé položky 

posuzovací škály diagnostikují celý pohybový průběh plaveckého způsobu. Pozorujeme 

plavce při plavání a hodnotíme vybrané charakteristiky pomocí jednoduché rovnice ano 

x ne. Tyto posuzovací škály jsou vytvořené pro plavecký způsob znak, kraul, motýlek 

i prsa. U plaveckého způsobu znak, kraul pozorujeme přenášení paže nad vodou, vstup 

paže do vody, záběr paží pod vodou, práci dolních končetin, dýchání a souhru. Tyto 

výběrové charakteristiky sledujeme i u plaveckého způsobu motýlek, u kterého se ještě 

zaměřujeme na polohu hlavy. U plaveckého způsobu prsa sledujeme záběr paží pod 

vodou, práci dolních končetin, dýchání a souhru. Plavec může získat maximálně devět 

bodů, ale dosažení sedmi bodů lze klasifikovat jako výborně. Musí se však zohlednit 

mnoho faktorů (počáteční úroveň, věk, množství absolvované výuky atd.) a proto se 

nechává konečná klasifikace na hodnotiteli.  

V této práci jsme se zaměřili na plavecké dýchání, protože je důležitým předpokladem 

pro správné zvládnutí techniky. Plavecké dýchání patří mezi základní plavecké 

dovednosti a často se můžeme setkat s nezvládnutím této dovednosti. Z tohoto důvodu 

uvádíme plaveckou techniku a plavecké dýchání jako důležitá kritéria pro hodnocení 

plavecké úrovně.  

2.3.3 Hodnocení základních plaveckých dovedností 

Důležitým kritériem při posuzování plavecké způsobilosti jsou i základní plavecké 

dovednosti.  
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Podle Čechovské a Milera (2008) je důležité zvládnout základní plavecké dovednosti, 

protože jsou rozhodujícím předpokladem pro další rozvoj plavecké úrovně. Osvojení si 

základních plaveckých dovedností, je důležitým předpokladem pro následný nácvik 

plaveckých pohybů u jednotlivých plaveckých způsobů. Osvojení si dovedností by mělo 

proběhnout vždy, bez ohledu na věk, jen forma nácviku u dospělých a dětí bude odlišná. 

Kolik plaveckých dovedností musíme vlastně zvládnout a v jaké kvalitě, se 

u jednotlivých autorů liší.  

Lewin (1975) např. řadí k plaveckým dovednostem potápění, skoky do vody, splývání, 

plavecký záběr a dýchání. Giehrl, Hahn (2000) zařazují k základním plaveckým 

dovednostem dýchání, potápění, splývání, skákání. Talpa (1990) považuje za důležité, 

aby jedinec zvládl orientaci a potápění ve vodě, skoky do vody po nohách i hlavě, 

splývání na místě i z pohybu v obou polohách, dýchání do vody v klidu i za pohybu 

a také pohyb vpřed pomocí nohou, později i paží na úrovni 1. – 2. fáze motorického 

učení. Bělková (1998) uvádí ve své publikaci čtyři základní plavecké dovednosti: 

potápění, dýchání, splývání a orientace ve vodě. 

Čechovská (2003) zmiňuje, že základní plavecké dovednosti jsou často spojovány 

s přípravnou plaveckou výukou. Většinou za začátečníky, neplavce vnímáme děti 

v předškolním nebo mladším školním věku, není však výjimkou, že začátečník, 

neplavec může být i dospělý jedinec.  

Čechovská a Miler (2008) upozorňují na pět skupin dovedností, které se vzájemně 

prolínají, podmiňují a v pohybovém projevu se často spojují, proto není zapotřebí 

striktně dodržovat pořadí plaveckých dovedností.  

Pět skupin základních plaveckých dovedností dle Čechovské (2003): 

Do první skupiny patří dovednosti, spojené s plaveckým dýcháním, přičemž je důraz 

kladen na nácvik úplného, prohloubeného výdechu spojeného s celým potopením hlavy, 

(tj. potopení úst, učí a očí). Je zapotřebí zvládnout výdechy do vody opakovaně, 

a v určitém rytmickém režimu (krátký vdech, dlouhý, postupný a prohloubený výdech 

ústy i nosem).  

Druhou skupinou jsou dovednosti, které jsou spojené s plaveckou polohou, ve které se 

zaměřujeme na nácvik zaujmutí a stabilizaci splývavé polohy na prsou i zádech s výdrží 

a paže jsou ve vzpažení (splývavá poloha). Také nácvik tzv. floatingu, což znamená 

vznášení se ve vodě, sebezáchovné poloze. Dále nácvik dynamického splývání, nejdříve 
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na povel učitele (impulz k pohybu dá učitel), posléze se samostatným odrazem od stěny 

bazénu. Nesmíme zapomenout nacvičovat splývání v obou polohák, jak na prsou, tak i 

na zádech.  

Třetí skupinou jsou dovednosti spojené se zvládnutím orientace pod hladinou (otevření 

očí), dovednosti umožňující uvolněné potopení obličeje a dále celé hlavy ve vertikální 

poloze, jak po nohách, tak i střemhlav a dále zvládnutí přetáčivého pohybu ve vodě.  

Do čtvrté skupiny patří dovednosti spojené se zvládnutím vstupu do vody, jako základní 

pády a skoky do vody ze snížených poloh, ale i ze stoje.  

Pátou skupinou dovedností rozvíjíme vnímání vodního prostředí (rozvoj pocitu vody) 

a osvojení si prvků záběrových pohybů.  

Jak můžeme prověřit plaveckou úroveň? Jedno z možných komplexních cvičení, které 

prověří plaveckou úroveň, je skok do vody ze skokanského zařízení (z prkna ve výšce 1 

nebo 3 m, nemusí se jednat ani o skok střemhlavý). Nácvik bezpečného zvládnutí pádu 

patří k základním dovednostem a to již v programu baby plavání. Každý jedinec, by se 

měl ve vodě bez paniky zorientovat, měl by si uvědomit např. kde je hladina a kde dno 

(Čechovská, Miler 2008). 

Důležité je, abychom základní plavecké dovednosti neustále rozvíjeli. I když jsme již 

jistí plavci, zdokonalujeme plaveckou polohu, zlepšujeme koordinaci dýchání se 

záběrovými pohyby a rozvíjíme pocit vody (Čechovská, 2007). 
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2.4 Rámcový vzdělávací program 

2.4.1 Plavání v Rámcových vzdělávacích programech pro základní vzdělání 

Od 1. září 2007 se učí na našich školách podle Rámcového vzdělávacího programu pro 

základní vzdělání (dále jen RVP ZV). Tento RVP ZV jednotlivé školy zpracovaly do 

svého Školního vzdělávacího programu, podle kterého se uskutečňuje výuka na 

jednotlivých školách.  

Rámcový vzdělávací program (dále jen RVP) je otevřený dokument, který je často 

obnovován podle měnících se potřeb společnosti. Vychází z nové strategie vzdělání 

v České republice, která zdůrazňuje klíčové kompetence. Rámcové vzdělávací 

programy formulují požadavky stanovené pro absolventy jednotlivých etap vzdělání a 

vymezují vzdělávací obsah a vše co je společné a nezbytné v povinném základním 

vzdělání žáků. 

Základní vzdělání na 1. stupni je založeno na vzájemném respektování, poznávání a 

rozvíjení individuálních potřeb podle možností a zájmů každého žáka.  

Základní vzdělání na 2. stupni pomáhá žákům získat vědomosti, dovednosti a návyky, 

které jim umožňují vytvářet takové hodnoty a postoje, které vedou k uvážlivému a 

kultivovanému chování, zodpovědnosti, dodržování a respektování práv a povinností 

občana.  

Obsah vzdělávání na základních školách je v RVP ZV rozdělen do devíti vzdělávacích 

oblastí, které jsou tvořeny jedním nebo více obory. V této práci se však zaměříme pouze 

na oblast „Člověk a zdraví“, protože tělesná výchova (plavání) spadá pod tuto oblast. 

V činnostech, ovlivňující úroveň pohybových dovedností pro 1. stupeň, je zařazeno 

plavání neboli základní plavecká výuka, která obsahuje poznatky z hygieny plavání, 

adaptace na vodní prostředí, základní plavecké dovednosti, jeden plavecký způsob 

(plavecká technika), prvky sebezáchrany a dopomoci tonoucímu.  

Na 2. stupni ZŠ je plavání zahrnuto do výuky podle podmínek školy, přičemž by měla 

být zahájena zdokonalovací plavecká výuka, která je zaměřená na osvojení si dalších 

plaveckých dovedností, dalšího plaveckého způsobu, dovedností záchranného a 

branného plavání, prvky zdravotního plavání a plaveckých sportů a na rozvoj 
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vytrvalosti. Pokud by však neproběhla základní plavecká výuka, musí předcházet 

adaptace na vodní prostředí a základní plavecké dovednosti (Balada a kol., 2007). 

2.4.2 Informace MŠMT ČR k organizaci plavecké výuky na 1. stupni  

V roce 2005 MŠMT schválilo vyhlášku č 48/2005 Sb., o základním vzdělání 

a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve které je stanoveno 

v § 2, bod 3, že „plaveckou výuku lze realizovat v souladu se školním vzdělávacím 

programem, z pravidla ve dvou po sobě následujících ročnících prvního stupně 

v rozsahu nejméně 20 vyučovacích hodin během jednoho ročníku“ 

(Vyhláška č. 48, 2005). 

Zde bychom chtěli poukázat na výhody vlastního bazénu školy, protože žáci nejsou 

omezeni pouze na 20 hodin ročně. Výuka probíhá každý týden a jednotlivé lekce 

netrvají 90 minut, jak to často bývá u škol, které na plaveckou výuku dojíždí. 

Devadesáti minutová lekce může být častou příčinou negativního vztahu k vodnímu 

prostředí či může u některých dětí mladšího školního věku docházet k frustraci. 

Koncentrace bývá sice u těchto dětí lepší než v předškolním věku, ale jestliže dojde 

k prochládání, dítě se přestává soustředit na pokyny učitele a vodní prostředí vnímá jako 

nepříjemné.  

Plavecká výuka probíhá na těchto školách jednou týdně po dobu 45 minut. Výuka 

plavání začíná už v první třídě a končí v deváté, což je ideální předpoklad pro to, aby 

zvládl základní plavecké dovednosti a osvojil si jednotlivé techniky plaveckých 

způsobů. 
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2.5 Metodické pokyny k bezpečnosti a ochraně zdraví dětí, žáků a studentů 

ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT 

Čl. 14 Výuka plavání 

(1) Plavecká výuka se uskutečňuje v zařízeních k tomu určených. Povinností ředitele 

školy je ověřovat dodržování hygienických podmínek ze strany zařízení, odbornou 

úroveň poskytované výuky plavání, podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany žáků. 

V plavecké výuce se třída na základní škole, dále jen ZŠ rozdělí na skupiny a každou 

skupinu vede jeden vyučující. Počet plavců na jednoho vyučujícího je maximálně 15, 

jestliže se jedná o žáky-neplavce, tak se počet snižuje na 10. Pro žáky škol a tříd se 

speciálními vzdělávacími potřebami se počet řídí zvláštním předpisem (30). 

Pedagogický pracovník má celkový přehled o všech žácích, kteří se účastní výuky. 

Pravidelně provádí překontrolování počtu žáků v průběhu výuky a totéž provádí při 

jejím zakončení. Součástí je i kontrola a přehled o prostoru výuky. 

(2) Zvláštní péče se věnuje neplavcům. Vyučující pedagogický pracovník volí 

odpovídající hloubku bazénu a jejich výcvik se provádí podle možnosti odděleně 

v bazénu. 

(3) Pedagogičtí pracovníci, kteří žáky na výuku plavání doprovázejí, nesou odpovědnost 

za bezpečnost žáků při výuce plavání, která je realizována mimo školu. 

(4) Za bezpečnost žáků při plavecké výuce ve školách, odpovídají pedagogičtí 

pracovníci, kteří žáky na plaveckou výuku doprovázejí, do doby než předají žáky 

pedagogickým pracovníkům, kteří výuku vedou. Doprovázející pedagogický pracovník 

je celou dobu přítomen na výuce plavání. Jestliže se využívá cizích zařízení k plavecké 

výuce je nutno upravit dohodu tak, aby byly jasné povinnosti zaměstnanců 

zúčastněných stran, týkající se odpovědnosti za bezpečnost žáků při plavecké výuce.  

(5) Jestliže nemůže být v průběhu výuky zachován náležitý přehled o všech jeho žácích 

(účastnících), pedagogický pracovník plaveckou výuku přeruší (MŠMT, 2005). 
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3 Problém, cíl, úkoly, hypotézy 

3.1 Cíl práce  

Cílem práce je získat ucelený pohled na plaveckou úroveň žáků základních škol 

s pravidelnou plaveckou výukou v okrese Chomutov, pomocí testu souvislého plavání. 

3.2 Úkoly práce 

Pro ověření hypotéz a splnění cílů práce byly stanoveny jednotlivé úkoly. 

1. Prostudovat odbornou literaturu a provést literární rešerše. 

2. Vyhledat základní školy s vlastním bazénem. 

3. Stanovit kritéria pro posouzení plavecké úrovně.  

4. Realizovat šetření na vybraných školách. 

5. Zpracovat získaná data. 

6. Na základě výsledků posoudit plaveckou úroveň žáků. 

7. V závěrech shrnout řešenou problematiku. 

3.3 Hypotézy  

Pro práci jsme si zvolili tyto hypotézy:  

1. Předpokládáme, že průměrně uplavaná vzdálenost se bude v postupových 

ročnících zvyšovat.  

2. Předpokládáme, že víc jak polovina žáků z celkového počtu pozorovaných 

probandů, bude považována za plavce, tzn., že uplave souvisle 200 m bez 

přerušení.  

3. Předpokládáme, že nejčastěji zvoleným plaveckým způsobem pro zahájení testu 

souvislého plavání na 200 m bude kraul.   
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4 Metodologie práce 

Metodologický princip naší práce vychází ze stanoveného cíle, kterým je zjistit 

plaveckou úroveň žáků základních škol s vlastním bazénem v okrese Chomutov. 

Pro volbu metody jsme vycházeli z teoretických poznatků a reálných možností 

výzkumu. Šetření jsme realizovali metodou pozorování.  

Výzkum jsme realizovali na žácích základních škol s vlastním bazénem. Šetřeni byli 

žáci prvních až devátých tříd ve školním roce 2011/2012.  

4.1 Popis testové situace 

Testová situace 

 uplavat individuálně maximálně možnou vzdálenost, nejvíce 200 m. 

Instrukce pro žáky 

 plavání zahájit na pokyn examinátora skokem z okraje bazénu nebo z vody 

odrazem od stěny 

 plavat individuálně zvoleným plaveckým způsobem (kraul, znak, prsa, 

motýlek), změna plaveckého způsobu možná 

 obrátky realizovat nespecifikovaným dotekem o stěnu bazénu. 

Žáci nesměli využívat žádné plavecké pomůcky ani přerušit plavání nebo si stoupat či 

chodit po dně bazénu. Každý testovaný byl před zahájením souvislého plavání řádně 

informován tak, aby nedocházelo k případným problémům během testování. 

Sledovaná kritéria šetření 

 škola, ročník, pohlaví 

 uplavaná vzdálenost [m] 

 skok do vody (ANO/NE) 

 plavecké dýchání – výdech do vody (ANO/NE) 

 volba plaveckého způsobu, případně změnu způsobu. 
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4.2 Metody práce 

Termín metoda pochází z řeckého slova methodos, přeloženo jako „cesta“, cesta za 

něčím nebo postup. Metoda představuje komplex různých postupů a praktických 

operací, které umožňují získání vědeckých poznatků (Ochrana, 2009). 

Metody získání dat 

V této práci využijeme kvantitativní i kvalitativní typ výzkumu. Kvantitativní výzkum 

pracuje s číselnými údaji, při kterém se zjišťuje určité množství, rozsah nebo frekvence 

výskytu jevů, resp. jejich stupeň. Číselné údaje lze matematicky zpracovávat, buď je 

můžeme sčítat, vypočítat jejich průměr, vyjádřit je v procentech nebo použít další 

metody matematické statistiky (Gavora, 2010). Kvalitativní výzkum se zaměřuje na 

interpretaci subjektivních názorů jednotlivců a skupin a na popis chování a jednání. 

Je vhodný především, jestliže je cílem porozumět subjektivním zkušenostem jedinců 

nebo skupiny, působení kulturních, sociálních a politických faktorů a interakcí mezi 

jedinci a prostředím (Hendl, 2005). 

Základní námi využitou metodou se stalo pozorování, které patří k nejzákladnějším 

technikám sběru dat. Charakteristické pro pozorování je plánovitost a systematičnost a 

důležité je přesné a jasné definování objektu pozorování. Pozorování lze také chápat 

jako sledování určité činnosti lidí, záznam této činnosti, její analýzu a vyhodnocení 

(Gavora, 2010). 

Metody zpracování dat 

Obsahová analýza dat bude použita při rozboru obsahu dokumentů dané problematiky, 

vycházející z poznatků získaných studiem literatury. Po zpracování veškerých 

informací, aplikujeme metodu analýzy, syntézy a metodu komparativní neboli metodu 

porovnávání podobnosti. Důležitou součástí práce je také statistické zpracování 

výsledků, pomocí statistických metod. 

Metoda komparativní, česky lze termín komparativní nazvat jako srovnávání nebo 

porovnávání. Pomocí této metody lze nalézt podobné nebo odlišné prvky celku a jedná 

se o zjišťování kvantitativních a kvalitativních podobností a rozdílů. V našem případě 

budeme porovnávat výsledky dvou či více pozorování z čehož na závěr budeme 

vyvozovat závěry (Ochrana, 2009). 
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Analýzu Hendl (2005) popisuje jako metodu, která rozděluje celky na komponenty 

a zkoumání těchto komponent, jak fungují jako samostatné prvky a jaké jsou mezi nimi 

vztahy. Syntézu autor naopak charakterizuje procesem opačným, tzn. spojením či 

složením částí do celku a popis hlavních organizačních principů, kterými se tento celek 

řídí v závislosti na jeho částech.  

4.3 Charakteristika výzkumného souboru 

Zkoumaným souborem byli žáci prvních až devátých tříd ze ZŠ Jirkov, ZŠ Kadaň a 

ZŠ Klášterec nad Ohří. Na ZŠ Jirkov bylo testováno 255 žáků, na ZŠ v Kadani se 

účastnilo 201 žáků a na ZŠ v Klášterci nad Ohří bylo šetřeno 282 žáků. Celkový počet 

měřených probandů činil 738 žáků. 

Testování na všech třech základních školách bylo zahájeno vždy týden po zahájení 

plavecké výuky, která byla limitována zprovozněním bazénu na školách. 

ZŠ Klášterec nad Ohří realizovala plaveckou výuku už od konce září (provoz bazénu do 

konce dubna), na ZŠ v Kadani začala výuka na konci listopadu a na Jirkovské ZŠ 

začátkem prosince (provoz bazénu do konce června). 

Testovaní žáci na šetřených školách mají plaveckou výuku od první třídy a pokračují 

v ní až do ukončení povinné školní docházky. Výuka plavání v rámci hodin tělesné 

výchovy probíhá jednou týdně v rozsahu 45 minut a vedou jí učitelé tělesné výchovy, 

učitelé prvního stupně nebo kvalifikované lektorky plavání.  

4.4 Sledované období 

Výzkum byl prováděn na základních školách v okrese Chomutov ve školním roce 

2011/2012. Celková doba testování žáků základních škol trvala tři týdny. Na každé 

škole probíhalo testování pět dnů. Na ZŠ v Klášterci nad Ohří byl sběr dat realizován 

od 26. 9. 2011 do 30. 9. 2011, na ZŠ v Kadani od 21. 11. 2011 do 25. 11. 2011 a 

poslední měření proběhlo na ZŠ v Jirkově od 5. 12. 2011 do 9. 12. 2011. 

4.5 Organizace výzkumu 

Každá ze škol, kde byl výzkum proveden, má svůj plavecký bazén, který využívá pro 

výuku plavání. Délka jednotlivých bazénů se lišila, ale postup při měření byl na všech 

těchto školách stejný. 
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Děti byly šetřeny v ročníkových třídách. Měření se účastnili vždy tři examinátoři, 

autorka práce, lektorka nebo učitel plavání a instruovaná asistentka. Na každé měření 

byly připravené archivy pro zápis uplavané vzdálenosti a kvalitativních znaků plavecké 

lokomoce jednotlivých žáků. Zapisování do archivu prováděla autorka práce osobně. 

Pro přesnost měření byl bazén označen tak, aby bylo možné přesně určit délku 

odplavaných metrů. Před testovou situací byly poskytnuty žákům přesné informace 

k plavání. Testování se vždy účastnili nejvíce tři probandi. Test pro žáky skončil tehdy, 

jakmile se zastavili a postavili se na dno bazénu, nebo na konci bazénu oznámili, že 

nemají dostatek sil k pokračování v testu souvislého plavání. Po zapsání uplavaných 

metrů, žák opustil bazén. Při testování se vždy počkalo, až daná skupina tří žáků ukončí 

plavání. Následná skupina zahájila plavání opět až na pokyn učitele. 

Specifická deskripce podmínek testu dle jednotlivých škol 

2. ZŠ Jirkov 

Měření se uskutečnilo v období od 5. 12. 2011 do 9. 12. 2011. Časové rozmezí 

měřeného testu bylo pět dní, během kterých byly měřeny jednotlivé třídy od prvních až 

po deváté ročníky základní školy. Testování se provádělo na 17-ti metrovém bazénu 

a k dispozici bylo pět drah. Součástí každé dráhy byl startovní blok. 

1. ZŠ Kadaň 

Tento test probíhal od 21. 11. 2011 do 25. 11. 2011. Stejně jako na 2. ZŠ v Jirkově, 

trvalo měření žáků pět dní, a to od pondělí do pátku. Jediným rozdílem mezi těmito 

školami, byla velikost bazénu, která v případě 1. ZŠ Kadaň činila 12,6 metrů. Dalším 

omezením byla hloubka bazénu, a proto bylo plavání zahájeno vždy z vody.  

1. ZŠ Klášterec nad Ohří 

Měření na ZŠ v Klášterci nad Ohří probíhalo od 26. 9. 2011 do 30. 9. 2011 a obdobně 

jako u předešlých škol trvalo pět dní. Testování dané školy se provádělo na bazéně 

dlouhém 17 metrů. Tento bazén měl k dispozici pět drah, pro účel testu byly využity 

pouze tři.  
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4.6 Záznam, zpracování a vyhodnocování 

Pro zápis výsledků plavání jednotlivých žáků byl vytvořen arch v programu Microsoft 

Excel, do kterého se dané údaje zapisovaly. Po elektronizaci záznamů byly data 

zpracovány tabelačně a graficky.  
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5 Výsledková část 

Šetření žáků ZŠ bylo realizováno ve školním roce 2011/2012. Jednalo se o žáky 

základních škol v okrese Chomutov s vlastním bazénem. Zkoumání stanovené 

problematiky plavecké úrovně probíhalo u žáků prvních až devátých tříd.  

Ve výsledkové části jsme shrnuli veškerá data, která jsme při pozorování zjistili. 

Zaměřili jsme se především na porovnávání jednotlivých škol, ale i dívek a chlapců a 

také jsme porovnávali jednotlivé ročníky. Dále jsme ve výsledkové části shrnuli i 

plavecké dovednosti, a to plavecké dýchání a skok do vody. Pomocí dat jsme 

vyhodnotili i průměrně uplavanou vzdálenost a plavecký způsob, který byl nejčastěji 

zvolen pro zahájení plaveckého testu. Z těchto dat jsme také mohli vyhodnotit, který 

plavecký způsob preferovali chlapci a který dívky a také jsme zaznamenali, kolik žáků 

bylo schopno doplavat plavecký test souvislého plavání jedním plaveckým způsobem. 

5.1 Zkoumaný soubor 

Šetření se zúčastnilo 738 žáků tří základních škol z okresu Chomutov. Tabulka 4 

v přehledu ukazuje, že nejvíce žáků bylo sledováno na 1. ZŠ Klášterec nad Ohří. 

Celkově testováním prošlo více dívek než chlapců. 

Tab. 4  Počet sledovaných žáků ve školách 

Počet sledovaných žáků 

Škola Chlapci Dívky Celkem 

2. ZŠ Jirkov 125 130 255 

1. ZŠ Kadaň 98 103 201 

1. ZŠ Klášterec nad Ohří 133 149 282 

Celkem 356 382 738 

Graf 1 vyhodnocuje počty šetřených žáků v jednotlivých ročnících. Znatelný je mírný 

pokles počtu testovaných žáků, kteří navštěvovali druhý stupeň základních škol. Např. 

průměrný počet žáků v devátých ročnících byl na školách pouze 14 žáků, v prvních 

ročnících 36 žáků. Příčinou zaznamenaného trendu byl celkový nižší počet žáků ve 

vyšších ročnících, ale také větší počet aktuálně necvičících žáků v době testování. Na 

prvním stupni byla neúčast výjimkou.  
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Graf 1  Počet testovaných žáků v ročnících 

5.2 Vyhodnocení uplavaných vzdáleností u žáků 

Kapitola je zaměřena na uplavanou vzdálenost všech žáků základních škol. Nejdříve se 

zaměříme na jednotlivé počty žáků, kteří byli schopni uplavat dílčí vzdálenosti 

od 0 m do 200  m.  

Tab. 5  Vyhodnocení uplavaných vzdáleností všech šetřených žáků (N= 738) 

Uplave 

Jirkov Kadaň Klášterec nad Ohří Celkem 

N % N % N % N % 

0 m 24 9 28 14 19 7 71 10 

1-25 m 36 14 65 32 40 14 141 19 

26-50 m 19 7 9 4 21 7 49 7 

51-75 m 10 4 8 4 6 2 24 3 

76-100 m 3 1 - 0 4 1 7 1 

101-125 m 2 1 3 1 3 1 8 1 

126-150 m 3 1 4 2 13 5 20 3 

151-175 m 3 1 10 5 16 6 29 4 

176-200 m 155 61 74 37 160 57 389 53 

Celkem 255 100 201 100 282 100 738 100 
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Tabulka 5 přehledně vyhodnocuje uplavané vzdálenosti všech šetřených probandů. Jak 

jsme již zjistili 53 % žáků je schopno uplavat vzdálenost 200 m, což je nejčastější 

vzdálenost, kterou žáci byli schopni uplavat. Vzdálenost (od 1 m do 25 m) byla 

zastoupena 141 žáky, tedy 19 %. Dále jsme vyhodnotili, že z celkového počtu 738 žáků 

je 71 neplavců, jelikož 10 % probandů neuplavalo žádnou vzdálenost. Nejvíce neplavců 

jsme zaznamenali v prvních ročnících. Nejstarší neplavec byl žák sedmého ročníku z 1. 

ZŠ Kadaň. Tento žák byl nováčkem školy, a proto můžeme předpokládat, že neměl 

dostatečně osvojené plavecké dovednosti, což mu bránilo k realizaci plavání.  

5.3 Vyhodnocení uplavané vzdálenosti – 200 m 

A. Výsledky sledovaných škol 

Kapitola 5.3 je zaměřena na uplavanou vzdálenost žáků základních škol. Zde se 

zaměříme na množství všech pozorovaných žáků, kteří byli schopni uplavat stanovenou 

vzdálenost 200 m. 

Tab. 6  Procento žáků, kteří uplavali souvisle 200 m 

Procento žáků splňujících 200 m  

Škola Chlapci Dívky Průměr 

2. ZŠ Jirkov 54 % 66 % 60 % 

1. ZŠ Kadaň 46 % 28 % 37 % 

1. ZŠ Klášterec nad Ohří 55 % 58 % 57 % 

Průměr 52 % 53 % 53 % 

Z tabulky 6 lze vyčíst, že víc jak polovina sledovaných probandů uplavala vzdálenost 

200 m. V tomto případě můžeme víc jak polovinu pozorovaných žáků označit za plavce, 

jelikož za plavce označujeme jedince, který je schopen uplavat vzdálenost 200 m. 

Z celkového počtu 738 žáků zaplavalo vzdálenost 200 m 388 žáků (53 %). 

Nejúspěšněji si vedli žáci na 2. ZŠ v Jirkově, v testu souvislého plavání na škole uspělo 

60 %  žáků. Výsledky žáků 1. ZŠ Klášterec nad Ohří byly srovnatelné, 200 m zvládlo 

uplavat 57 % žáků. Znatelný rozdíl v uplavání 200 m vzdálenosti zaznamenáváme u 

výsledku na 1. ZŠ v Kadani, úspěšnost žáků byla pouze 37 %.  
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Domníváme se, že odlišný výsledek na 1. ZŠ Kadaň mohl být způsoben především tím, 

že plavecká výuka na ZŠ v Jirkově a v Klášterci nad Ohří je organizována přímo 

lektorkami plavání, které byly školené a licencované. Na 1. ZŠ v Kadani plaveckou 

výuku na prvním stupni vedou třídní učitelé jednotlivých tříd. Na druhém stupni již na 

všech třech školách byla výuka řízena učiteli, kteří se mají aprobaci tělesná výchova. 

B. Porovnání dívek a chlapců 

Dalším poznatkem, kterého si lze všimnout, je úspěšnost dívek v testu souvislého 

plavání. Celkově uplavalo 200 m 53 % pozorovaných dívek a 52 % pozorovaných 

chlapců (tab. 6).  

Zaměříme-li se na porovnávání chlapců a dívek na jednotlivých školách je patrné, že 

úspěšnost chlapců na školách je víceméně velmi podobná, přestože u chlapců na 

1. ZŠ Kadaň zaznamenáváme mírný záporný rozdíl. Rozdíl úspěšnosti je však znatelný 

u dívek, respektive výsledek zaznamenaný na 1. ZŠ Kadaň. Pouze 28 % kadaňských 

dívek uplavalo 200 m oproti 66 % či 58 % dívek na dalších sledovaných školách. 

Vyrovnaná úspěšnost v uplavání 200 m v porovnání chlapců a dívek byla zaznamenána 

pouze na 1. ZŠ Klášterec nad Ohří, naopak na 2. ZŠ Jirkov i 1. ZŠ Kadaň byly dosažené 

výsledky chlapců a dívek rozdílné. 

C. Porovnání jednotlivých ročníků 

Z grafu 2 lze vyčíst procento žáků v jednotlivých ročnících, kteří byli schopni uplavat 

200 m. Z výsledků vyplynulo, že v prvním ročníku vzdálenost 200 m žádný žák 

neuplaval. Ve druhém ročníku lze pozorovat, že někteří žáci jsou již po roce plavecké 

výuky schopni tuto vzdálenost překonat. V následných ročnících tendence úspěšnosti 

stoupá.  
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Graf 2  Úspěšnost žáků při dosažení vzdálenosti 200 m v jednotlivých ročnících 

Změna trendu nastává v pátém ročníku, ve kterém byl zjištěn mírný pokles u žáků všech 

třech pozorovaných škol. Zhoršená úspěšnost trvá nejdéle na 1. ZŠ v Kadani, na které 

zaznamenáváme pokles až do 7. ročníku. Naopak na 2. ZŠ v Jirkově a 1. ZŠ Klášterci 

nad  Ohří od 6. třídy znovu zjišťujeme procentuální zvýšení počtu žáků, kteří jsou 

schopni uplavat 200 m. Pouze u 2. ZŠ Jirkov všichni žáci devátého ročníku uplavali 

200 m. Naopak na 1. ZŠ Kadaň v 8. a v 9. ročníku zůstává stálá poměrně nízká 

úspěšnost žáků na druhém stupni ZŠ (60 % žáků) při překonání 200 m. Příčiny menší 

úspěšnosti mohou být na 1. ZŠ v Kadani i v méně vhodných bazénových podmínkách 

pro plaveckou výuku starších dětí (menší, mělčí bazén). 

5.4 Plavecké dovednosti  

A. Skok do vody 

Během našeho pozorování, jsme se také zaměřili na realizaci skoku do vody, který je 

považován vedle uplavané vzdálenosti za další kritérium pro označení člověka plavcem. 

Provedení skoku nebylo specifikováno. Tabulka 7 nám přehledně vyhodnocuje žáky, 

kteří uplavali 200 m a zároveň test souvislého plavání zahájili skokem do vody. 

Můžeme si povšimnout, že žáci z kadaňské ZŠ, kteří uplavali 200 m, nezahájili test 

skokem do vody. Důvodem jsou nevhodné podmínky pro skok do vody, žáci museli 

zahajovat plavání přímo z vody.  
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Tab. 7  Počet žáků, kteří realizovali plavání skokem do vody 

Skok do vody 

Méně než 200 m 200 m 
Celkem 

Ne Ano Ne Ano 

Škola N % N % N % N % N 

2. ZŠ Jirkov 24 9 77 30 

 

0  154 60 255 

1. ZŠ Kadaň - - - - - - - - 201 

1. ZŠ Klášterec 

nad Ohří 
40 14 82 29 6 2 154 55 282 

Celkem 154 21 196 27 51 7 337 46 738 

Výsledky ukazují vysokou úroveň osvojení skoku do vody u žáků, kteří jsou zároveň 

schopni uplavat 200 m. Žáci na 2. ZŠ Jirkov, kteří uplavali 200 m, byli schopni zahájit 

plavecký test skokem do vody. 2 % dívek z 1. ZŠ Klášterec nad Ohří, které zahájily 

plavecký test přímo z vody, uvedlo osobní důvody pro neprovedení skoku do vody 

(kontaktní čočky, nenamočit vlasy). Tabulka 7 zahrnuje realizaci či nerealizaci skoku do 

vody pro celý šetřený soubor probandů. U žáků, kteří uplavali méně než 200 m je 

patrné, že úroveň osvojení skoku do vody je horší než u plavců, kteří vzdálenost 200 m 

uplavou.  

B. Plavecké dýchání 

Plavecké dýchání patří mezi základní plavecké dovednosti, které by měl žák ovládat 

jako součást lokomoce plavání. Sledovali jsme, zda žáci jsou při plavání schopni 

vydechovat do vody nebo zda plavou s hlavou nad hladinou. Tabulka 8 sledovanou 

dovednost dýchání zaznamenává u všech šetřených žáků. Zaměřili jsme se nejen na 

žáky, kteří uplavou 200 m, ale také na žáky, kteří uplavou méně než danou vzdálenost. 
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Tab. 8  Osvojení plaveckého dýchání u žáků 

Plavecké 

dýchání 

Méně než 200 m 200 m  

Celkem 
Ne Ano Ne Ano 

Škola N % N % N % N % N 

2. ZŠ Jirkov 74 29 27 11 15 6 139 55 255 

1. ZŠ Kadaň 112 56 15 7 36 18 38 19 201 

1. ZŠ Klášterec 

nad Ohří 
28 10 94 33 8 3 152 54 282 

Celkem 214 29 136 18 59 8 329 45 738 

Jestliže se zaměříme na žáky, kteří jsou schopni uplavat vzdálenost 200 m, 

tak si nejlépe vedli žáci na 1. ZŠ v Klášterci nad Ohří, na které jen 3 % nevyužívalo při 

plavání výdech pod hladinou. Na 2. ZŠ Jirkov nevydechovalo do vody 6 % probandů. 

Naopak velká část žáků (18 %) na 1. ZŠ Kadaň nesplňovala podmínky správného 

plaveckého dýchání a plavala neustále s hlavou nad hladinou bez výdechu do vody.  

U probandů, kteří nejsou schopni uplavat vzdálenost 200 m je viditelné, že mají hůře 

osvojenou plaveckou dovednost dýchání. Jednotlivé školy dopadly v celku obdobně, 

jako u plavců, kteří vzdálenost 200 m zvládnou. Na 1. ZŠ v Klášterci nad Ohří pouze 

10 % žáků nevydechuje pod hladinu. Na 2. ZŠ Jirkov jsme zaznamenali 29 % šetřených 

žáků bez výdechu do vody v průběhu plavání. Nejhorší výsledky byly zjištěny opět 

u žáků z 1. ZŠ  Kadaň. 56 % kadaňských žáků nevydechovalo do vody a plavali 

s hlavou nad hladinou.  

Plavecké dýchání je důležitým předpokladem pro správné zvládnutí techniky. Patří mezi 

základní plavecké dovednosti a z našeho pozorování je jasné, že někteří žáci nebyli 

schopni tuto dovednost zvládnout. Vzdálenost 200 m uplavalo víc jak polovina žáků, 

ale jestliže vymezíme pouze plavce, kteří uplavali 200 m s osvojeným plaveckým 

dýcháním, počet se nám sníží z 388 žáků na 329 žáků. Plavecké dýchání se vyučuje již 

v přípravné plavecké výuce a neustále by se tato dovednost měla zlepšovat.  

Výsledek žáků v Kadani můžeme odůvodnit například odborností při vedení samotné 

výuky. Škola nemá k dispozici kvalifikované lektorky plavání na prvním stupni ZŠ 

se specializací na plaveckou výuku. Základní školy v Jirkově a v Klášterci nad Ohří 

nejen že mají licencované lektorky, ale také zde je při plavecké výuce na prvním stupni 
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více učitelů, kteří dbají nejen na bezpečnost, ale také si početnější třídy rozdělí např. do 

dvou skupin (na lepší a horší plavce). Rozdělení umožňuje volbu adekvátních postupů 

pro výuku lepších nebo horších plavců. V první a druhé třídě, mají obě školy k dispozici 

při plavecké výuce tři lektory, a proto zde může být se žáky pracováno více 

individuálně.  

1. ZŠ v Kadani má k dispozici pouze jednu učitelku, která musí organizovat celou 

plaveckou výuku sama a nemá potřebné odborné vzdělání pro plaveckou výuku. Nízká 

odbornost vedení a velké skupiny dětí při výuce mohou být příčinu nízké osvojení 

potřebných plaveckých dovedností. 

5.5 Průměrně uplavaná vzdálenost 

Tabulka 9 znázorňuje sumarizačně průměrně uplavanou vzdálenost mezi jednotlivými 

školami, chlapci a dívkami. Nejvíce průměrně uplavou žáci na 

1. ZŠ v Klášterci nad Ohří (139 m), u dívek jsme zaznamenali dokonce průměrnou 

hodnotu 143 m, u chlapců o 134 m. Na 2. ZŠ v Jirkově uplavou celkově žáci v průměru 

o 5 metrů méně (134 m). Jirkovské dívky uplavaly průměrně 142 m a jirkovští chlapci 

127 m. Nejhorší výsledky zaznamenala 1. ZŠ v Kadani. Průměrně zde každý žák 

uplaval pouze 95 m, chlapci 110 m a dívky jen 81 m. Celkově se průměrné hodnoty 

uplavané vzdálenosti neliší u chlapců a dívek, rozdílnosti jsou znatelné pouze 

na jednotlivých školách. Chlapci jsou úspěšnější pouze na 1. ZŠ Kadaň.  

Tab. 9  Průměrně uplavaná vzdálenost 

Průměrně uplavaná vzdálenost  

Škola Chlapci Dívky Průměr 

2. ZŠ Jirkov 127 m 142 m 134 m 

1. ZŠ Kadaň 110 m 81 m 95 m 

1. ZŠ Klášterec nad Ohří 134 m 143 m 139 m 

Průměr 125 m 126 m 125 m 
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Graf 3 je zaměřen na prezentaci průměrně uplavaných vzdáleností v jednotlivých 

ročnících. 

 

Graf 3  Průměrně uplavaná vzdálenost v metrech v jednotlivých ročnících. 

Zaznamenané tendence změn průměrně uplavaných vzdáleností na jednotlivých školách 

od prvního do devátého ročníku mají obecně stoupající charakter s několika 

odchylkami. Dominantní je nárůst průměrné uplavané plavecké vzdálenosti u žáků na 

všech školách od prvního do čtvrtého ročníku. Průměrné hodnoty ve čtvrtém ročníku se 

pohybují na školách od 160 – 180 m. Poté mírně úroveň v pátém ročníku klesá. 

Progrese prodlužování plavecké vzdálenosti na druhém stupni základních škol již není 

tak výrazná a přímá a odráží pravděpodobně specifika jednotlivých ročníků na 

šetřených školách. Průměrné hodnoty uplavané vzdálenosti se v posledních ročnících již 

blíží k testovanému maximu tzn., k 200 m (1. ZŠ Klášterec nad Ohří – 7. a 8. ročník; 

2. ZŠ Jirkov – 9. ročník). Žáci na 1. ZŠ v Kadani dosahují průměrně nejdelší 

vzdálenosti v 9. ročníku, ale pouze 180 m.  

Z počátku jsme předpokládali, že průměrně uplavaná vzdálenost bude neustále stoupat, 

z našeho grafu lze sledovat i mírné klesání v některých vyšších ročnících. Je to nejspíš 

způsobeno tím, že jednotlivé ročníky mohou každý rok mít jiného lektora, učitele na 

plaveckou výuku a tento lektor např. nenavazuje na předešlou výuku nebo vede výuku 

jiným způsobem.  
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5.6 První plavecký způsob při zahájení testu souvislého plavání 

Přehledová tabulka 9 zachycuje volbu žáků plaveckého způsobu při zahájení testu 

souvislého plavání. Tabulku jsme si rozdělili tak, abychom mohli zaznamenat jednotlivé 

školy a plavecké způsoby, které byly v úvodu plavání žáky využity. V kolonce žádný 

jsme zaznamenali žáky neplavce.  

Tab. 10  Nejčastěji zvolený plavecký způsob v úvodu 200 m souvislého plavání 

 Nejčastěji zvolený plavecký způsob v úvodu testu na 200 m 

Škola 

kraul Prsa znak motýlek 

žádný 

(neplavci) 

N % N % N % N % N % 

2. ZŠ Jirkov 123 48 97 38 15 6 1 0 19 7 

1. ZŠ Kadaň 50 25 93 46 30 15 0 0 28 14 

1. ZŠ Klášterec nad Ohří 148 52 94 33 21 7 0 0 19 7 

Součet 321 43 279 38 66 9 1 0 71 10 

Nejčastěji si žáci pro zahájení plaveckého testu vybrali plavecký způsob kraul, zahájilo 

jím 321 žáků (43 %). Plavecký způsob prsa se zařadil jako druhý nejčastější plavecký 

způsob, zvolilo si jej 279 žáků (38 %). Dalším plaveckým způsobem byl znak, který byl 

zastoupen u 66 žáků (9 %) a 71 žáků (10 %) neplavalo žádným způsobem (neplavci). 

Na 2. ZŠ v Jikrově a 1. ZŠ v Klášterci nad Ohří žáci využili pro zahájení plaveckého 

testu plavecký způsob kraul, oproti tomu v Kadani byl zvolen nejčastěji plavecký 

způsob prsa.  
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Graf 4  Nejčastěji zvolený plavecký způsob v úvodu 200 m souvislého 

plavání dívky, chlapci 

Výsledky také ukazují, že plavecký způsob kraul byl častěji preferován u chlapců 

(graf  4). Naopak plavecký způsob prsa byl očekávaně více upřednostňován u dívek než 

u chlapců. Plavecký způsob znak volilo necelých 10 % žáků a poměr chlapců a dívek 

se lišil pouze 2 %. Zaznamenanou volbou se potvrdila obecná inklinace chlapců ke 

kraulu a dívek k prsům.  

Graf 5 nám znázorňuje volbu prvního plaveckého způsobu v úvodu souvislého plavání z 

hlediska procentuálního zastoupení v jednotlivých ročnících. V grafu jsme také 

zaznamenali postupné snižování neplavců, kteří nebyli schopni do 4. ročníku uplavat 

test souvislého plavání. 

Křivka znázorňující plavecký způsob kraul, dosahuje nejvyššího vrcholu v osmém 

ročníku a mírného poklesu si můžeme všimnout v pátém a sedmém ročníku, ve kterém 

žáci spíše upřednostnili plavecký způsob prsa. Zajímavým aspektem, který vyplívá 

z našeho výzkumu je, že žáci prvního ročníku nejčastěji volili plavecký způsob prsa, 

který je preferován až do druhého ročníku. 
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Graf 5  Nejčastěji zvolený plavecký způsob v úvodu 200 m souvislého 

plavání v jednotlivých ročnících 

Z počátku jsme předpokládali, že nejčastějším plaveckým způsobem bude znak, jelikož 

všechny tři základní školy uvedly, že právě plavecký způsob znak si žáci osvojují jako 

první plavecký způsob a poté navazují na plavecký způsob kraul. V pátém, sedmém 

a devátém ročníku můžeme ještě zaznamenat menší nárůst křivky pro plavecký způsob 

prsa, poté již žáci upřednostňují plavecký způsob kraul. Nejméně pak využitým 

plaveckým způsobem je znak, který dosahuje největšího vrcholu v třetím ročníku 

a nejméně je využit v sedmém ročníku. 
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5.7 Záznam střídání plaveckých způsobů během souvislého plavání 

Žáci mohli plavat jedním plaveckým způsobem nebo plavecké způsoby střídat. Změny 

byly v průběhu testování zaznamenávány. Graf 6 nám vyhodnocuje žáky, kteří 200 m 

uplavali a především počet žáků, kteří byli schopni zahájit a dokončit plavecký test 

jedním plaveckým způsobem.  

 

Graf 6  Změny plaveckých způsobů u plavců 

Kraul si zvolilo 208 žáků, beze změny celou vzdálenost uplavalo 54 žáků. Plavecký 

způsob prsa si zvolilo 144  žáků, 33 žáků plaveckým způsobem prsa doplavalo. 

Nejméně byl využit plavecký způsob znak, který byl zastoupen 35 žáky, ale můžeme si 

zde povšimnout, že z tohoto celkového počtu 22 žáků doplavalo znakem celých 200 m. 

Plaveckým způsobem znak bylo schopno doplavat 63 % žáků - znakařů, oproti 

plaveckým způsobům kraul a prsa, u kterých doplavalo kraulem 26 % kraulařů a prsy 

23 % prsařů.  
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6 Diskuse 

Bakalářská práce byla zaměřena na zjištění plavecké úrovně žáků navštěvujících 

základní školy, které provozují svůj školní bazén a žáci v nich absolvují hodiny plavání 

v průběhu celé povinné školní docházky. Většina základních škol svůj vlastní bazén 

nemá. Tyto školy jsou pak odkázány pouze na několik plaveckých lekcí, které jsou 

zpravidla realizovány na prvním stupni ve dvou po sobě následujících ročnících. Školy s 

vlastním bazénem nejsou omezeny pouze na několik plaveckých lekcí a mohou si tak 

výuku zorganizovat i podle dovedností a schopností žáků. Plavecká výuka probíhá na 

těchto školách od prvního až po devátý ročník v rozsahu 45 minut za týden. To je 

ideálním předpokladem kvalitně si osvojit základní plavecké dovednosti a návazně 

i technik jednotlivých plaveckých způsobů a dalších plaveckých dovedností z různých 

oblastí plavání. 

Z důvodu předpokládané obsáhlosti vlastního šetření byla práce omezena na výběr 

oblasti v České republice. V souvislosti s trvalým bydlištěm autorky práce byla vybrána 

oblast okresu Chomutova. Zde byly lokalizovány čtyři základní školy s vlastním 

bazénem. Z provozních důvodů bylo možné testování realizovat na třech z nich – 

2. ZŠ Jirkov, 1. ZŠ Kadaň a 1. ZŠ Klášterec nad Ohří. 

Při vyhodnocování výsledků se nám potvrdilo, že víc jak polovina pozorovaných žáků 

překoná vzdálenost 200 m. Z celkového počtu 738 splnilo vzdálenost 200 m 388 žáků 

(53%) a lze je obecně označit za plavce. Pro naše šetření jsme vztáhli posouzení plavce 

jednotně ke 200 m vzdálenosti pro přehlednost celkového posouzení. Také možnost 

pravidelného plavání i u nižších ročníků dává možnost, že se žáci mohou k této 

vzdálenosti dopracovat i v počátku mladšího školního věku. 

Nejlépe si vedli žáci z 2. ZŠ Jirkov. V testu souvislého plavání uspělo 60 % jirkovských 

žáků. O něco hůře dopadli žáci z 1. ZŠ Klášterec nad Ohří, kteří byli horší pouze o 3%. 

Celkově uspělo na klášterecké škole v plaveckém testu 57 % žáků. Velkého rozdílu ve 

výsledku si však můžeme povšimnout na 1. ZŠ  v Kadani, na které byla úspěšnost 

v zaplavání 200 m nejhorší (37 %) jak k celkovému počtu žáků, tak i při vyjádření 

úspěšnosti chlapců i dívek. Domníváme se, že horší výsledky mohly být způsobeny 

především tím, že plavecká výuka na 2. ZŠ v Jirkově a v 1. ZŠ Klášterci nad Ohří je 

organizována lektorkami plavání, které byly školené a licencované. Oproti tomu na 

1.  ZŠ v Kadani je plavecká výuka na prvním stupni vedena třídním učitelem dané třídy. 
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Na druhém stupni již na všech třech školách byla výuka vedena učiteli, kteří se 

specializovali na tělesnou výchovu.  

V této souvislosti jsme také vyhodnotili danou skutečnost, že žáci z 1. ZŠ Kadaň jsou 

schopni uplavat vzdálenost 200 m až od třetího ročníku. Někteří žáci z 2. ZŠ Jirkov 

a 1. ZŠ Klášterec nad Ohří jsou schopni překonat vzdálenost 200 m již ve druhém 

ročníku.  

Zajímavým poznatkem, který jsme zaznamenali po zpracování výsledků, je ten, že 

dívky v testu souvislého plavání dopadly lépe než chlapci. Především na dvou relativně 

úspěšnějších školách tzn. v Jirkově a v Klášterci nad Ohří. Naopak v Kadani dívky 

výrazně za chlapci zaostávaly v úspěšnosti doplavat 200 m vzdálenost. 

V práci jsme se také zaměřili na skok do vody a na plavecké dýchání. Ve výsledkové 

části jsme vyhodnotili dovednosti nejen u žáků, kteří splnili vzdálenost 200 m, ale i u 

žáků, kteří 200 m neuplavali. Bohužel jsme skok nemohli hodnotit u žáků ze 

ZŠ v Kadani, jelikož zde nebyly vytvořené podmínky pro skok do vody. Z tohoto 

důvodu museli žáci zahájit plavecký test z vody. Na ZŠ v Jirkově jsme se setkali u žáků, 

kteří splňují vzdálenost 200 m s 100% úspěšností. Na ZŠ v Klášterci nad Ohří neskočilo 

do vody pouze 2 % dívek, které měly spíše osobní důvody, než že by skok do vody a 

následné plavání nezvládly. Z výzkumu vyplývá, že plavci, kteří uplavou vzdálenost 

200 m, mají lépe osvojenou plaveckou dovednost (skok), než žáci, kteří danou 

vzdálenost neuplavou.  

Podobně je to s plaveckým dýcháním. Výsledky ukazují vysokou úroveň osvojení 

plaveckého dýchání u žáků, kteří jsou zároveň schopni uplavat 200 m. Nejhůře byla 

vyhodnocena 1. ZŠ v Kadani. 18 % žáků nebylo schopno používat plavecké dýchání 

a plavalo s hlavou nad hladinou. Tento jev může být spojen s nízkou plaveckou 

odborností vedení plavecké výuky. Zjištěný stav vynikne, porovnáme-li výsledky 

kadaňských žáků s výsledky žáků druhých sledovaných základních škol 

(1. ZŠ Klášterec nad Ohří – 3 % žáků; 2. ZŠ Jirkov – 6% žáků).  

Během měření jsme zjistili, že výběr plaveckého způsobu se u dívek a chlapců liší. 

Napříč všemi věkovými kategoriemi si chlapci nejčastěji vybírali kraul pro zahájení 

testu souvislého plavání, oproti tomu dívky preferovaly převážně prsa. Jeden z možných 

důvodů, proč dívky volily plavecký způsob prsa, je především ten, že se děvčatům tento 

plavecký způsob může zdát snazší a méně náročnější než kraul. Přesto jsme 
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zaznamenali, že plavecký způsob kraul si vybralo nejvíce žáků pro zahájení plaveckého 

testu, celkově jej zvolilo 321 žáků (43 %). Kraul byl nejméně využit žáky pátého, 

sedmého a devátého ročníku, kde můžeme zaznamenat klesající zastoupení kraulu. 

Druhým nejčastějším plaveckým způsobem byla prsa. Prsa si zvolilo 279 žáků (38 %). 

Třetím plaveckým způsobem byl znak, který byl preferován 66 žáky (9 %). Znak byl 

nejvíce využit žáky třetího ročníku. Z celkového počtu 738 probandů bylo v době 

testování 71 probandů (10 %) neplavci, kteří nezvládali žádnou plaveckou lokomoci pro 

plavání na hladině. Výhradně se jednalo o žáky 1 – 4. ročníků. 

Zajímavým aspektem, který vyplývá z výzkumu je, že žáci prvního ročníku nejčastěji 

volili plavecký způsob prsa pro zahájení plaveckého testu. Prsa byla rovněž preferována 

ve druhém ročníku. Z počátku jsme předpokládali, že nejčastějším plaveckým 

způsobem bude znak, jelikož všechny tři základní školy uvedly, že právě plavecký 

způsob znak si žáci osvojují jako první plavecký způsob a poté navazují na plavecký 

způsob kraul.  

Průměrně uplavaná vzdálenost, kterou jsou všichni měření probandi schopni uplavat je 

125 m. Nejlépe dopadla 1. ZŠ Klášterec nad Ohří, kde žáci průměrně uplavou 139 m. 

Na 2. ZŠ v Jirkově uplavou žáci v průměru o 5 metrů méně, tedy 134 m. Nejméně pak 

uplavou žáci z 1. ZŠ Kadaň, kde každý žák průměrně uplave 95 m.  

Z počátku jsme předpokládali, že průměrně uplavaná vzdálenost bude stoupat v každém 

ročníku. Zaznamenali jsme však mírné klesání od pátých ročníků na všech sledovaných 

školách. Schopnost průměrně uplavat vzdálenost 200 m jsme zaznamenali u žáků v 

sedmém a osmém ročníku na 1. ZŠ Klášterec nad Ohří a také u žáků devátého ročníku 

na 2. ZŠ Jirkov. Na ZŠ v Kadani žádný z ročníků nezaznamenal absolutní úspěšnost. 

Plavecký test byl hodnocen podle většiny učitelů a žáků velmi pozitivně. Lektoři si 

většinou ověřili či zaznamenali plaveckou úroveň jejich žáků a pro žáky byl tento test 

většinou zpestřením. Často jsme se při sdělení obsahu našeho výzkumu setkali u žáků 

s údivem a obavami, že 200 m neuplavou. Z toho můžeme odvodit, že dané školy příliš 

často vytrvalostní plavání nevyužívají.  

Spolupráce byla až na některé výjimky bezproblémová. Někteří lektoři byli z našeho 

výzkumu velmi nadšení a žádali o vystavení výsledků, aby zjistili plaveckou úroveň 

jejich žáků. Nicméně zde byli také učitelé, které jsme spíše našimi požadavky 

obtěžovali. Převážně jsme se setkali s pozitivními ohlasy na 2. ZŠ v Jirkově a na 
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1. ZŠ v Klášterci nad Ohří. Na obou školách jsme mohli zaznamenat i mnohem větší 

zájem a celkově zde plavecká výuka byla pečlivěji organizována a zabezpečena více 

lektory. Proto za základní příčinu větší úspěšnosti obou škol považujeme právě tyto 

faktory. Určitým hendikepem kadaňské školy dále mohou být podmínky pro plaveckou 

výuku z hlediska menšího a mělčího bazénu, který má škola pro výuku k dispozici.   

V závěru bychom chtěli vyhodnotit hypotézy, které jsme si stanovili a srovnat tyto 

předpoklady s výsledky, které jsme zjistili v praktické části této práce.  

V hypotéze č. 1 jsme předpokládali, že průměrně uplavaná vzdálenost se bude 

v postupových ročnících zvyšovat. V tomto případě se hypotéza nepotvrdila, protože i ve 

vyšších ročnících zaznamenáváme mírný pokles průměrně uplavané vzdálenosti. Až do 

čtvrtého ročníku křivky prudce narůstají, ale v pátém ročníku si můžeme povšimnout 

mírného poklesu průměrně uplavané vzdálenosti na všech třech pozorovaných školách. 

Pouze žáci 2. ZŠ Jirkov jsou schopni uplavat v devátém ročníku průměrnou vzdálenost 

200 m. Žáci z 1. ZŠ Klášterec nad Ohří jsou schopni průměrně uplavat 200 m v sedmém 

a osmém ročníku, poté opět dochází v devátém ročníku k mírnému poklesu. Žáci 

z 1. ZŠ Kadaň nejsou schopni v žádném ročníku průměrně uplavat 200 m. 

Je  pravděpodobné, že klesání a stoupání v jednotlivých ročnících, může být způsobeno 

právě tím, že dochází téměř každý rok ke střídání lektorů pro plaveckou výuku a lektor 

nenavazuje na předešlou výuku. Může se tedy stát, že žáci stagnují či se i zhoršují. 

Příčinou může být složení žáků v ročníkových třídách, které je vždy individuálně 

charakteristické.  

V hypotéze č. 2 jsme předpokládali, že víc jak polovina žáků z celkového počtu 

pozorovaných probandů bude považována za plavce. To znamená, že uplave 200 m bez 

přerušení. Hypotéza se nám potvrdila, jelikož z celkového počtu 738 probandů uplavalo 

test souvislého plavání na 200 m 388 žáků. Což znamená, že 53 % žáků lze považovat 

za plavce, jelikož za plavce považujeme právě jedince, který je schopen bez přerušení a 

bez zjevných známek vyčerpání uplavat vzdálenost 200 m. Pokud bychom definici 

rozšířili i o zvládnutí náhlého pádu do vody (v našem případě imitované skokem 

do vody), procento úspěšnosti by se nesnížilo pod 50 %. 

Ve 3. hypotéze jsme předpokládali, že nejčastěji zvoleným plaveckým způsobem pro 

zahájení testu souvislého plavání na 200 m bude kraul. Stanovená hypotéza se nám 

potvrdila, protože nejčastější plavecký způsob, který byl využit pro zahájení testu 
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souvislého plavání, byl právě kraul. Všechny tři školy uvedly, že si žáci nejdříve 

osvojují plavecký způsob znak a poté kraul. Proto mají tento způsob nejlépe osvojený, 

což je pravděpodobně příčinou toho, proč žáci inklinují k plaveckému způsobu kraul.  

Můžeme tedy shrnout, že i když jednotlivé školy mají přibližně stejný počet hodin 

plavecké výuky, tak si lze povšimnout, že se jednotlivé školy a ročníky mezi sebou více 

či méně liší. Tento rozdíl může být způsoben především obsahem výuky, lektory, kteří 

plaveckou výuku organizují, a samotnými žáky v jednotlivých třídách.  

Plavání je důležitou součástí pohybové gramotnosti a určitě by se plavecká výuka měla 

stát povinnou součástí školních osnov. Bohužel se spíše setkáváme s opačným 

přístupem, který plaveckou výuku příliš nepodporuje a legislativně nezaštiťuje. Jak bylo 

konstatováno, zpočátku jsme měli k dispozici čtyři základní školy s vlastním bazénem. 

Došlo však k finančním problémům, které vedly k tomu, že daná škola nemohla 

zprovoznit svůj plavecký bazén. S finančními obtížemi jsme se setkali i na 

ZŠ v Klášterci nad Ohří. Učitelky specializované na plaveckou výuku pravděpodobně 

musely ukončit pracovní poměr z důvodu nedostatečných mzdových prostředků školy. 
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7 Závěry 

V naší práci jsme se zabývali plaveckou úrovní žáků základní škol s vlastním bazénem 

v okrese Chomutov. Základem našeho šetření se stal test souvislého plavání 

na vzdálenost 200 m. Hranice byla vztažena k základní definici plavce. V průběhu 

plavání jsme dále monitorovali vedle dosažené vzdálenosti i plavecký způsob, 

kompetenci plaveckého dýchání a skoku do vody. 

Splněním cíle a úkolů práce a vyjádřením se k stanoveným hypotézám můžeme 

konstatovat, že: 

- pravidelná plavecká výuka po dobu celé povinné školní docházky umožní dětem 

získat plaveckou kompetenci, která odpovídá nebo se blíží definici plavce 

- v průběhu prvního stupně základní školy dochází v postupových ročnících 

k dynamickému nárůstu plavecké kompetence ve smyslu prodlužování uplavané 

vzdálenosti, osvojení si jednotlivých lokomocí a prohloubení si plaveckých 

dovedností 

- na druhém stupni základní školy se dynamika nárůstu základních kompetencí 

zpomaluje (sledovaná uplavaná vzdálenost), trend zůstává s ročníkovými 

odchylkami zachován 

- potvrdila se historická inklinace v Čechách (výsledky v prvních a druhých 

ročnících) a dívčí preference k plaveckému způsobu prsa  

- po absolvované výuce je u chlapců preferován kraul, jeho využitelnost stoupá i 

u dívek. 

Výsledky mohou školám posloužit jako určitá zpětná vazba jejich práce v plavecké 

výuce nebo jako možnost ověřování žádoucí plavecké kompetence žáků, která je 

hlavním cílem plavecké výuky na základních školách ve smyslu ochrany vlastního 

života. 

Bylo by zajímavé vytvořit plavecký program, který by byl pro školy totožný a poté 

plaveckou úroveň zjišťovat. Tímto způsobem by se také dalo zjistit, jestli příčinou 

rozdílností je právě obsah plavecké výuky nebo určité odlišné podmínky plaveckého 

bazénu.  

V této práci si lze povšimnout, že základní školy, které měly k dispozici specializované 

učitelky plavání, uspěly o něco lépe v testu souvislého plavání i ve zvládání plaveckého 
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dýchání a jejich výsledky byly velmi podobné. S ohledem na výsledky by bylo vhodné 

nechat vést výuku plavání specializovanými lektory.  

Tento výzkum by bylo do budoucna zajímavé porovnat např. se žáky základních škol, 

kteří absolvovali jen plavecké kurzy v rámci jednoho nebo dvou ročníků během školní 

docházky. 
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