
Abstrakt 

Název práce: Vliv pravidelné plavecké intervence na změny tělesné zdatnosti dětí ve věku 6–

15 let 

 

Cíle práce: Cílem práce je prozkoumat vliv pravidelné plavecké intervence na vybrané složky 

tělesné zdatnost dětí ve věku 6-15 let a poukázat na důležitost vhodné výživy pro toto věkové 

období. 

 

Metody: Ve své práci jsem použil dvě výzkumné metody. První bylo anketní šetření o 10 

otázkách pro dotazování respondentů ohledně jejich volnočasových pohybových aktivit a 

výživy. Z hlediska ovlivňování tělesné zdatnosti je pro mě totiž vliv zdravé výživy a  

ostatních pohybových aktivit kromě plaveckého tréninku velice důležitý. 

Druhá výzkumná metoda byla standardizovaná testová baterie Unifittest 6-60. Pro děti ve 

věku 6-15 let konkrétně tato data a měření: věk, výška, hmotnost, skok z místa, leh-sed po 

dobu 60s, Léger test. Začátkem března jsem provedl primární měření. Po 3měsíční intervenci 

jsem provedl sekundární měření a následně jsem získaná data vyhodnotil. 

 

Výsledky: Porovnávali jsme výsledky vstupního měření a výsledky 2. měření po 13 týdnech 

sledování. Po 13 týdnech jsme ve většině sledovaných parametrech neshledali statisticky 

významné rozdíly (tabulka č. 4). Ke statisticky významnému zlepšení došlo pouze v testu 

člunkový běh 4 × 10 m (s). Při vstupním vyšetření byl průměrný čas člunkového běhu 12,6 ± 

0,8 s a při výstupním vyšetření byl průměrný čas 12,1 ± 0,7 s. Tato změna byla statisticky 

významná na hladině významnosti p < 0,05. Z hlediska vlivu na tělesnou zdatnost je třeba 

vyzdvihnout výrazné zlepšení u vytrvalostního Leger testu u osob KH02 (před intervencí 

5min 30s; po intervenci 6min 30s  a AL04 (před intervencí 5min 30s; po intervenci 7min 30s). 

Jako pozitivní se ukázalo zvolení anketního šetření, jako doplňující výzkumné metody. Bylo 

zjištěno, že plavci optimálně zahrnují nutriční složku sportovce, pravidelně se věnují celé řadě 

dalších převážně aerobních aktivit (pozitivní vliv na tělesnou zdatnost). Co se tělesné 

(potažmo i duševní) zdatnosti týče, s výhledem do budoucna má skupina dobré předpoklady 

vést kvalitní život. Z hlediska primární prevence hodnotím celkově skupinu velmi pozitivně. 
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