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Abstrakt

Název: Vliv prvků synchronizovaného plavání na techniku vybraných 

plaveckých způsobů

Cíle: Cílem práce je posoudit vliv prvků synchronizovaného plavání na 

zdokonalení techniky plaveckých způsobů.

Metody: Výsledky byly zjištěny zúčastněným neutajeným pozorováním a 

následným škálováním na ordinální stupnici od 1 do 5.

Výsledky: Výsledky práce ukazují, že vliv prvků synchronizovaného plavání na 

zdokonalení techniky vybraných plaveckých způsobů je statisticky 

významný a zlepší celkovou techniku vybraných plaveckých způsobů.

Klíčová slova: synchronizované plavání, technika plaveckých způsobů, didaktika 

plavání, mladší školní věk



Abstract

Title: The influence of elements of synchronized swimming on technique of the 

selected swimming strokes

Objectives: The objective of the thesis is to assess the effect of the elements of 

synchronized swimming at improving the techniques of swimming.

Methods: The results were detected by overt observation with active participation

and subsequent scaling on the ordinal scale 1 to 5.

Results: The results show that the influence of the elements of synchronized 

swimming on improving the technique of the selected swimming strokes 

is significant and improves overall technique of the selected swimming 

styles.

Keywords: synchronized swimming, technique of swimming strokes, didactics of 

swimming, young school age
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Seznam použitých zkratek

1. DK – dolní končetiny

2. HK – horní končetiny

3. HPP – hnací ploutvový pohyb

4. K – kraul

5. NPP – neutrální ploutvový pohyb

6. P – prsa

7. PZ – plavecký způsob, plavecké způsoby

8. Z – znak
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1 ÚVOD

Ve sportovním plavání se často využívá scullingových cvičení pro rozvoj pocitu 

vody a posílení svalů ruky a předloktí. V poslední době se však začíná scullingu neboli 

ploutvových pohybů využívat i v běžné plavecké výuce. Je to dáno především tím, že 

pohyb ve vodě je velmi specifický a je jiný než pohyb na suchu. Plavec musí správně 

nastavit záběrové plochy rukou a nohou, aby se ve vodě mohl účinně pohybovat.

Ploutvové pohyby nám právě pomáhají s nastavením těchto záběrových ploch u dlaní a 

předloktí, proto se také využívají ve sportovním plavání.

Synchronizované plavání se vyznačuje širokou variací těchto ploutvových 

pohybů a plavkyně synchronizovaného plavání jsou mimo jiné i velmi zdatné v plavání. 

Šlapání vody, které se velmi podobá prsařskému záběru nohou, se vyskytuje jak 

v synchronizovaném plavání, tak i ve vodním pólu.

V této práci se snažím zjistit, zdali se vyplatí aplikovat tyto ploutvové pohyby a 

šlapání vody i do plavecké výuky u dětí mladšího školního věku, které mají poměrně 

krátkou dobu plavecké výuky. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA

2.1 Technika plaveckých způsobů

2.1.1 Kraul

Poloha těla

Poloha těla má být ve vodě co nejvíce vodorovná a plochá tak, aby odpor vody 

byl co nejmenší. Z pravidla platí, čím vyšší rychlostí plavec plave, tím je jeho poloha ve 

vodě vodorovnější a tím je tedy i menší odpor vodního prostředí (Counsilman, 1994; 

Counsilman, 1974). Plavecký způsob kraul se nejvíce blíží polohou těla 

hydrodynamické poloze. Hlava, ramena a vrchní část zad jsou z části nad hladinou 

(Brtník, Čechovská, 2014). Klíčové body správné polohy podle Maglischa (2003) jsou: 

poloha hlavy v prodloužení trupu, téměř rovná záda a práce dolních končetin, které by 

měly zabírat blízko vedle sebe v rozsahu 50 – 80 cm. Úhel náběhu mezi podélnou osou 

těla a vodní hladinu se mění vzhledem k rychlosti lokomoce plavce (Hofer a kol., 2012). 

O důležitosti rotací těla kolem podélné osy se zmiňuje už Counsilman (1974). 

Přiměřený výkyv těla vytváří vhodné podmínky pro přenos paže a nádech, protože 

hlava se tak může vytočit do strany ve spojení s trupem plavce (Hofer a kol., 2012).

Pohyby horních končetin

Pohyby horních končetin tvoří hlavní hnací sílu. Paže pracují střídavě a přenášejí 

se vpřed vzduchem. Za jeden pohybový cyklus provede plavec jeden záběr pravou,

jeden záběr levou paží. Doba cyklu závisí na délce tratě a individuálním stylu plavce 

(Hofer a kol., 2012).

Přípravná fáze

Po dokončení přenosu paže dochází k protnutí vodní hladiny rukou. Ruka by 

měla protnout hladinu vody v prodloužení ramene v pořadí prsty, dlaň, předloktí a loket 

(Brtník, Čechovská, 2014; Čechovská, Miler, 2008; Hofer a kol. 2012). Maglischo 

(2003) uvádí, že by paže měla vstupovat do vody hladce a přiměřeně rychle, aby paže 

nekladla příliš velký odpor ve směru lokomoce.
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Přechodná fáze

Tato fáze je velmi krátká, její doba trvá nejdéle 0,1 s. Plavcova ruka přechází 

z brzdící do záběrové polohy. U přechodné fáze si plavci nejvíce uvědomují ‘‘pocit 

vody‘‘ (Hofer a kol., 2012). Paže se připravuje na ‘‘chycení vody‘‘ a efektivní záběr. 

Dlaň se pohybuje vpřed a dolů, nadloktí by mělo být rovnoběžné s hladinou, paže se 

vychyluje mírně vně od podélné osy (Maglischo, 2003).

Záběrová fáze

Záběrovou fázi rozdělujeme na 3 fáze, a to fázi uchopení, přitahování a 

odtlačování.

Fáze uchopení začíná pohybem paže dolů a vzad. Dlaň a předloktí směřuje dolů 

a mírně vně. Tato fáze se vyznačuje vysokou polohou lokte (Brtník, Čechovská, 2014). 

Podle Maglischa (2003) dosahuje ruka hloubky 50 – 70 cm.

Po fázi uchopení následuje fáze přitahování, ve které se ruka nejprve pohybuje 

převážně dolů, kde dosáhne své maximální hloubky. Paže je téměř propnutá. Jakmile 

končetina dosáhne maximální hloubky, začne se postupně ohýbat v loketním kloubu a 

ruka směřuje k podélné ose těla (Hofer a kol., 2012).

Fáze odtlačování je nejdůležitější část záběru. Paže se začíná opět natahovat a 

ruka se pohybuje pod břicho a pak vně od podélné osy vzad. Záběr končí v oblasti 

kyčelního kloubu (Colwin, 1999).

Fáze vytažení

Svaly, které se podílely na záběru, nyní relaxují. Vytažení by mělo být hladké. 

Jako první vodu opouští loket, pak předloktí a nakonec prsty (Brtník, Čechovská, 2014).

Fáze přenosu

Jako u fáze vytažení jsou záběrové svaly relaxované. Plavci realizují přenos ve 

dvou variantách. Ti, kteří mají menší kloubní pohyblivost v pletenci ramenním, 

přenášejí paži téměř nataženou a poměrně nízko nad hladinou. Plavci s dobrou 

pohyblivostí vedou loket po co nejvyšší dráze vpřed, předloktí je uvolněné a přibližně 

ve svislé poloze (Hofer a kol., 2012).
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Souhra horních končetin

Když jedna paže vstupuje do vody, druhá paže prochází svislou rovinou 

proloženou ramenní osou. Z bočního pohledu paže mezi sebou svírají úhel 90°. 

S narůstající délkou tratě se prodlužuje přípravná fáze, a tím se i úhel mezi pažemi 

zmenšuje (Hofer a kol., 2012).

Pohyby dolních končetin

Counsilman (1974) a Colwin (1999) se shodují na tom, že práce nohou má 

především stabilizační funkci. Jejich úkolem je udržovat tělo vysoko v proudnicové 

linii. Jejich činnost vyrovnává účinek pohybu při přenášení paže, který porušuje 

správnou polohu těla. 

Kraulový kop vychází z kyčelního kloubu, následně přechází na uvolněný 

kolenní kloub a končí uvolněnou plantární flexí v kotníku. Rozsah pohybu by měl být 

přiměřený, od 50 cm do 80 cm (Maglischo, 2003). Hofer a kol. (2012) popisuje pohyb 

jako flexi v kyčelním kloubu, následovanou flexí v kolenním kloubu a končící přes 

uvolněný hlezenní kloub. Pohyb v hleznu je způsobován pouze hydrodynamickým 

účinkem vody. Hnací síla je vytvářena plochou nártu a dolní částí bérce.

Souhra horních a dolních končetin

Za jeden pohybový cyklus horních končetin může plavec provést různý počet 

záběrů nohama. Sprinteři a většina plavců plavající střední tratě plave šestiúderovým 

kraulem. Vytrvalci naopak využívají většinou jenom dvouúderovou nebo čtyřúderovou 

souhru.  Čtyřúderová souhra je však vnímána jako porucha koordinace, a je proto 

považována za chybu (Brtník, Čechovská, 2014). Dle Brookse (2011) je šestiúderový 

kop nejpřirozenější kvůli jeho přirozenému rytmu, a proto je vhodný i pro začínající 

plavce.

U šestiúderové souhry trvá cyklus dolních končetin 1/3 doby cyklu horních 

končetin. Záběry nohou zapadají vždy do určité fáze záběru paží. První kop je 

souhlasnou nohou při zasunutí paže do vody, druhý kop nesouhlasnou nohou zapadá do 

konce přípravné fáze, třetí kop souhlasnou nohou připadá na začátek záběru, čtvrtý je 

nesouhlasnou nohou na konci záběru paže, pátý kop souhlasnou nohou je ve fázi 

vytažení a na začátku přenosu paže, šestý kop nesouhlasnou nohou připadá na fázi 

přenosu (Hofer a kol., 2012).
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Dvoúderová souhra obsahuje jeden kop levou a jeden kop pravou dolní 

končetinou za pohybový cyklus paží. Plavec provádí kraulový kop souhlasnou nohou na 

konci fáze přitahování a v průběhu fáze odtlačování (Brtník, Čechovská, 2014).

Čtyřúderová souhra se skládá z kombinace šestiúderové souhry a dvouúderové 

souhry. Plavec provádí v záběrové fázi jedné paže šestidobý rytmus a při záběrové fázi 

druhé paže dvoudobý rytmus (Brtník, Čechovská, 2014).

Dýchání

Dýchání by mělo co nejméně ovlivňovat polohu těla. Plavec vytáčí hlavu do 

strany pro nádech v době, kdy paže na straně nádechu je ve fázi odtlačování. Nádech 

pak pokračuje ve fázi vytažení paže z vody. Rotace těla kolem podélné osy a sestupná 

část přední vlny, která vzniká před hlavou, pomáhají lepšímu nádechu (Brtník,

Čechovská, 2014). Colwin (2002) a Newsome, Young (2012) se přiklání 

k bilaterárnímu dýchání, které podporuje symetrické plavání. Plavci by neměli 

zadržovat dech a měli by postupně vydechovat do vody. Výjimku tvoří pouze plavání 

maximální intenzitou, při kterém se dech zadržuje (Hofer a kol., 2012).

Znaky dětské techniky plaveckého způsobu kraul

Dětská technika je vývojovou fází modelové techniky sportovního plaveckého 

způsobu. Popis techniky plaveckých způsobů z renomovaných odborných textů (Hofer, 

2012; Maglischo, 2003) slouží jako hlavní cíl, který je však pro děti nedosažitelný 

(Čechovská, Brtník, 2014).

Ve vývojové technice kraul se objevují znaky, které ještě můžeme tolerovat, ale 

zároveň i znaky, které bychom už tolerovat neměli (Čechovská, Brtník, 2014).

U polohy těla vykazují trup a končetiny menší míru zpevnění než je 

v hydrodynamické poloze žádoucí. U polohy hlavy může být čelo mírně z vody nebo 

brada mírně přitažená k hrudníku. Hlava může také trochu následovat rotaci ramen 

kolem podélné osy těla. Pohyb nohou může být mírný a v malém rozsahu od hladiny 

směrem dolů, dítě může cákat při kraulařském kopu a lehce narážet nárty do hladiny.

Musí však podporovat žádoucí polohu těla. Paže se mohou oproti modelové technice 

zanořovat mírně pokrčené a zároveň se u nich vyskytuje kratší přípravná fáze. Paže u 

dětí se nemusejí pohybovat po esovité křivce, ale nesmí zabírat daleko od podélné osy 
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těla. Dokončení záběrové fáze není vykonáno do plného natažení horní končetiny. Paže 

se může přenášet napnutá, ale bez výrazné aktivace záběrového svalstva. Souhra 

horních končetin může být mírně rozložená, paže se více dobíhají nebo jsou naopak 

naproti sobě.  Rotace ramen je nevýrazná nebo naopak velmi výrazná. Tolerujeme 

nádech pouze na jednu stranu, nádech je delší než je tomu u modelové techniky. Celá 

nebo větší část obličeje je v době nádechu nad hladinou. Do určitě míry tolerujeme větší 

frekvenci pohybů a kratší plavecký krok. Dětská technika kraul může obsahovat lehké 

nepravidelné diskoordinace (Čechovská, Brtník, 2014).

2.1.2 Znak

Poloha těla

Poloha těla je zde jiná než u kraula, ramena jsou výše než boky. Dolní končetiny 

jsou hlouběji ve vodě, aby mohly pod vodou efektivně pracovat (Counsilman, 1994; 

Counsilman, 1974). Sklon podélné osy těla s hladinou je výraznější než u kraula a 

pohybuje se v rozmezí 5 - 10° při maximálních rychlostech. Tato poloha je způsobena 

činností dolních končetin. Jejich prudší pohyb nahoru vede ke stlačování pánve dolů 

(Hofer a kol., 2012).

Rozkyv ramen kolem podélné osy těla je v rozmezí 20 - 45°, rozkyv ramen do 

určité míry následují i boky (Hofer a kol., 2012).

Plavec hledí vzhůru a hladinu vody má přibližně v úrovni uší. Hlava je 

nejstabilnějším bodem plavce (Hofer a kol., 2012).

Pohyby horních končetin

Horní končetina by se měla do vody zasouvat plně natažená v úrovni ramene. 

Ruka proráží vodu malíkovou hranou tak, aby zasunutí paže do vody bylo plynulé 

(Maglischo, 2003).

Přípravná fáze

Přípravná fáze začíná protnutím hladiny malíkovou hranou ruky. Svalové 

skupiny, které se účastní záběru, jsou ještě relaxované, protože začátek záběru probíhá 

zatím v malé hloubce (Hofer a kol., 2012).
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Přechodná fáze

V této velmi krátké fázi se mění ostře směr pohybu ruky. Plavec již vyvíjí velké 

úsilí a ruka se na konci této fáze nachází v hloubce 40 - 50 cm (Hofer a kol., 2012, 

Counsilman, 1974).

Záběrová fáze

Paže se začíná ohýbat v loketním kloubu a následkem toho se ruka pohybuje 

nazad nahoru. Současně se horní část trupu vychyluje kolem podélné osy těla na stranu 

zabírající paže.

V první části záběru se ruka přibližuje k hladině až do doby, než dosáhne 

ramenní osy. V tuto dobu prochází ruka horní částí a rameno dolní částí. Úhel mezi 

předloktím a nadloktím dosahuje maxima, které je 80 - 110°. Rozkyv těla je také 

největší a dosahuje 20 - 45°.

Po dosažení nejvyššího bodu ruky se začne horní končetina opět natahovat. 

Ruka se pohybuje nazad dolů a pak převážně dolů. Na konci záběru se rameno zvedá 

z vody a tělo se přetáčí kolem podélné osy na druhou stranu. Ruka se při konci záběru 

nachází pod kyčelním kloubem. Záběrová fáze trvá 0,4 - 0,45 s (Hofer a kol., 2012, 

Counsilman, 1974).

Fáze vytažení

Během této fáze se horní končetina pohybuje nahoru vpřed a podílí se tím na 

brzdících silách. Proto by měla končetina zaujmout obtékající polohu. Délka trvání této 

fáze činí 0,15 - 0,25 s a je ovlivněna tím, že se paže na konci záběru nachází v hloubce 

40 – 50 cm. Záběrové svaly jsou v této fázi již uvolněné (Maglischo, 2003).

Fáze přenosu

V přenosové fázi je paže natažená, ale svaly předloktí a ruky jsou uvolněné. 

Pohyb paže je veden ve svislé rovině (Colwin, 1999).

Souhra horních končetin

V době, kdy se jedna končetina zasouvá do vody, druhá dokončuje záběr. Paže 

se pořád pohybují naproti sobě. Tato souhra je ovlivněna dlouhým trváním fáze 

vytažení a poměrně krátkou dobou přípravné a přechodné fáze (Hofer a kol., 2012).
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Pohyby dolních končetin

Pohyby dolních končetin u znaku jsou velmi podobné kraulovým. Rozdíl je 

především v poloze těla, která je oproti kraulu obrácená a hlavní hnací síla se vytváří 

směrem nahoru. Vytáčení do stran je o něco výraznější než o kraulu. Kotníky s chodidly 

jsou uvolněné. Většina plavců plave šestiúderovým znakem (Maglischo, 2003).

Dýchání

Plavec se může v poloze na zádech nadechovat v jakémkoliv okamžiku, protože 

má obličej stále nad hladinou. Avšak dechové cykly jsou spojeny se silovou činností 

horních končetin. Vdech se proto ideálně provádí v mezizáběrové přestávce a výdech 

v průběhu záběru jedné z paží. Aby se zabránilo vtékání vody do nosu, vydechuje se 

ústy i nosem (Hofer a kol., 2012).

Znaky dětské techniky plaveckého způsobu znak

Poloha těla je více šikmá, hrudník je více nad vodou. Hlava je v prodloužení 

trupu, mírně přitažená brada nebo lehký záklon hlavy tolerujeme. Nohy se pohybují 

nahoru a dolů, nemají téměř žádnou hnací sílu, ale dokážou podpořit polohu těla. Paže 

se zanořují mírně pokrčené nebo trochu dále od podélné osy těla, zanoření paže je 

rychlejší. Horní končetiny nezabírají po esovité křivce ani příliš pod úroveň trupu. Paže 

není při dokončení záběru zcela napnutá a může se vytahovat v pozici mírně od těla. 

V přenosové fázi může být mírně pokrčená. Toleruje se mírné dobíhání paží v připažení 

(Čechovská, 2007).

2.1.3 Prsa

Maglischo (2003) rozděluje prsa na dvě základní techniky. Plochá technika se 

vyznačuje horizontální pozicí těla, kde boky zůstávají blízko u hladiny po celou dobu 

plaveckého cyklu. Nádech je proveden zvednutím a zakloněním hlavy. Naopak u vlnivé 

techniky hlava s rameny vystupují nad vodu a boky proto klesají níže.

Poloha těla

V průběhu pohybového cyklu se sklon podélné osy trupu vzhledem k hladině 

mění. Výkyvy v poloze těla jsou charakteristické pro vlnivou techniku. Při splývání je 

tělo plavce natažené, boky jsou blíž u hladiny než hlava s rameny. Hlava a ramena 
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dosahují nejvyšší pozice ve chvíli, kdy paže ukončují záběr a plavec je prohnutý v kříži. 

Plavec budí dojem, že se pohybuje po vlně (Hofer a kol., 2012).

Pohyby dolních končetin

Pohyb dolních končetin je současný a vytváří přibližně stejnou hnací sílu jako 

záběr paží. Pohyb dolních končetin se dělí na tři fáze (Ružbarský, Turek, 2006).

Fáze skrčování

Na začátku této fáze jsou nohy natažené, uvolněné a nárty směřují dolů. Poté 

dochází k posupnému ohýbání dolních končetin v kyčelním, kolenním a hlezenním 

kloubu. Kolena by měla být od sebe vzdálena na šířku boků. V této fázi dochází 

k brždění pohybu a snižování rychlosti. Tato fáze končí ve chvíli, kdy jsou chodidla 

vytočena vně a současně se ohýbají v dorzální rovině (Ružbarský, Turek, 2006).

Fáze záběru

Záběr začíná energetickým natažením dolních končetin obloukem vně dál nazad 

a dolů. Pohyb pokračuje přiblížením dolních končetin k sobě až do dotažení pohybu 

nárty dolů. Boky se v této fázi dostanou opět blíže k hladině a plavec tak zaujme 

dokonalou splývavou polohu (Hofer a kol., 2012).

Fáze splývání

Následuje po konci záběru. Dolní končetiny jsou natažené, spojené a prsty 

směřují šikmo vzad (Ružbarský, Turek, 2006).

Pohyby horních končetin a dýchání

Pohyby paží musí být symetrické a současné jako u dolních končetin. Pohybový 

cyklus horních končetin dělíme na fáze: splývání, přípravnou, záběrovou a natahování 

(Maglischo, 2003).

Fáze splývání

Tělo plavce je natažené, hřbety rukou jsou obráceny nahoru a jsou v jedné linii 

s osou předloktí. Ruce jsou vedle sebe a mohou se i dotýkat (Hofer a kol., 2012).



18

Fáze přípravná

Paže se pohybují od sebe a do stran, pohyb probíhá v hloubce kolem 20 cm 

(Hofer a kol., 2012).

Fáze záběrová

Projevuje se postupnou flexí v loketním kloubu, ruce zabírají šikmo dolů. 

Záběrové plochy tvoří dlaně a vnitřní strany předloktí. Lokty plavce se pohybují blízko 

hladiny. Flexe v loketním kloubu se v průběhu záběru mění, největší je 90 – 100°. Když 

ruce dosáhnou úrovně loktů, plavec rychle přitahuje pokrčené paže pod hrudník. Lokty 

se pod hrudníkem skoro dotýkají. Jak plavec přitahuje lokty, plavcovo tělo se prohýbá, 

hlava a ramena se zvedají co nejvýše nad hladinu, boky zároveň zůstávají u hladiny. Až 

nadloktí dosáhne téměř kolmé polohy k vodní hladině, je záběr ukončen a plavec se 

nadechuje (Hofer a kol., 2012).

Fáze natahování

Plavec trčí paže prudce vpřed a dochází ke snížení rychlosti pohybu (Ružbarský, 

Turek, 2006). Výdech začíná tehdy, když se obličej plavce ponoří pod vodu a končí 

těsně před tím než hlava opustí vodu při přitahování paží pod trup (Hofer a kol., 2012).

Souhra

Záběr paží začíná, když nohy nejsou ještě zcela natažené. Než záběr skončí, 

plavec začíná přitahovat dolní končetiny. Na začátku přenosu paží se nohy stále 

přitahují. Kop začne těsně před tím, než se paže zcela napnou, a krátce potom, co se 

ponořil obličej (Counsilman, 1994; Counsilman, 1974).

Znaky dětské techniky plaveckého způsobu prsa

Poloha těla je vodorovná až mírně šikmá, je zpevněná, bez prohnutí, paže i nohy 

nebývají zcela propnuté. Hlava je v prodloužení těla, čelo může být mírně z vody nebo 

brada může být lehce přitažená k hrudi. Dolní končetiny vykonávají pohyb souměrně a 

současně, dochází ke správnému nastavení záběrových ploch chodidel před záběrovou 

fází. Záběr nohou může být širší a nemusí se vyskytovat plný rozsah pohybu, dynamika 

prsařského kopu je jen naznačená. Horní končetiny zabírají více u hladiny, rozsah může 

být větší a objevuje se i větší tlak směrem dolů ke dnu. U souhry pohybu paží a dýchání 

se vyskytuje delší doba vdechu a ta způsobuje vyšší zdvih těla a pomalejší návrat do 
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splývání. Souhra se blíží souhře modelové techniky, vyskytuje se však delší vdech a 

kratší splývání. (Čechovská, 2007).

2.2 Didaktika plaveckých způsobů

Plavecké pohyby se skládají z pohybových aktů, které nazýváme plavecké 

pohybové cykly. Pohybový cyklus v plavání znamená jeden záběr obou horních nebo 

dolních končetin. Vzhledem k významu jednotlivých fází tohoto cyklu rozlišujeme 

pohyby záběrové (hnací) a pohyby přípravné (pomocné) (Bělková, 1994).

Osvojení techniky některých plaveckých způsobů je koordinačně méně náročné

než u jiných plaveckých způsobů. Za jednodušší se považuje pohybová struktura 

plaveckých způsobů kraul a znak. Jsou charakteristické střídavými pohyby končetin, 

podobně jako je tomu u chůze nebo běhu, což jsou pro člověka pohyby přirozené. 

Plavecký způsob prsa je z hlediska požadavků na nervosvalovou koordinaci složitější. 

Zatímco současný pohyb paží je člověku blízký, pohyb nohou je závislý na maximální 

flexi kolenního a hlezenního kloubu a navíc jejich vytáčení vně je pro člověka 

z anatomického hlediska nepřirozené (Bělková, 1994).

Bělková a kol.(1998) dělí plaveckou výuku na 3 etapy:

1. Přípravná etapa pro děti do 6 let

2. Základní etapa pro děti do 9 let

3. Zdokonalovací etapa pro děti od 10 let

Bělková (1994) a Motyčka (1991) uvádějí, že didaktickým úkolem v přípravné 

etapě je osvojení základních plaveckých dovedností.

Čechovská a Miller (2008) uvádí těchto 5 skupin dovedností, jejichž osvojení je 

důležitým předpokladem pro následný nácvik plaveckých způsobů:

1. Plavecké dýchání

2. Zaujetí hydrodynamické polohy

3. Zvládnutí pádu do vody

4. Orientace ve vodě

5. Rozvoj pocitu vody
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V základní etapě plavecké výuky je hlavním cílem osvojení jednoho plaveckého 

způsobu. (Bělková, 1994). Čechovská, Jurák a Peslová (2007) uvádí, že prvním 

plaveckým způsobem by měl být kraul. Důvodem je jeho jednoduchý nácvik a také 

je vhodný pro kondiční a zdravotní plavání.

Základní etapa plavecké výuky se provádí většinou v rámci tělesné výchovy na 1. 

stupni základní školy, zpravidla ve 2. a 3. ročníku (Motyčka, 1991).

2.2.1 Kraul

Nejprve nacvičujeme pohyb dolních končetin, dále pohyb horních končetin, 

souhru nohou a paží, souhru paží a dýchání. Kraulové nohy začíná dítě nacvičovat ze 

sedu na okraji bazénu, poté na mělčině v podporu ležmo vzadu, na mělčině nebo u stěny 

v poloze na prsou. U nácviku nohou s deskou je důležité správné držení desky. Dítěti 

pomáháme a opravujeme ho dotykem rukou pod stehny. Postupně prodlužujeme 

vzdálenost. Kraulové paže začínáme nacvičovat rovněž na suchu, dítě provádí kroužení 

napjatými pažemi ve stoji a poté v předklonu. Nemělo by docházet k uklánění či 

výkyvům do stran. Pokud s tím má dítě problémy, můžeme ho pohybem provést 

uchopením za ruce nebo předloktí. Trváme na záběru pod tělem, ale detaily pohybu 

nevysvětlujeme. Poté se pohyby paží cvičí ve vodě. Začíná se stejně jako na suchu. Dítě 

provádí pohyby na mělčině, v předklonu, za chůze a na hloubce s dopomocí druhé 

osoby nebo nadlehčovací pomůcky. Souhru paží a nohou bez dýchání zahajujeme 

s využitím bederního pásu. Pohyby by měly být pomalé ve velkém rozsahu. Dýchání 

nacvičujeme ve stoji a v předklonu. Vdech se nacvičuje na obě strany. Při nácviku 

dýchání s pohyby paží se můžeme rozhodnout pro nádech pouze na jednu šikovnější

stranu (Čechovská, 2007).

Harmer (2001) uvádí šest základních kroků, jak zvládnout plavecký způsob 

kraul. Začíná se splýváním s vydechováním do vody. Potom se ke splývání připojuje 

pohyb dolních končetin. Následuje spojení pohybu horních a dolních končetin. Poté se 

provádí kompletní souhra s nadechováním na jednu stranu. Dále se provádí dýchání na 

obě strany. Posledním krokem je zdokonalení plaveckého stylu.

Mezi obvyklé chyby pohybu dolních končetin patří přílišné ohýbání v kolenou, 

planární flexe chodidel a úplné propnutí dolních končetin. K chybám pohybu paží a 

dýchání patří zkrácený záběr, záběry stranou těla, zanořování rukou přes podélnou osu 
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těla tzv. křížení, zanořování paže celou plochou současně, návrat paže příliš velkým 

obloukem nebo naopak protahování ruky vpřed v podpaží. (Bělková a kol., 1998)

2.2.2 Znak

Nácvik znaku probíhá obdobně jako nácvik plaveckého způsobu kraul. Jako 

první je důležité zaujmout správnou polohu těla na zádech. Dále jsou to pohyby dolních 

končetin, které jsou velmi podobné kraulu. Následují pohyby horních končetin a jejich 

souhra s dolními končetinami. Nácvik dýchání se souhrou horních končetin je většinou 

bezproblémový (Čechovská, Miler, 2008).

U nácviku znaku je nejobtížnější zaujetí a udržení znakové splývavé polohy. 

Proto znakovou polohu více procvičujeme. U znakových nohou platí stejné zásady jako 

u kraulových, využíváme tedy téměř stejná cvičení. Důležité je u cviků na dolní 

končetiny postupovat přes držení desky v připažení až po její držení ve vzpažení, 

nakonec jsou paže ve vzpažení bez desky. Horní končetiny jsou napnuté a co nejblíže u 

sebe, hlava v prodloužení těla je položená na pažích, nad vodou je jen obličejová část. 

Nohy procvičujeme i s plaveckou deskou. Dopomoc je zde také důležitá, rukou 

podkládáme plavci hýždě (Čechovská, 2007).

Cvičení samotných paží je obtížné pro udržení vodorovné polohy, proto se ze 

začátku používají nadlehčující pomůcky, ale velmi brzy poté se zapojuje pohyb nohou a 

nadlehčovací pomůcky se odkládají. Šestiúderová souhra se v koordinaci objevuje 

většinou bez problémů. Dále se nácvik paží provádí s malou plaveckou deskou nebo 

páskem. Nejprve paže provádějí krátké výdrže v protilehlé poloze, pak se dobíhají ve 

vzpažení s deskou a následně bez desky. Plave se také na boku se změnou strany přes 

polohu na zádech, paže se přenáší vzduchem. A nakonec paže setrvávají v delší 

mezizáběrové přestávce, jedna je ve vzpažení a druhá v připažení (Čechovská, Miler, 

2008).

Nejčastější chyby podle Ružbarského, Turka (2006) jsou špatná poloha těla, kdy 

plavec ve vodě více sedí, než leží. Pohyby hlavou ze strany na stranu. Šlapání vody, 

místo kopání. Bočný vlnění způsobené pohyby hlavou. Bělková (1994) a Čechovská 

(2007) za nejtypičtější chybu považují dobíhání paží v připažení.
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2.2.3 Prsa

Jako u předchozích plaveckých způsobů je důležité pro plavecký způsob prsa 

zvládnutí splývavé polohy. Hlavní rozdíl je v tom, že u prsou se poloha těla značně 

mění. Jako základní didaktické kroky pro nácvik polohy těla uvádí Čechovská, Miler 

(2008) procvičování splývavých poloh, odrazy do splývání se změnami poloh a snahu 

dosáhnout po odrazu co nejdelší fáze splývání. 

Nácvik dolních končetin začínáme na suchu v lehu na břiše, pohyb je veden 

instruktorem. Následně se plavec posadí na kraj bazénu a pohyb provádí nohama ve 

vodě, ruce se opírají o okraj bazénu. Ve vodě se prsařské nohy nacvičují nejdříve u 

kraje bazénu, kde ideálně instruktor vede plavcovi nohy správným pohybem. Poté se 

plavou prsařské nohy na břiše s deskou a bez desky. Nakonec plavec plave na zádech 

s deskou pod hlavou nebo ve vzpažení (Čechovská, Miler, 2008).

Dle Čechovské (2007) můžeme paže nacvičovat se zrakovou kontrolou. Pohyb 

je ukázán a veden jednoduše a v malém rozsahu. Na mělčině zkouší plavec pohyb za 

chůze nejprve se zdviženou hlavou a poté se skloněnou hlavou. Dále si zkusí pohyby 

paží ve splývavé poloze s nadlehčující pomůckou. Protože často bývají samotné záběry 

paží neefektivní, spojujeme je se záběry nohou. Hlava je po celou dobu ponořená. 

Důraz se zde klade na pomalé provedení a na fázi splývání. Tyto současné pohyby paží 

a nohou se krátce procvičí. Pokračuje se nácvikem paží již s dýcháním ve stoji a za 

chůze. Na hloubce se paže s dýcháním nacvičují ve splývavé poloze, kde druhá osoba 

poskytuje dopomoc nebo se používá nadlehčující pás či plavecká nudle. 

Jiný přístup k nácviku dýchání uvádí Ružbarský, Turek (2006), kteří nacvičují 

nejprve pohyb nohou, poté souhru nohou s dýcháním a až nakonec přidávají záběr paží.

Nácvik souhry s dýcháním je u tohoto plaveckého způsobu doprovázen 

experimentováním s časováním pohybů. Provádí se rozložená souhra, kdy se provede 

pohyb pažemi, nohy v této fázi splývají a zase opačně. Také se zkouší pohyb dolních a 

horních končetin zároveň. Experimentuje se s okamžikem nádechu. Nádech se provádí 

na začátku záběrové fáze paží, v průběhu této fáze a ideálně na konci záběrové fáze. 

Zkouší se různá délka splývání mezi záběry. Vhodná cvičení pro začátečníky jsou jiné 

počty záběrů paží a nohou. Jeden celý pohybový cyklus paží i nohou, následně pouze 

pohybový cyklus nohou nebo naopak paží. Také se dělají dva pohybové cykly paží, 

nohy splývají, dva pohybové cykly nohou a paže splývají (Čechovská, Miler, 2008).
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Mezi časté chyby patří skrčování kolen pod břicho, kolena jsou od sebe více 

vzdálena než chodidla, záběr paží je veden až za osu ramenní, nedotahování záběrů paží 

a nohou (Bělková, 1994).

2.3 Charakteristika mladšího školního věku

Toto období se dá považovat za senzitivní pro zahájení plavecké výuky. 

Z pohledu motorického učení navazuje toto období na zásobu pohybových dovedností 

z předškolního věku a dále je rozšiřuje a upřesňuje (Bělková, 1994). Rozdíly mezi 

chlapci a děvčaty nejsou výrazné, a proto i tělesná výchova je společná (Svatoň, 2007).

Tělesný vývoj se vyznačuje rovnoměrným růstem tělesné hmotnosti a výšky. 

Dochází ke změně tělesných proporcí, prodlužují se především dolní končetiny. Vývoj 

kostry není ještě dokončen, osifikace kostí probíhá pozvolna. Srdce je menší a zajišťuje 

tak nižší funkčnost oběhového systému. Zvyšuje se ale tělesná energie organismu a to 

vede zároveň ke zvýšení jeho výkonnosti (Jansa a kol., 2012). Kloubní spojení jsou 

pružná a volná, proto by neměl cvičitel děti silově přetěžovat a ani při protahování. 

Cvičenci v tomto věkovém období snesou značné vytrvalostní zatížení, zvláště když je 

dáno herní formou (Svatoň, 2007). Jansa a kol. (2012) doporučují tělesná cvičení 

zaměřovat hlavně na rozvoj rychlostních a obratnostních  schopností a dovedností, 

naopak jednostranně silovým a vytrvalostním cvičením se vyhýbat.

Podle Periče a kol. (2012) v psychickém vývoji dochází k rozvoji paměti a 

představivosti. Při poznávání děti vnímají spíše jednotlivosti, souvislosti jim unikají. 

Zvýšená vnímavost k okolnímu prostředí může narušit provedení již osvojených 

dovedností. Schopnost porozumět abstraktním pojmům je ještě malá. Jedná se období 

reálného nazírání, dítě rozumí pouze tomu, čeho se může dotknout. Abstraktní myšlení 

se objevuje až na konci tohoto období. Děti jsou impulzivní a předcházejí rychle 

z radosti do smutku. Vůle dětí je ještě slabá, nedokáží sledovat dlouhodobý cíl, hlavně 

tehdy mají-li překonávat nezdary. Všechno velmi citově prožívají. Velmi krátká je doba 

soustředění, která trvá kolem 4-5 minut.

Pohybový vývoj je charakterizován vysokou a spontánní pohybovou aktivitou. 

Děti se velmi rychle učí nové pohybové dovednosti, ale pokud nejsou pravidelně 

procvičovány, tak jsou zase velmi rychle zapomenuty. Období 8 - 10 let s dozníváním 

do 12 let je často nazýváno ,,zlatým věkem motoriky‘‘, který se právě vyznačuje 
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rychlým učením novým pohybům. Děti jsou schopny vykonávat i koordinačně náročná 

cvičení (Perič a kol., 2012).

Z hlediska sociálního dochází k velké změně a k zahájení povinné školní 

docházky. Dětem se rozšiřuje spektrum vrstevníků i dalších dospělých autorit. Dítě se 

zařazuje do nové sociální skupiny a tou je školní třída. Spolužáci se mu stávají 

kamarády a zároveň i konkurenty. Dítě také začíná mít své školní povinnosti (Jansa a 

kol., 2012).

V tréninku a cvičení by měl vždy převládat herní princip. Radostný charakter 

veškeré činnosti se ideálně vyskytuje ve všech cvičeních. Neúspěchy by neměly být 

cvičiteli nebo rodiči příliš negativně hodnoceny. Děti snadno přejímají názory druhých, 

dospělí jsou pro ně přirozenou autoritou, proto by měl cvičitel jít vlastním příkladem 

(Perič a kol., 2012). Dovalil (1998) doporučuje rozvíjet všestranný přístup ve sportovní 

přípravě, rozvíjet koncentraci a posilovat vůli, začít s nácviky techniky daného sportu a 

měl by převládat přátelský, ale spravedlivý přístup. Podle Svatoně (2007) se v tomto 

věkovém období utváří motivace cvičenců ke sportu a vztah k pohybové aktivitě pro 

budoucí život.

2.4 Prvky synchronizovaného plavání

2.4.1 Ploutvové pohyby

Homma a Homma (2005) zjistili ve své studii, kterou prováděli na deseti 

zkušených plavkyních synchronizovaného plavání, že dráha pohybu konečků prsů není 

po ležaté osmičce, jak se často uvádí. Středy konečků prstů se totiž pohybují po šikmo 

eliptickém kapkovitém tvaru. 
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Obrázek č. 1 Trasa pohybu konečků prstů a zápěstí u pravé ruky

Jedná se však o výzkum prováděný na zkušených plavkyních, z nichž 4 měly 

stříbrné medaile z Olympiády v Pekingu u roku 2008. Navíc pohyb zápěstí je veden po 

dráze ležaté osmičky, která se v literatuře uvádí. Rozdíl je pouze v dráze pohybu 

konečků prsů. Pro účely této práce tedy stačí, když se plavcům řekne, že pohyb je veden 

po ležaté osmičce.

Základní zásady pro ploutvový pohyb dle Klečkové (1992) a Peslové (1992):

- Ploutvový pohyb se provádí většinou rovnoběžně s hladinou.

- Pohyb paží by měl být jemný, klidný, pevný a plynulý.

- Také ruka musí být pevná a rovná.

- Prsty ruky jsou drženy u sebe.

- Horní část paže musí být stabilní.

- Tlak dlaní proti vodě musí být stejný během provádění ploutvového pohybu.
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Druhy pádlování dle Faltusové, Klečkové (1972):

- Pádlování na místě

- Pádlování pro pohyb hlavou vpřed

- Pádlování pro pohyb nohama vpřed

Všechny tyto druhy pádlování se dají provádět jak v poloze na břiše, tak v poloze na 

zádech.

Typy pádlování podle Kalečíka a kol. (1997) a Jursíka, Laurencové (1974):

- Ploché

- Standardní

- Opačné

- Smíšené

Dle Čechovské a Peslové (2007) by se výraz pádlování v dnešní plavecké výuce, ale ani 

v synchronizovaném plavání neměl používat kvůli jeho zavádějícímu významu.

Neutrální ploutvový pohyb umožňuje plavci v poloze na zádech nebo na břiše setrvat na 

jednom místě. Plavcovo tělo je v horizontální poloze a je v mírném napětí. Hlava je 

v prodloužení páteře. Obličej, stehna a špičky nohou leží na hladině. Paže provádějí 

NPP u boků nebo ve vzpažení (Vostárková, 1993), (Čechovská, Peslová, 2007).

Obrázek č. 2 Neutrální ploutvový pohyb

Ploutvový pohyb hnací pohání plavcovo tělo vpřed nebo vzad. Poloha těla je stejná jako 

u NPP, rozdíl je v pohybu rukou. Ruce zde nejsou rovnoběžné s hladinou jako u NPP, 

ale jsou ohnuté v zápěstí. Prsty rukou směřují buď k hladině, nebo ke dnu bazénu. Dlaně 

tak odtlačují vodu určitým směrem (Vostárková, 1993), (Čechovská, Peslová, 2007).

Sculling head first je v poloze na zádech, pohyb je za hlavou. Paže provádí HPP vedle 

kyčlí, ruce jsou ohnuté v zápěstích a prsty směřují ke hladině. Plavec se pohybuje 

směrem za hlavou (Vostárková, 1993), (Čechovská, Peslová, 2007), (Kalečík a kol., 

1997)
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Obrázek č. 3 Sculling head first

Sculling foot first je stejný jako předchozí poloha s tím rozdílem, že prsty u rukou 

směřují ke dnu bazénu a plavec se pohybuje směrem za nohama (Vostárková, 1993), 

(Kalečík a kol., 1997).

Obrázek č. 4 Sculling foot first

Propeller se provádí v poloze na zádech, pohyb je směrem za nohama. Paže ve vzpažení 

provádí HPP, prsty u rukou směřují ke dnu (Vostárková, 1993), (Kalečík a kol., 1997)

Obrázek č. 5 Propeller

Alligator je v poloze na prsou, tělo je natažené, paže jsou ve vzpažení a na šíři ramen. 

Hřbety rukou směřují do směru pohybu a prsty dolů ke dnu. Pohyb začíná vytočením 

rukou vně pod úhlem 55° - 70° a pokračuje záběrem do stran. Paže jsou stále natažené a 

předloktí pracují ve velmi malém rozsahu. Pohyb se provádí jenom rukama a prsty 

kopírují dráhu ležaté osmičky, u které je úhel vně 55° - 70° a dovnitř 45° - 60°. Protože 

je tato poloha náročná na udržení dolních končetin ve splývavé poloze, je vhodné použít 

nadlehčovací pomůcku. Dýchání se provádí po 4- 5m úsecích nebo podle pocitu (Jurák, 

Peslová, 2003).

Obrázek č. 6 Alligator
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Nejčastější chyby vyskytující se u ploutvových pohybů jsou uvolněná zápěstí, 

pohyb celou paží a ,,prořezávání hladiny‘‘ rukou (Bělková a kol., 1998). Jursík a 

Laurencová (1974) upozorňují na správné držení ruky. Prsty ruky musí být u sebe 

včetně palce a ruka musí být plochá, nesmí vytvářet miskovitý tvar.

2.4.2 Šlapání vody

Šlapání vody je důležitá dovednost v synchronizovaném plavání. Plavci ho 

využívají k udržení vertikální polohy ve vodě, tak aby mohli pažemi provádět další 

pohyby (Sanders, 2005).

Tělo je v poloze vertikální, hlava je nad hladinou v prodloužení osy páteře. 

Plavec vykonává střádavý pohyb nohama, který udržuje stabilitu a výšku těla. Vodní 

hladina tak může být u brady nebo níže směrem k pasu. Paže mohou být v upažení, 

předpažení nebo ve vzpažení (Klečková, 1992; Talafúsová, 1982).

Nohy jsou v kyčlích pokrčeny tak, že stehna jsou téměř vodorovná s hladinou a 

holeně směřují ke dnu. Kolena jsou mírně od sebe, pohyb je vykonáván převážně 

holeněmi a chodidly. Obě nohy provádějí stejný krouživý pohyb, ale střídavě. Pravá 

noha je v kyčli a koleni pokrčená, chodidlo nohy směřuje vzad. Poté následuje pohyb 

nohou do strany, vpřed a dolů. Při tomto pohybu se chodidlo ohne v kotníku tak, aby 

nárt svíral s holení pravý úhel. Chodidlo směřuje do směru pohybu. Noha se potom 

vrací zpět pod hýždě. Pohyb je veden patou a chodidlo se znovu vytáčí k hýždím. Levá 

noha provádí stejný pohyb tak, že v momentě, kdy dokončuje záběr od těla, pravá noha 

je pokrčená a chodidlo směřuje vzad k hýždím (Klečková, 1992; Talafúsová, 1982). 

Sanders (2005) říká, že při šlapání vody jsou aktivní všechny klouby dolních končetin. 

Čím rychlejší je pohyb chodidla, tím je vyšší propulzní síla plavce. Bylo zjištěno, že 

udržování vysoké polohy těla během šlapání vody je velmi závislé na rychlosti pohybu 

chodidel.

Podle Sanderse (2002) je velmi důležité, aby se chodidla při šlapání vody 

pohybovala stále stejně rychle, než aby docházelo k výkyvům rychlosti pohybu 

chodidel.

V následujícím obrázku je vidět pohyb nohou při šlapání vody.
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Obrázek č. 7 Šlapání vody

Dráhu pohybu chodidel vyobrazuje Sanders (2002) v tomto grafu:

Obrázek č. 8 Trasa pohybu chodidel při šlapání vody

Alexander, Taylor (2010) popisují běžné chyby vyskytující se při šlapání vody. Patří 

mezi ně nedostatečná abdukce a flexe v kyčli, malý rozsah v kolenní flexi a extenzi. 

Obvyklý je problém u krouživého pohybu nohou. Dochází při něm k výraznějšímu 

pohybu nohou nahoru a dolů, který tolik nenadzvedává plavcovo tělo nahoru jako 

pohyb nohou vpřed, vzad a do strany. Chybou také je, když se plavcovo tělo střídavě 

houpe nahoru a dolů.
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3 CÍLE, ÚKOLY PRÁCE A VÝZKUMNÉ OTÁZKY

3.1 Cíle práce

Cílem práce je posoudit vliv prvků synchronizovaného plavání na techniku

plaveckých způsobů. Pro toto posouzení byly zvoleny dvě skupiny dětí. Jedna skupina 

byla experimentální, u které byly navíc aplikovány prvky synchronizovaného plavání. 

Ve druhé, kontrolní, skupině byla aplikována běžná plavecká výuka.

3.2 Úkoly práce

1) Prostudovat odbornou literaturu

2) Zvolit zkoumaný soubor

3) Určit metodu sběru dat

4) Zpracovat získaná data

5) Vyhodnotit výsledky pomocí tabulek a grafů

3.3 Výzkumné otázky

1) Sníží se u experimentální skupiny hodnocení techniky vybraných plaveckých 

způsobů významněji než u kontrolní skupiny?

2) Sníží se hodnota dosažených známek u pohybů horních končetin vybraných 

plaveckých způsobů experimentální skupiny významněji než u kontrolní 

skupiny?

3) Zdokonalí se experimentální skupina v technice pohybu dolních končetin u 

plaveckého způsobu prsa více než skupina kontrolní?

4) Bude se lišit celkové zdokonalení ve vybraných plaveckých způsobech mezi 

dívkami a chlapci?

5) Jaký bude vliv docházky na celkové zlepšení ve vybraných plaveckých 

způsobech u experimentální a kontrolní skupiny?
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4 METODIKA PRÁCE

4.1 Popis výzkumného souboru

Výzkumný soubor tvořily dvě plavecké skupiny dětí ve věku od 8 do 9 let, 

všechny děti byly ve 3. ročníku základní školy Horáčkova v Praze. Obě skupiny byly na 

začátku pololetí na podobné plavecké úrovni. Ta byla zajištěna rozřazováním dětí do 

skupin na první plavecké hodině podle jejich plaveckých dovedností a plaveckých 

způsobů. Jedna skupina byla experimentální a byly u ní navíc zařazeny prvky 

synchronizovaného plavání. Druhou skupinou byla skupina kontrolní a probíhala u ní 

běžná plavecká výuka. Tato skupina však za sebou už měla plaveckou výuku, kterou 

absolvovala minulý rok, učila se PZ znak. Byla tedy v PZ znak na lepší úrovni oproti 

experimentální skupině. Experimentální skupina byla tvořena třemi dívkami a třemi 

chlapci. Kontrolní skupinu tvořily čtyři dívky a tři chlapci.

Probandi měli výuku plavání v rámci školní tělesné výchovy, kterou 

organizovala plavecká škola Betynka. Plavecká hodina trvala 45 minut, z nichž 40 

minut bylo věnováno nácviku plaveckých způsobů a plavání. Plavecká výuka probíhala 

jedenkrát týdně. Experimentální skupina měla plaveckou výuku o 5 minut delší kvůli 

nácviku prvků synchronizovaného plavání.

4.2 Použité metody

Podle Olecké a Ivanové (2010) se jedná o kvantitativní výzkum. Bylo použito 

klinického experimentu, který je do značné míry kontrolovatelný. Z hlediska času se 

jednalo o experiment projektovaný, jenž je zaměřen do budoucna.

Pro výzkum bylo využito metody zúčastněného neutajeného pozorování, kdy se 

výzkumník aktivně podílí na dění skupiny a skupina ví, že je výzkumníkem pozorována 

(Olecká, Ivanová, 2010).

Získaná data pak byla zapsána do tzv. pozorovacího archu, kde je uvedeno, co se 

pozoruje.
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4.3 Sběr dat

Sběr dat byl proveden v průběhu plavecké výuky v období od 10. 9. 2014 do 28. 

1. 2015.

Výuka byla realizována na plaveckém bazénu AXA, který má rozměry 25x 12 

m. Hloubka tohoto bazénu je na jedné straně 90 cm a postupně přechází do větší 

hloubky, která je na druhé straně bazénu 160 cm. Teplota vody je vždy okolo 27° C. Pro 

experimentální skupiny byla vymezena čtvrtina bazénu o rozměrech 12,5x 6 m na mělčí 

straně bazénu, která má 90 cm.

4.4 Analýza dat

Ke zpracování sběru dat byly použity tabulky v Microsoft Office Excel. Tabulky 

posloužily k přehlednému zpracování a výpočtům, ve kterých se velmi často pracuje 

s aritmetickým průměrem. Ke znázornění výsledků pak posloužily grafy vyhotovené 

také v Microsoft Office Excel. Jedná se hlavně o grafy spojnicové. Dva grafy jsou 

bodové.

Pro výpočet statistického zhodnocení významnosti posloužil dvojvýběrový  

nepárový t-test. Jedná se o dvě různé skupiny, z nichž na jednu byl aplikován pokusný 

zásah a na druhou nikoliv. T-test byl vypočítán pomocí funkcí FTEST a TTEST v 

Microsoft Office Excel.
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5 VÝSLEDKY

Celkové zlepšení ve vybraných plaveckých způsobech

3. vyuč. hodina 17. vyuč. hodina

test. skupina kraul znak prsa celk. zn. kraul znak prsa celk. zn.

Aneta 2,5 2 2,4 2,3 1,5 1 1,6 1,37

Florian 3,25 2,33 3 2,86 2 2 2 2

Šimon 3,25 2,67 3 2,97 2 2 2 2

David 2,5 2,67 2,8 2,66 1,5 1,33 1,6 1,48

Johana 3,25 2,33 3,2 2,93 2 1,67 1,8 1,82

Lucie 3,25 2,67 3,4 3,11 2,5 2,33 2,4 2,41

průměr 3 2,44 2,97 2,80 1,92 1,72 1,9 1,85

kont. skupina

Veronika 2 1,67 2,2 1,96 1,25 1 1,6 1,28

Kryštof 3,25 2,33 2,6 2,73 2 1,67 2,2 1,96

Klára 2,75 1,67 2,4 2,27 1,75 1,33 1,6 1,56

Tereza 2,5 2,33 1,8 2,21 2 1 1,4 1,47

Lucie 3,25 2 3,4 2,88 2,5 1,33 3 2,28

Filip 3,25 2,33 2,6 2,73 3 2 2 2,33

Michal 3,25 2,33 3,2 2,93 2,5 1,33 2,6 2,14

průměr 2,89 2,10 2,6 2,53 2,14 1,38 2,06 1,86

Tabulka č. 1 Celkové zlepšení ve vybraných PZ

Graf č. 1 Celkové zlepšení ve vybraných PZ

Z tohoto grafu je vidět, že kontrolní skupina byla na začátku výuky na lepší 

plavecké úrovni. Ta je dána už předchozí plaveckou výukou, která probíhala loňský 
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školní rok v rámci školní tělesní výchovy pod plaveckou školou Betynkou. Jak dále 

uvidíme, je celková úroveň ve všech PZ u kontrolní skupiny ovlivněna plaveckým 

způsobem znak. Experimentální skupina však udělala větší pokrok.

Významnost zlepšení u všech PZ podle nepárového t-testu

Experimentální skupina

3. týden 17. týden zlepšení F-test 0,569154574

Aneta 2,30 1,37 0,93 významnost p≥0,05

Florian 2,86 2,00 0,86 t-test 0,006262295

Šimon 2,97 2,00 0,97 významnost p<0,01

David 2,66 1,48 1,18

Johana 2,93 1,82 1,11

Lucie 3,11 2,41 0,69

Kontrolní skupina

3. týden 17. týden zlepšení

Veronika 1,96 1,28 0,67

Kryštof 2,73 1,96 0,77

Klára 2,27 1,56 0,71

Tereza 2,21 1,47 0,74

Lucie 2,88 2,28 0,61

Filip 2,73 2,33 0,39

Michal 2,93 2,14 0,78

Tabulka č. 2 Významnost zlepšení u všech PZ podle nepárového t-testu

Podle dvojvýběrového nepárového t-testu vyšlo, že zlepšení ve všech PZ 

experimentální skupiny oproti kontrolní je statisticky významné. To je patrné už 

z přechozího grafu.
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Celkové zlepšení plaveckého způsobu kraul

3. vyuč. 
hodina

17. vyuč. 
hodina

test. 
skupina pol. Těla HK DK dýchání

celk. 
zn. pol. Těla HK DK dýchání

celk. 
zn.

Aneta 1 3 2 4 2,5 1 1 1 3 1,5

Florian 2 4 2 5 3,25 1 3 1 3 2

Šimon 2 3 3 5 3,25 1 2 2 3 2

David 1 3 2 4 2,5 1 1 1 3 1,5

Johana 2 4 2 5 3,25 1 2 1 4 2

Lucie 2 4 2 5 3,25 2 2 2 4 2,5

průměr 1,67 3,50 2,17 4,67 3,00 1,17 1,83 1,33 3,33 1,92

kont. 
skupina

Veronika 1 3 2 2 2 1 1 2 1 1,25

Kryštof 2 4 3 4 3,25 1 2 2 3 2

Klára 2 3 3 3 2,75 1 2 2 2 1,75

Tereza 1 4 2 3 2,5 1 3 1 3 2

Lucie 2 4 2 5 3,25 1 3 2 4 2,5

Filip 2 4 2 5 3,25 2 3 2 5 3

Michal 2 4 2 5 3,25 1 4 2 3 2,5

průměr 1,71 3,71 2,29 3,86 2,89 1,14 2,57 1,86 3,00 2,14

Tabulka č. 3 Celkové zlepšení u PZ kraul

Graf č. 2 Zlepšení u PZ kraul
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Významnost zlepšení u PZ kraul podle nepárového t-testu

Experimentální skupina

3. týden 17. týden zlepšení F-test 0,333496094

Aneta 2,50 1,50 1,00 významnost p≥0,05

Florian 3,25 2,00 1,25 t-test 0,052155268

Šimon 3,25 2,00 1,25 významnost p<0,01

David 2,50 1,50 1,00

Johana 3,25 2,00 1,25

Lucie 3,25 2,50 0,75

Kontrolní skupina

3. týden 17. týden zlepšení

Veronika 2,00 1,25 0,75

Kryštof 3,25 2,00 1,25

Klára 2,75 1,75 1,00

Tereza 2,50 2,00 0,50

Lucie 3,25 2,50 0,75

Filip 3,25 3,00 0,25

Michal 3,25 2,50 0,75

Tabulka č. 4 Významnost zlepšení u PZ kraul podle nepárového t-testu

Graf č.2 ukazuje mírné zlepšení experimentální skupiny, ale t-test jasně ukazuje, 

že zlepšení experimentální skupiny oproti skupině kontrolní je statisticky nevýznamné.
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Zlepšení pohybu horních končetin u kraula

Experimentální
skupina

3. 
týden

17. 
týden

Aneta 3 1
Florian 4 3
Šimon 3 2
David 3 1

Johana 4 2
Lucie 4 2

průměr 3,5 1,83

Kontrolní 
skupina

Veronika 3 1
Kryštof 4 2
Klára 3 2

Tereza 4 3
Lucie 4 3
Filip 4 3

Michal 4 4

průměr 3,71 2,57

Graf č. 3 Zlepšení pohybu HK u PZ kraul

Tabulka č. 5 Zlepšení pohybu HK u PZ kraul

Z výše uvedené tabulky a grafu vidíme, že se experimentální skupina více 

zlepšila v pohybu HK oproti kontrolní skupině.
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Celkové zlepšení v plaveckém způsobu znak

3. vyuč. hodina 17. vyuč. hodina

test. skupina pol. Těla HK DK celk. zn. pol. Těla HK DK celk. zn.

Aneta 1 3 2 2 1 1 1 1

Florian 2 3 2 2,33 1 3 2 2

Šimon 2 4 2 2,67 1 3 2 2

David 2 3 3 2,67 2 1 1 1,33

Johana 1 3 3 2,33 1 2 2 1,67

Lucie 2 3 3 2,67 2 2 3 2,33

průměr 1,67 3,17 2,50 2,44 1,33 2,00 1,83 1,72
kont. 

skupina

Veronika 1 2 2 1,67 1 1 1 1

Kryštof 2 3 2 2,33 1 2 2 1,67

Klára 2 2 1 1,67 2 1 1 1,33

Tereza 2 3 2 2,33 1 1 1 1

Lucie 2 2 2 2 1 1 2 1,33

Filip 1 4 2 2,33 1 3 2 2

Michal 2 3 2 2,33 1 2 1 1,33

průměr 1,71 2,71 1,86 2,10 1,14 1,57 1,43 1,38

Tabulka č. 6 Celkové zlepšení v PZ znak

Graf č. 4 Celkové zlepšení v PZ znak
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Významnost zlepšení u PZ znak podle nepárového t-testu

Experimentální skupina

3. týden 17. týden zlepšení F-test 0,820833501

Aneta 2,00 1,00 1,00 významnost p≥0,05

Florian 2,33 2,00 0,33 t-test 0,970087152

Šimon 2,67 2,00 0,67 významnost p<0,01

David 2,67 1,33 1,33

Johana 2,33 1,67 0,67

Lucie 2,67 2,33 0,33

Kontrolní skupina

3. týden 17. týden zlepšení

Veronika 1,67 1,00 0,67

Kryštof 2,33 1,67 0,67

Klára 1,67 1,33 0,33

Tereza 2,33 1,00 1,33

Lucie 2,00 1,33 0,67

Filip 2,33 2,00 0,33

Michal 2,33 1,33 1,00

Tabulka č. 7 Významnost zlepšení u PZ znak podle nepárového t-testu

Graf č. 4 ukazuje totožné zlepšení obou skupin u PZ znak. Kontrolní skupina 

měla na začátku i na konci pololetí lepší pohybový projev PZ znak. T-test nám ukazuje 

očekávanou statistickou nevýznamnost rozdílů výsledků zlepšení.
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Zlepšení pohybu HK u PZ znak

Experimentální
skupina

3. 
týden

17. 
týden

Aneta 3 1
Florian 3 3
Šimon 4 3
David 3 1

Johana 3 2
Lucie 3 2

průměr 3,17 2

Kontrolní 
skupina

Veronika 2 1
Kryštof 3 2
Klára 2 1

Tereza 3 1
Lucie 2 1
Filip 4 3

Michal 3 2

průměr 2,71 1,57

Graf č. 5 Zlepšení pohybu HK u PZ znak

Tabulka č. 8 Zlepšení pohybu HK u PZ znak

Zlepšení pohybu HK u PZ znak je obdobné jako u celého plaveckého způsobu.
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Celkové zlepšení u plaveckého způsobu prsa

3. vyuč. 
hodina

17. vyuč. 
hodina

test. 
skupina

pol. 
Těla HK DK dýchání souhra

celk. 
zn.

pol. 
Těla HK DK dýchání souhra

celk. 
zn.

Aneta 1 3 3 2 3 2,4 1 1 2 1 3 1,6

Florian 2 3 4 3 3 3 1 1 3 2 3 2

Šimon 2 3 4 3 3 3 1 1 4 1 3 2

David 2 3 3 2 4 2,8 1 1 2 2 2 1,6

Johana 2 3 4 3 4 3,2 1 1 4 2 1 1,8

Lucie 2 3 5 3 4 3,4 1 2 4 2 3 2,4

průměr 1,83 3 3,83 2,67 3,5 2,97 1 1,17 3,17 1,67 2,5 1,9
kont. 

skupina

Veronika 1 3 3 2 2 2,2 1 2 3 1 1 1,6

Kryštof 1 3 4 2 3 2,6 1 2 4 1 3 2,2

Klára 2 3 3 1 3 2,4 2 1 3 1 1 1,6

Tereza 1 2 3 1 2 1,8 1 2 2 1 1 1,4

Lucie 2 4 5 3 3 3,4 2 3 4 3 3 3

Filip 2 3 3 3 2 2,6 2 1 3 3 1 2

Michal 1 3 5 3 4 3,2 1 3 4 1 4 2,6

průměr 1,43 3 3,71 2,14 2,71 2,6 1,43 2 3,29 1,57 2 2,06

Tabulka č. 9 Celkové zlepšení u PZ prsa

Graf č. 6 Celkové zlepšení u PZ prsa
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Významnost zlepšení u PZ prsa podle nepárového t-testu

Experimentální skupina

3. týden 17. týden zlepšení F-test 0,469003465

Aneta 2,40 1,60 0,80 významnost p≥0,05

Florian 3,00 2,00 1,00 t-test 0,000262435

Šimon 3,00 2,00 1,00 významnost p<0,01

David 2,80 1,60 1,20

Johana 3,20 1,80 1,40

Lucie 3,40 2,40 1,00

Kontrolní skupina

3. týden 17. týden zlepšení

Veronika 2,20 1,60 0,60

Kryštof 2,60 2,20 0,40

Klára 2,40 1,60 0,80

Tereza 1,80 1,40 0,40

Lucie 3,40 3,00 0,40

Filip 2,60 2,00 0,60

Michal 3,20 2,60 0,60

Tabulka č. 10 Významnost zlepšení u PZ prsa podle nepárového t-testu

Graf č. 6 ukazuje větší zlepšení v technice PZ prsa u experimentální skupiny. To 

dokazuje i t-test, který ukazuje výraznou statistickou rozdílnost v osvojení PZ prsa.
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Zlepšení pohybu horních končetin u PZ prsa

Experimentální
skupina

3. 
týden

17. 
týden

Aneta 3 1

Florian 3 1
Šimon 3 1
David 3 1

Johana 3 1

Lucie 3 2

průměr 3 1,17

Kontrolní 
skupina

Veronika 3 2
Kryštof 3 2
Klára 3 1

Tereza 2 2
Lucie 4 3
Filip 3 1

Michal 3 3

průměr 3 2

Graf č. 7 Zlepšení pohybu HK u PZ prsa

Tabulka č. 11 Zlepšení pohybu HK u PZ prsa

Z grafu č. 7 je naprosto jasné, že se experimentální skupina oproti kontrolní 

skupině výrazně zlepšila v pohybu HK u PZ prsa. To nepochybně mělo vliv i na 

celkové zlepšení v PZ prsa.
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Zlepšení dolních končetin u PZ prsa

Experimentální
skupina

3. 
týden

17. 
týden

Aneta 3 2

Florian 4 3

Šimon 4 4

David 3 2

Johana 4 4

Lucie 5 4

průměr 3,83 3,17

Kontrolní 
skupina

Veronika 3 3

Kryštof 4 4

Klára 3 3

Tereza 3 2

Lucie 5 4

Filip 3 3

Michal 5 4

průměr 3,71 3,29

Graf č. 8 Zlepšení pohybu DK u PZ prsa

Tabulka č. 12 Zlepšení pohybu DK u PZ prsa

Zlepšení techniky pohybu DK u PZ prsa bylo velmi malé a rozdíly mezi 

skupinami nejsou ve zlepšení nijak významné.

Srovnání zlepšení PZ u chlapců a dívek

Celková zlepšení ze všech PZ experimentální
skupiny

Dívky 3. týden 17. týden Chlapci 3. týden
17. 

týden

Aneta 2,3 1,37 Florian 2,86 2

Johana 2,93 1,82 Šimon 2,97 2

Lucie 3,11 2,41 David 2,66 1,48

Průměr 2,78 1,87 2,83 1,83

Tabulka č. 13 Celková zlepšení ze všech PZ experimentální skupiny
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Celková zlepšení ze všech PZ kontrolní skupiny

Chlapci 3. týden 17. týden 3. týden
17. 

týden

Veronika 1,96 1,28 Kryštof 2,73 1,96

Klára 2,27 1,56 Filip 2,73 2,33

Tereza 2,21 1,47 Michal 2,93 2,14

Lucie 2,88 2,28

Průměr 2,15 1,44 2,79 2,14

Tabulka č. 14 Celková zlepšení ze všech PZ kontrolní skupiny

Graf č. 9 Srovnání zlepšení dívek a chlapců z experimentální skupiny

Z tohoto grafu je zřetelně vidět, že rozdíly ve zlepšení všech PZ mezi dívky a 

chlapci z experimentální skupiny nejsou významné.
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Graf č. 10 Srovnání zlepšení dívek a chlapců z kontrolní skupiny

Z výše uvedeného grafu vidíme podobní zlepšení dívek i chlapců z kontrolní 

skupiny. Je však také vidět, že chlapci zhoršují úroveň kvality PZ u celé kontrolní 

skupiny.

Graf č. 11 Srovnání zlepšení dívek z obou skupin
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Graf č. 12 Srovnání zlepšení chlapců z obou skupin

Grafy č. 11 a č. 12 nám ukazují, že zlepšení dívek z obou skupin bylo celkem 

podobné. Dívky z experimentální skupiny vykazují o trochu větší zlepšení. Naopak u 

chlapců je jasně vidět, že se zlepšila experimentální skupina chlapců.

Vliv docházky na zlepšení PZ u obou plaveckých skupin

Experimentální
skupina 3. týden 17. týden zlepšení

počet absolvovaných 
hodin

Aneta 2,30 1,37 0,93 13

Florian 2,86 2,00 0,86 9

Šimon 2,97 2,00 0,97 12

David 2,66 1,48 1,18 14

Johana 2,93 1,82 1,11 11

Lucie 3,11 2,41 0,69 9

Tabulka č. 15 Vliv docházky na zlepšení experimentální skupiny v PZ
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Graf č. 13 Vliv docházky na zlepšení experimentální skupiny v PZ

Kontrolní skupina 3. týden 17. týden zlepšení
počet absolvovaných 

hodin

Veronika 1,96 1,28 0,67 14

Kryštof 2,73 1,96 0,77 14

Klára 2,27 1,56 0,71 13

Tereza 2,21 1,47 0,74 11

Lucie 2,88 2,28 0,61 10

Filip 2,73 2,33 0,39 11

Michal 2,93 2,14 0,78 11

Tabulka č. 16 Vliv docházky na zlepšení kontrolní skupiny v PZ

Graf č. 14 Vliv docházky na zlepšení kontrolní skupiny v PZ
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U vlivu docházky na zlepšení v PZ je očekáváno, že větší počet hodin bude mít 

za následek větší zlepšení. To v grafu č. 13 splňuje plavec s kompletní docházkou, který 

dosáhl i největšího zlepšení. Neplatí to však pro každého plavce, protože každý plavec 

je individuální a rychlost učení se novým pohybům je u každého jiná.
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6 DISKUSE

Hlavním cílem práce bylo zjistit, zdali se experimentální skupina, u které byly 

aplikovány prvky ze synchronizovaného plavání, více zlepší než kontrolní skupina. Ze 

synchronizovaného plavání bylo využito prvků ploutvových pohybů a šlapání vody.

Předpokladem bylo, že ploutvové pohyby zlepší především záběr paží u kraulu, 

znaku a prsou. Šlapání vody by mohlo zlepšit záběr prsových nohou, protože se zde 

zabírá stejnými záběrovými plochami.

Výsledky ukazují, že došlo k rozdílnému zlepšení u obou skupin. Někdy se však 

jedná podle dvojvýběrového nepárového t-tesu o statisticky nevýznamné rozdíly.

Z grafu č. 1 vidíme znatelné zlepšení experimentální skupiny, ve všech plaveckých 

způsobech. To znamená, že experimentální skupina udělala větší pokrok než kontrolní 

skupina. Toto potvrzuje i t-test. Ten říká, že se jedná o statisticky významné rozdíly 

mezi experimentální a kontrolní skupinou. Problém však může být ten, že na začátku 

výuky byla kontrolní skupina na lepší plavecké úrovni. Následkem může být pomalejší 

zlepšování v plaveckých způsobech. Z grafu č. 4 je však vidět, že plavecký způsob znak 

ovlivňuje celkové hodnocení plaveckých způsobů u kontrolní skupiny. Je to proto, že 

jenom v tomto plaveckém způsobu jsou v 17. týdnu lepší než testovaná skupina. To je 

ale dáno tím, že kontrolní skupina už chodila na plaveckou výuku minulý rok, kde se 

učili především plavecký způsob znak. Experimentální skupina předtím žádnou 

plaveckou výuku ještě neabsolvovala.

Z grafu č. 2 je vidět zlepšení experimentální skupiny, která začínala na horší úrovni 

a skončila na lepší úrovni v PZ kraul než skupina kontrolní. T-test však říká, že rozdíly 

zlepšení mezi skupinami jsou nevýznamné.

Z grafu č. 3 je vidět zlepšení pohybu HK u obou plaveckých skupin. Kontrolní 

skupina zde dosáhla zase menšího zlepšení než skupina experimentální. Pro tuto práci je 

toto zjištění důležité, protože nám říká, že ploutvové pohyby pozitivně ovlivňují 

kraulový záběr a mají vliv na jeho zlepšení. O tomto se už také zmiňují Jurák a Peslová 

(2003).

Z grafů č. 4 a č. 5 je jasně vidět, že došlo ke stejnému zlepšení u obou plavecký 

skupin. Můžeme tedy říci, že ploutvové pohyb vůbec neovlivnily PZ znak.
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Největší rozdíl mezi skupinami je u PZ prsa, jedině u tohoto PZ to dokazuje i t-test, 

který říká, že došlo k velkému statistickému rozdílu. Experimentální skupina se výrazně 

zlepšila oproti skupině kontrolní. Je to pravděpodobně dáno tím, že se u experimentální 

skupiny zařazovaly ploutvové pohyby a šlapání vody. Šlapání vody podle grafu č. 8 

mělo vliv na zlepšení prsařského kopu. Jedná se o malý rozdíl mezi skupinami, který 

však ovlivnil celkový PZ prsa.

Z grafu č. 7 vidíme markantní rozdíl mezi skupinami ve zlepšení pohybu HK u PZ 

prsa. Můžeme tedy říci, že prvky synchronizovaného plavání měly největší vliv právě 

na pohyb paží u PZ prsa.

Graf č. 9 ukazuje, že dívky a chlapci z experimentální skupiny se zlepšili téměř 

stejně ve vybraných PZ. Graf č. 10 ukazuje také podobné zlepšení i u kontrolní skupiny, 

ale také je na něm vidět, že chlapci byli výrazně horšími plavci na začátku i na konci 

testování než dívky. Můžeme tedy říci, že chlapci z kontrolní skupiny kazili celkovou 

plaveckou úroveň této skupiny. Nekazili však zlepšení ve vybraných PZ.

Zajímavé výsledky nám ukazují i grafy č. 11 a č. 12. Dívky z kontrolní skupiny 

zvládaly vybrané PZ lépe na začátku, ale i na konci pololetí. Ani rozdíl ve zlepšení 

vybraných PZ není velký, spojnice jsou téměř rovnoběžné.

Naopak u chlapců je vidět, že experimentální skupina dosáhla většího pokroku u 

PZ. Dá se tedy říci, že prvky synchronizovaného plavání měly vyšší vliv na chlapce než 

na dívky.

Problémem však zůstávají různé faktory, které mohly tyto výsledky ovlivnit. Mezi 

tyto faktory můžeme zařadit stejnorodou skupinu. Děti byly na podobné plavecké 

úrovni a byly stejného věku. Počet dětí byl také velmi malý. Děti z experimentální 

skupiny tedy mohly být celkově šikovnější a na plavání nadanější. Motivace zde taktéž 

hrála roli. Experimentální skupina měla plaveckou výuku zajímavější díky prvkům ze 

synchronizovaného plavání. Další vliv mohlo mít to, že plavecké skupiny byly 

pozorovány pouze jedním pozorovatelem.
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7 ZÁVĚR

Cílem práce bylo posoudit vliv prvků synchronizovaného plavání na zdokonalení 

techniky plaveckých způsobů. Díky výsledkům se podařilo zjistit, že tyto prvky 

synchronizovaného plavání mají vliv na zdokonalení plavecké techniky.

K ověření byl použit t-test, který potvrdil statistickou významnost tohoto vlivu.

V t-testu vyšlo, že nevyšší vliv měly prvky synchronizovaného plavání na plavecký 

způsob prsa a nejnižší na plavecký způsob znak. Kraul byl sice těmito prvky také 

ovlivněn, nepotvrdila se však jejich významnost pomocí t-testu.

Závěrem je možné říci, že se vyplatí zařazovat prvky synchronizovaného plavání i 

do plavecké výuky u děti mladšího školního věku.
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PŘÍLOHA

Seznam použitých prvků a cviků ze synchronizovaného plavání
Neutrální ploutvový pohyb (NPP)

- V poloze na znaku, paže vedle boků

Hnací ploutvový pohyb (HPP)
- Poloha na znaku, pohyb za hlavou, paže vedle boků (Sculling head first)
- Poloha na znaku, pohyb za nohama, paže vedle boků (Sculling foot first)
- Poloha na znaku, pohyb za nohama, paže ve vzpažení (Propeller)
- Poloha na prsou, pohyb za hlavou, paže vedle boků (Canoe)
- Poloha na prsou, pohyb za hlavou, paže ve vzpažení (Alligator)
- V sedu na desce, pohyb vzad

- V sedu na desce, pohyb vpřed

Šlapání vody 
- S držením se kraje bazénu
- V mírně pokrčených pažích je držena deska

- S pomocnými pohyby paží
- Bez paží- paže jsou nad vodu
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