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Motto: 

…Potom všichni pracovníci, kteří mají profesionální zodpovědnost za tělesnou výchovu a 
sport, musejí mít patřičnou kvalifikaci.

(Cit. Charta sportu pro všechny: zdravotně postižené osoby. Rada Evropy, Štrasburg 1987, 
kap IX.I)
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A. ÚVOD

1 ABSTRAKT

Cílem mojí práce je ověření kvality didaktického postupu použitého ve školícím 

programu, který má účastníky v základním stupni  připravit na roli instruktora plavání osob se 

ZP. Jedná se o specifickou oblast bohatě propletenou zajímavými, někdy zdánlivě 

neslučitelnými oblastmi jako je sport a zdravotní postižení, rehabilitace a příjemné prožitky, 

pomoc ne ve smyslu „charity“, ale spíše jako doprovázení k hledání vlastních maximálních 

možností a hranic s konečným, nečekaným profitem na obou stranách. V tomto výzkumu 

chceme ověřit zda zvolený didaktický postup a obsah dokáže propojit zmíněné oblasti v jeden 

smysluplný celek. Zda školení vyhovuje účastníkům jako edukační program kde dochází 

k naučení předem určených vědomostí a dovedností. Zda naplnil jejich očekávání a zda jsou 

přednášené obsahy využitelné v praxi. Nabízí se také možnost dlouhodobějšího profitu nejen 

ze získaných vědomostní, ale jakési obohacení člověka uvnitř skrze principy, které jsou ve 

školícím programu instruktorovi sdělovány a které objevuje. Zajímalo mne zároveň, jak 

účastníci vnímají lektory, jak projev a přístup lektora k účastníkům a přednášenému tématu 

ovlivňuje vnímání a zapamatování přednášené látky.

Za tímto účelem jsme sestavili učební osnovu stávající z potřebných okruhů, rozdělili 

ji na teoretickou a praktickou část. Školící program je zasazen do týdenní pobytové akce 

spojené s výukovým plaveckým programem  zdravotně postižených osob. Během celého 

týdne se pro účastníky školení kombinuje teoretická a praktická výuka ukončená závěrečným 

vědomostním testem.

Účastníci kurzu jsou většinou mladí lidé, studenti, kteří se do programu dobrovolně 

přihlásili a této činnosti se již věnují, nebo to plánují. 

Pomocí vstupních dotazníků získám základní data o skupině, jejich očekávání a 

motivaci pro vstup do programu. Na konci ověřím získané teoretické znalosti vědomostním 

testem  a zpětnovazebním dotazníkem ověříme zda očekávání účastníků byla naplněna či 

nikoli. Zpětnovazebný dotazník má také přinést informaci o kvalitě a přístupu lektorů –

učitelů, vnímané účastníkem. Vyvozené závěry pak poslouží k dalšímu zdokonalování 

vzdělávání instruktorů plavání zdravotně postižených.
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2 KLÍČOVÁ SLOVA

Didaktický postup, školící program, instruktor plavání , výuka plavání, osoba se 

zdravotním postižením, proces učení.

3 ÚVOD DO PROBLÉMU

Existuje řada plaveckých škol a přístupů. Ty co se zabývají plaváním osob se zdravotním 

postižením (dále jen ZP) je již znatelně méně. Ve světě má plavání zdravotně postižených 

delší tradici, nejznámější je pro nás Halliwickova metoda, pocházející z Velké Británie o 

jejíchž principech se v práci zmíním.

Koncepčně vedenou výukou plavání zdravotně (tělesně) postižených osob, která 

zajišťuje všechny úrovně se v České republice zabývá pouze  KONTAKT bB – občanské 

sdružení pro studium, rehabilitaci a sport bez bariér. Domnívám se, že se na absenci nabídky 

této speciální plavecké výuky podílí také nedostatek příležitostí k proškolení a získání praxe 

či záruky supervize zkušenějšími. Pro rozvoj této oblasti je proškolování nových nadšenců

nezbytné a to je také jeden z důvodů vzniku tohoto testovaného školícího programu. Zájem ze 

strany našich zdravotně postižených občanů je obrovský. 

Kvalitní a efektivní vedení výuky plavání ZP osob v sobě spojuje několik různých 

oblastí. Člověk, který zamýšlí věnovat se této činnosti bude nutně potřebovat dovednosti 

pedagogické (častěji z okruhu speciální pedagogiky), pohybové a to především plavecké, dále 

znalosti z oboru neurologie, psychologie, biomechaniky, hydromechaniky, a kineziologie. 

Měl by být vybaven notnou dávkou empatie, trpělivosti, optimismu, bez nálepky charity a 

falešného soucitu. S opravdovým zájmem o druhé,  být citlivě autentický a vybaven dobrými 

komunikačními dovednostmi. Každý však není takto charakterově a vědomostně obdařen. 

Připravovaný školící program by měl účastníky co nejlépe dovybavit a připravit pro zvládnutí 

role instruktora  tak, že v konečném důsledku bude profit na obou stranách.

Vhodné by bylo sledování účastníků v delším časovém horizontu, ovšem to by 

přesahovalo rámec této práce. Domnívám se totiž, že být dobrovolně instruktorem plavání 

osob se ZP je také výzva k osobnostnímu a profesnímu růstu. Většina účastníků našeho 

školícího programu jsou studenti humanitních, pedagogických či zdravotnických oborů, je to 

pro ně proto cenná zkušenost především pro jejich budoucí profesi, mají šanci znát 

problematiku ZP zblízka z praxe a nikoli pouze teoreticky. Dlouhodobý přínos, který pro ně 

absolvování programu může mít, si budou moci uvědomit po delším čase, pravděpodobně až 

při vykonávání své profese .
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B. TEORETICKÁ VÝCHODISKA

4 OBECNÉ DIDAKTICKÉ PŘÍSTUPY VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

Hlavním zdrojem informací pro studium této části byla pro mne Mužíkova 

„Andragogika“ v níž stručně a jasně rozebírá rozdíly mezi vzděláváním dětí, mládeže a 

dospělých a kromě didaktických metod a prostředků se zabývá také hodnocením efektivity 

výuky dospělých. Protože je cílem této diplomové práce zhodnotit právě správnost zvoleného 

didaktického postupu při školení plaveckých instruktorů, byla tato kniha významným 

pomocníkem při hodnocení zkoumaného vzdělávacího projektu.

4.1 Základní pojmy

Pojem didaktický proces by mohl být popsán vztahy mezi hlavními pojmy didaktiky 

(vzdělávání, učení, výuka, vyučování). Ty vyjadřují skutečnost, že výuka,  je vždy proces, 

který je tvořen synergickým efektem učení a vyučování. Ve vzdělávání dospělých se odehrává 

mezi lektorem, který vyučuje a účastníkem vzdělávacího procesu, který se učí. 

Ze strany dospělého účastníka jde  o osvojení soustavy poznatků a činností, které 

vnitřním zpracováním – učením – přetváří ve vědomosti, dovednosti a návyky. Jde o aktivní 

činnost účastníka (žáka), při níž dochází nejen ke kvantitativnímu a kvalitativnímu nárůstu 

osvojených poznatků, ale často i ke změně hodnot, postojů a zájmů, což směřuje k jeho 

dalšímu rozvoji.

Ze strany lektora (vyučujícího) jde o motivování a usměrňování účastníka, tak aby 

dosáhl cílového stavu, tedy měl určitou soustavu vědomostí, dovedností a návyků. Lektor volí 

takové postupy, aby  účastníka z jeho současného stavu vědomostí převedl na vyšší hladinu 

osvojování poznatků. (MUŽÍK, 2004)

4.2 Didaktické pojetí výuky dospělých

Jak konstatuje Mužík, nelze nazvat některé z didaktických pojetí výuky dospělých jako 

jediné obecně uznávané a zmiňuje se v odborné diskusi na toto téma o tzv. 

trojdimenzionálním modelu. Ten obsahuje dimenzi kognitivní, pragmatickou a kreativní.

Kognitivní složku lze popsat jako využití všech existujících metod výuky, jako satelitního 

vzdělávacího modelu.

Pragmatická dimenze se opírá o poznatek, získaný zvláště z profesních výcviků, že totiž i 

přes „hotovou“ autonomní osobnost dospělého účastníka jde o  nácvik určitých modelů 
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chování a jednání vedoucích k ovládnutí určité profese a profesních standardů.  Kompetence, 

kvalifikace a rozvoj osobnosti, jsou tři jevy, které výrazně přispívají k úspěšnému plnění 

pracovní role.

Podstatou kreativní dimenze je fakt, že musí být bezpodmínečně dodržen soulad mezi 

hierarchií učení a postupem lektora (učitele) ve vyučování. Základ hierarchie učení tvoří 

informace, další vrstvou je porozumění vědomostem, jejich aplikace v praxi a vrcholem 

pyramidy je tvůrčí nadstavba, tedy když účastník přidá k výsledkům výuky něco svého. Tomu 

musí odpovídat  didaktické metody používané lektorem.

Nemá jít o pouhý přenos znalostí a dovedností, ale také o facilitaci studijního výkonu, 

tvůrčího přístupu a dalšího rozvoje myšlení (MUŽÍK, 2004).

4.2.1 Fáze didaktického procesu

Didaktický proces lze z časového hlediska vnímat jako tři na sebe navazující fáze. 

1) Fáze motivační

Správnou motivací lze podněcovat aktivitu účastníků, dává jejich činnostem zaměření 

a váhu. Je potřeba volit reálné výukové cíle a také si uvědomit, že to co motivuje lektora, 

nemusí motivovat účastníky. Významnou roli hraje přátelská atmosféra mezi lektorem a 

účastníkem a také vlastní entusiasmus lektora může mít silný motivační efekt a strhnout 

účastníky k zájmu o učivo.

2)   Fáze vytváření vědomostí a formování dovedností a návyků.

Zde jde o porozumění učivu, upevnění vědomostí, dovedností a návyků. Lektor 

usměrňuje myšlenkové pochody účastníků tak, aby nedocházelo k pouhému sdělování 

poznatků jako hotových faktů, ale aby byl respektována potřeba vytváření teoretických 

vědomostí. Předpokladem k rozvoji myšlenkových pochodů je vědomí daného problému, 

jako předmětu výuky. To je možné podporovat buď využitím zobecňování empirických 

zkušeností, což je dospělým blízké. Lze například cvičně řešit problémové situace nebo 

dokonce použít hru.

Dále je možné postupovat cestou strukturovaného učiva, pojmového myšlení a 

výkladu pravidel a zákonitostí. To podporuje teoretické myšlení a intelektuální schopnosti 

účastníků. Kdo porozumí teorii, nemusí pak získávat poznatky v praxi cestou pokusu a 

omylu.
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Po osvojení vědomostí nastupuje formování dovedností, které lze rozdělit na 

motorické a intelektuální. Ty je potřeba nejdříve vytvořit a po té upevnit. Je potřeba aby 

dovednosti a návyky přešli účastníkům do jejich trvalé paměti a automatizované činnosti. 

Lektor tomu napomáhá navozováním adekvátních aktivit přičemž označí jádro učiva, radí 

jak se učivo naučit, dává prostor k diskusi o probraném učivu a zadává cvičení k praktické 

aplikaci učiva. Jde o dlouhodobý proces a lektor bohužel často nemá možnost, takto 

dlouhodobě s účastníky pracovat.

Výzkumy dokazují, že stupeň použitelnosti vědomostí souvisí s mírou vlastního úsilí, 

kterým se účastník k vědomostem a dovednostem dopracoval.

3)  Fáze ověřování výsledků výuky

Tato fáze je užitečná především proto, aby bylo možné výuku zdokonalovat. Lektor 

provádí průběžnou diagnózu výsledků učení ve všech etapách a to především na základě 

projevů a výsledků účastníků. Všímá si chyb, kterých se účastníci dopouštějí a pokud odhalí 

jejich příčiny stává se to pro něj cennou informací a vodítkem ke zlepšení didaktického 

procesu. 

Ověřování výsledků je nejvíce patrné v závěrečné ověřovací etapě vzdělávacího procesu 

a provádí se nejčastěji formou zkoušení a klasifikace. Je to citlivý proces, neboť často 

zasahuje i do účastníkova osobního života. Předpokladem správného zkoušení je znalost 

účastníka a skupiny. Je tak možné zachovat individuální přístup. I přesto je velmi obtížné 

účastníkovy vědomosti a dovednosti objektivně kvantifikovat  známkou. Je to proces snadno 

ovlivnitelný subjektivními přístupy  zkoušejícího lektora. Proto se v poslední době za účelem 

hodnocení více prosazují například závěrečné práce, didaktické testy, sebehodnocení 

účastníků, prezentace před kolegy apod. (MUŽÍK, 2004).

4.2.2 Didaktické formy a principy

Tímto pojmem obvykle rozumíme určitý organizační rámec výuky, tedy různé způsoby 

řízení a organizace didaktického procesu. Je celá řada hledisek, podle kterých se didaktické 

formy mohou dělit. Zmíníme zde  pouze skutečnost, že volba formy má pro didaktický proces 

velký význam, má vliv na jeho průběh a často souvisí s různými hledisky (didaktické hledisko 

– je potřeba naučit rychle co nejvíce, ekonomické hledisko – náklady na výuku, časové, 

kapacitní podmínky) (MUŽÍK, 2004).

Didaktické principy je soustava didaktických zásad, které prochází historickým 

vývojem, ve kterém se odráží nejen pedagogické myšlení doby ale také praktické zkušenosti 
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učitelů. Současný směr naznačuje možnost aplikovat některé základní principy z obecné 

didaktiky na výuku dospělých s důrazem právě na specifika jejich učení. Jedná se např. o 

princip uvědomělosti a aktivity, názornosti, přiměřenosti, trvalosti a souvislosti (MUŽÍK, 

2004, s. 66). Protože se jedná o obecně platné zásady budou  některé didaktické principy 

zmíněny v části o didaktice plavání.

4.2.3 Didaktické metody

Jedná se o klasické téma didaktiky a jde vlastně o soubor postupů, kterými lektor předává 

poznatky, formuje dovednosti či návyky účastníků. V současné době počet metod narůstá a 

stávají se důležitým „know-haw“  ve vzdělávání. (MUŽÍK , 2004). Zmíním zde metody, které 

nejvíce korespondují s přístupem který jsme zvolili v našem zkoumaném vzdělávacím 

projektu.

Z metod zaměřených na poznání problémů zmíníme metodu přednášení s diskusí. 

V metodě přednášení se jedná se o systematický výklad tématu větší nebo menší skupině. 

Metoda má své klady (např. možnost podání celistvého přehledu o tématu) i zápory (např. 

schází zpětná vazba). Promyšlené vystoupení lektora jež  vyvolává vnitřní dialog v mysli 

účastníků může eliminovat některá negativa této metody. 

Z metod zaměřených na řešení problémů pohovoříme o systematickém pozorování a 

přímém zácviku nebo prozatímním pověření. Při systematickém pozorování má zaučovaný 

pracovník možnost pozorovat zkušené pracovníky při činnosti, všímá si důležitých prvků, 

znaků a okolností. Vždy musí být předem poučen, čeho si má v prvé řadě všímat, aby 

z prvotní dezorientace nad novou prací – prováděnou velmi hbitě a zručně – nezaznamenával 

nepodstatné záležitosti.

V přímém zácviku je možné využít zácvik pracovníkem, který dosud práci konal, 

přímým nadřízeným nebo kvalifikovaným instruktorem (lektorem, trenérem, koučem). První 

dva mají určité předpoklady, ale nemusí mít schopnost transferu poznatků a dovedností nebo 

schopnosti k zaučení. Nejvhodnější je využít kvalifikovaného instruktora.

Prozatímní pověření je postaveno na myšlence, že než pracovník převezme plnou 

odpovědnost a začne vykonávat svěřenou funkci v plném rozsahu, s pravomocí a samostatně, 

musí se osvědčit. Je proto zpočátku pod vedením určených odborníků a má k dispozici pomoc 

zkušených specialistů. Ti mu určují natolik rozmanité úkoly, že získá přehled po celém 

rozsahu své budoucí činnosti.
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4.2.4 Některé prvky ovlivňující efekt výuky

I kvalitně připravený vzdělávací projekt může  být bez úspěchu, ve hře je totiž mnoho 

faktorů, které mohou efekt výuky snížit nebo znehodnotit Jedná se zejména o tyto skutečnosti:

 lektorova neznalost specifických výchovněvzdělávacích potřeb účastníků  výuky

 nízká vnitřní motivace účastníků

 přílišné sebevědomí účastníků (přecenění vlastních schopností)

 nevyrovnanost studijního kolektivu (úroveň vědomostí, věk, míra praxe)

 malá integrita studijní skupiny (ostych, falešná solidarita)

 neinformovanost účastníků o poslání a cílech kurzu (špatné informovanost ze strany 

organizátora nebo nesprávná interpretace údajů o kurzu účastníkem)

Podstatným pojmem se nám jeví výraz klíčové kompetence, který zavádí do 

pedagogiky Siegrist a Belz (2001). Hovoří o kompetencích ve třech základních oblastech:

a) Kompetence směřujících k vlastní osobě (postoj k učení, vyhodnocování, 

samostatnost, odpovědnost, snášení zátěže)

b) Kompetence k řešení problémů (organizace, plánování, kontrola výsledků 

práce)

c) Kompetence k jiným osobám (komunikace, kooperace, chování ve skupině, 

kontakt s ostatními, týmová spolupráce)

Dovolím si vyslovit souhlas s názorem autorů, že totiž tyto obecné schopnosti člověka, 

které překračují hranici profese, hrají důležitou úlohu pro jeho uplatnění. 

Dalším důležitým faktorem pro didaktický proces je komunikace. Jak připomíná Mužík je 

potřeba posunout se od tradičních forem pasivního předávání informací, které funkci 

vzdělávání neplní. Někdy i přes osvojení učební látky, nedochází k jejímu začlenění do 

poznatkové soustavy. Přesto, že je učivo pro výuku relativně závazné, je potřeba si uvědomit, 

že jeho osvojování probíhá v komunikaci a interakci lektor – účastník. Ve vyučovacím 

procesu s dospělými je komunikace vždy obousměrná (MUŽÍK, 2004, s.49 - 50).
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5 DIDAKTIKA PLAVÁNÍ

5.1 Historie

5.1.1 Samouci

Při pohledu do dějin plavání může objevit různé vyučovací metody a přístupy. Byly 

doby, kdy museli lidé zvládnout pohyb ve vodě pod tlakem okolností. Trvale žili 

v přímořských oblastech nebo povodí velkých řek a z bezpečnostních i ekonomických důvodů 

pohyb ve vodě ovládali (námořníci, rybáři). Možná z jejich řad byli i průkopníci této vodní 

aktivity, jímž byla určena první učebnice (1538) plavání. Autor Mikuláš Wynemann zde 

popisuje individuální nácvik plavání za použití nadlehčení (korkové pásy, měchýře) 

(PREISLEROVÁ, 1987).

Metoda individuální, povrchová, metoda bidla.

Další autoři rozvíjí výcvik plavání na suchu ve stoji nebo za pomoci různého nářadí, 

jako byla např. dřevěná konstrukce zvaná „plavecká koza“. Guts-Muts zavedl pro cvičení ve 

vodě „bidlo“, na které se žák zavěsil a cvičil ve vodě souhru pohybů. Tento německý 

pedagog, který ve svém působišti zavedl v roce 1790 výuku plavání se také jako první 

hlouběji zabýval didaktickými problémy výuky plavání. On a jeho další následovníci však 

přeceňovali nácvik na suchu a používání různých nadlehčovacích konstrukcí. Opomíjena byla 

psychická stránka procesu, odstranění nedůvěry k vodě, chyběl prostor pro adaptaci na vodní 

prostředí. Celá věc také postrádala pedagogickou složku, šlo v podstatě o dril a důraz na 

mechanický nácvik vnější struktury pohybů. Výsledkem byl „poloplavec“- člověk, který se na 

vodě dokázal pohybovat, ale často bez schopnosti vyrovnat se s pobytem pod vodou, 

nezvládal dýchání do vody a s největší pravděpodobností pro něj voda zůstala 

nevyzpytatelným a nepříjemným prostředím (PREISLEROVÁ, 1987)

5.1.2 Metoda nadlehčení  pomocí různých  pomůcek, především korkových pásů.

Metoda se vyznačovala vyšší efektivitou a aktivitou plavce. Pozitivní bylo především 

zařazení úvodní etapy oznámení s vodou. Způsob nadlehčování však neumožňoval osvojení 

správné plavecké polohy a také dýchání do vody se stále ještě nepovažovalo za hodné 

pozornosti (PREISLEROVÁ, 1987).
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5.1.3 Kolektivní metoda důvěry a sebedůvěry.

Vznikla v USA v době 1. světové války z náhlé potřeby naučit plavat velké množství 

vojáků. Do Evropy se dostala v polovině let dvacátých a převládá do konce čtyřicátých let. 

Odmítá mechanické učení stylizovaných pohybů a plně podporuje potřebu adaptace na vodní 

prostředí, získání důvěry k vodě a řídící roli pedagoga. Zaměřuje se na přirozené pohyby a 

proto preferuje plavecký způsob kraul. Rozlišuje přístupy pro plaveckou výuku dětí a 

dospělých. Věnuje se někdy až příliš dlouho vodním hrám na úkor nácviku techniky. Výrazně 

se staví proti používání jakýchkoli nadlehčovacích pomůcek a časem se začaly vytvářet 

přesně vymezené metodické řady jejichž striktní dodržování následně vedlo opět 

k mechanické činnosti plaveckých cvičitelů (PREISLEROVÁ, 1987).

5.1.4 Současná kolektivní metoda základního plaveckého výcviku

Vychází především z naposledy zmíněného přístupu, ale je opatrná k ustrnulým 

dogmatickým metodickým řadám. Obsahuje pozitivní zkušenosti z předchozích přístupů,

doporučuje různé nadlehčovací pomůcky pokud je to účelné, odstraňuje vše co je samoúčelné 

a neefektivně formální. Plavecký výcvik chápe především jako pedagogický proces a 

z hlediska učení jako senzomotorickou adaptaci rozdělenou na etapy (PREISLEROVÁ, 

1987).

5.2 Současná didaktika plavání v ČR

Pro vytvoření přehledu současných didaktických postupů jsem využila 

nashromážděnou literaturu. Jedná se o didaktiky plaveckého výcviku autorů: Hoch (1987), 

Preislerová (1987), Bělková (1994a), Roztočil, Švec (1996), Čechovská, Miler (2001), 

Čechovská (2002).

Cílem plavecké výuky je naučit plavat. Je to složitý proces a výsledného cíle nelze 

dosáhnout najedenou. Historicky i přirozeně se jeví jako nezbytné investovat čas do 

dokonalého seznámení s vodou a získání důvěry v toto prostředí a pocitu zvládnutí vlastního 

pohybu v něm. Potřebujeme dosáhnout přirozeného pohybu a docílit naprosté volnosti a 

radosti z pohybu ve vodě. (Mgr. Jan Puš, Asociace plaveckých škol)
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Dle zmíněných autorů se plavecký výcvik nejčastěji dělí do těchto etap:

1. Přípravná etapa

- cílem je dosažení optimálního stupně smyslové adaptace na vlastní vodní prostředí a 

vytvoření základních předpokladů pro zvládnutí plaveckých dovedností.

2. Etapa základního plaveckého výcviku

- cílem je nácvik vlastních plaveckých pohybů, permanentní adaptace na vodní prostředí. 

Zvládnutí jednoho až dvou plaveckých způsobů v hrubé formě. (ROZTOČIL, ŠVEC, 

1996).

3. Zdokonalovací plavecký výcvik

-    plynulé navázání na plavecké dovednosti předcházejícího výcviku, postupné vyplavání 

jednoho

     ze dvou plaveckých způsobů cílem zdokonalování techniky prvků a jejich souhry.

5.2.1 Vyučovací metody

Vyučovacími metodami se rozumí konkrétní postupy nebo způsoby, jimiž učitel či 

instruktor motivuje a usměrňuje učební činnosti svých svěřenců. Konkrétní vyučovací postup 

je volen s ohledem na věk, materiální podmínky a vyučovaný plavecký způsob. Dají se 

rozdělit z hlediska logiky postupu. Přístupy se však liší pouze v několika prvních krocích a 

další vývoj je u obou postupů obdobný.

Komplexní metoda

- učíme daný akt ihned v jeho konečné formě

- nezdůrazňujeme podrobnosti

- jde o zvládnutí pohybu v jeho základní podobě bez nároků na přesnost

- můžeme usnadnit vyloučením požadavku na dýchání do vody, či využitím nadlehčovacích 

pomůcek 

- vhodný při nácviku plaveckého způsobu znak a kraul pro svou přirozenou střídavou 

pohybovou strukturu

- vhodný pro předškolní děti, které se učí převážně napodobováním

- postupně se přistupuje k zdokonalování a zpřesňování
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Analyticko - syntetická metoda

- užívá se u starších dětí a dospělých 

- využívá se pro nácvik plaveckého způsobu prsa

- jednotlivé prvky pohybu (pohyby nohou, pohyby paží, dýchání) se nacvičují samostatně a 

později se spojují v jeden celek

(PREISLEROVÁ, 1987)

Smíšená metoda 

- podstat spočívá v použití analyticko – syntetické metodě avšak se zdůrazněním 

postupného nácviku jak samostatných pohybů končetin, tak jejich souhry (HOCH, 1987)

- používá se u neplavců, kteří mají nedostatek pohybových zkušeností (např. žáci ZvŠ)

- seznámení s vodou probíhá v kratší verzi něž tomu bylo v prvním případě, jedinci se učí 

správně dýchat a splývat

- postupně se přistupuje k nácvikům jednotlivých pohybů a potom k vzájemné souhře 

(ERLEBACHOVY, 1997)

5.2.2 Vyučovací metody uváděné z hlediska činnosti pedagoga

1. Metoda ukázky

- ukázka musí být provedena bezchybně, správně a názorně, pak vede k vytvoření správné 

pohybové představy. 

2. Metoda cvičení na suchu

- jedná se o pomocnou metodu. Má mít jen informativní význam. Snahou je nácvik 

plaveckých pohybů v poloze, která se nejvíce přibližuje poloze těla při plavání ve vodě.

3. Metoda slova

- veškeré požadavky formulovat jasně a srozumitelně. Základní pokyny sdělit již před 

vstupem do vody.  V průběhu výcviku se omezit jen na srozumitelné akustické nebo 

optické signály, při delším projevu odvolat děti z vody.

4. Metoda opakování

- pro utváření motorického návyku je jedna z nejdůležitějších. Existuje přímá souvislost 

mezi počtem opakování cvičení a zvyšování úrovně techniky. Protože je omezena zpětná 
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vazba formou zrakové kontroly je nutná kontrola vykonávaného pohybu instruktorem či 

učitelem. Zpětná vazba musí být pravidelná, aby se zamezilo vzniku a opakování chyb 

(ROZTOČIL, ŠVEC, 1996).

5.2.3 Pedagogické principy a činitelé

Hoch (1987) hovoří o pedagogické funkci plavecké výuky pokud nácvik podléhá 

určitým principům, v mnohém se promítající do výše zmíněných pedagogických metod:

- systematičnost - vyloučení nahodilého, neuceleného postupu, skládá výuku od

jednoduššího

                                      k složitějšímu, plánované požití modifikací

- přiměřenost - souvisí s v věkem, motorickými zkušenostmi, psychikou žáka

- aktivita žáků - podmíněno zájmem o učení a také osobností učitele, kladné 

výsledky

- názornost - použití ukázky

- trvanlivost - vytvářet předpoklady k tomu, aby se nacvičované pohyby staly 

trvalou dovedností 

Pod pojmem metodika plavání rozumíme organizaci a způsob vedení plavecké výuky ve 

které se snažíme použít různých forem, prostředků a metodických postupů dosáhnout 

vytyčeného cíle, tj. naučit plavat (HOCH, 1987). Metodika nemá tvořit přesnou šablonu, ale 

je pouze návodem, podle kterého je možné postupovat. Preislerová (1987) hovoří o plavecké 

výuce takto:

Základním obsahem je nácvik speciálních pohybových dovedností., které jsou 

předpokladem účelného a bezpečného pohybu ve vodě. V prvé řadě to jsou základní plavecké 

dovednosti (potápění, dýchání, splývání, jednoduché skoky do vody). Následuje cíl naučit 

plavat alespoň jedním plaveckým způsobem a vytvořit předpoklady pro nácvik dalších 

způsobů. 

Dosažení tohoto cíle je proces jehož efektivita je dána ovlivňováním a součinností čtyř 

základních činitelů:

1. pedagog (jeho profesionální a odborná znalost, schopnost realizovat ji ve výuce,  

organizační schopnosti, vlastní dobrá plavecká gramotnost, schopnost odhalovat 
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příčiny chyb v žákově plaveckém projevu, umění motivovat a vytvářet příznivé 

emoční prostředí)

2. žáci –neplavci (věk, motorické dovednosti, duševní vlastnosti, aktuální stav CNS při 

výuce)

3. plán činnosti (vychází ze současných poznatků a zkušeností, jejich flexibilní vhodně 

modifikované a účelné využití)

4. podmínky činnosti (materiální - teplota a hloubka vody, plavecké pomůcky)

5.2.4 Organizace základního plaveckého výcviku (ZPV)

- cvičební jednotka zpravidla trvá 45 min

- počet osob v družstvu se řídí věkem

- platí zásada čím mladší děti, tím menší skupina

- 10 neplavců pro ZPV

- 16 plavců pro zdokonalovací výcvik (PREISLEROVÁ, 1987)

- v ČR je zvykem považovat za plavce toho, který zvládne uplavat 200m bez zjevných 

potíží

Skladba cvičební jednotky:

1. úvodní část: organizační pokyny

2. průpravná část: a) rozcvička b) nácvik zákl.plav. dov.

3. hlavní část: a) opakování b) nácvik nových prvků

4. závěrečná část hry, zhodnocení

5.2.5 Nadlehčovací pomůcky

Také tato oblast podléhá vývoji a proto si každý pod pojmem plavecké pomůcky může 

představit něco jiného. Jejich význam spočívá v jejich účelném využití ve vhodné etapě výuky 

či tréninku. Vytváří podmínky k odstranění psychických zábran. Jejich vztlak umožňuje 

výuku nových dovedností, prvkové plavání, korekci nesprávných návyků či zařazení celé řady 

kondičních cvičení. Vyjmenujme alespoň ty základní:

- plavecké desky několika rozměrů a tvarů
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- nadlehčovací pásy

- nadlehčovací „nudle“

(ČECHOVSKÁ, MLER, 2001)

Nutno dodat, že je potřeba vyloučit přílišné spoléhání na pomůcky. Jejich používání 

nesmí omezovat správný pohyb ani dlouhodobě suplovat nezvládnutí žádoucí polohy. V etapě 

přípravné a základní by se příliš používat neměly (ROZTOČIL, ŠVEC, 1996).

„Rozvoj metodiky plavání směřuje od individuálního nácviku ke kolektivnímu, od 

mechanického, rozloženého pohybu k přirozenému a účelovému. Od stereotypního opakování 

k uvědomělému, zdůvodněnému nácviku, od formálního vedení k vedoucí úloze pedagoga“ 

(ROZTOČIL, ŠVEC, 1996, s 10).

5.2.6 Obsahy jednotlivých etap plaveckého výcviku

Přípravná etapa

Připravuje na základní plaveckou výuku (dále jen ZPV) činnostmi, při kterých si 

účastník osvojuje

 potápění

 dýchání

 splývání

 orientace ve vodě

 jednoduché skoky do vody

Jedná se o seznamování s vodou a adaptaci na toto prostředí, proces který je otevřený a 

většinou začíná jednoduchými hrami (HOCH; PREISLEROVÁ, 1987). Pokud  se jedná o 

dospělého neplavce, postupujeme v zásadě stejně jako u dětí. Začínáme přípravnou výukou, 

jen metody bývají méně hravé (ČECHOVSKÁ, MILER, 2001).

Zažitou praxí je bohužel věnovat se těmto dovednostem v dětském věku krátce formou 

her ve vodě a v dospělém věku je vynechat. Dochází pak pouze k schématickému osvojení 

struktury plaveckých pohybů a málo jisté lokomoci. Tato skutečnost se může stát takovému 

poloplavci i osudným, protože zvládnutí vodního prostředí je jen povrchní,  nejisté a často 

energeticky zbytečně náročné. Autoři Čechovská a Miler doporučují nejen v takových 
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případech návrat k individuálnímu zdokonalování v základních plaveckých dovednostech, 

procvičovat především  jejich uvolněné a jisté zvládnutí.

V této etapě se využívá především metoda komplexní. Je potřeba volbu metody 

přizpůsobit věku osoby která se učí plavat. Je známo, že ideální věk motorického učení je 9 až 

10 let. 

Základní plavecká výuka

Základem je splývání na které navazuje nácvik:

 pohybu dolních končetin

 pohybu horních končetin

 koordinace pohybu končetin mezi sebou

 koordinace pohybu končetin s dýcháním

Pohyby se nacvičují nejdříve na suchu, pak v mělké vodě, u okraje bazénu, s deskou. 

V této etapě se již více využívá metoda analyticko – syntetická. Po zvládnutí splývavé 

polohy obvykle začínáme s nácvikem pohybu dolních končetin. Dobrá technická práce nohou 

totiž stabilizuje plaveckou polohu. Teprve po základním zvládnutí samostatné práce nejdříve 

nohou a paží, řešíme koordinaci končetin mezi sebou a nakonec koordinaci končetin 

s dýcháním (ČECHOVSKÁ, 2002). K mnoha činnostem se využívají plavecké pomůcky jako 

desky, nudle, nadlehčovací pásy atd. (HOCH, 1987). Jako první učíme jeden z těchto tří 

plaveckých způsobů: prsa, znak, kraul. Každý z nich má svá složitá místa a ke každému z nich 

může mít jednotlivec různé předpoklady. Proto volba konkrétního prvního plaveckého 

způsobu není metodicky příliš podstatná. V ČR se nejčastěji učí prsa, v USA téměř zásadně 

kraul.

Zdokonalovací plavecký výcvik

V další možné fázi, zdokonalovacím plaveckém výcviku, se soustřeďujeme především na 

zpřesňování a vylaďování pohybu v těchto oblastech:

 odstranění zbytečných a neúčelných pohybů

 směr a rozsah záběrových pohybů

 odstranit nepřiměřené svalové úsilí

 nácvik správného pohybového rytmu



20

 sladění celkové koordinace pohybů a činností vegetativních orgánů

 ostatní plavecké způsoby

 starty a obrátky

Využívá se komplexní metody a prvkové plavání (plave se jen dolními nebo horními 

končetinami). Po základním výcviku získá jedinec komplexní představu o nacvičovaném 

způsobu plavání, ve zdokonalovacím výcviku se zaměřujeme na detaily. Využíváme ukázku, 

výklad a názorné pomůcky (HOCH,  1987).

5.2.7 Podstatné prvky plavecké výuky

- uvolněné splývání na prsou i na zádech jako základní poloha

dýchání – zvládnutí řízeného a úplného výdechu nosem i ústy

- uvolněný, pružný, plynulý a vytrvalý pohyb dolních končetin, prováděný správným 

natočením záběrových ploch a pod hladinou, v souladu s se správným prostorovým i 

časovým průběhem

- uvolněný a efektivní pohyb horních končetin, uplatnění citu pro vodu a střídání záběru

s relaxací

- správné časové spojení koordinace pohybu dolních a horních končetin, dýchání, udržení 

rytmu a zdůraznění splývavé fáze – efektivní souhra

- vyplavání – prohloubení naučených pohybových dovedností až k automatizaci – dosažení 

uvolněných, klidných pohybů s pravidelným dýcháním (ROZTOČIL, ŠVEC, 1996).

5.2.8     Stručná charakteristika současné plavecké výuky v ČR

Didaktika plavání prošla v historii mnoha proměnami, které odrážely dobu, míru 

znalostí lidského těla, fyzikálních a biomechanických principů i potřeby daného 

společenského systému.  Vývoj didaktik kráčel cestou klikatou, zdá se, že od více 

individuálního přístupu směrem k přístupům kolektivním, tak jak praví zákony efektivity. 

Cílem současné metody kolektivní plavecké výuky je všestranná adaptace člověka na vodní 

prostředí, důsledné přihlížení věkovým zvláštnostem neplavců, respekt k řídící roli pedagoga, 

synteticko-analytické i komplexní chápání plaveckých dovedností. Charakteristické pro 

současnou plaveckou didaktiku je chápání výuky jako procesu, který si dává za cíl výuku 

nových dovedností, rozvoj pohybových schopností a výchovné působení.
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5.3 Některé současné trendy výuky plavání v zahraničí

Není v možnostech této práce zmapovat veškeré přístupy v plavecké výuce ve světě. 

Zmíním alespoň ty, které zaujaly mne nebo mě bylo doporučeno zajímat se o ně.

5.3.1 Metoda úplného ponoření – MUP

Na své cestě plaveckého instruktora se mi naskytla příležitost absolvovat jednodenní 

plavecký kurz: „Volný způsob jednoduše metodou úplného ponoření (MUP) “. Metoda mne 

zaujala svou jednoduchostí, logikou postupu i jednotlivých cvičení.

Anglický název zní Total Immersion, tedy úplné ponoření. Zakladatelem je Terry 

Laughlin, který se plavání věnuje jako trenér od roku 1972. Během let objevoval základní a 

logické principy pohybu ve vodě a aplikoval je v tréninku svých svěřenců. Téměř každý 

plavecký tým nebo jednotlivec pod jeho vedením zkvalitňoval a zlepšoval své výsledky. Za 

nejpodstatnější objev považuje zjištění, že každé lidské tělo pohybující se vodou zachovává 

stejné předpoklady i vlastnosti, a je subjektem podléhajícím vždy těm samým fyzikálním 

zákonům. Plyne z toho, že zde může být jednotný, logický přístup pro všechny možné úrovně 

plaveckého výcviku či tréninku. Od první lekce pětiletého dítěte, přes trénování, které má 

dovést plavce k olympijské medaili, po vedení pětasedmdesátiletého člověka v rámci terapie 

plaváním, budou principy vždy ty samé (1).

Stručný popis nácviku prvního plaveckého způsobu:

Na začátku je několik jednoduchých cvičení, která vedou k získání důvěry ve vodní prostředí , 

pochopení principu vztlaku a nácvik dýchání. V několika krocích se instruktor snaží předat 

člověku základní principy jejichž dodržování usnadňuje člověku pohyb ve vodním prostředí. 

Jedná se o plavecký způsob kraul, který jak zde již bylo zmíněno, je v USA většinou první 

vyučovaný plavecký způsob. 

2. Rovnováha – nácvik polohy na zádech s pažemi ve volném připažení a  s využitím 

kraulového kopu. Později přidáme střídavé natáčení na jeden či druhý bok, hlava 

zůstává vytočena na hladině.

3. Následuje poloha na boku s otáčením hlavy k hladině pro nádech a pod vodu 

k opačnému rameni, hlava zůstává v prodloužení trupu.

4. Prodloužení linie těla vzpažením spodní paže, což posune těžiště více k hlavě a ještě 

více vylepší splývavou polohu těla.
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5. Nácvik načasování přenosu (zatím střídáním paží pod tělem) a současné udržení 

protažené linie těla. Následuje Při spodním přesunu pak nacvičujeme získání dopředné 

energie pomocí rotace těla, kterou způsobí správné zasunutí paže pod hladinu a vpřed.

6. Přesuny paže horem – nad hladinou a její zasouvání do vody s co nejmenším 

odporem. Na závěr se pohyby sladí s nádechem.

Propagované zásady:

- pohyby provádějte bez zvýšeného úsilí, naučit se být uvolněný je důležitější než kopat 

rychleji nebo silněji

- udržujte dlouhou, hladkou a přímou linii těla

- využívejte rotace těla pro získání propulsní síly, která vychází mimo jiné také ze 

zasouvající se paže pod vodu a vpřed

- cvičení provádějte jen tak dlouho, dokud je prováděno správně

- při pohybu ve vodě zkoušejte proplouvat tou nejmenší „skulinou“, nebojujte s vodou, 

zkoušejte skrz ní proklouznout

Metoda využívá, především v počáteční fázi také práce ve dvojicích, jde tedy o 

individuální přístup, který se přesto časově vyplácí. Kolega zasahuje především tam kde vidí 

zvýšené úsilí, pak pomáhá tažením, aby plavec cítil snadné proplouvání vodou a uvolnil se. 

V případě potřeby koriguje polohu hlavy a paže pod hladinou. Mít vedle sebe ve vodě jednu 

osobu, která se plavci individuálně věnuje je z hlediska ekonomiky  výuky „luxus“. Pocit 

důvěry a bezpečí je však cennou pomůckou  pro rychlý a pevný pokrok v získávání 

základních plaveckých dovedností. K těmto cvičením ve dvojici se využívá především bazénů 

s hloubkou cca 130 cm. Dalším materiálním vybavením tréninkového centra jsou malé bazény 

s protiproudem a zrcadlem na dně, velikostí odpovídající jednomu plavci.

Jak je patrno z popisu, jedná se o metodu učení po částech, posílenou individuálním 

přístupem.

5.3.2 Shawova metoda plavání

Autorem metody je Steven Shaw, v současné době působící v Londýně. Stejně jako 

někteří bývalí plavci odnesl si i Steve Shaw zdravotní potíže ze svého závodního plavání. Jak 

sám říká, byl v jeho plaveckém klubu kladen důraz na dosahování výsledků a nikoli na 

zábavu. Plaval od svých 8 let a s přibývajícím věkem se zvyšoval tlak trénovat více a déle, 
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což vrcholilo čtyřmi hodinami plavání denně. Bolesti zad a krku, které pak ukončily jeho 

závodění léčil pomocí Alexandrovy techniky a později se stal jejím učitelem. Tato technika je 

známá také v naší republice a jejím základem je důraz na správné pohybové stereotypy, 

především si všímá vztahů mezi pohyby hlavy, krku a zad. Jde o to, abychom si lépe a 

pozorně uvědomovali co právě děláme, jak se pohybujeme, sedáme, vstáváme z lůžka, 

zvedáme dítě, plaveme. Reagujeme příliš rychle nebo vkládáme do činností příliš velké úsilí. 

To co nás tlačí takto jednat je strach, stres, spěch které pak způsobí, že naše tělo trpí díky  

jeho nevhodným přetěžováním (2).

Shaw je autorem výroku: „ Na lekcích Alexandrovy techniky jsem se naučil, že největší 

překážkou změny je to, že navyklý pohybový vzor cítíme jako správný a změněný vnímáme 

jako špatný. Já jsem se při svém silovém plavání  v napětí cítil pohodlně ale nepříjemně, když 

jsem měl plavat pouze s malým úsilím.“

Ve své metodě plavání spojil dohromady zkušenosti plavecké a Alexandrův přístup. 

Jmenuje několik charakteristických kroků této metody:

1) Rozpoznání návyku

Nejdříve je potřeba pochopit pohybový návyk žáka, proto je na začátku lekce vždy 

hodnocen a analyzován jeho plavecký projev. Vzhledem k jejich chybnému sensorickému 

hodnocení (vnímání), mohou žáci zpočátku nedůvěřovat této naší zpětné vazbě a proto jsme 

shledali kameru jako užitečný pomocný nástroj.

2) Demonstrace

Dále žák potřebuje jasně porozumět tomu, co se po něm žádá.  Zkoušeli jsme tradiční 

zvyk instruovat žáka ze břehu, a shledali jsme mnohem efektivnější vést žáka z vody.

3) Vedení

Fyzický kontakt s učitelem žáka pomáhá přeučit se pohybové vzory a zažité pohyby. Je 

mnohem snazší vést žáka z vody, naše ruce totiž mohou pomoci uvolňovat žákovo úsilí při 

zlepšování jeho orientace.

4) Změna v plaveckém záběru.

Síla zvyku je často opravdu neoblomná a tak pokud se nepodaří jej změnit výše 

zmíněnými kroky, je dobré rozdělit záležitost na menší části, ty cvičit izolovaně a později je 

spojit v jeden celek (3).
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Punc této metody je v tom, že učí lidi být ve vodě „doma“, takže ji mohou použít pro své 

zážitky místo toho, aby s ní bojovali. Žáci se učí nechat se obklopit vodou a nechat ji, ať je 

podpírá. Může se to jevit jako jasná věc, ale většina plavců, dokonce i ti, kteří mohou být 

považováni za pokročilé, shledávají těžké nechat se podpírat a důvěřovat vztlaku vody. 

Schopnost uvolnění a pohybu vpřed kompletně mění proces plavání.

5.4 Vzdělávání instruktorů plavání ve světě 

K výše zmíněné plavecké metodě Stevna Shawa doplňujeme informace o školení 

instruktorů Shawovy plavecké metody.

V rámci pobytů na městských bazénech a v soukromých klubech Shaw a jeho žena 

zjišťují velmi malou kvalitu plavecké výuky poskytovanou běžným, průměrným plavcům. 

Výuka plavání je nabízena většinou jen pro naprosté neplavce nebo naopak pro plavce 

závodící.

Steven je ředitelem akreditovaných kurzů Shawovy metody na univerzitě v Middlesexu 

schválených ASA (Amateur Swimming Association). Studenti kurzu nejdříve rozvíjejí  

vlastní kinestetický cit a trénují schopnost pozorovat druhé dle principů Alexandrovy 

techniky, dále toto aplikují ve vodním prostředí, rozvíjejí schopnost komunikace a práce se 

strachem, dále prohlubují znalosti z oblasti biomechaniky, pohybu ve vodě a  jejího 

terapeutického vlivu. Mají možnost vidět jak špatný způsob plavání může přivodit značné 

zdravotní potíže a problémy. Učí se bazální principy metody  což je následováno výukou 

plavání, která obsahuje hlavní prvky  přednášených okruhů včetně kvalifikace ASA učitele 

plavání.  

Kurz běžně trvá více jak jeden rok a je rozdělen do šesti jednotek.

1. Alexnadrova technika – nácvik vnímání a uvědomování si vlastních zažitých 

pohybových vzorů které používáme při pohybu po zemi.

2. Vnímání ve vodě – nácvik plavání metodou Shawa

Vidět a vnímat způsob používání dobrých i špatných zažitých vzorů ve vodě a nácvik 

(nebo přeučení) plavání skrze Shawovu metodu aplikováním principů Alexandrovy 

techniky.

3. Psychologie a komunikace

Naučit se jak vytvořit „bezpečný prostor“ ve kterém se může docházet k učení nového.
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Psychologie strachu, a nástroje které facilitují jeho překonání.

4. Anatomie, psychologie a patologie

- klouby, pohyb, svaly

  - fyziologický efekt po noření

  - kontraindikace plavání

5. Vyučování Shawovy metody

Dokreslení na vlastní zkušenosti s Shawovy metody a využití znalostí z předešlých 

jednotek.

6. Voda a ještě více

Vlastní zkušenost s různými vodními nebo na principech AT založenými aktivitami

(Ai Chi, Atsu, Aqua Yoga, Halliwick Concept, dálkové plavání nebo plavání na 

otevřené vodě)

Po získání diplomu zůstávají absolventi kurzu ještě 6 měsíců pod supervizí učitelů (3).

5.5 Vzdělávání  učitelů plavání v ČR

Všeobecným kvalifikačním požadavkem pro provádění výuky plavání je kvalifikace 

cvičitel plavání. Podle živnostenského zákona mohou učit plavání osoby s vysokoškolským 

vzděláním tělovýchovného zaměření (teoreticky tedy i absolventi dvouoborového studia např 

na pedagogické fakultě), nebo se středoškolským vzděláním a absolutoriem rekvalifikačního 

kurzu v oboru cvičitel (učitel) plavání. Tyto rekvalifikační kurzy pořádají pracoviště 

akreditovaná MŠMT. Jejich seznam je přístupný na webových stránkách ministerstva 

v položce rekvalifikace. Jednou z nich je Asociace plaveckých škol (dále jen APŠ), občanské 

sdružení se sídlem v Praze 10. Tato organizace sdružuje cvičitele plavání především za 

účelem vzdělávání a vzájemného informování o plavecké problematice tak, aby všichni tito 

profesionální i dobrovolní tělovýchovní pedagogičtí  pracovníci mohli ???,

Dle informací od paní J. Boubínové, ? APŠ obsahuje rekvalifikační kurz 166 hodin. 

Školení je rozděleno na dva týdenní bloky teoretické přípravy, v mezidobí (cca – 3-6- měsíců) 

absolvuje uchazeč individuálně praktickou část a individuální fyzickou přípravu v plavecké 

škole nejblíže svému bydlišti a konzultace s lektory. Třetí část (teoretická i praktická 

závěrečná zkouška) probíhá opět formou soustředění (5 dní).



26

Vstupní kritéria jsou ukončené středoškolské vzdělání s maturitou a zájem o 

problematiku. Každý účastním musí sám zvážit, zda má reálné předpoklady splnit výstupní 

požadavky. Těmi jsou teoretické zvládnutí techniky plaveckých způsobů, metodika, didaktika, 

pedagogika, psychologie, anatomie, fyziologie, první pomoc – většinou formou písemného 

testu. V praktické závěrečné části účastník kurzu absolvuje metodické výstupy, musí uplavat 

12 pod vodou bez startovního skoku a uplavat v časovém limitu 100m, předvést ukázku všech 

plaveckých způsobů, zvládnout záchranu tonoucího a poskytnutí první pomoci. K závěrečné 

zkoušce patří také obhajoba závěrečné práce.

Obsah učební osnovy je zahrnuje:

I. Systém a organizace plavecké výuky v ČR. (Struktura, legislativa)

II. Metodika a didaktika plavecké výuky.

a) Etapy plavecké výuky

b) Výukový plán, příprava na suchu, dokumentace, zápis, hodnocení

c) Stavba výukové jednotky

d) Pohybové dovednosti (charakteristika, fáze, metody)

e) Základní struktura při postupu nácviku

f) Nácvik na suchu, nácvik ve vodě

g) Prvkové plavání

h) Hry ve vodě

i) Pomůcky  a jejich využití

j) Volba prvního plaveckého způsobu (věkové zvláštnosti)

k) Kolektivní vedení, výuka v družstvech, využití prostoru

III. Technika plaveckých způsobů (technika způsobů, sportovní trénink, pravidla)

IV. Bezpečnost a ochrana zdraví na bazénu, hygiena

V. Pomoc při úrazech na bazénu (obecně, záchrana, resuscitace)

VI. Ekonomika plaveckých škol, kontrola

VII. Obecná teorie (pedagogika, psychologie, anatomie, fyziologie)
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VIII. Praxe (náslechy, hospitace, metodická práce, individuální fyzická příprava, nácvik 

techniky, prvkové plavání, startovní skoky, obrátky, záchrana tonoucího, hry ve vodě) 

Teoretická část má dotaci 38 hod, praktická 46 hod. 80 hodin zbývá na organizační záležitosti, 

zadání, vypracování a konzultace závěrečné práce, metodický materiál a videokazety a 

závěrečné zkoušky.

6 DIDAKTIKA PLAVÁNÍ  OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

6.1 Historie pohybových aktivit a sportu zdravotně postižených

Krátce zde uvádím historický rámec pro dokreslení podmínek a okolností vývoje 

uzpůsobených didaktik  pohybových aktivit s důrazem na didaktiku plavání osob 

s postižením.

6.1.1 Vývoj v zahraničí

Tělesná výchova a sport zdravotně postižených začal intenzivně rozvíjet až ve druhé 

polovině 20.století, tehdy začínají vznikat specializované sportovní kluby a posléze i 

mezinárodní organizace zaměřené na sportovní činnost zdravotně postižených. Pomalu se 

charakter této činnosti přetavuje z čistě rehabilitačně zdravotního významu k významu  

komplexnímu, který zahrnuje také sociální a psychologickou složku. Činnost se začleňuje do 

běžných sportovních struktur tělovýchovných a sportovních organizací, z počátku se totiž 

vázala spíše k rehabilitačním ústavům a podobným zařízením. Od počátku se sportovní 

činnost dělila dle druhu postižení. Nejdříve se začali organizovat sportovci se sluchovým 

postižením (1924), následovali je nevidomí šachisté (1956). V organizování sportovních 

soutěží mají své prvenství opět sluchově postižení (1924, Paříž) v patách jim však tentokrát 

byli tělesně postižení (para a kvadruplegici) se svými Stoke- Mandevilskými hrami (1948) 

(KÁBELE, 1990)

„Adaptované plavání“ má počátky v roce 1930, kdy lékař Dr. Charles Lowman (USA) 

začal systematicky využívat hydroterapie pro osoby s postižením.(LOWMAN, 1937). Plavání 

jedinců s postižením bylo pojímáno jako sport handicapovaných od samého počátku. Bylo 

součástí všech DSO (disability sport organizations) her, včetně světových her neslyšících 

(World Games of Daef) v Paříži 1924 a prvních Paralympijských her (PACIOREK, JONES 

2001).

První paraolympiáda se uskutečnila v roce 1960 v Římě. Byla otevřená pouze pro 

osoby po úraze páteře – paraplegiky. Odsud pramení také název soutěže. Protože se však 
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paraolympiáda začala otvírat i dalším druhům postižení, začal být název her chápán ve 

významu paralelních her zdravotně postižených a zdravých sportovců (KÁBELE, 1990). 

Místo dřívějšího paraolympiáda se dnes proto hovoří o paralympiádě.

„Zatímco v roce 1960 v Římě soutěžili pouze ochrnutí na vozíčcích (paraplegici a 

kvadruplegici) v počtu 450 účastníků, v Arnhemu (1980) soutěžili již čtyři kategorie 

postižených: para a kvadruplegici (téměř 1100), amputovaní (přes 400), nevidomí (přes300) a 

postižení mozkovou obrnou (přes 100), celkem 2000 účastníků“ (ELÁN, 1980).

Postupně se také zakládaly organizace, které zastupovaly sportovce s jednotlivými 

postiženími. Kromě mezinárodních organizací zrakově (nyní IBSA, 1981) sluchově (CISS, 

1924) a tělesně postižených sportovců (nyní ISOD, 1963) vzniká mezinárodní organizace pro 

mentálně postižené sportovce (ISO, 1968). Organizace pro tělesně postižené sportovce se pak 

stala výlučně organizací pro tělesně postižené chodící, protože spastici se sdružili do své 

vlastní organizace (CP – ISRA, 1978) (KÁBELE, 1990). Stále se hledal a vyvíjel způsob 

dělení sportovců do kategorií, tak aby spolu soutěžili lidé se stejnými možnostmi. Pohyb osob 

s centrálními hybnými poruchami (spastici)  je charakterizován právě narušenými 

motorickými funkcemi, zvýšeným svalovým napětím (spasticitou) a také koordinačními 

potížemi. Osoby s míšní lézí jsou postiženi omezenou svalovou silou různě velké části těla, u 

osob s amputací je problém v nacházení rovnováhy a změněného těžiště. Proto je velmi 

náročné vytvořit klasifikační systém, který by dokázal sdružit více druhů postižení (amputace, 

dismélie, DMO, para a kvadruplegiky). Výhodou takového sdružení je však větší skupina 

soutěžících, větší konkurence což dodává vítězným výkonům vyšší hodnotu.

Významnou organizací, která vzniká kvůli potřebě koordinovat činnosti všech 

mezinárodních organizací zabývajících se otázkami sportu zdravotně postižených, byla 

mezinárodní koordinační komise (ICC, 1982). Ta byla základem pro ustanovení současné 

koordinační organizace IPC (mezinárodní paralympijský výbor), která vzniká v roce 1992 (4).

6.1.2 Vývoj u nás

I u nás byli první handicapovaní sportovci ze skupiny neslyšících. První zmínky 

sportovní činnosti jsou zaznamenány v Praze a před první světovou válkou. Byla soustředěna 

do podpůrných spolků společenských turistických a trochu sportovních. První pražský klub 

hluchoněmých byl založen v roce 1922 (ELÁN, 1992). Naši fotbalisti se účastnili již 

zmíněných prvních světových her neslyšících roku 1924 v Paříži. V roce 1934 se datuje vznik 

Svazu neslyšících sportovců v Československu, funguje a reprezentuje Československo do 
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roku 1974, pak je v době normalizace mezinárodní styk zablokován, v osmdesátých letech 

svaz nedobrovolně ztrácí svou samostatnost a je včleněn jako sekce do Svazu zdravotně 

postižených sportovců (VOLEJNÍK, 1994). 

Sportovní činnost tělesně postižených u nás se obecně rozvíjela jen pomalu. Nejlepší 

propagací bylo pořádání různých soutěží. Takto vznikly také první Kladrubské hry, které se 

konají dodnes. První ročník proběhl v dubnu 1948, tedy o tři měsíce dříve než oficiálně první 

hry tělesně postižených v anglickém Stoke – Mandeville. Prvních Stoke – Mandevilských her 

se účastnilo 16 vozíčkářů a soutěžili v lukostřelbě (ŠVÁBENSKÝ, PELIKÁN, 1997). 

Kladrubské byly svým rozsahem dokonce větší, soutěžilo zde 82 závodníků v těchto sportech: 

stolní tenis, plavání, vybrané atletické disciplíny, šachy, kuželky. (SRDEČNÝ, 2001). Jiný 

zdroj, který podrobně vyjmenovává všechny soutěžní disciplíny o plavání nehovoří, jsou zde 

však zmíněny skoky do vody (ELÁN, 1984). Jistě se dle podmínek od sebe mohli jednotlivé 

ročníky obsahově lišit.

Jedním z těch kdo se v minulosti zasloužil o rozvoj a publikování sportu tělesně 

postižených v naší republice byl Vojmír Srdečný. Ve svých publikacích Sport tělesně 

postižených (1974), Tělesná výchova a sport tělesně postižených (1981a) a dalších, poskytuje 

informace o nesmělých počátcích sportu handicapovaných u nás. Kromě vývoje

organizačních struktur pro tuto oblast, přehledu uskutečněných sportovních mítincích, 

popisuje také pravidla a klasifikační systémy pro jednotlivá odvětví sportu. Je zřejmé, že 

plavání bylo od počátku otevřeno spektru diagnóz, které především souvisely s poúrazovými 

stavy. V tehdejším českém klasifikačním systému pro individuální sporty, mezi které je 

plavání řazeno, byla postižení rozdělena na čtyři základní kategorie a dále na skupiny.

Tab.1 Kategorie postižení platné v roce 1961

Kat. Postižení Skup.

I lehká postižení (HK, DK, většinou dočasného charakteru) 1-2

II amputace (HK, DK, jednostranné, kombinované) 3-6

III těžká postižení (se schopností chůze s ortop. přístroji, pomocí 1 nebo 2 
opěrných     pomůcek)

7-8

IV. imobilní (paraplegie, guadruplegie, se schopností jízdy na vozíku) 9-10
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Plavecké skupiny jsou pak podrobněji rozepsány v Srdečného (1981a) přehledu, ze 

kterého vyplívají tato možná postižení plavců:

 osteomyelitydy, bez deformace končetin s nepatrnou svalovou atrofií

 zkrácení DK nad 3 cm a současná atrofie svalstva (svalová  síla 4)

 plegie jedné HK nebo DK

 paréza obou DK do 50% postižení nebo oboustranná plegie dolních končetin

 amputace dle výšky: od předloktí jedné HK až po oboustrannou stehenní amputaci

Kromě tradičního postižení amputací sem patřili také osoby po dětské obrně 

(poliomyelitis asterio acuta). Postupně sem byli přiřazeni i postižené osoby, jejichž fyzický 

handicap byl srovnatelný s těmito původními skupinami (větší zkrácení či deformace 

končetin, deformace páteře, ankylózy, omezení kloubní pohyblivosti, svalové síly).

Paraplegici pohybující se na vozíku měli jiné zdravotní třídění (KŘÍŽ, SRDEČNÝ, 

1986). IV. skupina (para) se řídila rozdělením dle pravidel ze Stoke-Mandevile, čili dle výšky 

míšní léze, plavci tedy mohli být osoby s míšní lézí v oblasti krční páteře až po míšní lézi pod 

L5.  Ovšem publikace „Tělovýchova tělesně postižených“ (KNAPEK, SRDEČNÝ, 1967), 

kde jsou vyjmenovány „sportovní druhy“ pro tehdy platné kategorie tělesně postižených, 

hovoří pouze o plaváni pro skupiny 1-7 a to 50 m prsa, 50 m kraul, pro sk.8 50 m prsa, pro 

sk.,9 tedy paraplegii 25 m prsa a skupina 10 (guadruplegie) soutěžila tehdy pouze v lehké 

atletice (jízda na vozíku – slalom, hod kriketovým míčkem), stolním tenise a šipkách.

Takové rozdělení tělesně postižených se používalo od roku 1961 a je zde zmíněno pro 

představu o tom, s jakými tělesnými handicapy  byli naši první postižení sportovci.  

Rozdělování sportovců dle druhu a míry postižení je dodnes velmi složitá a vyvíjející se 

záležitost, čemuž napovídá i fakt, že od roku 1961 se kategorie i celý klasifikační systém 

několikrát měnily.

Přeci jen jsme za světem poněkud zaostávali. Slibná tradice Kladrubských her byla po 

druhém ročníku v roce 1949 přerušena zákazem tehdejšího ministerstva zdravotnictví a  třetí 

ročník se konal až po deseti letech v roce 1959 (SRDEČNÝ, 2001). Hry se konaly 

v některých letech i dvakrát v roce a proto roku 1984 mohl proběhnout jubilejní 50. ročník. 

V souvislosti s ním bylo v časopise Elán zmíněno také tehdy ustálené dělení do kategorií: A –

postižení na HK, B - postižení na DK, C – amputace končetin, D – vozíčkáři (ELÁN, 1984).
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Dle dostupných materiálů je možné předpokládat, že zpočátku se u nás sportem 

tělesně postižených a tedy i plaváním zabývali především osoby po úraze. Této domněnce 

nasvědčují jednak diagnózy vyplívající z plaveckých kategorií a také fakt, že místo, kde má 

sport handicapovaných v Čechách kolébku je Státní doléčovací ústav v Kladrubech, založený 

v roce 1947. Vždyť šlo o dobu těsně po druhé světové válce a v Kladrubech bylo jistě mnoho 

těch, kteří si z války přinášeli trvalý handicap. Dle některých neoficiálních zdrojů (ústní 

sdělení dlouholeté klientky RÚ Kladruby) se lze domnívat, že většinu klientů tvořili osoby 

s amputací. Osoby po poranění míchy u nás v minulosti bohužel nepřežívali dlouho a umírali 

většinou na sekundární komplikace (zápal plic, selhání ledvin apod.). To může být také 

příčinou absence informací o plavání paraplegiků z této doby.

Na lepší časy se začalo blýskat po roce 1957 kdy vzniká pod ČSTV sekce koordinující 

tělovýchovnou a sportovní činnost neslyšících a nevidomých sportovců. Později se rozrůstá o 

tělesně postižené (1961) (KÁBELE, 1990). Vzniká Sekce defektních sportovců při Ústředním 

výboru československé tělesné výchovy (dále jen ÚV ČSTV), která nahradila Komisi pro 

řízení tělovýchovy a sportu defektních sportovců při ÚV ČSTV. V roce 1969 se Sekce 

defektních sportovců rozděluje na Svaz neslyšících sportovců a Svaz tělesně postižených 

sportovců. Přičleněním zrakově postižených sportovců 6.6.1970 vzniká Svaz tělesně a 

zrakově postižených sportovců (STZPS). V r. 1981 se tento svaz přejmenovává na Svaz 

invalidních sportovců. Pod nátlakem sekretariátu ÚV ČSTV přijímá V. konference SIS, 

konaná 17. 9. 1988, sloučení invalidního sportu do jednotné sportovní organizace pod názvem 

Svaz zdravotně postižených sportovců (SZPS). Jak je vidět k uspořádání a vytvoření 

přehledného a pro všechny akceptovatelného rozdělení vede klikatá cesta. V SZPS byla 

kromě sekce TP (chodící tělesně postižení) a sekce PARA, také sekce SP (spastici), sekce 

zrakově (ZP) a vnitřně postižených (VP) (4; KÁBELE, 1990). 

Je potřeba zmínit i další organizace, které se na provozování pohybových aktivit 

tělesně postižených podíleli. Byl to například Svaz československých invalidů, Komise přátel 

rodičů tělesně postižených dětí a mládeže, Klub invalidní mládeže, Svazarm  a samozřejmě 

Červený kříž (SRDEČNÝ, 1974).

V roce 1990 vzniká pět samostatných svazů (tělesně, zrakově, sluchově, mentálně a 

vnitřně postižených sportovců, které jsou sdruženy v Unii zdravotně postižených sportovců 

(KÁBELE, 1990).



32

Současný stav je opět poněkud rozháraný, a je potřeba doufat, že kromě přehledného 

rozdělení svazů podle postižení, dospějí svazy také k přehlednému organizování, financování  

a spolupráci při realizaci toho, kvůli čemu vlastně existují.

Celý tento historický exkurz má pomoci udělat si představu o druzích postižení 

handicapovaných sportovců ve světě i u nás. Je totiž logické, že každý druh handicapu nese 

s sebou jiné potíže. V souladu s diagnózou je třeba volit při provozování sportu vhodný 

přístup, didaktiku a metodické postupy. Je to věc velmi náročná a bez pochyby náleží do 

rukou odborníků.  Přesto, že některé prameny o sportu tělesně postižených u nás dokládají 

bohaté statistiky a čísla, dovolím si vyjádřit názor, že tomuto odvětví nebyla v minulosti, 

zvláště v době komunismu, věnována patřičná péče a osvěta. Vždyť naše republika byla na 

paraolympiádě poprvé zastoupena až v roce 1972 a na dalších jen skoupě. Svou brzdící roli 

zde nejspíš sehrála také tendence přísně korigovat výjezdy do zahraničí, nejen sportovců. 

„Účast byla vždy spíše symbolická a mnoho našich vynikajících sportovců nemělo možnost 

do bojů o medaile zasáhnout.“ (ELÁN, 1992). Větší rozvoj přichází vlastně až po „sametové 

revoluci“. 

Tab. 2 Přehled účasti českých handicapovaných sportovců a plavců na světových 

soutěžích:

Místo konání a rok Celkem našich sportovců Z toho TP plavců
Medaile plavců  

(Z,S,B)

Hiedelberg,1972 (XXI.SHI) 17 (pouze TP) 0 0

Arnhem 1980 (VI. LPH) 7(5 TP, 2 ZP) 2 a) 0,1,1

Soul 1988 (VIII. LPH) 1TP 0 0

Barcelona 1992 (IX. LPH) 29 (25 TP, 4 ZP) 0 0

Atlanta 1996 (X. LPH) 43 (33 TP, 6 ZP, 4 SH) 2 b) 1,0,0

Sydney 2000 (XI.LPH) dpoplnit 9 c) 3,1,5

Athény 2004 (XII.LPH) 65 (46 TP, ?) 15 d) 5,0,1

(ELÁN, 1972, 1980, 1992;  KÁBELE, ŠIMICE 1996)
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Kromě světových soutěží by se snad dala vysledovat činnost v jednotlivých 

sportovních odvětví třeba dle pořádání tuzemských závodů a mistrovství republiky.  První 

mistrovství republiky bylo v atletice (Ostrava 1964, 24 účastníků), hned další bylo v plavání 

(Kladruby, 1966, 35 účastníků). V devíti letech (1961 – 1970) se uskutečnilo 18 mistrovství 

republiky těchto čtyř sportovních odvětví – atletika, plavání, stolní tenis a volejbal.

Konkrétní informace o plavání tělesně postižených se dozvídáme v podstatě z tehdy 

jediné na plavání zaměřené publikace „ Plavání pro tělesně postižené“ (GRÓNSKÝ, 

SRDEČNÝ, 1981). V této před pětadvaceti lety vydané publikaci se hovoří nejen o metodice, 

ale také o pořádání krajských přeborů, mistrovství republiky, pohárových a jiných soutěží 

řízených SIS. Dále jsou zmíněny výkony tehdejších našich nejlepších plavců – čtyř amputářů 

(Grónský, Lysá, Cabadaj, Martanovičová) a tří paraplegiků (Roučka, Dudová, Srb). V letech 

1961 – 1985 bylo mistrovství republiky v plavání uspořádáno 20 krát. Nepodařilo se mi 

vypátrat žádnou českou mladší publikaci zaměřenou na plavání tělesně postižených což by 

mohlo znamenat, pro mne překvapivé zjištění, že se touto tématikou v naší republice řadu let 

nikdo systematicky nezabýval.

Po delší pauze se v oblasti plavání zdravotně postižených objevuje čerstvý vítr, který 

přináší plodná spolupráce dvou absolventů FTVS UK, současných průkopníků plavání 

handicapovaných. Dr. Martin Kovář, nyní již čtyřnásobný paralimpijský vítěz a světový 

rekordman, se spolu s Mgr Janem Nevrklou, absolventem trenérského studia – specializace 

plavání, zasloužili o dynamický rozvoj plavání vozíčkářů a osob s těžkým tělesným 

postižením. Jejich úsilí má počátek v roce 1992 a je spojen s iniciativou MUDr. M. Kyralové, 

kdy se uskutečnily první pobytové akce zaměřené na plavání těžce tělesně postižených. Ještě 

více se činnost formuje od roku 1995, kdy vzniká skutečné, organizované plavání vozíčkářů, 

tehdy jako projekt Kontakt. Také je založeno STK plavání při CSTPS. Rozvíjí se tréninková 

činnost talentovaných absolventů stále probíhajících kurzů, zdokonaluje se metodická řada a 

diferencovanou aplikací na dalších a dalších jedincích je ověřována správnost zvolených 

didaktických postupů (KOVÁŘ, 2000)

Další přelom nastává v roce 1998, kdy se opět zkvalitňuje struktura, rozšiřuje 

působnost a rozsah činnosti si vyžádal založení samostatné organizace KONTAKT bB. 

Koncepce tohoto již osm let fungujícího systému, není navíc úzce  zaměřena pouze na oblast 

vrcholového sportu, ale je otevřen  adeptům všech věkových kategorií, začátečníkům  i 

pokročilým a je  realizován na všech úrovních - od rehabilitační, rekreační přes  výkonnostní 

až  k vrcholové. KONTAKT bB organizuje v současné době kromě jiného celoroční 
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plaveckou výuku zdravotně postižených v osmi městech české republiky. Do programu je 

nyní zapojeno okolo 500 zdravotně postižených osob a cca 80 pravidelně spolupracujících 

dobrovolníků – plaveckých instruktorů. Výsledky vytrvalé práce jsou patrny nejen ze stále se 

zvyšujícího počtu zájemců o plaveckou výuku ale také se odráží ve faktu, že z 16 plavců, kteří 

reprezentovali ČR na paralympiádě v Athénách bylo 14 plavců z „kolébky“ KONTAKTU bB. 

6.2 Uzpůsobená didaktika plavání zdravotně postižených

6.2.1 Zdravotní plavání  -Bělková –

doplnit

6.2.2 Halliwick koncept

Ve světě se problematikou plavání handicapovaných začali roku 1949 výrazně zabývat 

v anglickém Halliwicku, nedaleko Londýna. Zde měla působnost škola pro spastické dívky. 

Zakladatelem tohoto pro plavání handicapovaných uzpůsobeného přístupu byl James 

McMillan, inženýr hydromechaniky a biomechaniky. Díky svému vzdělání pomohl vytvořit 

efektivní postup pro výuku plavání tak, aby jednotlivé kroky byly v souladu nejen s principy 

biomechaniky a hydrodynamiky, ale také odpovídaly speciálním potřebám souvisejícím 

s různými handicapy dívek. Jedná se především o propracované kroky přípravné fáze 

plaveckého výcviku, kde lze  vhodným cvičením docílit pocitu jistoty a samostatnosti ve 

vodě. Jde tedy o cílevědomou adaptaci na vodní prostředí, která je neopomenutelným a často 

podceňovaným základem pro získání dalších plaveckých dovedností. (BĚLKOVÁ, 2001). 

Postup při výuce je rozdělen do deseti fází jako tzv. „Ten Point Program“ (5).

Doplnit:

6.2.3 Metodická řada pro výuku plavání zdravotně postižených autorů Jana Nevrkly a 

Martina Kováře

Tématem disertační práce Martina Kováře byly právě „Aplikované metodické postupy 

v plavání jedinců s míšní lézí“. V této jeho práci je podrobně pospán postup vhodný pro 

výuku plavání handicapovaných, který je také denně praktikován v celoročním programu 

plavecké výuky KONTAKTU bB. I když byla „metodická řada“ zpočátku tvořena především 

pro osoby po úraze míchy, brzy se ukázalo, že je aplikovatelná téměř na všechny fyzické 

handicapy. Velkou roli, zde hraje v každém případě odbornost a praxe instruktora. 

Instruktor je veden k dodržování několika hlavních principů a měl by tak činit opravdu 

důsledně. Dále je dána určitá ideální posloupnost jednotlivých kroků a cvičení, jejich řazení je 
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naopak velice flexibilní a přizpůsobuje se vždy diagnóze, věku a úrovni adaptace na vodní 

prostředí. (NEVRKLA, 2005).

V tomto přístupu je kladen důraz především na individuální práci s „plavcem“, počínaje 

osobním a přátelským přístupem přes správnou komunikaci a otevřené vnímání plavcových 

reakcí až po jistotu při vedení klienta ve vodě a nezbytnou instruktorovu schopnost 

kontrolovat a vhodně opravovat prováděná cvičení. Velkou devizou tohoto přístupu je téměř 

samozřejmá přítomnost instruktora ve vodě, především v počátečních fázích, často však 

dlouhodobě, tak aby byl zachován úzký, nejen fyzický kontakt s plavcem a bylo dosaženo co 

nejvyšší kvality výuky.

Metodické řada Jana Nevrkly a Martina Kováře tedy obsahuje mnohá doporučení nejen 

z oblasti komunikace, ale také informace o vhodných způsobech přesunů do a z bazénu, 

fyzickém vedení, asistenci a vhodném držení či způsobu podpory plavce při provádění 

jednotlivých cvičení. Tento nezbytný úvod do problematiky je dále doplněn o přesný popis 

jednotlivých cvičení, jejich cíl, nejčastější chyby a případné modifikace technických  cvičení. 

Logicky tato cvičení vedou k zdokonalování citu pro vodu, potažmo kvyšší kvalitě techniky 

jednotlivých plaveckých způsobů. Ta je totiž nanejvýš důležitá tam, kde je díky postižení 

třeba nižší svalová síla, kde polohu těla při splývání lze jen málo ovlivnit, nebo kde pro 

spasticitu lze jen obtížně střídat napětí s uvolněním a efektivně koordinovat pohyb těla 

v takové „posturální nejistotě“ jakou ve vodě vnímá třeba člověk s diagnózou DMO.

Tento individuální přístup však klade velký nárok na dostatek proškolených instruktorů. 

Právě tato potřeba vedla pracovníky KONTAKTU bB k vytvoření školícího programu a v této 

diplomové práci ověřovaného vzdělávacího projektu.

6.3 Vzdělávání osob pracujících v oblasti tělesné výchovy a sportu ZdP u nás

6.3.1 Historie

Je třeba zmínit přínos I.Kodyma a J.E.Purkyně s jejich „Zdravovědou“ (1853) a 

„Úvodem do tělovědy člověka“ (1862).  Tělocvik léčitelný a vodoléčení propagovali Spott, 

Hirsch a Kučera. Nutnost pohybové léčby tělesně postižených se postupně uznává na 

ortopedických klinikách, později také na neurologických, pediatrických a ostatních úsecích. 

Kromě lékařů se této oblasti se věnovali také tělovýchovní pedagogové jako např. Škvára, 

Kratochvíla či Kábele. Kurzy „nápravného tělocviku“ zavádí ve dvacátých letech Tobiášek, 

který kladně ovlivnil řadu dalších ortopedů (SRDEČNÝ, a1981).
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V roce 1946 byl uspořádán ministerstvem školství první kurz léčebné tělesné výchovy 

za účasti profesorů tělesné výchovy a lékařů. Vznikl zde podnět k řešení otázky tělesné 

výchovy  postižených občanů. Srdečný v roce 1980, tedy po více jak třiceti letech konstatuje, 

že díky tomuto podnětu byl dokonce vypracován návrh vyškolení odborných pracovníků 

(autoři Krákora, Filip, Mládek, Vavrda), ale dosud se školení neuskutečnilo. Dále konstatuje, 

že není plně využíváno praktických i teoretických zkušeností všech našich odborníků, dále že 

v jiných zemích je již běžnou záležitostí vysokoškolské vzdělání pracovníků v oblasti  

tělovýchovy a sportu postižených na tělovýchovných institutech a fakultách, zatímco u nás se 

stále čeká na otevření studia jehož osnovy se připravují od roku 1946 (FTVS Praha, FTVŠ 

Bratislava) (SRDEČNÝ, a1981).

V roce 1961, kdy vzniká komise pro tělesně postižené a později STZPS je mimo jiné 

jejich úkolem „zajistit školení pro organizátory a vedoucí oddílů tělesně postižených“ a 

„zajistit vydání metodických příruček“ což měl v hlavní náplni práce ústřední metodik. V roce 

1980 pracovalo ve SIS z „pedagogických kádrů“ 180 cvičitelů, rozhodčích a specialistů I –

III. třídy Byli to tělovýchovní pedagogové, absolventi fakult tělesné výchovy a sportu, 

pedagogických fakult, rehabilitační pracovníci, zdravotní pracovníci, cvičitelé základní 

rekreační tělesné výchovy a turistiky (SRDEČNÝ, a1981). V jiné publikaci z téhož roku 

vypočítává Srdečný 120 „kádrů“ (SRDEČNÝ, b1981). V roce 1986 to bylo 298 

„pedagogických kádrů“ (SRDĚČNÝ, 1986) 

“Po třiceti letech máme po celém našem území velmi dobře organizovanou sportovní 

činnost. Postupně byla vypracována pravidla jednotlivých sportovních odvětví, soutěžní řády 

a postupové klíče pro účast ve vyšších soutěžích. Za tuto dobu jsme vyškolili pro naši potřebu 

přes 700 cvičitelů, rozhodčích, trenérů, specialistů a organizačních pracovníků“ (ELÁN,  

1992)

Pedagogický proces v tělesné výchově postižených, jak se v Srdečného publikacích 

hovoří, se uskutečňuje podle známých zásad a zákonitostí jako v TV nepostižených. Není 

zvláštním odvětvím TV, je pouze jednou z jejich forem. Liší se především organizací, 

upravenými metodickými postupy, sníženým fyziologickým zatěžováním, individuálním 

přístupem a používáním vybraných technických zařízení.
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V tabulce 3. uvádíme stručně osnovu vzdělávacího programu pro cvičitele v oblasti 

zdravotně postižených, který platil od roku 1979.

Tab.3 Rámcový program pro cvičitele platný od roku 1979

Počet hodin

III.tř. II.tř. I.tř.

I. Obecná část 15 40 50

II. Speciální část 27 49 82

III. Zkoušky 8 16 18

Celkem počet dnů/hodin 7/50 14/105 20/150

Nejnižší věková hranice 19 22 25

(SRDEČNÝ, 1981)

V roce 1981 byl pořadatelem školení pouze SIS. Plánovala se po vyškolení více 

kvalifikovaných osob úprava této situace. Cílem školení bylo buď doplnění zdravotní nebo 

naopak tělovýchovné problematiky.

Cvičitelem III. třídy se mohli stát:

- absolventi SZdŠ – doplnění tělovýchovné problematiky

- absolventi SPgŠ s tělovýchovným zaměřením – doplnění zdravotní problematiky

Cvičitelem II. třídy se mohli stát:

- RHB pracovníci - doplnění tělovýchovné problematiky

- absolventi PF s aprobací TV - doplnění zdravotní problematiky

- absolventi býv. TÚTVS - doplnění zdravotní problematiky

- absolventi býv. voj. Školy M. Tyrše - doplnění zdravotní problematiky

- absolventi FTVS, FTVŠ

Cvičitelem I. třídy se mohli stát:

Absolventi FTVS, FTVŠ se specializací zvláštní tělesné výchovy a absolventi PF, obor 

speciální pedagogika se zkouškou ze zvláštní tělesné výchovy.

III. trenérská třída některých sportovních odvětvích byla otevřena držitelům IV. nebo 

III. kvalifikační třídy příslušných sportovních odvětví starších 19 let. Šlo pouze o speciální 
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část v rozsahu 2 dnů (14hodin), přičemž  obsah speciální problematiky z oboru defektologie a 

její uplatnění v tělovýchovném procesu bylo ponecháno v kompetenci STZPS.

Školení bylo také otevřeno členům STZPS, kteří žádnou kvalifikaci neměli, bylo však 

potřeba absolvovat i obecnou část pro trenéry III. třídy příslušného sportu a speciální část.

Doškolování bylo potřeba dle třídy jednou za 6-4 roky v délce 14 – 30 hodin.

Všechna školení byla v těsné spolupráci s Tělovýchovnou školou ČÚV ČSTV. Výběr 

účastníků, zajištění lektorů, místa termínu a vypracování obsahové náplně bylo v kompetenci 

STZPS (SRDEČNÝ, a1981).

Zdá se že v době „federální, tedy v letech, kdy se naše republika po „revoluci“ 

intenzivně „hledala“, se také znovu „hledal“ sport zdravotně postižených. Na paralympiádu 

roku 1992 v Bareceloně vyráží 29 handicapovaných sportovců, (bohužel žádný plavec).

6.3.2 Současné pojetí vzdělávání v oblasti aplikovaných pohybových aktivit (APA) 

Pojem aplikovaná pohybová aktivita (APA) je na místě tam, kde z jakýchkoliv důvodů 

je člověk limitována není možné jeho přizpůsobení. Vzhledem k této specifické situaci je 

možné aplikovat jiné formy pohybových aktivit. Je proto možné přizpůsobovat tyto parametry 

činnosti:

 obsah

 intenzitu

 pravidla

 metody postupu

 metody komunikace

 podmínky

 technické prostředky

 kompenzační pomůcky

Z hlediska obsahu se jedná o široké spektrum sportovních činností, z hlediska 

výkonnosti od aktivit rekreačních po vrcholné soutěže a protože postižení se nevyhýbá 

žádnému věku, měli by programy APA pokrývat veškerá věková období.

Jen krátce nastíníme jak probíhal světový vývoj vzdělávání v naší zkoumané oblasti. 

V roce 1973 vzniká IFAPA (International Federation od Adapted Physical Activity), která se 



39

stává pojmem pro zastřešení oblastí tělesné výchovy, pohybové rekreace, sportu, zdatnosti, 

zdraví a rehabilitace v celoživotním průběhu. Následně vzniká Evropská komunikační a 

odborná platforma – EARAPA (Europian Association for Research into Adapted Physical 

Activity), která si klade za cíl napomoci praxi rozšiřování informací, garancí vzdělávacích 

programů a výsledky výzkumných projektů. Česká společnost (C-EARAPA) existuje od roku 

1992. Naším přijetím do Rady Evropy v roce 1993 se pro nás stává závaznou také Charta 

Sportu pro všechny. I ta užívá pojem aplikované pohybové aktivity a podtrhuje vzdělávání 

profesionálů pro oblast APA, informovanost dobrovolníků a veřejnosti, atd. (VÁLKOVÁ, 

1996).

Ve světě se obor ATV studuje v různých obměnách od 80. let. Po roce 1989 u nás 

změny v legislativě školství umožňují samostatnou tvorbu studijních programů, takže pak  

nacházíme různé formy pomaturitního studia, např. Palestra v Praze, která vzdělává studenty 

také v oblasti zdravotní tělesné výchovy. V různých modelech je součástí tradičního studia 

speciální pedagogiky také tělesná výchova. V roce 1991/92 bylo zahájeno magisterské 

čtyřleté denní studium Aplikované tělesné výchovy na FTK UP v Olomouci a dálkové 

magisterské pětileté pak v roce 1995. Na FTVS UK bylo v roce 1992/93 otevřené bakalářské 

dálkové studium „Tělesná a pracovní výchova zdravotně postižených“ a dále „Taneční a 

umělecká výchova“. Ve studijním roce 1994/95 byla otevřena studijní kombinace “speciální 

pedagogika s tělesnou výchovou“ na PdF MU v Brně. Absolventi by měli najít uplatnění jako 

učitelé TV na 2. stupni základních integrovaných škol, speciálních školách, na 1. stupni 

zvláštních škol, jako vychovatelé či instruktoři TV ve speciálních školách internátních a 

ústavních. Dále jako instruktoři APA, poradci – experti APA mimo sféru školství a jako 

trenéři sportů postižených. (VÁLKOVÁ, 1996).

Ze závěrečné zprávy výzkumného projektu pro MŠMT ČR RS 97/98, jehož hlavním 

řešitelem byl docent Potměšil, je nedostatek v oblasti vzdělávání trenérů a odborných 

pracovníků pro sport zdravotně postižených stále patrný. Rezervy jsou shledávány především 

v tom, že nejsou zpracovávány didaktické postupy a programy tělovýchovných a sportovních 

činností pro osoby s různým zdravotním postižením. Za velký nedostatek je považován malý 

počet kvalifikovaných pracovníků na všech úrovních sportovních svazů zdravotně 

postižených sportovců. Úroveň sportu zdravotně postižených byla po odborné stránce 

zajišťována trenérským kádrem, ve kterém byli převážně nepostižení. Ti získali kvalifikaci ve 

svém „původním“ sportovním odvětví. Ve sportu ZdP nebylo tehdy možné získat 

odpovídající trenérskou kvalifikaci (pouze kvalifikaci traséra u zrakově postižených).  Jednou 
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z otázek výzkumu bylo aktuální množství kvalifikovaných pracovníků v jednotlivých 

svazech, které tvoří v naší republice organizační základ sportu zdravotně postižených. 

Řešitelé projektu s využitím dotazníkové metody, řízeného pohovoru a kvantitativně 

kvalitativní analýzou dat došli k výše zmíněným závěrům. Z výzkumu také vyplývá (údaje 

z roku 1996), že pouze ČSZPS měl v té době kvalifikované pracovníky (52). Mnohé svazy 

měli poměrně velkou základnu dobrovolníků, ČSZPS měl nejvíce vysokoškolsky vzdělaných 

pracovníků, ČSTPS měl naopak nejvíce pracovníků s praxí, což by molo souviset s faktem, že 

ČSTPS mělo nejvíce (5000) výkonnostně sportujících  členů a největší počet TJ (POTMĚŠIL, 

1998).

Potřebu zvýšit kvalitu vzdělávání v TV a sportu ZdP zmiňuje také docentka 

Bartuňková ve svém referátu na Národní konferenci Tělesné výchovy a sportu na přelomu 

století. Důvodem je také fakt, že neodbornost v této oblasti přináší větší rizika a závažnější 

následky. 

Kromě již výše zmíněného nabízeného vysokoškolského vzdělávání pracovníků pro 

oblast TV a sportu ZdP zmiňuje Bartůňková možnost školení probíhající v kompetenci svazů 

ČSTV ve spolupráci s FTVS UK (Trenérská škola). Jde o školení I.trenérské třídy. V roce 

1996 byla poprvé otevřena specializace Atletika pro tělesně postižené s 2 studenty, vozíčkáři 

jako frekventanty. 

Dále je zmíněna možnost školení jednotlivých svazů ZdP sportovců, ta se však až na 

jednu výjimku nekonají. Jediný kdo tuto nabídku 2x využil je Spastik Hamdicap, který spolu 

s FTVS připravil licenční kurz 2. třídy pro cvičitele TV a sportu tělesně postižených. 

(BARTUŇKOVÁ, 1996)

6.3.3 Licenční kurz Halliwickovy metody plavání

Letos vůbec poprvé měl proběhnout licenční kurz Halliwickovy metody plavání v ČR. 

V Brně se této metodě  věnují především na pedagogické fakultě MU. Odtud byl také kurz, 

který byl plánován na květen 2006, iniciován. Přesto, že má již schválenou akreditaci MŠMT, 

byl pro malý zájem již podruhé odložen. Jen krátce zmíníme didaktický postup, který 

pořadatelé pro zájemce o kurz zvolili, zdrojem těchto informací mi byla pozvánka na kurz a 

také nedávno spuštěné webové stránky www.halliwick.wz.cz.

Kurz měl dotaci cca 25 hodin a byl plánován jako víkendový. V cca dvouhodinových 

intervalech se střídá teorie a praxe. Ukončen má být praktickou zkouškou – praktickým 

výstupem účastníků (5).
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Tab. 4 Plánovaná témata licenčního kurzu (7)

Teorie Praxe

Plavání pro handicapované Vstup do bazénu, základní pohyby ve vodě

Biomechanika, fyziologie plavání Dýchání, výstup z bazénu

Technika plavání handicapovaných (video) Práce s handicapy, práce ve skup., hry ve vodě

Učitel – práce s asistenty a se skupinami Rotace, plavecké techniky

Hry ve vodě

Základy hygieny plavání

6.3.4 Metodická řada pro výuku plavání zdravotně postižených autorů Jana Nevrkly a 

Martina Kováře

Tématem disertační práce Martina Kováře byly právě „Aplikované metodické postupy 

v plavání jedinců s míšní lézí“. V této jeho práci je podrobně pospán postup vhodný pro 

výuku plavání handicapovaných, který je také denně praktikován v celoročním programu 

plavecké výuky KONTAKTU bB. I když byla „metodická řada“ zpočátku tvořena především 

pro osoby po úraze míchy, brzy se ukázalo, že je aplikovatelná téměř na všechny fyzické 

handicapy. Velkou roli, zde hraje v každém případě odbornost a praxe instruktora. 

Instruktor je veden k dodržování několika hlavních principů a měl by tak činit opravdu 

důsledně. Dále je dána určitá ideální posloupnost jednotlivých kroků a cvičení, jejich řazení je 

naopak velice flexibilní a přizpůsobuje se vždy diagnóze, věku a úrovni adaptace na vodní 

prostředí. (NEVRKLA, 2005).

V tomto přístupu je kladen důraz především na individuální práci s „plavcem“, počínaje 

osobním a přátelským přístupem přes správnou komunikaci a otevřené vnímání plavcových 

reakcí až po jistotu při vedení klienta ve vodě a nezbytnou instruktorovu schopnost 

kontrolovat a vhodně opravovat prováděná cvičení. Velkou devizou tohoto přístupu je téměř 

samozřejmá přítomnost instruktora ve vodě, především v počátečních fázích, často však 

dlouhodobě, tak aby byl zachován úzký, nejen fyzický kontakt s plavcem a bylo dosaženo co 

nejvyšší kvality výuky.

Metodické řada Jana Nevrkly a Martina Kováře tedy obsahuje mnohá doporučení nejen 

z oblasti komunikace, ale také informace o vhodných způsobech přesunů do a z bazénu, 
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fyzickém vedení, asistenci a vhodném držení či způsobu podpory plavce při provádění 

jednotlivých cvičení. Tento nezbytný úvod do problematiky je dále doplněn o přesný popis 

jednotlivých cvičení, jejich cíl, nejčastější chyby a případné modifikace technických  cvičení. 

Logicky tato cvičení vedou k zdokonalování citu pro vodu, potažmo kvyšší kvalitě techniky 

jednotlivých plaveckých způsobů. Ta je totiž nanejvýš důležitá tam, kde je díky postižení 

třeba nižší svalová síla, kde polohu těla při splývání lze jen málo ovlivnit, nebo kde pro 

spasticitu lze jen obtížně střídat napětí s uvolněním a efektivně koordinovat pohyb těla 

v takové „posturální nejistotě“ jakou ve vodě vnímá třeba člověk s diagnózou DMO.

Tento individuální přístup však klade velký nárok na dostatek proškolených instruktorů. 

Právě tato potřeba vedla pracovníky KONTAKTU bB k vytvoření školícího programu a v této 

diplomové práci ověřovaného vzdělávacího projektu.
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