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Abstrakt  

 

Název:          Plavecká výkonnost uchazečů o studium tělesné výchovy 

na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v letech 1990-

2010 

 

Cíle:               Cílem práce je vyhodnotit dynamiku změn plavecké výkonnosti 

uchazečů o studium TV na PedF UK v kontextu vývoje počtu 

přihlášených studentů ke studiu za období 20let (1990-2010). Dále 

zjistit intersexuální rozdíly ve volbě plaveckého způsobu v průběhu 

sledovaných let. Provést komparaci výsledků šetření s již 

publikovanými výzkumy na jiných fakultách v minulých letech. 

 

Metody:  V práci byla použita obsahová analýza dokumentu, teoretická 

metoda analýzy a syntézy, metoda komparativní, metody 

matematicko – statistické analýzy.  

 

Výsledky:   Bylo zjištěno, že v letech 1990 – 2010 v rámci přijímacích zkoušek 

z tělesné výchovy častěji převyšoval počet mužů počet žen. 

V průběhu sledovaných let účastníci plaveckého testu 100 m 

nejčastěji  volili způsob prsa. Bylo zjištěno, že výkonnost a úroveň 

plavání všech uchazečů o studium na PedF UK v průběhu let 1990-

2010 mělo mírně klesající tendenci. Komparaci výsledků PedF UK 

s výsledky jiných fakult bránila rozdílnost metodologických 

přístupů. 

 

Klíčová slova:   Vysoká škola, přijímací řízení, talentové zkoušky, studijní obor, 

plavecký test, průměrné výsledky, plavecký způsob, komparace 

výsledků. 



 

 

Abstract 

Title:  Swimming performance of applicants to physical education 

at Pedagogical Faculty of Charles University in Prague in 1990-2010. 

 

Objectives:  The aim is to evaluate the dynamics of changes in swimming 

performance of applicants to P.E. at Pedagogical Faculty of Charles 

University in the course of the number of registered applicants 

in 20 years (from 1990 to 2010). Second aim is to determine intersexual 

differences in the choice of swimming style during these years, and 

to make a comparison of the survey results with already published studies 

at other faculties in past years. 

 

Methods:  The paper uses a document content analysis, a theoretical method 

of analysis and synthesis, a comparative method, and mathematical –

statistical analysis. 

 

Results:  Within the framework of P.E. entrance examinations, it was found out 

that in the years 1990 – 2010 the number of men rather than women 

applicants prevailed. During the monitored period, breast stroke for the 

100-metre test was generarly preferred. Also, the swimming perfomance 

and level of all applicants to study at Charles University between 1990 

and 2010 suffered slightly. The comparison of results at Charles 

University with the results of other faculties was hindered by diversity of 

methodological approaches. 

 

Keywords university, entrance exam, aptitude test, swimming test, branch of study, 

average results, swimming stroke, results comparison, tables, graphs 
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Úvod 

V průběhu uplynulých 25 let došlo v České republice k významným politickým, 

hospodářským, společenským i kulturním změnám. Vznikem demokratického právního 

státu dostala oblast školství příležitost vyrovnat se s ostatními evropskými státy 

a zařadit se mezi ně. Díky řadě evropských  programů máme možnost  vyměňovat si 

zkušenosti a vzájemně poznávat školské systémy v různých evropských zemích. Dnes si 

již uvědomujeme, že trvalý boj s nedostatkem financí a s jinými problémy je často 

srovnatelný s jinými vyspělými zeměmi. Některé projekty našeho školství mohou 

dokonce být pro ostatní země přínosem. Patří mezi ně mimo jiné také aktivity, které 

naše školy organizují pro své žáky v rámci přímého vyučování i v zájmové činnosti, 

například družiny, školy v přírodě, lyžařské kurzy aj.. 

 

Jednou z aktivit, která byla mimo jiné vždy pozitivně vnímána v zahraničí, je plavání, 

které bylo tradičně zařazováno do vzdělávacích programů základních škol. Od roku 

1980 jako povinná součást učebních osnov tělesné výchovy pro I. stupeň základní školy, 

od roku 2005 pouze jako dobrovolná součást rámcových vzdělávacích programů 

jednotlivých základních škol. 

 

Plavání je pohybová činnost, jejíž uplatnění v životě člověka je zcela jedinečné 

a nezastupitelné. Z hlediska benefitů, které plavání nabízí, se lze této pohybové činnosti 

věnovat v jakémkoliv věku, na všech dovednostních a výkonnostních úrovních 

i s případnými zdravotními handicapy. V tomto smyslu považujeme plavání 

za výjimečnou a významnou  pohybovou činnost.   

 

Ve smyslu zachování života je bezpečné zvládnutí vodního prostředí zásadní životní 

potřebou. I z tohoto důvodu je nutné zajistit v rámci celé společnosti, aby plavecká 

gramotnost obyvatel byla naprostou samozřejmostí. 

 

Kvalita vzdělávání na základních a středních školách závisí  na řadě faktorů. 

Rozhodujícím prvkem v zabezpečení kvalitního výchovně-vzdělávacího procesu 

na školách  je učitel – odborník. 
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 V České republice  musí zájemci o studium na vysokých školách pedagogického směru 

se zaměřením na tělesnou výchovu  absolvovat, mimo jiné, v rámci talentových zkoušek 

také plavecké testy. 

 

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy (PedF UK) je nejstarší fakultou s oborem 

TV v ČR a také fakultou, která po dlouhou dobu organizuje talentové zkoušky 

z plavání. I při občasných personálních změnách ve vedení oboru plavání na PedF UK 

se podařilo zachovat téměř všechny rukopisné výsledky přijímacích testů z plavání 

v období let 1990-2010 bez zásadních změn v posuzovaných kritériích. 

 

Záměrem této práce je na základě analýzy výsledků plaveckých testů a jejich 

následného zpracování, vyhodnotit uplynulé období z hlediska počtu uchazečů 

o studium na PedF UK, jejich plavecké výkonnosti a volby plaveckého způsobu. 

Výsledky šetření vyhodnotit a graficky zpracovat, případně porovnat s identickými 

průzkumy na jiných fakultách v uplynulém období. 

  

Vzhledem k  tomuto šetření, které zahrnuje období 20 let, je třeba sledovat vývoj  

plavecké výuky v ČR (SR) a podrobněji uvést významné změny za období posledních 

desetiletích, neboť právě tyto faktory mohly mít zásadní vliv na případné změny 

v plavecké  úrovni uchazečů o studium.  

 

Důležité jsou také poznatky týkající se vývoje a případných změn přijímacích řízení 

z TV v ČR, konkrétně jejich plavecké části. Tento vývoj se odrazil i ve vývoji 

talentových zkoušek z TV na PedF UK. 

 

Zásadním úkolem práce je vytvořit přehled výsledků dosavadních  šetření na vysokých 

školách v ČR a v SR,  která byla uskutečněna v minulých letech, a na jejichž výsledky 

toto šetření  navazuje. 
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 1  Teoretická východiska  

1.1 Plavecká výuka v systému školství  

Vývojem plavecké výuky se zabývala řada plaveckých odborníků. Významněji tuto 

problematiku zaznamenali např. Puš (1990) a Bělková (1992), kteří uvádějí, že jedním 

z významných pedagogů, kteří se zasloužili o rozvoj plavecké výuky i její realizaci, byl 

F. Grafnetter (1890 - 1949), který organizoval kurzy plavání pro děti pražských škol, 

v nichž používal tehdejší kolektivní výuku, která se právě jeho zásluhou uplatnila 

a rozšířila ve státních kurzech. Jeho ideálem bylo naučit všechny děti ve školách plavat. 

Do konce 50. let se organizovaná plavecká výuka týkala jen několika desítek tisíc dětí. 

Výuku v některých regionech organizovalo školství, někde plavecké kluby. Např. výuka 

plavání na všech tehdejších gottwaldovských školách byla zavedena v roce 1958 a byla 

organizována ve spolupráci školství – oddíl plavání. V 60. letech zavedl výukový 

systém pražský plavecký oddíl Spartak Praha Stalingrad – dnešní Bohemians Praha. Do 

nového systému např. v Českých Budějovicích bylo zapojeno 16 000 dětí. Začala 

vznikat Střediska základního, zdokonalovacího a branného plavání (SZZBP). Tehdejší 

Český plavecký svaz se postaral o úpravu tohoto systému a rozšíření do celé České 

republiky a prosadil výuku základního plavání jako jeden z nosných programů celé 

tělovýchovy. Cílem bylo zajistit plaveckou gramotnost pro všechny děti. Plavecký svaz 

také zorganizoval napojení na školské orgány prostřednictvím Ministerstva školství. Tak 

byly vytvořeny podmínky pro to, aby všechny děti na území ČR absolvovaly základní 

plavecký výcvik. Velkým problémem byla skutečnost, že v  každém okrese ještě nebyl 

krytý bazén. V této etapě výrazně finančně pomohla Česká státní pojišťovna (1976), 

jejíž napojení zajistil plavecký svaz. 

 

K rozvoji plavecké výuky na ZŠ (základních školách) došlo výrazně v 70. letech, kdy 

také pokročila výstavba krytých bazénů. 

 

„Důležitou a pro další rozvoj výuky plavání na základních školách rozhodující se stala 

Směrnice č. 15 Ministerstva školství z 20.9.1980 k organizování základního plaveckého 

výcviku na prvním stupni ZŠ. Vzhledem k tomu, že byla zveřejněna až na počátku roku 

1981, ovlivnila výuku plavání až ve školním roce 1981/82“ (Puš, 1996, s.7). 
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Podle Puše (1996) byla tímto dokumentem plavecká výuka žáků ZŠ uzákoněna jako 

povinná. Tělovýchovné jednoty ve spolupráci s odbory školství začaly zřizovat tzv. 

střediska plavecké výuky. Směrnice z roku 1980 zajistila, že se plavecká výuka stala 

součástí vyučování (byla zakotvena v osnovách) a byla organizována v rozsahu dvaceti 

vyučovacích hodin nejpozději ve 4. ročníku ZŠ. Organizačně, včetně každoročního 

vyhodnocení, zajišťoval výuku ve spolupráci s  Ministerstvem školství Český svaz 

plaveckých sportů. Velmi důležitou součástí uvedené směrnice byl §5 - finanční 

zabezpečení. Tento paragraf zajišťoval, že náklady na plavecký výcvik byly hrazeny 

z rozpočtu ONV (Okresní národní výbor), který hradil náklady na nájem bazénu, 

mzdové náklady a poskytoval příspěvek na dopravu žáků do bazénu. Do výuky bylo 

zapojováno podle místních podmínek stále více dětí (až 537 842 v roce 1983). Výše 

uvedená opatření zařadila tehdejší ČSSR v oblasti zajišťování plavecké výuky dětí mezi 

nejprogresivnější státy na světě. V roce 1984 ukončil svoji finanční podporu výuce 

plavání ČSPS. Další podstatné změny nastaly na počátku roku 1990. Proběhla řada 

jednání, jejichž výsledkem byl aktiv zástupců SPV 13. května 1990 na ministerstvu 

školství, a bylo odsouhlaseno, že Střediska plavecké výuky (SPV) se přejmenovala 

na Plavecké školy (PŠ) tří typů (účelové školské zařízení, pedagogické zařízení 

tělovýchovné organizace nebo jiného zřizovatele, soukromé školy), v čele školy bude 

stát ředitel. Byla zvolena Rada plaveckých škol (RPŠ), jako poradní orgán MŠMT ČR 

(Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky). 

 

 „Na základě pokynu náměstka  ministra školství Dr. Bělohlávka č.j. 1651/90 – 500 z 10. 

května 1990 k rozšíření učebních plánů ZŠ o třetí hodinu tělesné výchovy, bylo 

plaveckým školám doporučeno organizovat plaveckou výuku ve dvou po sobě 

následujících ročnících v rozsahu 20 hodin v každém roce „ (Puš, 1996, s. 8).  

 

 V roce 1992 získala právní subjektivitu APŠ (Asociace plaveckých škol) ČR, která 

dodnes sdružuje plavecké školy a ve spolupráci s MŠMT, s RPŠ a s dalšími  institucemi, 

vytvářely podmínky pro další rozvoj plavecké výuky v ČR. 

 

 Bylo nutné vytvořit legislativní rámec, v němž by byla jasně vymezena pravidla pro 

postavení plavecké výuky organizované v rámci povinné TV v našem školství. V roce 
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2004 a 2005 došlo v souvislosti se schválením nového školského zákona k zásadním 

změnám v legislativním zajištění plavecké výuky, která se stala pevnou a nedílnou 

součástí povinné tělesné výchovy na I. stupni ZŠ. Plavecká výuka byla organizována 

ve dvou po sobě následujících ročnících v rozsahu 20 hodin v každém z nich, to je 

40 hodin povinné výuky.  V současné době školy po zrušení osnov  učí podle Školních 

vzdělávacích programů, které zpracovávají podle RVP (Rámcových vzdělávacích 

programů) a plavecká výuka je jejich součástí.   

 

1.1.1 Plavání jako součást RVP na ZŠ 

Botek (2009) předložil pro potřeby Asociace plaveckých škol rozsáhlé  a  velmi pečlivě 

zpracované podklady, které shrnuly dodnes platný  stav a legislativu plaveckých škol v 

ČR. Zásady a cíle vzdělávání uvedené ve  Školském  zákoně  byly rozpracovány v  

RVP základního vzdělávání podle § 4 Školského zákona. Od 1. září 2007 se učí na 

českých školách podle nového RVP základního vzdělávání, který jednotlivé školy 

zpracovaly do svého Školního vzdělávacího programu. RVP v části "Člověk a zdraví", 

přináší základní podněty pro ovlivňování zdraví, s nimiž se žáci mají seznamovat, učit 

se je využívat a aplikovat ve svém životě. Žáci mají poznat různá nebezpečí, která 

ohrožují zdraví v běžných i mimořádných situacích, osvojit si dovednosti a způsoby 

chování (rozhodování), které vedou k zachování či posíleni zdraví a získat potřebnou 

míru odpovědnosti za zdraví vlastní i zdraví jiných. Vzdělávací obor TV, jako součást 

komplexního vzdělávání žáků v problematice zdraví, směřuje na jedné straně k poznání 

vlastních pohybových možností a zájmů, na druhé straně k poznání účinků konkrétních 

pohybových činností na tělesnou zdatnost, duševní a sociální pohodu. Pohybové 

vzdělávání má zařazovat do denního režimu našich žáků pohybové činnosti pro 

uspokojování vlastních pohybových potřeb i zájmů a pro podporu zdraví a ochranu 

života. Školám se doporučuje vyrovnávat určitý pohybový deficit, který u žáků vzniká 

v dnešní počítačové době. Základní vzdělávání tak reaguje na poznatky lékařů o nárůstu 

zdravotních oslabení v celé populaci. Jednoznačně nejlepším způsobem odstranění 

těchto problémů a zároveň tolik potřebnou prevencí je pohybová aktivita.  Nejzdravější 

pohybovou aktivitou, která má pro děti největší význam, je právě pravidelné plavání. 

Aby děti mohly tuto pohybovou aktivitu provozovat, musí se naučit plavat. Rámcový 

vzdělávací program v části "Člověk a zdraví" jednoznačně ukládá školám při tvorbě 
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Školních vzdělávacích programů vytvářet podmínky pro zdravý způsob života a péči 

o zdraví.  

 

MŠMT ČR v roce 2008 zadalo v rámci tzv. „ Rychlého šetření “ ÚIV (Ústavu pro 

informace ve vzdělávání) průzkum názorů ředitelů základních škol na výuku plavání 

v základním vzdělávání. K výsledkům šetření Botek (2009) uvedl, že většina ředitelů 

ZŠ považovala výuku plavání za velmi důležitou součást vzdělávacích programů, další 

ředitelé  považovali výuku plavání za spíše důležitou a  pouze minimum ředitelů (3 %) 

považovalo výuku plavání za nedůležitou součást vzdělávacích programů.  

 

„Ve výkazu O ředitelství základních škol R 13-01, za školní rok 2007/08 byl v oddíle II. 

uveden řádek s označením – žáci v plaveckých kursech. Ředitelé zde měli uvést počet 

žáků 1. stupně ZŠ, kteří se zúčastnili výukového kursu plavání v rámci tělesné výchovy. 

Při zpracování bylo z celkového počtu 4.197 škol vyřazeno 233 škol (školy při 

nemocnicích, léčebnách, fakultních nemocnicích, výchovných ústavech, některé 

soukromé školy, s vadami sluchu atd.). V celkovém přehledu tak zůstalo celkem 3.964 

škol. Z tohoto počtu 3.263 základních škol plaveckou výuku pro své žáky organizuje, 

701 základních škol se plavecké výuky nezúčastňuje. To znamená, že plavecké výuky 

organizované v rámci povinné TV  se v České republice zúčastňuje 82,3 % základních 

škol. Bohužel se  v  přehledu objevilo i několik škol, které se pravidelně výuky 

zúčastňují, ale příslušnou kolonku nevyplnily. Takže můžeme zcela právem tvrdit, že toto 

procento je ještě o něco málo vyšší“. (Botek, 2009, s.7-8) 

 

1.1.2 Důsledky změn v plavecké výuce 

Frömel (2001) registroval zámořské trendy v účasti a charakteru pohybových aktivit 

a upozornil na vysokou, ale zároveň snižující se účast v plavání a v dalších sportovních 

aktivitách spojených s vodním prostředím. 

 

Sůvová (1998) považovala tradiční systém plavecké výuky v rámci školní docházky 

v ČR za ojedinělý ve srovnání s jinými evropskými státy. Autorka připomněla, že 

po roce 1990, kdy nastal zlom v dotacích a v některých oblastech zůstaly veškeré 

náklady na rodičích, sehrála význam APŠ, která sdružovala asi 80 plaveckých škol 
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ze 120 tehdy existujících. Od té doby byly plavecké školy zřizovány buď školskými 

úřady, nebo pod TJ či majiteli bazénů. Zvyšující se  procento tvořily soukromé plavecké 

školy. 

 

Jako důvody, proč některé ZŠ nezajišťovaly plavecký výcvik pro své žáky, uvedly 

Čechovská a Kazíková (2000) snížení počtu provozovaných bazénů a s tím spojenou 

horší dostupnost bazénů, nárůst finančních nákladů na realizaci plavecké výuky, 

organizační i obsahové změny v realizaci plavecké výuky. Autorky provedly průzkum, 

jehož cílem bylo zjistit, zda změny, které nastaly v naší společnosti po roce 1989, měly 

zásadní vliv na plaveckou úroveň současných vysokoškoláků. Výzkum vycházel 

z faktu, že posluchači, kteří začali studovat  VŠ v roce 1998, byli právě tou generací, 

kterou již postihly kvalitativní změny plavecké výuky v rámci TV na ZŠ. Proto také 

šetření předpokládalo, že plavecká úroveň u studujících vysokoškoláků v roce 

1998/1999 bude nižší než v roce 1986, ve kterém proběhlo celostátní šetření G. Šorma. 

Tento předpoklad se nepotvrdil. 

 

Na Slovensku se podobnou problematikou v průběhu let zabývaly Benčuriková 

a Macejková (2001), ty ve svých šetřeních komentovaly vývoj plavecké výuky 

v 80. letech vcelku shodně s vývojem v ČR, neboť v uvedené době bylo státní 

uspořádání ČSSR. Autorky zdůraznily, že v oblasti plavecké výuky se Slovensko 

zařadilo mezi nejprogresivnější státy na světě, když se směrnicí Ministerstva školství 

Slovenské republiky uzákonila výuka plavání jako povinná pro základní školy. Stejně 

jako v Čechách i na Slovensku plaveckou výuku zabezpečoval resort školství 

s vydatnou finanční pomocí státní pojišťovny a byl vytvořen předpoklad na fungování 

celého systému a organizace plavecké výuky pro všechny žáky základních škol. 

Autorky poukázaly na zhoršující se podmínky pro plaveckou výuku, které nastaly 

po roce 1989. Tržní mechanismus, který způsobil vstup různých soukromých 

plaveckých škol do organizace kurzů základního plavání, ovlivnil úroveň plavání školní 

populace na Slovensku. Autorky negativně hodnotily skutečnost, že se od roku 1993 

postupně přesouvalo ekonomické těžiště pro účast dětí na kurzech základního plavání ze 

školství na rodiče. Současně se z ekonomického důvodu  různě korigovalo původní 

časové trvání 20 výcvikových hodin. Zdůraznily, že úroveň plavecké způsobilosti je 

odrazem výrazných dynamických změn i prostředí zvenku a důsledky lze vidět přímo 
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na změnách v úrovni plavecké způsobilosti a nepřímo na zhoršené zdravotní i motorické 

zdatnosti mladé populace. 

 

Benčuriková (2006) se po letech vrátila k  výše uvedené problematice a komentovala 

situaci po roce 1989, kdy se výrazně zhoršily podmínky pro zabezpečení plavecké 

výuky školní populace, což  se odrazilo ve zhoršení plavecké výkonnosti a zvýšení 

rizika nárůstu neplavců. Zdůraznila vliv dynamických změn zevního prostředí 

na pohybový režim dětí, který se může projevit negativními důsledky s pozdějším 

časovým odstupem. Zároveň uvedla, že na Slovensku se věnuje nemalá pozornost 

sledování plavecké způsobilosti dětí, mládeže, ale i běžné populace a že monitorováním 

pohybové aktivity je potřeba upozornit na rizika deficitu pohybu a potřebu preventivně 

působit proti jejímu nepříznivému vlivu. Na Slovensku tyto problémy vyvolaly potřebu 

výzkumného řešení otázek souvisejících s úrovní plavecké způsobilosti. Autorka ale 

zároveň uvedla, že možnosti komparace dynamických změn  ztěžovaly rozdílné 

diagnostické testy. 

 

Karger (2001) alarmujícím způsobem prezentoval  výsledky zahraničních studií,  

zpracovaných politologickými institucemi, které upozorňovaly na ztrátu „sociálního 

kapitálu“ v  ekonomicky nejvyvinutějších státech. Výsledky ukázaly výrazné zlepšování 

životní úrovně a zvyšování veřejné i soukromé prosperity v USA i v Evropě, zároveň se 

ale objevila řada negativních aspektů. Autor uvedl výsledky mezinárodního projektu 

COMPASS, které vykázaly  vysoké procento nesportující mládeže (zvláště chlapců) 

v ČR. Zároveň upozornil  na potenciální výskyt zdravotně rizikových faktorů.     

 

Přestože výše uvedená fakta poukazují především na negativní důsledky změn 

v plavecké výuce po roce 1990, je třeba také upozornit na souběžně se rozvíjející oblast 

předškolního plavání na rozvíjející se aktivity typu kojenecké plavání, baby plavání, 

organizace plavecké výuky dětí v mateřských školkách, plavání dětí s rodiči aj. 

Hochová (1998) potvrdila vznik mnoha plaveckých center v ČR, ale upozornila 

na rozdíly v úrovni poskytovaných služeb. Na jedné straně jsou uvedené aktivity 

organizovány a vedeny s  profesionálním přístupem, ale na druhé straně existují centra 

provozovaná  zcela bez odborných znalostí pouze  z hlediska „byznysu“. 
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1.2 Talentové přijímací zkoušky na studia tělesné výchovy 

Talentové přijímací zkoušky na studium tělesné výchovy byly zavedeny v bývalém 

Československu v roce 1930 výnosem Ministerstva školství a národní osvěty č. 94401 – 

II. (Měkota, Zháněl, Komeštík , Kovář, Gajda 1998, s. 7). Uvedení autoři společně 

obhájili závěrečnou  zprávu grantového projektu Fondu rozvoje  vysokých škol MŠMT 

ČR. Cílem projektu bylo vytvořit  na základě mnohaletých empirických výzkumů nový 

model talentové zkoušky v rámci přijímacího řízení na všech vysokých školách v ČR. 

Manuál nové talentové zkoušky byl výstupem práce. 

 

V příspěvku „ Nová koncepce talentové přijímací zkoušky na studia tělesné výchovy“ 

z roku 1998 autoři předložili syntézu poznatků o talentových přijímacích zkouškách 

v zahraničí a v České republice. Shrnuli výsledky svých starších i nově provedených 

faktorových analýz baterií talentových přijímacích zkoušek, které tvořily podstatnou 

část přijímacího řízení na všech deseti fakultách, na nichž bylo v České republice 

akreditováno magisterské nebo bakalářské studium tělesné výchovy. Zkoušky měly 

výkonový charakter. Každá fakulta měla svůj vlastní soubor požadavků, dílčí výsledky 

se převáděly na body dle tabulek vlastní konstrukce. Autoři uvedli, že zkoušky 

prováděné v zahraničí jsou s našimi v mnohém podobné, nicméně na řadě škol se 

koncepcí, obsahem i kvantifikací výrazně liší. Celý projekt si kladl za cíl zkoušky 

zmodernizovat, zjednodušit, lépe standardizovat a dosáhnout větší kompatibility 

přijímacího řízení mezi fakultami a tím i zajistit průchodnost učitelů mezi školami. 

 

Z výše uvedeného výzkumu byly pro tuto práci zcela zásadní informace, že v minulosti 

u nás i v zahraničí bylo plavání vždy součástí dovednostní části přijímacích zkoušek 

a nejfrekventovanější plaveckou tratí bylo 100 metrů, i když z hlediska kvantifikace 

a sumace výsledků byly vždy rozdíly.  

 

Přestože v „Nové koncepci talentových přijímacích zkoušek“ výše uvedení autoři 

navrhli řadu změn, talentové zkoušky z plavání na základě odborných analýz zůstaly 

i nadále charakterizovány vzdáleností 100 metrů, provedením startovního skoku 

a libovolnou volbou plaveckého způsobu. 
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Uvedené a doporučené charakteristiky plaveckých testů jako součást talentových 

zkoušek z tělesné výchovy byly shodné s testy, které se využívaly v letech 1990 - 2010 

v rámci přijímacích zkoušek na PedF UK. 

 

Otevření studijních oborů se zaměřením na TV vyžadovalo, aby  uchazeči zvolený obor 

absolvovali  intelektově, ale také fyzicky. Proto bylo potřeba zorganizovat takové 

výběrové řízení či talentové zkoušky, které ověří a předurčí,  že vybraný  student má 

předpoklady úspěšně vystudovat  obor TV. Celá léta se různé fakulty snažily zvolit 

ideální kritéria zkoušek a testů, která by jasně prokázala, že vybraní jedinci jsou 

budoucími  úspěšnými absolventy zvoleného oboru. Fakulty pedagogického směru vždy 

měly v tomto smyslu velmi složitý úkol. Její absolventi musí zvládnout nejen testy 

vědomostní a fyzické, ale jako budoucí pedagogové by měli prokázat jisté pedagogicko-

psychologické vlohy. 

 

Fyzické testy dlouhodobě obsahovaly v rámci talentové zkoušky z TV dílčí testy 

z atletiky, gymnastiky, sportovních her a z plavání. 

 

V uplynulých 20 letech řešily fakulty stále častěji problematiku financování plavání, 

zdaleka ne všechny fakulty disponovaly vlastním bazénem.  

 

1.2.1 Motorické testy v tělesné výchově -  plavecký test 

Měkota, Blahuš (1981) považovali motorické testy za důležitý prostředek tělovýchovné 

diagnostiky a kladli důraz na náležitou teoretickou průpravu. Kritizovali  přejímání 

různých testů ze zahraničních pramenů, které byly  používány  v nesčetných 

modifikacích, takže výsledky nebyly a nejsou srovnatelné. 

 

Pro ověření motorických schopností a dovedností stanovili Blahuš a Měkota (1983) 

testy,  z nichž pro potřeby plavání  byl vždy nejvíce používaným test plavání 100 metrů 

volitelným plaveckým způsobem. Jako  zásadní podmínky k  vykonání testu byly 

definovány následující charakteristiky.  
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Jako standardní prostředí byl uveden plavecký 50 m krytý bazén s vyznačenými 

dráhami, stopky, píšťalka. Ve většině případů se však provádělo testování 

na 25 metrových bazénech z důvodu nízkého počtu dostupných 50 m bazénů v ČR.  

Na povel startéra testované osoby zaujaly startovní postavení a  na znamení – krátký 

hvizd píšťalkou provedly startovní skok a snažily se co nejrychleji uplavat vzdálenost 

100 m. Byla  stanovena pravidla,  která se dodržují dodnes. Testu   předchází plavecké 

rozcvičení a výklad, při němž je demonstrován plavecký start. Startovní skok se provádí 

z bloku podle pravidel sportovního plavání. Plavat  musí nejméně dvě testované osoby 

současně, maximální počet plavců je  dán počtem drah. Celou vzdálenost je nutno 

uplavat jedním způsobem, je možné volit kraul, prsa, motýlek, nebo znak – nikoli bok 

nebo znak soupaž. Není dovoleno střídat plavecké způsoby, zastavit se (na obrátce) ani 

se odrážet ode dna. Startovní povely a měření času se řídí pravidly sportovního plavání, 

předpokládá se ruční měření času na stopkách, testuje se pouze jednou. Zaznamenává se 

dosažený čas s přesností na 0,1 sekundy. 

 

V minulosti byl výše uvedený plavecký test  používán na většině fakultách v České 

republice a většinou se využívá jako kritérium i dnes. Fakulty se často pouze liší 

v bodovém či jiném způsobu hodnocení v rámci komplexních zkoušek z TV.  Test 

100 metrů plavání na čas se také někdy zařazoval a zařazuje jako plavecký test 

v I. ročnících studia na vysokých školách, aby prověřil plaveckou gramotnost, 

výkonnost či úroveň studující populace. 

 

Při hodnocení úrovně plavání různých skupin populace se v 70 letech často používal 

v rámci testování pojem plavecká výkonnost, v 80 letech plavecká zdatnost a vyspělost, 

začátkem 90. let plavecká gramotnost. Od r. 1995 se na území Slovenska používal 

termín - plavecká způsobilost (Benčuriková, 2006). Plaveckou způsobilost definovali 

Jursík (1995) a  Benčuriková (2006) jako určitou úroveň plaveckého výkonu 

charakteristickou pro základní plavání. Ta je ovlivněna předpoklady jednotlivce pro 

plavání a jeho vztahem k vodnímu prostředí. Je testována míra osvojení si plaveckého 

pohybového návyku. 
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1.2.2 Volba plaveckého způsobu  

Jednou z charakteristik přijímacího testu z plavání vždy byla volba plaveckého způsobu. 

Ve sportovním plavání jsou pravidly definovány čtyři techniky plavání: motýlek, znak, 

prsa, kraul.   

 

Uchazeč o studium na vysoké škole se zaměřením na tělesnou výchovu si  musel zvolit  

plavecký způsob, který si osvojil na takové úrovni, aby jím uplaval v rámci svých 

výkonnostních předpokladů 100 metrů co možná nejrychleji a souvisle bez přerušení. 

Z hlediska složitosti pohybové struktury a technické náročnosti byl zcela eliminován 

způsob motýlek, který je řazen, na základě výše uvedené charakteristiky, do oblasti 

sportovního plavání. Také žádná dochovaná šetření neuvedla, že by některý z uchazečů 

o studium zvolil v rámci talentových zkoušek z plavání techniku motýlek.   

 

V rámci tohoto šetření byla zvažována pouze volba plaveckých způsobů znak, prsa nebo 

kraul.  Nejrychlejší technikou plavání  s relativně jednoduchou pohybovou strukturou je 

kraul. V tomto smyslu by bylo ideální, kdyby uchazeči volili kraul, a jeho správné 

technické zvládnutí by se odrazilo v rychlém tempu. Vzhledem k otázce, který 

ze způsobů byl nejčastěji používaným v rámci talentových zkoušek na VŠ a proč, bylo 

vhodné, obrátit pozornost k tradiční plavecké výuce u nás a k problematice volby 

prvního plaveckého způsobu. Čechovská (2008, s.30) uvedla: “Výběr konkrétního 

způsobu přináší vždy určité výhody či nevýhody. Pro mladší děti se doporučují spíše 

střídavé techniky plavání, protože mají jednodušší pohybovou strukturu. U kraulového 

způsobu panují obavy ze zvládnutí souhry mezi pohyby paží a dýcháním, u znaku se 

často složitě potýkáme se splývavou polohou. Plavecký způsob prsa je technicky 

náročnější, úspěšněji ho zvládají zpravidla  z hlediska koordinačních schopností 

nadanější a z hlediska pozornosti a spolupráce soustředěnější dívky. (…) Plavecké školy 

v České republice stále nejčastěji učí prsa “. 

 

Orientační průzkum mezi návštěvníky pražských bazénů jednoznačně prokázal, že 84 % 

rekreačních plavců preferovalo způsob prsa i přesto, že úroveň zvládnutí prsařské 

techniky nebyla zdaleka korektní (Chrzanowská, Pištěková 2011).      

 



21 

 

Jedním z důvodů  proč  lze vidět ve veřejných bazénech u nás především plavce - prsaře 

je skutečnost, že  pro případné kondiční plavání způsobem kraul je z důvodů organizace 

a  bezpečnosti potřebný vymezený prostor, který se u nás prozatím často  zajišťuje  

pouze jednou dráhou. Ve zbylém bazénovém prostoru se veřejnost pohybuje 

neorganizovaně. Plavání prsa umožňuje jedinci synchronní pohyb paží i nohou pod 

hladinou a tím i jistou stabilizační polohu. Plavec se může pohybovat ve vodě rychle 

i pomalu až téměř do zastavení a navíc má umožněno při plavání držet hlavu 

nad hladinou a tím si udržovat vizuální kontrolu v prostoru. Takový prsařský styl 

využívá veřejnost v rámci  rekreačního plavání a také ho lze spatřit u populace vyšší 

věkové kategorie. 

 

 

Způsob znak je veřejností využíván zcela ojediněle, mimo jiné také z důvodu 

bezpečného plavání – těžko se udržuje vizuální kontrola v prostoru. Jistě by bylo 

vhodné v rámci zdravého plavání  i  pro pohybové zpestření střídat polohu na prsou 

s polohou na zádech. Bohužel zkušenost z praxe nám říká, že znak volí pouze jedinci, 

kteří nemají zcela zvládnuté plavecké dýchání, neumí vydechovat pod hladinou nosem, 

nebo se bojí ponořit obličejovou část pod hladinu.  Tito jedinci se často domnívají, že 

polohou na znak uvedený problém vyřeší. Ve snaze o rychlé plavání, se bohužel stává, 

že se plavcům „znakařům“ přelije voda přes obličej a poměrně agresivně zateče 

do nosu. Aby  se tito plavci ubránili uvedené negativní situaci, přitahují hlavu více 

na prsa, což způsobuje snížení těžiště těla, tím se zvětší čelní odpor a v důsledku toho se 

zpomalí pohyb plavce vpřed. Plavání způsobem znak vyžaduje (stejně jako kraul) 

zajištěný vyhrazený prostor v bazénu, neboť hrozí nebezpečí nárazu do jiné osoby. 

 

1.3  Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

Zilynská (1996) uvádí, že Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy vznikla v listopadu 

1946 na základě jednoho z prvních prezidentských dekretů po obnově samostatné 

Československé republiky a zákona o zřízení pedagogických fakult na všech tehdejších 

univerzitách. To znamenalo vyvrcholení dlouhodobých snah uskutečňovat přípravu 

učitelů všech stupňů na vysokoškolském, univerzitním základě. Školská reforma v roce 

1953 však ukončila existenci všech pedagogických fakult a přípravou učitelů pro 
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všeobecně vzdělávací předměty byla pověřena Vysoká škola pedagogická - Vyšší 

pedagogická škola. Další školská reforma v roce 1959 přinesla vznik Pedagogických 

institutů. V Praze a v Brandýse nad Labem pro přípravu učitelů základních škol 

a příprava středoškolských učitelů přešla na jiné odborné fakulty, kde se původně 

uskutečňovala. Pedagogické fakulty byly obnoveny v roce 1964. Odborné vzdělávání 

učitelů výtvarné, hudební a tělesné výchovy pro střední školy, probíhalo na ostatních 

příslušných fakultách UK a na Pedagogické fakultě studovali pouze pedagogickou 

a psychologickou přípravu. V polovině 70. let došlo ke sjednocení přípravy učitelů pro 

základní a střední školy a současně bylo studium prodlouženo na pět let. Bylo to 

období, kdy řada kateder byla rušena nebo převáděna na jiné univerzitní fakulty.  

Po roce 1989 se začaly obnovovat katedry zrušené v sedmdesátých letech a byly 

konstituovány nové katedry a obory studia. Dnes je Pedagogická fakulta v  Praze jednou 

ze sedmnácti fakult Univerzity Karlovy. Jejím úkolem je příprava učitelů pro všechny 

typy a stupně škol.   

 

1.3.1  Talentové zkoušky z tělesné výchovy na PedF UK 

V roce 1964 byl v Brandýse nad Labem dokončen krytý bazén, ve kterém katedra 

tělesné výchovy Pedagogické fakulty UK začala organizovat talentové zkoušky 

z plavání. Do roku 1965 se talentové zkoušky organizovaly v jiných bazénech, např. 

v Tyršově domě. Vždy se používal test plavání 100 metrů zvoleným plaveckým 

způsobem po předchozím povinném skoku střemhlav ze startovního bloku. 

 

Cílem talentových zkoušek z TV na PedF UK bylo prověřit pohybové předpoklady 

budoucích studentů oboru TV. Od těchto studentů se očekávalo, že budou 

po absolvování pedagogické fakulty učit v praxi tělesnou výchovu na ZŠ či SŠ. 

 

V období 20 let, které zahrnuje tato práce, se prověřovaly pohybové předpoklady 

v rámci přijímacího řízení u zájemců o studia specializace předškolní pedagogika 

a pedagogika pro I. stupeň ZŠ v prezenční a kombinované formě a dvou oborové 

studium s kombinací TV pro II. stupeň ZŠ a pro střední školy.  

 

Během sledovaných 20 let došlo na PedF UK k řadě významných změn v oblasti 

studijních forem a oborů. Velmi významnou a pozitivní změnou byl vznik  denního 
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studia učitelství pro mateřské školy, později i ve formě kombinovaného studia. Uvedené 

formy studia existují dodnes jako specializovaný obor předškolní pedagogika.  

 

Další významné změny byly provedeny ve  studijním oboru učitelství pro I. stupeň ZŠ, 

které v současné době také existují v prezenční i kombinované formě.  V roce 2008 byl 

otevřen obor celoživotního vzdělávání, který vyžaduje absolvování talentových zkoušek 

z plavání pouze ve specializaci TV. 

 

1.4 Výsledky šetření v uplynulém období.  

Práce  navazuje na již publikované práce a výsledky šetření, které se zabývaly 

plaveckou úrovní vysokoškolské populace.  

 

Na základě evidence a  dochovaných výsledků přijímacích řízení bylo možné v průběhu 

let  vyhodnotit a porovnat výsledky přijímacích řízení z plavání jiných fakult. Právě tato 

šetření se stala vzorem, inspirací, ale i kritickým východiskem pro analýzu a zpracování 

výsledných dat. 

 

Měkota, Šorm (1972) uvedli, že v roce 1965 při první celostátní akci, byli studenti 

testováni ve skoku dalekém z místa, v běhu na 1500 m mužů a 500 m žen, ve shybech 

mužů a v modifikovaných shybech žen. Muži a ženy byli zváženi a byla změřena  jejich 

výška.  Po sedmi letech v roce 1972 byla testová baterie rozšířena o běh na 50 metrů 

a plavání na 100 metrů pro obě pohlaví. Normy zpracované z výsledků 1. a 2. testování 

formou percentilů se staly součástí osnov TV na vysokých školách z roku 1974. Těmito 

osnovami bylo zavedeno testování studentů 1. ročníků a dosažení  určitého stupně 

výkonnosti bylo podmínkou pro zařazení studentů do výběrové tělesné výchovy.  

 

Další testování, jejichž součástí bylo plavání 100 metrů, proběhla v r. 1979, 1981 

a 1985. Ve výzkumech podobného zaměření se plavecký výkon na 100 metrů 

vyhodnocoval jedním průměrným časem celého souboru (Kručaj, 1985; Šorm, 1986; 

Turek 1991). 

 

Výsledky šetření, které mohly být alespoň částečně zařazeny do komparativního 

výzkumu, jsou uváděny chronologicky formou tabulek. Pro lepší představu byly 
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hodnoty  průměrných časů převedeny na minuty a sekundy a zaznamenány v tabulce. 

Současně byla vždy  uvedena stručná charakteristika výzkumného souboru, popř. krátká 

diskuze k prezentovaným  výsledkům. 
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1.4.1 Výsledky šetření v roce 1975 u osob studujících FTVS UK a UP 

Olomouc 

Uvedený test 100 metrů plavání na čas byl využit v rámci testování  motorických 

schopností a dovedností uchazečů o studia TV v ČSSR v roce 1976 a výsledky uvedeny 

jako orientační normativní údaje viz. níže (tab. 2). 

 

Tabulka 1 Průměrné časy mužů a žen v roce 1975 na UK FTVS a UP Olomouc, zpracováno podle 

Měkoty (1975) 

Plavání 100 m  

muži n =260 ženy n =260 

průměr [s] 

průměr 

[min] SD [s] průměr [s] 

průměr 

[min] SD [s] 

102,2 01:42,2 18,7 118,7 01:58,7 18,6 

 

 

Tabulka 2 Průměrné časy mužů a žen uvedeny jako orientační normativní údaje uchazečů 

o studium TV v ČSSR, zpracováno podle Měkoty (1976) 

Plavání 100 m  

muži n =220 ženy n =192 

průměr [s] 

průměr 

[min] SD [s] průměr [s] 

průměr 

[min] SD [s] 

112,3 01:52,30 20,8 134,5 02:14,50 22,55 

 

1.4.2  Plavecká výkonnost studujících VŠ – ČSSR, ČSR, SSR v roce 1986  

Výzkumem, který se stal vzorem a inspirací pro podobná šetření na různých fakultách, 

byla práce zabývající se pohybovou výkonností a tělesným rozvojem studujících 

1. ročníků vysokých škol v ČSSR v roce 1986. Autoři Kolář, Měkota, Šorm 

ve spolupráci s kolegy z dalších vysokých škol zorganizovali celostátní testování, jehož 

cílem bylo ověřit motorickou úroveň, výkonnost a zdatnost studentů VŠ, kterou vnímali 

jako neuspokojivou. Z hlediska zachování kontinuity jednotlivých parametrů šetření a 

jejich výsledků považovali za vhodné, aby struktura a způsob hodnocení byly 

zachovány i pro další období.  
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Tabulka 3 Průměrné výkony studujících 1. ročníků VŠ v ČSSR v roce 1986, zpracováno podle 

Šorma (1989) 

Plavání 100 m 

muži n =13439 ženy n =9108 

průměr [s] 

průměr 

[min] SD [s] průměr [s] 

průměr 

[min] SD [s] 

127,91 02:07,91 28,89 157,99 02:37,99 31,23 

 

Tabulka 4 Průměrné výkony studentů 1. ročníků VŠ v ČSR v 1986, zpracováno podle Šorma (1989) 

Plavání 100 m  

muži n =9590 ženy n =6441 

průměr [s] 

průměr 

[min] SD [s] průměr [s] 

průměr 

[min] SD [s] 

127,38 02:07,38 28,26 154,61 02:34,61 29,38 

 

Tabulka 5 Průměrné výkony studentů 1. ročníků VŠ v SSR v roce 1986, zpracováno podle Šorma 

(1989) 

Plavání 100 m  

muži n =3849 ženy n =2667 

průměr [s] 

průměr 

[min] SD [s] průměr [s] 

průměr 

[min] SD [s] 

129,3 02:09,30 30,41 166,15 02:46,15 33,92 

 

Tabulka 6 Průměrné výkony studentů 1. ročníků pedagogických fakult v ČSSR v roce 1986, 

zpracováno podle Šorma (1989) 

Plavání 100 m  

muži n =685 ženy n =1514 

průměr [s] 

průměr 

[min] SD [s] průměr [s] 

průměr 

[min] SD [s] 

132,26 02:12,26 30,26 159,7 02:39,70 32,08 

 

 

Z uvedeného celostátního šetření je pro tuto práci významné, že výsledky byly 

prezentovány nejen podle území  a pohybové aktivity, ale také podle typu VŠ.  

 

„Nejnižší výkonnost vykazují studenti pedagogických fakult. Tuto varovnou skutečnost 

podtrhuje i značný počet neplavců a slabých plavců mezi budoucími učiteli.“ (Šorm 

1989, s. 122).   

 

Tabulka 6. vykazuje výsledky studentů pedagogických fakult všech oborů. 
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1.4.3 Plavecká výkonnost uchazečů o studium na FTVŠ UK v Bratislavě 

Macejková (1994) publikovala analýzu výsledků plavecké výkonnosti uchazečů 

o studium na FTVŠ UK v Bratislavě v letech 1987 - 1993.  Z tohoto šetření byly pro 

komparaci s prezentovanými údaji použitelné informace o vzájemném poměru počtu 

mužů (72,3%) a žen (60,5% ). A dále informace, že za uvedené období 7 let z hlediska 

volby plaveckého způsobu v rámci testu 100 metrů na čas, jednoznačně dominuje 

u mužů volba plaveckého způsobu kraul a u žen způsob prsa. Analýza výsledků 

proběhla na základě bodového ohodnocení časů. Autorka sama uvedla, že možnostem 

objektivní komparace jejich výsledků bránil rozdílný metodologický přístup.  

 

1.4.4 Výsledky plaveckých testů uchazečů o studium  na Západočeské univerzitě 

v Plzni v letech 1972 - 1997 

Terč (1998) uvedl výsledky plavání všech již přijatých studentů na Západočeské 

univerzitě v Plzni v letech 1972-1997 na trati 100 m a informoval o skutečnosti, že 

od roku 1972 až dosud byla položka plavání na 100 m součástí testu motorické 

výkonnosti, kterému se podrobovali všichni absolventi středních škol přijatí 

ve sledovaných letech ke studiu na vysoké škole. Organizace, podmínky i motivace 

testování byly vždy standardní.  

 

 

Obrázek l „Výsledky testové položky plavání na 100 m studentů (mužů) při vstupu na ZČU v letech 

1972 až 1997“ (Terč, 1998, s. 24)  
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 „Graf zobrazuje aritmetické průměry výsledků v jednotlivých letech a vážený 

aritmetický průměr za sledované období 26 let. Dále graf zachycuje lineární trend 

výsledků (přímku hlavního směru vývoje).Výpočet byl proveden metodou nejmenších 

čtverců (Lamser, Růžička 1970).“  (Terč,1998 s. 23) 

      

Tabulka 7 Průměrný výkon plavání 100 m uchazečů (mužů) o studium na Západočeské univerzitě 

v Plzni za období 1972- 1997, zpracováno podle Terče (1998) 

rok (období) 1972 - 1997 

pohlaví muži 

průměrný čas [min] 02:06,00 

 

 „V letech 1972 - 1997 prošlo testováním plavání 11 313 studentů. Vážený aritmetický 

průměr dosažených výsledků za celé sledované období činil 2 minuty a 6 vteřin  na trati 

100 metrů. Minimální hodnota výkonu byla 59 vteřin, maximální pak 356 vteřin. 

Konstanty přímky lineárního trendu byly a =130,8 s, b =12,6 s. Je tedy zřejmé, že 

přímky hlavního směru vývoje výsledků dosažených v plavání prokazuje mírně vzestupný 

trend“ (Terč,1998 s. 23 ).  

  

„Valachovič (1997) prokázal, že výkonnost uchazečů o studium tělesné výchovy na ZČU 

Plzeň při plavání 100 m na čas má od roku 1972 do roku 1997 trvale vzestupnou 

tendenci. Tento vzestup výkonnosti byl přičítán příznivému vlivu plavání na základních 

školách. Tyto závěry potvrzuje i naše zkušenost. Je to dáno i tím, že někteří uchazeči 

o studium trénují celý rok před přijímacími zkouškami.“ (Motyčka,1998, s. 20) 

 

1.4.5 Výsledky přijímacích zkoušek z tělesné výchovy v letech 1991 - 1993 

na Pedagogické fakultě UPJŠ v Prešově 

Bebčáková (1993) ve svém příspěvku vnímala přijímací zkoušky z tělesné výchovy 

na Pedagogickou fakultu v Prešově jako první krok k jejímu úspěšnému absolvování. 

Jako výhodnější považovala kombinaci TV s dalšími předměty oproti samostatnému 

studiu oboru TV. Řešila problém výběru aprobace. V článku uvedla pro tuto práci  velmi 

důležité tabulky, obsahující výsledky testů přijímacích zkoušek z plavání v letech 1991 

– 1993.  
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V tabulce 8. byly uvedeny průměrné výsledky plaveckého testu 100 metrů libovolným 

plaveckým způsobem v rámci přijímacích zkoušek z tělesné výchovy v letech 1991 – 

1993 všech zúčastněných uchazečů.  

 

Tabulka 8 Průměrné výkony uchazečů o studium TV na Pedagogické fakultě v Prešově, zpracováno 

podle Bebčákové (1993) 

rok 1991 1992 1993 

pohlaví muži ženy muži ženy muži Ženy 

prsa 01:57,20 02:16,70 01:56,10 02:11,60 01:55,00 02:06,50 

kraul 01:38,40 02:02,00 01:37,20 01:57,60 01:36,00 01:54,00 

 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že žádný ze zúčastněných uchazečů neplaval 

způsobem znak. Důvodem bylo, že uchazeči měli možnost volit pouze způsob prsa nebo 

kraul. Vzhledem k počtu uchazečů a k počtu přijatých Bebčáková (1993) uvedla, že 

přihlášených uchazečů se každoročně přijímalo 8-10krát méně, než byl zájem o studium 

tělesné výchovy. Dále komentovala skutečnost, že ve školním roce 1992-1993 o něco 

poklesl zájem oproti předcházejícím dvěma rokům a naznačila možnost určitého 

sestupného trendu zájmu o toto studium. Jako příčinu zvažovala také brzký termín 

zkoušek v roce 1993. 

 

Tabulka 9 Celkové počty zúčastněných a přijatých uchazečů na Pedagogickou fakultu UPJŠ 

v Prešově v letech 1991-1993, zpracováno podle Bebčákové (1993) 

rok 1991 1992 1993 

počet zúčastněných 406 471 308 

počet přijatých 42 47 46 

 

 

1.4.6 Analýza výsledků plaveckých testů z let 1994 a 1998 na Pedagogické fakultě 

VŠP Hradec Králové 

Komeštík (1998) publikoval výsledky analýzy modelu talentové zkoušky ke studiu 

tělesné výchovy na Pedagogické fakultě VŠP Hradec Králové. Ve své práci srovnával 

motorickou výkonnost uchazečů o studium tělesné výchovy v Hradci Králové v roce 

1994 a 1998 u dvou shodných položek talentové zkoušky (nejlepší a nejhorší výkony, 

diference průměrných výkonů a hodnoty t - testu). 
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Zpráva stanovila i komparativní data s výsledky této práce a byla inspirativní pro 

zjišťování nejlepších a nejhorších výkonů u žen i mužů. 

 

Tabulka 10 Výsledky plaveckých testů mužů a žen z let 1994 a 1998 na Pedagogické fakultě VŠP 

Hradec Králové, zpracováno podle Komeštíka (1998) 

pohlaví muži ženy 

rok 1994 1998 1994 1998 

plavání 100 m n 182 n 151 n 146 n 94 

nejlepší výkon  68        (1:08,0) 65      (1:05,0) 80       (1:20,0) 67         (1:07,0) 

nejhorší výkon  129      (2:09,0) 136    (1:13,0) 144     (2:24,0)  183       (3:03,0) 

diference 94-98  1,12  11,33 

t - test   0,669/ H 0   8,133/ H A  

 

Vysvětlivky: 

V primární tabulce jsou výkony uvedeny v sekundách. Pro lepší komparaci výsledků jsou v závorkách 

doplněny časy v minutách. 

t-test = hodnota statistické významnosti rozdílů průměrných hodnot  

Vzs H 0  = nulová statistická hypotéza (statisticky nevýznamný rozdíl 

H A  = alternativní statistická hypotéza (statisticky významný rozdíl) 

 

 

Komeštík (1997) uvedl, že výsledky prokázaly nižší plaveckou úroveň v roce 1998 

oproti roku 1994, a zároveň komentoval problematiku bodového hodnocení talentových 

zkoušek, neboť na jednotlivých fakultách se bodové stupnice značně lišily (nejmenší 

rozpětí teoreticky přidělených 30 bodů bylo na PedF UK Praha a největší rozpětí 

500 bodů bylo na PdF VŠP Hradec Králové), pozitivně hodnotil zařazení plaveckého 

testu jako součást talentových zkoušek z tělesné výchovy na VŠ. 

 

Vzhledem k použití různých bodovacích škál na jednotlivých fakultách  nebylo bodové 

hodnocení do uvedeného tohoto šetření zahrnuto. Kromě toho se ve sledovaném období 

1990-2010 bodovací škály, stejně jako na řadě jiných fakultách i na PedF UK, 

několikrát měnily.  
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1.4.7 Plavecká výkonnost uchazečů o studium TV na FTVŠ UK v Bratislavě 

v letech 1996- 1998 

Macejková, Benčuriková (1998) uvedly  výsledky,  ve kterých se zaměřily na porovnání 

výkonnosti zájemců o studium jednooborové - trenérské a dvouoborové - učitelské. 

Nepotvrdily původní předpoklad, že na trenérské jednooborové studium se hlásí 

uchazeči lépe fyzicky připravení a budou mít výrazně lepší výsledky.  

 

Tabulka 11 Průměrné výkony uchazečů o studium TV na FTVŠ UK v Bratislavě v letech 1996 – 

1998, zpracováno podle Macejkové a Benčurikové (19981) 

Plavání 100 m  

pohlaví muži ženy 

forma studia jednooborové dvouoborové jednooborové dvouoborové 

výsledky průměr [min] průměr [min] průměr [min] průměr [min] 

1996 01:35,20 01:35,50 01:58,70 01:56,50 

1997 01:33,00 01:35,30 01:50,80 01:54,80 

1998 01:33,30 01:36,60 01:57,50 01:54,90 

 

 

1.4.8 Plavecká úroveň studentů prvních ročníků pražských a vybraných 

mimopražských vysokých ve školním roce 1998/1999 

Ve školním roce 1998/1999 bylo provedeno šetření plavecké úrovně studujících prvních 

ročníků pražských (a vybraných mimopražských) vysokých škol. Cílem průzkumu bylo 

zjistit, zda změny, které nastaly v naší společnosti po roce 1989, mají zásadní vliv 

na plaveckou úroveň současných vysokoškoláků (Kazíková, Čechovská, 2000). Pro 

porovnání stavu před rokem 1989 bylo využito celostátní šetření (Měkota , Šorm, 1986, 

In Hodáň, 1989) na souboru 13 439 vysokoškoláků a 9 108 vysokoškolaček. Výzkum 

vycházel z faktu, že posluchači, kteří začali studovat VŠ v roce 1998, jsou právě tou 

generací, kterou již postihly kvalitativní změny v plavecké výuce (v rámci TV na ZŠ). 

Jednalo se o snížení počtu provozovaných bazénů a s tím spojená horší dostupnost 

bazénů, nárůst finančních nákladů na realizaci plavecké výuky, organizační i obsahové 

změny v realizaci plavecké výuky atd.. Proto také šetření předpokládalo, že plavecká 

úroveň u studujících vysokoškoláků v roce 1998/1999 bude nižší než v roce 1986. Tento 

předpoklad se nepotvrdil.  
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Tabulka 12 Průměrné výkony studujících 1. ročníků VŠ v roce 1998, zpracováno podle Kazíkové 

a Čechovské (2001) 

Plavání 100 m 

pohlaví muži ženy 

region Praha Plzeň H. Král. Praha Plzeň H. Král. 

průměr [s] 111,5 124,8 103,84 134,26 142,33 122,5 

průměr 

[min] 

01:51,50 02:04,80 01:43,84 02:14,26 02:22,33 02:02,50 

SD [s] 26,23 27,51 11,13 26,91 23,91 5,59 

počet osob 1609 630 25 1748 109 16 

 

 

 

 

Tabulka 13 Průměrné výkony studujících 1. ročníků VŠ v roce 1986, zpracováno podle Šorma 

(1986) 

Plavání 100 m 

pohlaví muži ženy 

region Praha+SČ ZČ kraj VČ kraj Praha+SČ ZČ kraj VČ kraj 

průměr [s] 127 127,03 134,72 150,74 153,54 159,34 

průměr 

[min] 

02:07,00 02:07,30 02:14,72 02:30,74 02:33,54 02:39,34 

SD [s] 27,12 28,51 30,71 28,45 30,25 30,27 

počet  4323 585 243 2743 266 452 

 

Kazíková (1998) zaznamenala významné změny  ve výuce plavání na VŠ. Některé 

fakulty neměly vůbec plavání zahrnuté do předmětu tělesná výchova, na jiných 

fakultách bylo plavání nepovinné – pouze výběrové.  Některé fakulty humanitního  

zaměření neměly tělesnou výchovu (tedy i plavání) vůbec zahrnutou do studijních 

programů. V důsledku změn koncepce výuky, díky nedostupnosti či neúplnosti  údajů 

nebylo  možné provést  šetření v takovém rozsahu, jak se předpokládalo.  

 

K uvedené problematice  Motyčka (1998) uvedl, že se každoročně zvyšují pronájmy 

bazénů a tím tvoří jednu z výrazných položek, které zatěžují fakulty. Z důvodu specifiky 

plaveckých sportů není možné praktickou výuku redukovat pod současnou hranici. 
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Plavání je jediný sport, ve kterém znalost nebo neznalost plavání je otázkou zachování 

života nebo jeho ohrožení.  

 

Data zaznamenaná ve zprávě Kazíkové, Čechovské (2000) byla získaná převážně 

od těch jedinců, kteří si plavání zvolili z nabídky možných pohybových aktivit. Autorky 

uvedly, že tito jedinci patrně měli kladný vztah  k plavání, neboť zkušenosti ukazují, že 

neplavci a slabí plavci výuku plavání  nevyhledávají.  

 

Chebeň (2001) analyzoval výkonnost uchazečů o studium TV na PF UKF (Pedagogická 

fakulta Universita Konštantína Filozofa) v Nitře. Talentovou přijímací zkouškou 

z plavání na uvedené fakultě byl test plavání 100 m se startovním skokem, přičemž 

prvních 50 metrů uchazeč plaval způsobem prsa a bez přerušení měl pokračovat 

způsobem kraul.  Bodoval se čas i technika provedení.  

 

Povinná změna způsobu během 100 m úseku je zcela specifická i náročná vzhledem 

k předepsanému pořadí volby plaveckého způsobu a brání jakékoliv další komparaci 

s výsledky jiných fakult. 

 

Veisov, Krajčovič (2003) informovali o monitorování plavecké výkonnosti studentů 

l. ročníku oboru TV na PF UKF v Nitře v letech 1999 - 2001.  

 

Motivem tohoto šetření bylo sledovat úroveň plavecké výkonnosti po dobu 3 let 

a na základě výsledků navrhnout určité změny v realizování přijímacích pohovorů 

a také ve způsobu hodnocení výkonnosti.  Jednalo se o stanovení požadovaných limitů 

pro  předmět plavání v celém období studia.  Pro zjištění úrovně plavecké výkonnosti 

byly použity testy 50m kraul, 50m prsa a vytrvalostní plavání 5 minut volným 

způsobem  na vzdálenost.  

 

Výše uvedená šetření z Nitry jsou zmiňována jako příklad publikovaných výsledků 

monitorování plavecké úrovně, které jsou ale pro komparaci s jinými šetřeními 

nepoužitelné vzhledem k opakovaným  změnám v plaveckých testech.  
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1.4.9 Komparace výsledků plaveckých testů studentů I. ročníků vysokých škol 

v ČR z roku 2000 a v SR z roku 2002 

Šetření plaveckých odborníků z Fakulty tělesné výchovy a sportu UK a jejich kolegů ze 

slovenské Fakulty tělesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislavě si 

kladlo za cíl co nejširší záběr vysokoškolské populace v ČR a SSR, ve kterém bylo 

základní charakteristikou hodnocení výkonu: překonání vzdálenosti 100 m libovolným 

plaveckým způsobem co nejrychleji.  

 

Výzkumný soubor tvořili studenti I. ročníků vysokých škol a uchazeči o studium na VŠ. 

Ke zmapování stavu v ČR bylo využito práce Kazíkové, 2000 a Čechovské, Kazíkové, 

2001. Pro zjištění stavu na Slovensku byly vybrány údaje  Macejkové, Benčurikové 

z měření v roce 2002. 

 

 

 

Tabulka 14 Průměrné výkony studujících FTVŠ UK v Bratislavě a FTVS UK v Praze v roce 2002, 

zpracováno podle Kazíkové, Čechovské  (2001) a Macejkové, Benčurikové (2003) 

Plavání 100 m 

pohlaví muži ženy 

region Bratislava Praha Bratislava Praha 

počet studentů 942 1609 297 1748 

průměr [s] 123 111,5 148,2 134,3 

průměr [min] 02:03,00 01:51,50 02:28,20 02:14,30 

       

Macejková, Benčuriková (2003) zjistily relativně slabší úroveň studentů VŠ 

v Bratislavě než v Praze ve skupině mužů i žen. Příčiny v rozdílné úrovni plavání vidí 

především ve změněných a rozdílných podmínkách pro organizaci kurzů základního 

plavání ještě v době povinné školní docházky. 
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1.4.10 Výsledky přijímacích řízení z plavání na FTVS UK v letech 2004 - 2006 

Tomešová (2006) zpracovala výsledky přijímacích řízení z plavání na FTVS UK 

v letech 2004 - 2006.  

 

Tabulka 15 Průměrné výkony studujících FTVS UK v letech 2004 - 2006, zpracováno podle 

Tomešové (2009) 

Plavání 100 m 

rok muži průměrný čas [min] ženy průměrný čas [min] 

2004 01:32,60 01:43,50 

2005 01:27,60 01:45,00 

2006 01:28,80 01:38,40 

     

Výsledky Tomešové (2006) konstatovaly rostoucí tendenci výkonnosti uchazečů 

v letech 2004 - 2006 a prokázaly jednoznačné intersexuální rozdíly v plavecké 

výkonnosti mužů a žen, které odpovídají biologické diferenciaci obou pohlaví. 

Z hlediska volby plaveckého způsobu autorka zaznamenala, že ve sledovaných letech si 

téměř 86 % mužů a 55 % žen zvolilo plavecký způsob kraul. Z celkového počtu 

přihlášených, což bylo  667,  zvolilo kraul  505 uchazečů, to je  75, 71 %. 

 

1.4.11 Výsledky šetření 18 - 19leté mládeže na Slovensku v roce 2006 

Benčuriková (2006) publikovala výsledky šetření, ve kterém byla zjišťována úroveň  

plavecké způsobilosti školní populace na Slovensku. Z uvedených výsledků byly 

zajímavé informace týkající se plavecké způsobilosti 18 - 19leté mládeže hodnocené 

dosaženým časem na 100 m,  neboť právě v této věkové kategorii se pohybují zájemci 

o studium TV na vysokých školách. Plavecký test 100 metrů na čas absolvovalo 

1 081 děvčat a 516 chlapců. 

 

Tabulka 16 Průměrné výkony 18 - 19letých studentů středních škol na Slovensku v letech 2004 - 

2006, zpracováno podle Benčurikové (2006) 

Plavání 100 m 

věk chlapci průměrný čas [min] děvčata průměrný čas [min] 

18 let 01:45,40 02:11,80 

19 let 01:33,35 01:53,37 
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Porovnané výsledky z výše uvedené tab. 16 a tab. 14 poukázaly na skutečnost, že 

na Slovensku studenti středoškoláci v roce 2006 plavali rychleji než studenti 

vysokoškoláci v roce 2002.  

 

Bylo by možné uvažovat o nějakých závěrech, ale vzhledem k omezeným 

metodologickým informacím bylo třeba uvedenou komparaci považovat pouze 

za informativní a orientační. 

 

1.4.12 Výsledky přijímacích zkoušek na FTVŠ UK v Bratislavě v letech 2007 

a 2008 

Kalečík (2008) prezentuje výsledky plavecké výkonnosti uchazečů o studium na FTVŠ 

UK v Bratislavě v roce 2007 a 2008. Celkový počet prezentovaných uchazečů byl 1223, 

z toho 259 žen a 964 mužů. Uchazeči měli možnost plavat 100 m způsobem kraul nebo 

prsa. U mužů převládala volba způsobu kraul, ženy naopak častěji volily způsob prsa. 

Autor hodnotí výkonnost podle bodovací škály 1-10 a zároveň uvádí tabulku 

s průměrnými výsledky mužů a žen podle způsobů. 

 

Tabulka 17  Výsledky plavání mužů a ženy na 100 m kraul, zpracováno podle Kalečíka (2008) 

Plavání 100 m kraul 

muži n =561 ženy n =71 

průměr [s] průměr [min] SD [s] průměr [s] průměr [min] SD [s] 

91,2 

 

01:31,2 14,6 89,8 01:29,80 19,1 

 

 

Tabulka 18  Výsledky plavání mužů a ženy na 100 m prsa zpracováno podle Kalečíka (2008) 

Plavání 100 m prsa 

muži n =403 ženy n =188 

průměr [s] průměr [min] SD [s] průměr [s] průměr [min] SD [s] 

110,5 01:41,50 17 121 02:01,00 13,3 
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Kalečík (2008) vyjadřuje překvapení nad průměrným časem žen na 100 m kraul, který 

je lepší než průměrný výkon mužů. V závěrech šetření konstatuje pokles plavecké 

připravenosti uchazečů o studium FTVŠ UK. 

 

Bence (2008) se zaobírá plaveckou výkonností uchazečů o studium TV na Fakultě 

humanitních věd Univerzity Mateje Bela  v Bánské Bystrici v akademickém roce 

2007/2008. Dosažené výsledky hodnotí z pohledu kvality plavání prostřednictvím 

bodového hodnocení a z pohledu technického zvládnutí plaveckých způsobů. Pro 

komparaci s výsledky PedF UK  je významná informace, že z celkového počtu žen si 

76,5 %  zvolilo pro plavání 100 m způsob prsa a 24 % zvolilo kraul. V případě mužů 

59,3 % zvolilo prsa a 40,7 % mužů plavalo kraulem.    

1.4.13   Výsledky přijímacích zkoušek na PedF UK v letech 1991-2012 v atletických 

disciplínách 

Dlouhý a kol. (2014) vyhodnotili vývoj výkonnosti uchazečů o studijní obory TV a TVS 

v atletických disciplínách 1500m muži a 800m ženy v rámci přijímacích zkoušek na 

PedF UK v letech 1991-2012. Výsledky prokázaly, že zjištěné časy mají sice mírně 

sestupnou tendenci, ale nebylo prokázáno, že by tento trend byl statisticky významný. 
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2  Cíle práce a výzkumné otázky 

 

 

Cíle práce 

 

Cílem práce je vyhodnotit dynamiku změn plavecké výkonnosti uchazečů o studium TV 

na PedF UK v kontextu vývoje počtu přihlášených studentů ke studiu za období 20 let 

(1990-2010). Dále zjistit intersexuální rozdíly ve volbě plaveckého způsobu v průběhu 

sledovaných let. Provést komparaci výsledků šetření s již publikovanými výzkumy na 

jiných fakultách v minulých letech. 

 

 

Úkoly práce 

 

 Shromáždit a analyzovat rukopisné dokumenty s výsledky přijímacích zkoušek 

z plavání na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy  z let 1990 – 2010 

a výsledky plaveckých zkoušek utřídit do databáze. 

 Shromáždit a vyhodnotit, podobná šetření a výzkumy na jiných fakultách 

za uplynulé období.  

 S využitím matematicko-statistických metod vyhodnotit a graficky zpracovat 

výsledky plaveckých testů mužů a žen z hlediska výkonnosti a volby plaveckého 

způsobu.  

 Pomocí matematicko-statistických metod vyhodnotit dynamiku počtu uchazečů 

ve sledovaném období. 

 Výsledky šetření komparovat s výsledky šetření již publikovaných výzkumů 

jiných fakult z let minulých. 
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Výzkumné otázky:       

  

      

1. Jaký byl výkonnostní trend uchazečů o studium na PedF UK v průběhu    

sledovaných let 1990 -2010? 

2. Jaký byl trend v počtech uchazečů o studium na PedF UK ve sledovaných letech 

1990-2010? 

3. Jaký byl trend v průběhu sledovaných let 1990-2010 v poměru počtu mužů 

a žen, kteří se ucházeli o studium na PedF UK? 

4. Jaký byl trend z hlediska volby plaveckých způsobů průběhu sledovaného 

období?  

5. Objevily se  intersexuální rozdíly ve volbě plaveckého způsobu v průběhu 

sledovaných let? 

6. Lze komparovat již publikované výsledky jiných fakult s výsledky tohoto      

  šetření?  
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3  Metodika práce  

 

Práce je epidemiologickou studií popisného charakteru. Podle Pelikána (2004) se jedná 

o výzkum ex post facto, kdy na základě proběhnuvšího děje usuzujeme na jeho 

vlastnosti.  Jedná se o empiricko - teoretickou studii kvantitativního charakteru.   

 

3.1 Výzkumný soubor a sběr dat 

Výzkumný soubor tvořilo 2092 uchazečů o prezenční formu studia TV na PedF UK. 

Z celkového počtu uchazečů bylo 991 žen a 1174 mužů. Převážná většina zájemců byla 

v době talentových zkoušek z TV studenty maturitních ročníků SŠ – tedy většinou 

ve věku do 20 let. Vzájemný poměr počtu žen a mužů byl často ovlivněn typy  

studijních oborů, které byly v daném roce otevřeny. Talentové zkoušky z plavání 

v rámci přijímacího řízení na PedF UK, jejichž primární rukopisné záznamy byly 

zpracovány, se konaly v letech 1990-2010 (s výjimkou roku 1992 a 2000), vždy 

ve fakultním bazénu v Brandýse nad Labem. Záznamy z roku 1992 nebyly nalezeny 

a v roce 2000 se bazén rekonstruoval a plavecká část přijímacího řízení nebyla 

organizována. 

 

3.2 Použité metody 

1.  Obsahová analýza dokumentu 

Pro vytvoření datové základny byla podle Pelikána (2004) využita metoda obsahové 

analýzy dokumentu. Vzhledem k faktu, že veškeré originální dokumenty byly pořízeny 

v podobě rukopisů, bylo zapotřebí  tyto podklady velmi pečlivě analyzovat a zpracovat. 

Občas se více objevoval problém nečitelnosti, který se ale týkal pouze jmen a příjmení, 

takže konkrétní cíl šetření to žádným způsobem neovlivnilo.  

 

„Jde o kvantitativní obsahovou analýzu textu, která se opírá o explicitně vyčleněné 

kategorie jevů, které se zpracovávají numericky.“ (Gavora 2000, s. 117) 

 

2.  Teoretická metoda analýzy a syntézy 

Vytvoření obsáhlé databáze  dalo možnost využít uvedené metody pro uspořádání 

souborů, jejich popis a jejich účelnou sumarizaci a manipulaci. 
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3.  Metody matematicko – statistické analýzy 

V případě této práce se jednalo o úplné šetření a výše uvedená metoda byla zcela 

zásadní pro daný výzkum. Byla využita ke  kvantitativní interpretaci shromážděných dat 

(počet uchazečů ve sledovaném období a jimi dosažené výsledky  z hlediska výkonnosti 

a volby plaveckého způsobu).       

 

Podle Hendla (2004) byly pro statistické zpracování dat a k usnadnění jejich vizuální 

analýzy a k celkovému posouzení datové konfigurace použity tabulky a grafy. 

 

V případě  některých grafů byla použita trendová křivka. Trendové křivky  

v příslušných grafech prezentují polynomickou regresi, kdy byly zadané hodnoty 

proloženy polynomem 2. stupně. K vytvoření tabulek a grafů byl využit program Open 

Office Calc. 3.2 a Microsoft Excel 2003. Datová reprezentace byla  zpracována 

v relační databázi Oracle DB 11g Express Edition.  

 

 

4.  Metoda komparativní 

Uvedená metoda byla použita ke komparaci a zjišťování rozdílných či shodných znaků 

ve výsledcích uvedeného šetření a některých již publikovaných výsledků jiných fakult  

v uplynulém období. 
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4 Výsledky 

Databáze, která byla vytvořena na základě analýzy písemných záznamů přijímacích 

zkoušek z plavání z let 1990 – 2010,  kromě roků 1999 a 2000 (kap. 3.1),  obsahuje 

výsledky talentových zkoušek z plavání na PedF UK, kterých se v uvedených letech 

zúčastnilo celkem 2092 uchazečů o studium TV. Z celkového počtu uchazečů  bylo 991 

žen a 1174 mužů. Uvedená databáze byla využita ke  kvantitativní interpretaci 

shromážděných dat prostřednictvím tabulek a grafů. V případě  některých grafů byla 

použita trendová křivka. Hlavními sledovanými charakteristikami jsou počet uchazečů, 

a dosažené výsledky z hlediska výkonnosti, volby plaveckého způsobu a intersexuálních 

rozdílů ve sledovaném období.  Výsledky jsou doplněny dílčí diskuzí. 

 

4.1   Kalkulace uchazečů o studium na PedF UK v letech 1990 - 2010 

Tabulka 19   Počet uchazečů o studium (mužů a žen) v jednotlivých letech  

Rok Muži Ženy Celkem 

1990 96 135 231 

1991 65 60 125 

1993 129 89 218 

1994 64 47 111 

1995 68 57 125 

1996 41 18 59 

1997 49 18 67 

1998 37 22 59 

1999 62 28 90 

2001 59 46 105 

2002 50 51 101 

2003 68 37 105 

2004 46 36 82 

2005 33 24 57 

2006 68 58 126 

2007 74 45 119 

2008 32 36 68 

2009 64 61 125 

2010 69 51 120 
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Obrázek  2   Počet uchazečů o studium (mužů a žen) v jednotlivých letech dle tab. 19 

 

Graf na obrázku 2  zpracovaný podle tabulky 19, znázornil  značné rozdíly v celkovém 

počtu uchazečů o studium v jednotlivých letech. Výjimečně vysoký počet uchazečů se 

dostavil ke zkouškám z plavání v letech 1990 a1993. Na základě dodatečné analýzy 

rukopisných materiálů bylo zjištěno, že tyto změny mohly být způsobeny momentální 

nabídkou počtu a typu otevřených oborů v kombinaci s TV například  jazyky (čeština, 

francouzština, němčina, angličtina), dále  biologie, matematika, základy techniky 

a v posledních letech  informatika. Celkové počty uchazečů mohla také ovlivnit 

informace o případném počtu přijatých.   

 

Z obrázku 2 vyplynulo, že vzájemný poměr počtu mužů a žen se v průběhu let měnil 

pouze třikrát ve prospěch žen. Poměrně výrazně počet žen převyšoval počet mužů 

v roce 1990, kdy žen bylo o 39 více než mužů. O jednu ženu více bylo zaznamenáno 

v roce 2002 a v roce 2008 bylo o 4 ženy více než mužů. Uvedené výsledky zřejmě 

odráží zaměření otevřených oborů, neboť například o studium oboru TV v kombinaci se 

základy techniky se vždy ucházeli téměř výhradně muži. Ženy projevovaly vyšší zájem 

o studium jazyků jehož nabídka se v průběhu let měnila (čeština, angličtina, němčina 

francouzština). 
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4.2  Výsledky volby plaveckého způsobu  

Níže uvedené tabulky a grafy znázornily celkové počty uchazečů o studium na PedF 

UK podle toho, jaký plavecký způsob volili pro test plavání 100 metrů. Podmínkou 

bylo, že 100 m úsek musel jedinec uplavat souvisle bez přerušení zvoleným plaveckým 

způsobem po předchozím skoku střemhlav ze startovního bloku. 

 

Tabulka 20 Počty mužů v jednotlivých letech podle volby způsobu   

Rok Kraul Prsa Znak 

1990 45 50 1 

1991 37 28 0 

1993 87 41 1 

1994 31 33 0 

1995 24 42 2 

1996 9 31 1 

1997 23 26 0 

1998 9 28 0 

1999 13 48 1 

2001 22 37 0 

2002 18 28 4 

2003 21 45 2 

2004 16 30 0 

2005 11 22 0 

2006 23 41 4 

2007 32 42 0 

2008 15 17 0 

2009 26 37 1 

2010 33 35 1 
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Obrázek 3 Počty mužů v jednotlivých letech a volba způsobu podle tabulky 20 

 

Obrázek 3 zpracovaný podle tabulky 20, znázornil zajímavé  výsledky u mužů. Kromě 

roků 1991 a 1993 převažovala vždy volba způsobu prsa před kraulem. V roce 1993 

velmi výrazně převažoval počet kraulařů (87) nad počtem prsařů (41) více jak 

o polovinu. Důvodem těchto  výsledků je fakt, že podle rukopisných záznamů se v roce 

1993 zúčastnil talentových zkoušek z plavání mimo jiné i vyšší počet závodních plavců, 

kteří si zvolili nejrychlejší způsob plavání - kraul. Způsob znak si volili pouze 

jednotlivci. 
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Tabulka 21 Počet žen v jednotlivých letech podle volby způsobu  

Rok Kraul Prsa Znak 

1990 13 119 3 

1991 12 46 2 

1993 22 67 0 

1994 4 41 2 

1995 10 46 1 

1996 2 15 1 

1997 2 16 0 

1998 5 17 0 

1999 6 22 0 

2001 7 38 1 

2002 9 41 1 

2003 9 28 0 

2004 8 28 0 

2005 8 16 0 

2006 16 40 2 

2007 5 38 2 

2008 8 26 2 

2009 19 41 2 

2010 11 40 0 
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Obrázek 4 Počty žen v jednotlivých letech podle volby způsobu kraul, prsa, znak podle tabulky 21 

 

 

 

Obrázek 4 a tabulka 21 znázornily trvale převažující počet prsařek bez ohledu na změny 

v celkovém počtu žen v jednotlivých letech. Ženy znakařky se objevovaly zcela 

ojediněle. 
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Tabulka 22 Počet všech uchazečů o studium v letech 1990 -2010 podle volby způsobu                        

Rok Kraul Prsa Znak 

1990 58 169 4 

1991 49 74 2 

1993 109 108 1 

1994 35 74 2 

1995 34 88 3 

1996 11 46 2 

1997 25 42 0 

1998 14 45 0 

1999 19 70 1 

2001 29 75 1 

2002 27 69 5 

2003 30 73 2 

2004 24 58 0 

2005 19 38 0 

2006 39 81 6 

2007 37 80 2 

2008 23 43 2 

2009 45 78 2 

2010 44 75 1 
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Obrázek 5 Počet všech uchazečů o studium v letech 1990 - 2010  podle volby způsobů               

podle tabulky 22  

 

      

Z obrázku 5  je zřejmé, že nejčastěji používaným plaveckým způsobem v průběhu 

sledovaných let byl jednoznačně způsob prsa. Druhým nejčastěji používaným způsobem 

plavání byl kraul. Zajímavý výsledek byl shledán v roce 1993, kdy volba  kraulu 

celkově nepatrně převyšovala prsa. Tuto skutečnost vysvětlila podle rukopisných 

záznamů účast vyššího počtu závodních plavců mužů v uvedeném roce. Plavecký 

způsob znak nebyl v rámci talentových zkoušek téměř vůbec využíván.  
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Obrázek 6 Počet kraulařů (mužů i žen) v jednotlivých letech podle tab. 22 

 

 

Na obr. 6 je  znázorněn vyšší počet kraulařů roce 1993. Rukopisné záznamy výsledků 

potvrdily účast vyššího počtu závodních plavců v uvedeném roce. 

 

 

Obrázek 7 Počet prsařů (mužů i žen) v jednotlivých letech podle tab. 22 
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 Obrázek 8 Počet znakařů (mužů i žen) v jednotlivých letech podle tab. 22 

 

 

Obrázek 9 Poměr znakařů k celkovému počtu uchazečů v jednotlivých letech (uvedeno 

v procentech)  

 

Obr. 8 a 9 znázornily skutečnost, že způsob znak byl uchazeči o studium využíván 

průběhu let zcela ojediněle.  
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Obrázek 10 Poměr počtu prsařů a kraulařů v letech 1990 - 2010  (trendová křivka je polynom 

druhého stupně)  

  

Obrázek 10 znázornil, že celkový počet prsařů (mužů i žen) byl obvykle vyšší než 

celkový počet kraulařů (mužů i žen) v jednotlivých letech. Trendová křivka ve druhé 

polovině sledovaných let mírně klesala - celkové počty prsařů a kraulařů (mužů i žen) 

se vyrovnávaly a začala mizet dominance prsou. 

 

Obrázek 11 Poměr počtu mužů P/K a trend poměru (trendová křivka je polynomická regrese 

2. stupně) 

 

Graf na obrázku 11 potvrdil, že v letech 1996, 1998 a 1999 výrazně převyšoval počet 

mužů prsařů nad počtem mužů kraulařů. Trendová křivka znázornila, že se počty 

v druhé polovině sledovaných let vyrovnávaly. 
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Obrázek 12 Poměr počtu žen prsařek a kraulařek a trend poměru (trendová křivka je polynomická 

regrese 2. stupně) 

 

Trendová křivka na obr.12 znázornila tendenci snižování počtu prsařek a zvyšující se 

počet kraulařek v průběhu let kromě roku 2007, kdy výrazně převyšoval počet prsařek, 

lze konstatovat, že v druhé polovině sledovaného období  byl ženami plavecký způsob 

kraul více využíván než v letech předešlých. 
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4.3  Výsledky dosažených časů na PedF UK v Praze 

 

Kapitola obsahuje tabulky a obrázky doplněné dílčími diskuzemi týkajících se 

průměrných dosažených časů  všech účastníků přijímacích řízení v letech 1990 - 2010 

kromě roků 1992 a 2000 (kap. 3.1). 

 

Tabulka 23 Průměrný dosažený čas všech účastníků (ženy i muži) a směrodatná odchylka 

v jednotlivých letech  

Rok Průměrný čas Směrodatná odchylka 

1990 02:02,30 31 

1991 01:55,10 20,7 

1993 01:44,60 18,3 

1994 01:48,10 20,4 

1995 01:48,70 18,8 

1996 01:47,20 17,7 

1997 01:43,70 21,6 

1998 01:50,60 19,4 

1999 01:48,20 20,5 

2001 01:46,60 17,9 

2002 01:46,40 19,4 

2003 01:44,40 17,3 

2004 01:47,30 16,9 

2005 01:46,10 18,1 

2006 01:50,50 20,1 

2007 01:50,30 20,3 

2008 01:51,70 20,4 

2009 01:50,30 18,7 

2010 01:47,70 18,0 
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Obrázek 13 Průměrný dosažený čas všech účastníků (ženy i muži) v jednotlivých letech a trend 

(trendová křivka je polynomická regrese 2. stupně) 

 

Graf  na obrázku 13 znázornil poměrně rozdílné výsledky dosažené v letech 1990 -

2010. Trendová křivka naznačila mírnou tendenci snižování výkonnosti v druhé 

polovině  sledovaných let. Výsledné průměrné časy všech uchazečů se v průběhu let 

mírně zhoršovaly.  

 

Obrázek 14 Průměrný dosažený čas všech účastníků (ženy i muži) v jednotlivých letech (bez roků 

1990 a 1991) a trend (trendová křivka je polynomická  regrese 2. stupně) 

 

Na obrázku 14 byly znázorněny průměrné dosažené časy v jednotlivých letech. 

Záměrně nebyly započítané výsledky průměrných dosažených časů v letech 1990 
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a 1991 aby bylo možno zdůraznit viditelnou změnu v trendu průměrného času 

ve srovnání s obr. 13.  Na obrázku 14 trendová křivka mírně stoupá tzn., že průměrné 

dosažené časy na 100 m trati všech účastníků přijímacího řízení se v průběhu let 

zhoršují - plavou pomaleji. 

 

Obrázek 15 Směrodatná odchylka průměrných  časů všech účastníků (ženy i muži) v jednotlivých 

letech  

 

Směrodatná odchylka na obrázku 15 znázornila, jak se průměrně lišily konkrétní 

měřené hodnoty od průměrné hodnoty, a upozornila na extrémní výsledek v roce 1990.  
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Tabulka 24 Průměrný dosažený čas všech mužů a směrodatná odchylka v jednotlivých letech  

Rok Průměrný čas Směrodatná odchylka 

1990 01:43,90 23,5 

1991 01:46,20 20,8 

1993 01:37,50 15,3 

1994 01:38,30 14,1 

1995 01:42,20 15 

1996 01:41,40 16,2 

1997 01:39,00 21,5 

1998 01:46,00 15,5 

1999 01:43,80 17,7 

2001 01:39,90 18 

2002 01:38,40 19,7 

2003 01:41,40 18,1 

2004 01:40,80 15,9 

2005 01:42,50 16 

2006 01:46,80 21 

2007 01:43,40 19,9 

2008 01:44,50 20,5 

2009 01:44,60 16,8 

2010 01:40,80 18,0 
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Obrázek 16 Průměrné dosažené časy všech mužů v jednotlivých letech a trend (trendová křivka je 

polynomická regrese 2. stupně) 

 

Obrázek 17  Průměrné dosažené časy všech mužů v jednotlivých letech (bez  let 1990, 1991) a trend 

(trendová křivka je polynomická regrese 2. stupně) 
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Obrázky 16 a 17  znázornily  průměrné dosažené časy všech mužů - účastníků 

přijímacího řízení v jednotlivých letech a trend dosažených výsledků.  Oba obrázky 

vyjádřily, že muži měli tendenci v průběhu let plavat pomaleji. Výrazněji se projevuje 

trendová křivka na obr. 17, kde nebyly záměrně započítané výjimečně „rychlé“ roky 

1990 a 1991. 
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Tabulka 25  Průměrný dosažený čas všech žen a směrodatná odchylka  v jednotlivých letech  

Rok Průměrný čas Směrodatná odchylka 

1990 02:15,40 29 

1991 02:04,60 15,8 

1993 01:54,70 17,4 

1994 02:00,80 20,2 

1995 01:56,60 19,8 

1996 01:59,30 14,4 

1997 01:56,50 16,0 

1998 01:58,90 22,6 

1999 01:57,90 22,8 

2001 01:55,30 13,5 

2002 01:54,30 15,5 

2003 01:50,00 14,1 

2004 01:55,30 14,4 

2005 01:51,00 19,5 

2006 01:54,60 18,1 

2007 02:01,20 15,5 

2008 01:58,00 18,0 

2009 01:56,30 18,8 

2010 01:57,10 13,1 
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Obrázek 18 Průměrné dosažené časy všech žen v jednotlivých letech a trend (trendová křivka je 

polynomická regrese 2. stupně) 

 

 

Obrázek 19 Průměrné dosažené časy všech žen v jednotlivých letech (bez let 1990, 1991) a trend 

(trendová křivka je polynomická regrese 2. stupně) 

 

 

Obrázky 18 a 19 znázornily průměrné dosažené časy všech žen v jednotlivých letech 

a trend dosažených výsledků. Ženy měly tendenci v průběhu let nepatrně zpomalovat. 
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Obrázek 20 Porovnání průměrných výsledných časů mužů a žen v jednotlivých letech                       

00:00,00

00:17,28

00:34,56

00:51,84

01:09,12

01:26,40

01:43,68

02:00,96

02:18,24

02:35,52

1990 1991 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Průměrný čas M Průměrný čas Ž

 

 

Graf na obrázku 20 znázornil v případě žen celkem konstantní křivku, zatímco muži  

měli tendenci zpomalovat a přibližovali se výkonnosti žen.  
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4.4  Výsledky průměrných časů a odchylky podle pohlaví a způsobu   

Tabulky a obrázky znázornily výsledků průměrných časů a odchylky podle pohlaví 

a způsobu v letech 1990 - 2010. 

 

Tabulka 26 Průměrný dosažený čas všech mužů-kraulařů a směrodatná odchylka v jednotlivých 

letech  

Rok Průměrný čas Směrodatná odchylka 

1990 01:30,90 13,7 

1991 01:35,20 14,4 

1993 01:31,30 13,3 

1994 01:30,00 8,8 

1995 01:27,40 12 

1996 01:20,80 12,9 

1997 01:23,90 15,6 

1998 01:26,30 9,8 

1999 01:21,80 13,6 

2001 01:24,90 11,7 

2002 01:20,90 10,7 

2003 01:24,30 10,7 

2004 01:27,90 14,4 

2005 01:25,70 7,8 

2006 01:28,30 15 

2007 01:28,50 12,8 

2008 01:30,60 9 

2009 01:31,90 12,3 

2010 01:28,30 14,5 
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Obrázek 21 Průměrné časy  mužů - kraulařů v jednotlivých letech 

  

Obrázek 21 znázornil skutečnost, že nejlépe plavali muži kraulem v letech 1996, 1999 

a 2002, kdy se výsledné průměrné časy pohybovaly pod hranicí 1: 26,0 min.  

 

Obrázek 22 Směrodatná odchylka průměrných časů mužů - kraulařů v jednotlivých letech 

 

Obrázek 22 znázornil odchylku od průměrných časů. Lze se domnívat, že v letech 1994, 

2005 a 2008 se  talentových zkoušek zúčastnily  výkonnostně vyrovnanější skupiny 

plavců než v jiných letech. 
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Tabulka 27 Průměrný dosažený čas všech mužů - prsařů (v min.) a směrodatná odchylka 

v jednotlivých letech  

Rok Průměrný čas Směrodatná odchylka 

1990 01:55,70 24,4 

1991 02:00,80 18,9 

1993 01:50,60 9,8 

1994 01:46,90 13,4 

1995 01:50,50 9,5 

1996 01:47,80 10,9 

1997 01:54,10 15 

1998 01:52,30 11,1 

1999 01:49,70 13,7 

2001 01:48,80 14,8 

2002 01:51,00 15,4 

2003 01:49,30 15,3 

2004 01:48,20 11,4 

2005 01:50,90 11,9 

2006 01:56,00 17,4 

2007 01:55,20 16,4 

2008 01:57,60 19,7 

2009 01:53,70 12,7 

2010 01:52,60 12,2 
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Obrázek 23 Průměrné časy mužů - prsařů v jednotlivých letech 

 

Z grafu znázorněného na obrázku 23 lze vidět poměrně konstantní výkony mužů-prsařů, 

jejichž průměrné časy v letech se  pohybovaly  v rozmezí 15 sekund. 

 

 

Obrázek 24 Směrodatná odchylka průměrných časů mužů - prsařů v jednotlivých letech 
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Tabulka 28 Průměrný dosažený čas (v minutách) všech mužů - znakařů a směrodatná odchylka 

v jednotlivých letech 

Rok Průměrný čas Směrodatná odchylka 

1990 01:41,00 0 

1993 02:02,00 0 

1995 01:45,80 4,2 

1999 01:44,00 0 

2002 01:29,00 9,7 

2003 01:46,50 12,5 

2006 01:59,30 5,9 

2009 01:13,20 0 

2010 01:52,30 0 

 

Tabulka 28 poukazuje na skutečnost, že muži – znakaři byli zastoupeni v průběhu 

sledovaných let pouze v některých letech a pouze jako jednotlivci. 

 

Obrázek 25  Průměrné časy mužů - znakařů v jednotlivých letech 

Obrázek 25 znázornil výsledky mužů - znakařů  (viz. tab. 28). Zajímavý  byl především 

výsledek v roce 2009, kdy se talentových zkoušek zúčastnil dobrý plavec - znakař.  
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Obrázek 26 Směrodatná odchylka  průměrných časů mužů – znakařů v  jednotlivých letech                       
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Tabulka 29 Průměrný dosažený čas (v min.) všech žen - kraulařek a směrodatná odchylka 

v jednotlivých letech 

Rok Průměrný čas  Směrodatná odchylka 

1990 01:48,90 21,2 

1991 01:46,60 17,1 

1993 01:35,70 9,2 

1994 01:20,70 9,7 

1995 01:32,60 14,4 

1996 01:27,70 1 

1997 01:30,90 5,6 

1998 01:30,70 19,2 

1999 01:29,30 21,8 

2001 01:41,90 12,6 

2002 01:33,70 14,9 

2003 01:33,90 14,4 

2004 01:40,00 6,7 

2005 01:27,40 12,4 

2006 01:37,80 13,9 

2007 01:40,10 11,8 

2008 01:35,70 14,3 

2009 01:37,60 16,4 

2010 01:39,50 10,7 
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Obrázek 27 Průměrné časy žen - kraulařek v jednotlivých letech 

 

Obrázek 27 znázornil, že průměrné nejrychlejší časy žen - kraulařek byly dosaženy 

v roce 1994. Tuto skutečnost vysvětlily rukopisné záznamy, podle kterých se 

v uvedeném roce zúčastnily 2 vynikající plavkyně. 

 

Obrázek 28 Směrodatná odchylka průměrných časů žen- kraulařek v jednotlivých letech 

 

Směrodatná odchylka  na obr. 28 znázornila vyrovnanější výkonnost žen - kraulařek 

v letech 2005 - 2010 než v letech předchozích. 
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Tabulka 30 Průměrný dosažený čas (v min.) všech žen - prsařek a směrodatná  

odchylka v jednotlivých letech 

Rok Průměrný čas  Směrodatná odchylka 

1990 01:18,60 28,4 

1991 02:09,30 11,9 

1993 02:01,00 14,8 

1994 02:04,90 15,3 

1995 02:00,80 15,3 

1996 02:03,00 9,9 

1997 01:59,90 13,6 

1998 02:07,70 15,2 

1999 02:05,70 15,7 

2001 01:57,20 12 

2002 01:58,70 11,7 

2003 01:55,20 9,3 

2004 01:59,70 12,9 

2005 02:02,80 8,8 

2006 02:00,90 15,5 

2007 02:04,40 13,9 

2008 02:03,30 14,1 

2009 02:05,10 12,4 

2010 02:02,10 8,7 
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Obrázek 29 Průměrné časy žen - prsařek v jednotlivých letech 

 

Obrázek 29 znázornil skutečnost, že ženy - prsařky  vzhledem k celému sledovanému 

období prokazovaly konstantní výkonnost. 

 

 

Obrázek 30 Směrodatná odchylka průměrných časů žen - prsařek  v  jednotlivých letech 

 

Obr. 30 znázornil střídavý charakter  směrodatné odchylky od průměru. Vyrovnanější 

výkonnost prsařek byla v letech 1996, 2003, 2005, 2010. 
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Tabulka 31 Průměrný dosažený čas (v min.) všech žen - znakařek a směrodatná odchylka 

v jednotlivých letech 

Rok Průměrný čas Směrodatná odchylka 

1990 02:03,00 18,7 

1991 02:05,00 0 

1994 01:57,50 32,5 

1995 02:49,00 0 

1996 02:06,60 0 

2001 02:15,00 0 

2002 01:58,00 0 

2006 02:05,00 0 

2007 01:55,30 4,4 

2008 02:07,00 12,9 

2009 02:08,60 0 

 

 

Tabulka 31 poukazuje na skutečnost, že stejně jako muži i ženy volily způsob znak 

zcela výjimečně a jen v některých letech. 
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Obrázek 31 Průměrné časy žen - znakařek v jednotlivých letech 

 

 

Obrázek 32 Směrodatná odchylka průměrných časů žen - znakařek v jednotlivých letech 

 

 

Obrázky 31 a 32 znázornily, že ženy - znakařky prokazovaly v průběhu let podobnou  

výkonnost ve všech letech kromě roku 1995. Vzhledem k minimálnímu počtu znakařek 

(viz tab. 21 a obr.4), se lze se domnívat, že v roce 1995 se talentových zkoušek 

zúčastnila uchazečka o studium, která byla velmi špatnou plavkyní. 
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4.5 Výsledky uchazečů, kteří neuspěli v plaveckém testu 

 

Tabulka 32 Počty uchazečů, kteří nedokončili 100 m úsek zvoleným plaveckým způsobem 

Rok Počet 

1990 0 

1991 0 

1993 2 

1994 3 

1995 1 

1996 3 

1997 4 

1998 1 

1999 0 

2001 0 

2002 0 

2003 1 

2004 2 

2005 0 

2006 2 

2007 4 

2008 2 

2009 4 

2010 2 

 

Tabulka 32 vyjádřila počty uchazečů, kterým se z nějakých důvodů nepodařilo uplavat 

souvisle 100 m zvoleným plaveckým způsobem.  
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Obrázek 33 Grafické znázornění tabulky 28 

 

Z  grafu na obrázku 33 je patrné, že v jednotlivých letech se počet uchazečů, kteří 

nedokončili stanovenou vzdálenost 100 metrů zvoleným plaveckým způsobem, měnil, 

ale vždy se jednalo o jednotlivce (tab. 32). 
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Tabulka 33 Porovnání počtů mužů a žen, kteří nedokončili úsek 100 m zvoleným plaveckým 

způsobem 

Rok Muži Ženy 

1990 0 0 

1991 0 0 

1993 2 0 

1994 3 0 

1995 0 1 

1996 3 0 

1997 3 1 

1998 0 1 

1999 0 0 

2001 0 0 

2002 0 0 

2003 1 0 

2004 2 0 

2005 0 0 

2006 2 0 

2007 3 1 

2008 1 1 

2009 2 2 

2010 1 1 
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Obrázek 34 Grafické znázornění tabulky 29 
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Počet mužů, kteří nedokončili stanovenou trať 100 metrů, jev průběhu sledovaných let 

více než žen. Celkový počet uchazečů, kteří nedokončili 100 m trať, je vzhledem 

k celkovému počtu uchazečů zanedbatelný (tab. 33 a obr. 34). 
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4.6 Komparace výsledných dat pedagogických fakult v  Praze 

a v Prešově 

V následujících tabulkách byla zaznamenána vybraná vzájemně porovnatelná data  

Pedagogických fakult v Prešově a v Praze. Byly vybrány výsledné počty a časy žen 

a mužů. Z  Prešova  byly pro komparaci použity publikované výsledky  z let 1991, 1992 

a 1993. Bohužel pro vzájemné porovnání chybí v záznamech z Prahy výsledky z roku 

1992. Z tohoto  důvodu a za účelem částečného posouzení daného období  byly 

zařazeny do tabulky výsledky z let 1990, 1991,1993, 1994.  

 

Díky setkání s kolegy z Pedagogické fakulty v Prešově se podařilo pro účely této práce 

prostřednictvím elektronické pošty a skenování získat výsledky plavecké části 

přijímacích zkoušek z roku 2010 v Prešově, které nebyly nikde publikovány. Databáze 

byla v rukopisné formě a bez jmenného seznamu. Získané výsledky z roku 2010 

z Prešova byly zpracovány stejně jako výsledky z Prahy a byly přidány do tabulek. 

 

Tabulka 34 Počty uchazečů (mužů a žen) v Prešově a v Praze v letech 1990 – 1994 a v roce 2010               

Rok Prešov Praha 

 Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem 

1990    96 135 231 

1991   406 65 60 125 

1992   471    

1993   308 129 89 218 

1994    64 47 111 

2010 123 41 164 69 51 120 

 

Tabulka 34 zviditelnila zajímavé a velmi rozdílné celkové kalkulace uchazečů 

o studium na PedF v Prešově, které trvale převyšovaly počty uchazečů o studium 

na PedF UK v Praze, i přesto že se rozdíl oproti letům 1991-1993 v celkových počtech 

velmi snížil.  Bohužel výsledky z let 1991-1993 v Prešově byly uvedeny bez rozdílu 

pohlaví. V roce 2010 byly v Prešově počty mužů a žen evidovány a poukázaly 

na výrazně převyšující počet uchazečů-mužů.  
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V Praze byly celkové počty uchazečů v průběhu let tradičně vyrovnané. Celkový počet 

uchazečů v Prešově v roce 2010 ve srovnání s lety 1990-1993 výrazně poklesl, ale 

i přesto vždy převyšoval celkový počet uchazečů v Praze.                                                                 

 

Tabulka 35  Průměrné časy mužů a žen (v minutách) zaplavené způsobem kraul v letech  1991, 

1992, 1993, 1994 a 2010 v Prešově a v Praze 

Rok  Muži  Prešov   Ženy Prešov Muži Praha Ženy Praha 

1990      01:30,90 01:48,90 

1991 01:38,4 02:02,00 01:35,20 01:46,60 

1992 01:37,20 01:57,60   

1993 01:36,00 01:54,00 01:31,30 01:35,70 

1994   01:30,00 01:20,70 

2010 01:46,40 01:51,30 01:28,30 01:39,50 

 

Výsledky z Prešova uvedené v tabulce 35 poukázaly na vyrovnanou výkonnost  mužů - 

kraulařů v letech 1991-1993, ale na poměrně nižší výkonnost v roce 2010. Ženy - 

kraulařky v Prešově zlepšovaly výkonnost v letech 1991-1993 poměrně výrazně a další 

zlepšení průměrných časů zaznamenaly i v roce 2010, kdy se velmi přiblížily  průměrné 

výkonnostní úrovni mužů. Muži kraulaři v Praze ve všech uvedených letech 

zaznamenali vyrovnanou průměrnou výkonnost. Ženy - kraulařky zaznamenaly 

výjimečně dobré průměrné výsledky v roce 1994 což bylo způsobeno přítomností 

vynikajících  plavkyň (kap. 4.3, tab. 29, obr. 27). Tabulka celkově vykázala při volbě 

způsobem kraul lepší průměrné výsledky mužů i žen v Praze v porovnání s výsledky 

z Prešova ve všech uvedených letech. Tabulka neuvedla výsledné průměrné časy 

na 100 metrů znak, neboť v Prešově nebylo přípustné plavat znakem v rámci 

přijímacího řízení. Z toho důvodu nebyly v tabulce uvedeny ani časy z Prahy, přestože 

uchazeči na PedF UK měli možnost volit plavecký způsob znak. Vždy se ale jednalo 

o jednotlivce. 
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Tabulka 36 Průměrné časy mužů a žen (v minutách) zaplavané způsobem prsa v letech  1991, 1992, 

1993, 1994 a 2010 v Prešově a v Praze 

Rok  Muži  Prešov   Ženy Prešov Muži Praha Ženy Praha 

1990      01:55,70 02:18,60 

1991 01:57,20 02:16,70 02:00,80 02:09,30 

1992 01:56,10 02:11,60   

1993 01:55,00 02:06,50 01:50,60 02:01,00 

1994   01:46,90 02:04,90 

2010 02:04,80 02:28,40 01:52,60 01:59,70 

 

Tabulka 36 poukázala na poměrně vyrovnané průměrné výsledky mužů – prsařů 

v Prešově i v Praze ve všech uvedených letech i v rámci vzájemné komparace. 

V případě obou fakult je výsledek v roce 2010 horší než ve všech uvedených letech 

v minulosti. 

 

Ženy – prsařky v případě obou fakult vykázaly, střídavě poměrně vyrovnané průměrné 

výsledky v letech 1990-1994. V roce 2010 ženy- prsařky v Prešově dosáhly výrazně 

horšího průměrného výsledku oproti letům minulým. Naopak ženy – prsařky v Praze 

v roce 2010 dosáhly výrazně lepšího průměrného výsledku oproti letům minulým.  Rok 

2010 u žen obou fakult zaznamenal vzájemně poměrně velký rozdíl průměrných časů. 
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5  Diskuse 

 

 Práce vznikla na základě zachovaných dat v podobě rukopisných dokumentů, které 

obsahovaly výsledky plaveckých testů uchazečů o studium TV na PedF UK v letech 

1990-2010. 

 

Přijímací zkoušky z  tělesné výchovy se konaly vždy v několika dnech,  obvykle během  

měsíců dubna a května. Stanovení termínu ovlivňovalo zahájení studia jednotlivých 

oborů, neboť během let docházelo k jejich změnám. Vždy se organizoval předtermín 

pro ženy se „zdravotními potížemi“.  Za týden či 14 dní poté se uskutečnil hlavní termín 

a následně byl uspořádán náhradní termín pro ostatní uchazeče bez rozdílu pohlaví, kteří 

se nemohli zúčastnit předchozích termínů ze zdravotních či jiných závažných důvodů. 

Uvedená organizace talentových zkoušek z TV byla standardně dodržována po celé 

období 20 let. 

 

V posledních letech se dokonce začal pořádat  předtermín náhradního termínu. 

V průběhu uvedených  20 let se počty a typy otevřených oborů často měnil. Jednalo 

se především o změny předmětů v kombinaci s TV. Pro uvedený výzkum bylo zásadní, 

že pro přijímací zkoušky z TV byl zvolen, a dodnes se používá, test překonání 

vzdálenosti 100 m na čas libovolným plaveckým způsobem po předchozím povinném 

provedení startovního skoku. Všechny výsledné časy byly vždy dosažené ve stejných 

podmínkách, tzn. v 5dráhovém, 25metrovém krytém bazénu PedF UK v Brandýse nad 

Labem. Časy a veškeré další údaje zaznamenávali vždy členové katedry tělesné 

výchovy PedF UK. 

 

O evidenci a zachování výsledků a záznamů se nejvíce zasloužil PhDr. Emerich 

Montfort, který v roce 1990 jako  vedoucí oboru plavání zavedl rukopisné záznamy. 

Tyto primární záznamy spolu se svým kolegou PhDr. J. Pejchou rozšiřovali o další 

poznámky, týkající se především techniky plavání uchazečů, a zaznamenávali výrazné 

technické chyby jednotlivců aj.  
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Šetření na PedF UK je výjimečné délkou sledovaného období, které bylo podchyceno 

a podrobnou evidencí výsledků talentových zkoušek z plavání v období 20 let. 

V uvedené práci byla zpracována vybraná data z let 1990 – 2010.  Data byla v počátcích 

90. let zaznamenávána v rukopisné podobě. V pozdějších letech byla stěžejní data 

přepisována  z původní rukopisné podoby do podoby elektronické. Rukopisy z let 1990 

- 1997 byly převzaty od PhDr. E. Montforta, který v uvedených letech jako vedoucí 

oboru plavání na KTV zajišťoval organizaci plavecké části talentových zkoušek z TV 

a zachoval tyto rukopisné materiály za účelem jejich zpracování. 

 

První impuls uskutečnit uvedené šetření nastal v roce 2006 na základě diskurzu učitelů 

TV na ZŠ, SŠ i VŠ.  Hlavním tématem byla sledovaná zhoršující se úroveň tělesné 

zdatnosti dětí a mládeže na základních a  středních školách. Problém snížené pohybové 

zdatnosti byl pozorován při hodinách TV v rámci pedagogických praxí a ověřován 

výzkumy v rámci  závěrečných bakalářských či diplomových prací. Navíc se tento jev 

začal projevovat v rámci TV i u studujících vysokoškoláků. Až příliš často se začali 

mezi uchazeči o studium i studujícími VŠ objevovat neplavci. Dalo se tedy 

předpokládat, že i u nich se projeví celkové snížení plavecké úrovně. 

 

Autoři některých publikovaných šetření u nás i na Slovensku v minulosti také 

předpokládali snižování plavecké úrovně a dávali tuto myšlenku do souvislosti 

s měnícími se společensko - ekonomickými podmínkami po roce 1990 a se změněnými 

a rozdílnými podmínkami pro organizaci kurzů základního plavání ještě v době povinné 

školní docházky. Uvedený předpoklad byl v minulosti prostřednictvím různých šetření 

a výzkumů střídavě potvrzován a zamítán. Proto bylo potřebné v teoretické části práce 

podrobněji analyzovat a objasňovat skutečný stav systému organizace plavecké výuky 

u nás v uplynulém období.  

 

Legislativní výklad týkající se plavecké výuky v ČR a další aspekty, především 

finančního rázu, které mohly být vnímány v minulosti negativně, nemusely  mít zcela 

jednoznačně negativní dopad  na plaveckou úroveň dětí, mládeže a na současný systém 

plavecké výuky. Velmi dobrou práci již od roku 1992 odvedla  Asociace plaveckých 

škol, která dodnes sdružuje plavecké školy z celé ČR a pravidelně každý rok  pořádá 

několikadenní semináře, jejichž obsahem jsou odborníky vedená školení na různá 
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témata (bezpečnost, psychologie, novinky ve výuce, plavecké pomůcek atd.). Ředitelé 

PŠ si předávají zkušeností z oblasti  organizace (financování, doprava aj.).     

 

Všechny uvedené aktivity jednoznačně podporovaly kvalitu plaveckých škol, které 

zajišťovaly přípravnou, základní i zdokonalovací plaveckou výuku. Po roce 1990 

zaznamenaly obrovský rozmach soukromé plavecké školy zaměřené na plavání 

kojenců, baby plavání, plavání rodičů s dětmi, kondiční plavání dospělých a další 

plavecké aktivity typu aquafitness aj.. Pokud jsme chtěli hledat souvislost mezi 

plaveckou úrovní uchazečů o studium na VŠ v letech 1990 – 2010 a  vývojem plavecké 

výuky u nás ve sledovaném období, bylo třeba vnímat jako pozitivní skutečnost, že  

počet PŠ znatelně vzrostl a poukázal na zvyšující se zájem veřejnosti o plavecké 

aktivity. Současně  ale bylo nutné registrovat ne vždy  kvalitní výuky v těchto školách. 

Navíc bylo třeba brát v úvahu i předpoklad, že se uchazeči o studium TV na přijímací – 

talentové zkoušky připravovali. Názor na vývoj plavecké výuky u nás a výkonnost 

uchazečů o studium na VŠ je ve shodě s komentáři Valachoviče (1997) a Motyčky 

(1998) (viz. kap. 1.4.4). Bohužel praxe často ukázala, že zdaleka ne všichni uchazeči se 

dostavovali připraveni, i přesto že podmínky splnění požadavků k přijetí na Pedf UK 

byly vždy trvale k dispozici. Pro orientaci v problematice bylo provedeno v roce 2006 

s využitím podkladů v podobě výsledků talentových zkoušek z let minulých, 

jednoduché nepublikované pilotní šetření. Výsledky plaveckých testů uchazečů o 

studium na PedF UK z roku 1990 byly komparovány s výsledky z roku 2006.  

Orientační šetření zcela neoficiálně  poukázalo na skutečnost, že plavecká výkonnost 

studentů se dle očekávání výrazně nezhoršila. Celkové průměrné výsledky vykazovaly 

spíše vyrovnaný stav a tím podpořily motivaci  k dalšímu dlouhodobému sledování. 

 

Pro orientaci v problematice sledování a hodnocení plavecké úrovně v ČR bylo důležité 

získat výsledky šetření jiných fakult v letech minulých, které by nějakým podstatným či 

významným způsobem podpořily šetření této práce a na které by  uvedená práce 

navázala. 

 

Znalost plavání bylo v minulosti vždy  předpokladem a povinností každého 

vysokoškoláka. Navíc se tradičně plavecká gramotnost na začátku studia ověřovala 

u všech studentů VŠ. Na fakultách s pedagogickým zaměřením se znalost plavání 
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prověřovala již v rámci talentových zkoušek. Jedním ze způsobů, jak ověřovat změny 

v úrovni plavecké zdatnosti či výkonnosti, bylo vzájemně porovnávat výsledky 

plaveckých testů na vysokých školách. Proto také v minulosti různá šetření tohoto druhu 

byla organizována a výsledky publikovány. 

 

Výzkumy a výsledky šetření, jejichž součástí byl vždy  test plavání 100 metrů na čas, 

byly v průběhu let publikovány a prezentovány pod různými  názvy a tituly.   

 

V roce 1975 Měkota testoval motorické schopnosti a dovednosti kandidátů studia 

TV v ČSSR. V roce 1986 se výzkum Koláře, Měkoty a Šorma zabýval pohybovou 

výkonností a tělesným rozvojem a v rámci uvedeného šetření se testovala plavecká 

výkonnost a pohybový rozvoj studujících VŠ v ČSSR. Ověřovala se motorická úroveň, 

výkonnost a plavecká zdatnost studentů VŠ. V roce 1994 Macejková na Slovensku 

publikovala šetření, která sledovala plaveckou výkonnost uchazečů o studium na FTVŠ 

UK v Bratislavě v letech 1987 – 1993. V Plzni byla v letech 1972 – 1997 testována 

motorická výkonnost všech uchazečů o studium na Západočeské univerzitě. V Prešově 

v roce 1993 Bebčáková  publikovala jednoduše průměrné výsledky plaveckého testu 

v rámci talentových zkoušek na pedagogickou fakultu v letech 1991-1993. V roce 1997 

Komeštík sledoval plaveckou úroveň stejně jako v letech 1998-1999 Kazíková – 

Čechovská. V roce 2003 Veisová a Krajčovič monitorovali plaveckou výkonnost 

a sledovali úroveň plavecké výkonnosti. V roce 2006 zjišťovala Benčuriková plaveckou 

způsobilost. V současnosti lze v publikacích na Slovensku i u nás postřehnout pojem 

plavecké kompetence či plavecká gramotnost. 

 

Všechny výzkumy a  šetření, které byly analyzovány a využity pro tuto práci, 

obsahovaly výsledky sledovaného  testu plavání 100 m. 

 

Výše uvedené pojmy a formulace publikovaných výzkumů a šetření pomohly k výběru 

názvu a k formulaci problematiky této práce. Jako vystihující názvy odpovídající 

uvedenému šetření byly zvoleny  formulace - sledování plavecké výkonnosti 

a hodnocení plavecké úrovně. 
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Porovnání výsledků tohoto šetření s výsledky podobných výzkumů jiných fakult 

v minulosti byla velmi složitá.  Pro vyhledání komparativních studií a výzkumů byl 

základním sledovaným prvkem test plavání 100 m, který absolvovali studenti VŠ či 

uchazeči o studium na VŠ případně mládež stejné věkové kategorie. Bohužel rozdílnosti 

ve volbě sledovaných znaků a v metodologii umožnily komparaci pouze částečnou. 

 

Jedním z komparativních znaků byla délka sledovaného období. Vzhledem k tomu, že 

naše úplné šetření zahrnovalo období 20 let, bylo třeba ocenit  výsledky Západočeské  

univerzity v Plzni (viz. kap. 1.4.4), kde byly zaznamenány a zpracovány výsledky 

uchazečů o studium v každém roce za období 25 let. Některá šetření v minulosti také 

komparovala výsledky za delší období, ale  vždy v nějakém časovém intervalu  (viz. 

kap. 1.4.8). Některé výzkumy byly zaměřeny na kratší období, např. 1-3 roky apod.. 

 

Dalším sledovaným znakem byl počet uchazečů, kdy se podařilo uvést počty mužů 

a žen v jednotlivých letech 1990 - 2010 kromě roků 1992 a 2000 (viz. 4.1).  V této 

souvislosti se nabízela otázka, zda v průběhu let klesal či stoupal zájem o studium TV 

na PedF UK. V tomto smyslu bylo třeba vzít v úvahu, že v průběhu sledovaných let 

docházelo na fakultě k řadě změnám. Celkové počty a vzájemný poměr počtu mužů 

a žen byly ovlivněny počty a typy otevřených oborů (předměty v kombinaci s TV). 

Počty uchazečů mohly být ovlivněny i předběžnými informacemi fakulty o  počtech 

přijatých uchazečů na jednotlivé obory. 

 

Některá publikovaná šetření také pracovala s počty uchazečů, jejichž výsledky 

zpracovávala, ale opět bylo nevhodné provést jakoukoliv komparaci, neboť fakulty byly 

svým charakterem často zcela odlišné, takže i výzkumné soubory se svým charakterem 

lišily. Některé práce uvedly i počty zájemců o studium  jednotlivých oborů  v prezenční  

i v kombinované formě a komparovaly jejich výsledky. V tomto směru nebyla naše 

databáze zahrnující období 20 let kompletní. Přesné záznamy týkající se oborů 

v uvedených 20 letech by zřejmě mohly zodpovědět některé další otázky, které se 

objevily v průběhu šetření. 
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Celkové počty uchazečů na PedF UK byly podle záznamů výrazně nejvyšší v letech 

1990 a 1993 (kap. 4.1).  V kapitole 4.6 byla zpracovaná alespoň  dílčí komparace 

výsledků šetření pedagogických fakult v Praze a v Prešově.  Obě fakulty byly shodného 

zaměření, takže se jednalo o srovnatelný soubor uchazečů o studium TV. Navíc 

publikované výsledky plavecké části  přijímacích zkoušek z TV v Prešově byly jediné, 

které zaznamenaly počty uchazečů, průměrné výsledné časy mužů a žen a volbu 

plaveckého způsobu (v letech 1991-1993). Vybrané komparativní výsledky 

pedagogických fakult v Praze a v Prešově byly uvedeny v tabulkách 34, 35, a 36. Díky 

získaným výsledkům z Prešova  bylo možné vysledovat, že zatímco počty uchazečů 

a vzájemný poměr počtu mužů a žen na PedF UK se po roce 1993 let výrazně neměnil, 

v Prešově počet účastníků přijímacího řízení v roce 2010 ve srovnání s roky 1991, 1992, 

1993 klesl velmi znatelně (tab.34), přičemž v roce 2010 bylo mužů 3x více než žen.    

 

Při hodnocení  plavecké úrovně byla pro naše šetření důležitým ukazatelem volba 

plaveckého způsobu. Bohužel kromě výsledků Bebčákové (1993), Tomešové (2006) 

a Macejkové (1994) se žádná publikovaná šetření nezabývala podrobněji volbou 

plaveckého způsobu.  Komparaci s výsledky PedF UK bránila rozdílnost v podmínkách 

volby plaveckého způsobu (bodové ohodnocení výkonu daným plaveckým způsobem 

i charakter sledovaného souboru) a metodologie zpracování výsledků. Podle výsledků 

publikovaných šetření uvedených v práci si na Slovensku dříve i nyní mohou uchazeči 

o studium volit pouze způsoby kraul nebo prsa. Naopak FTVS UK  výkony uchazečů 

hodnotilo bez ohledu na volbu plaveckého způsobu - těmto uchazečům o studium se 

„vyplatilo“  připravit se a zvládnout techniku nejrychlejšího plaveckého způsobu kraul. 

 

PedF UK tradičně nabízela studentům možnost získat body s ohledem na volbu 

plaveckých způsobů prsa, kraul, znak. Pro studenta bylo věcí taktiky připravit se 

na přijímací zkoušky a zvolit způsob plavání tak, aby získal co nejvyšší počet bodů. 

 

Kapitola 4.2 podrobně kvantifikovala a graficky znázornila výsledky volby plaveckého 

způsobu na PedF UK v letech 1990-2010.  Z výsledků vyplynulo, že v průměru ženy  

vždy dávaly přednost způsobu prsa před způsobem kraul (stejně jako na FTVŠ UK 

v Bratislavě) a znak volily zcela ojediněle.  Zajímavý je obr. 12, který znázornil poměr 

počtu žen prsařek a kraulařek v jednotlivých letech. Trendová křivka znatelně vyjádřila 
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tendenci snižování počtu prsařek a zvyšující se počet kraulařek. Kromě roku 2007, kde  

výrazně převyšoval počet prsařek, můžeme konstatovat, že v druhé polovině 

sledovaného období byl ženami plavecký způsob kraul více využíván než v letech 

předešlých. Výsledky mužů nebyly zcela jednoznačné (tab. 20, obr. 3), neboť u mužů v 

průběhu let převažovala volba způsobu prsa (stejně jako u žen), ale v letech 1991 a 

1993 převažovala volba způsobu kraul, přičemž v roce 1993 velmi výrazně. Díky 

podrobným rukopisným záznamům by zjištěno, že tato skutečnost byla způsobena  

účastí vyššího počtu vynikajících plavců - bývalých závodníků, kteří samozřejmě volili 

nejrychlejší způsob plavání- kraul. Způsob znak si muži stejně jako ženy volili zcela 

ojediněle. Graf na obrázku 14 potvrdil, že v letech 1996, 1998 a 1999 výrazně 

převyšoval počet mužů prsařů nad počtem mužů kraulařů. Trendová křivka ale také 

znázornila, že se počty kraulařů a prsařů v druhé polovině sledovaných let vyrovnávaly.     

 

Obrázek 10  vyjádřil poměr počtu volby prsa/kraul všech účastníků a trend. Celkový 

počet prsařů (mužů i žen) byl obvykle vyšší než celkový počet kraulařů (mužů i žen) 

v jednotlivých letech. Trendová křivka v druhé polovině sledovaných let mírně klesala, 

tzn. že celkové počty prsařů a kraulařů (mužů i žen) se vyrovnávaly a začala mizet 

dominance prsou. Lze, konstatovat, že na uvedeném výsledku trendu nesly  větší 

zásluhu ženy  než muži neboť v případě žen byl v druhé polovině sledovaných let kraul 

využíván více, i když stále ne více než u mužů. 

 

Zásadní sledovanou charakteristikou tohoto šetření byla dosažená výkonnost uchazečů 

o studium na PedF UK v letech 1990 - 2010. Plavecký výkon na trati 100 metrů byl 

hlavním a určujícím znakem plavecké úrovně i v případech většiny šetření uvedených 

v kapitole 1.4. Všechna významná šetření, na které tato práce navázala, řešila otázku, 

zda se v průběhu určitého časového úseku výkonnost uchazečů o studium zlepšila či 

zhoršila. K tomu autoři vždy zvolili určitou metodu výpočtu průměrných časů, které pak 

komparovali v daném časovém období nebo porovnávali výsledky mezi fakultami, 

případně prokazovali intersexuální rozdíly v plavecké výkonnosti mužů a žen. V tomto 

smyslu byla všechna uvedená šetření pro naší práci inspirativní. Menší komplikací 

z důvodu přehlednosti byl rozdílný výkaz výsledků. Autoři střídavě uváděli výsledné 

časy na 100 m trati v minutách či sekundách. Pro snazší orientaci v textu a ve 

výsledcích byly proto všechny výsledné časy převedeny a uvedeny v minutách. 
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Hlavním důvodem bylo, že stejným způsobem jsou vždy uváděny všechny plavecké 

výsledky ze závodů či ve statistikách. 

 

Na  Slovensku byla  v minulých letech opakovaně předpokládána a zdůvodňována 

snižující se výkonnost a plavecká úroveň, a přestože byla snaha dokázat pravdivost 

tohoto teoreticky podloženého předpokladu, žádný uvedený výzkum to jednoznačně 

nepotvrdil. V ČR Koměštík  (1997) ve svých závěrech  uvedl mimo jiné, že výsledky 

prokázaly nižší plaveckou úroveň v roce 1998 oproti roku 1994 (viz. kap. 1.4.6). 

 

Nižší výkonnost slovenských vysokoškoláků  oproti výkonnosti českých vysokoškoláků 

byla zaznamenána Šormem při šetření v roce 1986 ( kap.1.4.2). 

 

Ke stejným závěrům jako Šorm (1986) dospěly později Macejková - Benčuriková 

(2003), které zjistily relativně slabší úroveň studentů VŠ v Bratislavě než v Praze 

ve skupině mužů i žen. Příčiny v rozdílné úrovni plavání viděly především v rozdílných 

podmínkách pro organizaci kurzů základního plavání (kap. 1.4.9 tab. 14).     

 

Výsledky Tomešové (2009) konstatovaly rostoucí tendenci výkonnosti uchazečů 

o studium na FTVS UK v letech 2004 - 2006 . 

 

Statisticky zpracované výsledné časy uchazečů o studium TV na PedF UK byly 

prezentovány v tabulkách a grafech v kap. 4.3 a 4.4 . Stejně jako  výsledky Tomešové 

(2009) prokázaly jednoznačné intersexuální rozdíly v plavecké výkonnosti mužů a žen, 

které odpovídají biologické diferenciaci obou pohlaví.  Z důvodu sledování zhoršující 

se či zlepšující se tendence ve výkonnosti v průběhu let byly opět v případě  některých 

výsledků použity trendové křivky.  Graf  na obrázku 13 znázornil výsledné průměrné 

časy všech uchazečů, které se v průběhu let mírně zhoršovaly. Trendová křivka 

naznačila mírnou tendenci snižování výkonnosti všech účastníků v druhé polovině  

sledovaných let.  Proto byl vytvořen další obrázek 14, kde nebyly  záměrně započítané  

výsledky extrémně „dobrých“ průměrných dosažených časů v letech 1990 a 1991, aby  

bylo možno lépe vizualizovat výraznější změnu v trendu průměrného času po roce 

1991. Na obr. 14 byla trendová křivka výraznější oproti obr. 13 - průměrné dosažené 

časy na 100 m trati všech účastníků přijímacího řízení se po roce 1991 v průběhu let 
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zhoršovaly – účastníci plavali pomaleji. Stejný způsob znázornění byl použit v případě 

mužů i žen zvlášť. Obr. 16 a obr. 17  znázornily  průměrné dosažené časy všech mužů v 

jednotlivých letech a trend dosažených výsledků.  Oba obrázky naznačily, že muži měli 

tendenci v průběhu let snižovat rychlost - plavali pomaleji. Výrazněji se projevila 

trendová křivka na obr. 17, kde nebyly záměrně započítané výjimečně „rychlé“ roky 

1990 a 1991. V případě žen obrázky 18 a 19 znázornily, že ženy měly tendenci v 

průběhu let také plavat pomaleji, ale uvedený trend nebyl tak výrazný jako u mužů, 

takže lze hovořit spíše o konstantním nebo mírně se zhoršujícím výsledku. Skutečnosti 

uvedené na obrázcích 16, 17, 18, 19 vedly ke znázornění a vzájemné komparaci 

průměrných výsledných časů  mužů a žen v průběhu let.  Graf na obrázku 20 znázornil 

v případě žen celkem konstantní křivku, zatímco muži  měli tendenci zpomalovat a 

přibližovali se výkonnosti žen. Z hlediska výkonnosti bylo velmi zajímavé, že všechny 

grafy bez výjimky poukázaly na zhoršující se výsledky po roce 2005. 

 

V kapitole 4.5 byla uvedena zpracovaná statistika týkající se účastníků, kterým se 

z nějakých důvodů nepodařilo uplavat souvisle 100 metrů zvoleným plaveckým 

způsobem (tab. 32, obr 33 ).  Přestože v průběhu let 1990 – 2010 byli plavci - muži 

oproti ženám v převaze, vždy šlo o jednotlivce, kteří nedokončili předepsanou trať 100  

metrů, např. z důvodu napití, křeče - často sehrálo roli pořadí ostatních disciplín 

(atletika, hry, gymnastika) a jejich vzájemný časový odstup v rámci organizace 

přijímacích zkoušek z TV, špatná příprava - volba technicky nezvládnutého plaveckého 

způsobu, špatně rozložené síly, překotný začátek aj.  
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6  Závěr  

Hlavním cílem práce bylo na základě výsledků přijímacích zkoušek a prostřednictvím 

odpovídajících metod vyhodnotit plaveckou výkonnost uchazečů o studium TV na PedF 

UK v letech 1990-2010.  

 

Bylo zjištěno, že v letech 1990 - 2010, kromě roků 1992 a 2000 (kap. 3.1), 

se přijímacích zkoušek z tělesné výchovy zúčastnilo celkem 2092 uchazečů o studium 

TV. Z celkového počtu uchazečů  bylo 991 žen a 1174 mužů. V průběhu let se počty 

uchazečů měnily v závislosti na počtu a typu oborů v kombinaci s TV, které fakulta 

v jednotlivých letech nabízela. Počet zúčastněných na přijímacích zkouškách mohl být 

ovlivněn i předchozím zveřejněním počtu případně přijatých uchazečů. V průběhu let 

častěji převyšoval počet mužů počet žen. Pouze v roce 1990 poměrně výrazně 

převyšoval počet žen počet mužů. V průběhu sledovaných let žádný významný či 

nevysvětlitelný trend z hlediska dynamiky počtu mužů a žen  nebyl zaregistrován.  

Uvedená kalkulace byla odrazem počtu a typu otevřených studijních oborů. Například 

některé technické obory v kombinaci s TV si vybírali výhradně muži. 

 

V průběhu sledovaných let účastníci plaveckého testu 100 m nejčastěji volili způsob 

prsa (obr. 5). Tento fakt  potvrdil poznatky uvedené v kap. 1.2.2. Druhým nejčastěji 

používaným způsobem plavání byl kraul. Způsob znak si volili pouze jednotlivci. (obr. 

5,8,9). Ženy v každém sledovaném roce upřednostňovaly prsa před kraulem, ale v druhé 

polovině sledovaného období (kromě roku 2007)  byla zaznamenána tendence snižování 

počtu prsařek a zvyšující se počet kraulařek. U mužů v průběhu let převažovala stejně 

jako u žen volba způsobu prsa (kromě let 1991 a 1993 viz. diskuse), ale v druhé 

polovině sledovaných let  se počty  kraulařů a prsařů vyrovnávaly.  Také celkové 

výsledky uchazečů poukázaly na skutečnost, že se celkové počty prsařů a kraulařů 

(mužů i žen) vyrovnávaly a začala mizet dominance prsou. Výsledky naznačily, že 

v druhé polovině sledovaných let byl účastníky kraul využíván více a že na uvedeném 

výsledku měly větší zásluhu ženy.   

 

V případě průměrných výkonnostních výsledků všech účastníků přijímacího řízení 

se dosažené časy na 100 m trati po roce 1991 v průběhu let zhoršovaly – účastníci 
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plavali pomaleji. Muži i ženy měli tendenci v průběhu let snižovat rychlost, ale u žen 

uvedený trend nebyl tak výrazný jako u mužů, takže v případě žen lze hovořit spíše 

o konstantním nebo mírně se zhoršujícím výsledku. Z hlediska výkonnosti bylo velmi 

zajímavé, že tendence účastníků plavat pomaleji byla výrazněji viditelná  po roce 2005. 

Bez jakýchkoliv spekulací bylo možno uvažovat, že se přijímacích řízeních po roce 

2005 účastnili plavecky méně zdatní jedinci než v letech předchozích a že tito uchazeči 

o studium na PedF UK byly právě tou generací, kterou postihly kvalitativní změny 

plavecké výuky v rámci TV na ZŠ viz. kap. 1.1.2. 

 

Účastníků, kterým se z nějakých důvodů, nepodařilo uplavat souvisle 100 m zvoleným 

plaveckým způsobem (kap. Diskuse, str. 89) byl celkově v průběhu sledovaných let 

zanedbatelný počet. Přesto je nutné i nadále důsledněji dodržovat a  kontrolovat 

vzájemný časový odstup  pořadí sportovních disciplín v rámci organizace přijímacích 

zkoušek z TV. 

 

Komparaci výsledků PedF UK s výsledky jiných fakult většinou bránila rozdílnost 

metodologických přístupů. I přesto se podařilo provést  zajímavou, i když pouze dílčí  

komparaci pedagogických fakult v Praze a v Prešově (kap.4.6), která měla spíše 

charakter informativní a pomohla prohloubit orientaci v problematice.  

 

Z hlediska případné budoucí kontroly plavecké výkonnosti a hodnocení plavecké 

úrovně uchazečů o studium TV lze považovat uvedené šetření za užitečné, neboť bylo 

zaznamenáno relativně podrobné hodnocení výsledků jedné fakulty za poměrně dlouhé 

období. Zároveň byly odhaleny i nedostatky v záznamech, konkrétně  přesná evidence 

oborů a předmětů, které se během let měnily  a ovlivňovaly počty uchazečů a uchazeček 

o studium i v průběhu let. Tyto záznamy by mohly mít v budoucnu významnou 

výpovědní hodnotu. 

 

Hlavním sledovaným předmětem v této práci měl plavecký test. Tento test byl 

na základě mnohaletých empirických výzkumů charakterizován především délkou tratě 

100 metrů plavání volitelným způsobem a povinným startovním skokem. Je škoda, že 

některé fakulty již v minulosti z různých důvodů od tohoto testu odstoupily nebo zvolily 

pro ověřování výkonnosti  uchazečů o studium či studentů jiný test anebo dokonce 



92 

 

jakékoliv podobné ověřování plavecké gramotnosti zrušily. Pro dlouhodobý výzkum 

a možnosti porovnávání je velmi důležité pokračovat v monitorování plavecké úrovně 

a používat testy, jejichž charakter a volba byly vědecky podloženy a v průběhu let 

ověřovány. Je možné, že nám věda a výzkum časem nabídne jiné a objektivnější 

možnosti testování, ale i přesto by bylo vhodné pro srovnání čas od času provést 

testování výsledků z let minulých prostřednictvím tradiční disciplíny 100 m. K tomu je 

třeba připomenout, že při organizaci výše sledovaného plaveckého testu by měl být 

každý účastník seznámen s požadavky na provedení 100 m trati, volbu plaveckého 

způsobu, možnosti způsobu startu, obrátky i dohmatu v cíli.  

 

Na pozadí dlouhodobě diskutovaných problémů týkajících se snižující se úrovně tělesné 

zdatnosti a pohybových aktivit mládeže a veřejnosti, bylo zajímavé hledat závěry tohoto 

šetření. Bylo zjištěno, že výkonnost a úroveň plavání celkem všech uchazečů o studium 

na PedF UK v průběhu let 1990 - 2010 mělo mírně klesající tendenci.  Ale protože se 

ženy v podstatě nezhoršily, nebyl  dopad ve výkonnosti celkové nijak dramatický.  

 

Vzhledem ke vrůstající oblíbenosti plaveckých aktivit u veřejnosti je třeba dodat, že na 

uvedené skutečnosti mají zásluhu především nabízené moderní aktivity typu 

aquafitness, že bazény jsou dodatečně vybavovány atrakcemi a mění se na aquacentra. 

Uvedené aktivity můžeme hodnotit pozitivně, neboť jistě přitahují veřejnost do bazénů, 

otázkou zůstává, zda zároveň nevytlačují klasické plavání. Dodnes není samozřejmostí 

ve veřejných bazénech vyhradit místo pro kondiční plavce a plavecká výuka jako 

povinná součást TV je již také minulostí. 
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Seznam zkratek  

 
APŠ - Asociace plaveckých škol 

ČSPS - Československý plavecký svaz 

ČSSR - Československá socialistická republika 

SZZBP -  Středisko základního, zdokonalovacího a branného plavání 

ONV -  Okresní národní výbor 

K -  kraul 

M -  motýlek 

MŠMT ČR -  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 

P - prsa  

PedF UK - Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy 

PFUKF- Pedagogická fakulta Konštantína Filozófa (v Nitře) 

PŠ - plavecká škola 

RPŠ -  Rada plaveckých škol 

RVP - Rámcový vzdělávací program 

SPV - Střediska plavecké výuky 

SŠ - střední škola 

TV - tělěsná výchova 

UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafarika (Založena v Košicích a do r. 1997- viz. výsledky 

 šetření, byla součástí i Pedagogická fakulta v Prešově.) 

VŠ - vysoká škola 

VŠP - Vysoká škola pedagogická v Hradci Králové  viz. výsledky šetření (V roce 2000 se 

 přejmenovala na Univerzitu Hradec Králové.) 

Z -  znak 

ZŠ - základní škola 
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