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Abstrakt

Název: Vnější motivace v plavecké výuce v České republice a Norsku.

Cíle práce: Prostudovat relevantní materiály k porovnání vnější motivace dětí 

v plavecké výuce v České republice a Norsku. Zároveň srovnat pojmy jako základní 

plavecké dovednosti, požadavky na začátečníky, pomůcky k výuce, motivaci žáků, 

hodnocení dovedností. Vyhodnocovat zejména zvláštnosti v motivaci v plavecké výuce 

a rozdíly v pojetí základních plaveckých dovedností.

Metoda: Analýza a syntéza informací získaných studováním materiálů plaveckých 

federací, plaveckých klubů a škol obou zemí. Následná komparace jejich koncepcí 

plavání.

Výsledky: Zjištění rozdílů mezi chápáním základních plaveckých dovedností a vnější 

motivace dětí v plavecké výuce v České republice a Norsku. Výsledky pomohou na 

základě poznatků ze zahraničí optimalizovat soubor základních plaveckých dovedností 

a prostředky k motivaci k plavecké aktivitě v České republice.

Klíčová slova: Plavání, základní plavecké dovednosti, vnější motivace, Česká 

republika, Norsko.



Abstract

Topic: External motivation in swimming lessons in the Czech republic and Norway.

Aims: To study the relevant materials to the comparison the external motivation of 

children in swimming lessons in the Czech republic and Norway. To compare 

definitions like basic swimming skills, requierements for beginners, lesson aids, 

person´s motivation, evaluation of skills too. To evaluate promarily the specialities in 

the motivation in swimming lessons and differences in the conception of basic 

swimming skills.

Methods: Analysis and synthesis of informations obtained by studying the materials of 

swimming federations, swimming clubs and schools of both countries. Subsequent 

comparison of their swimming conceptions.

Results: Assignment of differences between comprehension of basic swimming skills 

and external motivation in swimming lessons in the Czech republic and Norway. 

Results will help to optimise the group of basic swimming skills and instruments of 

motivation to the swimming activity in the Czech republic in terms of foreing findings.

Key words: Swimming, basic swimming skills, external motivation, Czech republic, 

Norway
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1.  ÚVOD

Dovednost plavat byla vždy v minulosti a je i v současnosti nedílnou součástí 

tělesné kultury a kultury člověka vůbec. Každá společnost dává výuce plavání místo a 

pozornost, které mu z hlediska zdravotního a společenského náleží (Motyčka, 1991).

Plavání se vyvinulo jako důležitá existenční podmínka života. Tato dovednost 

spolu s ostatními byla nutností člověka v přežití a v boji s přírodou, nepřítelem i 

v získávání potravy. Postupem času se plavání stalo v rámci tělesné výchovy 

předmětem ve škole a aktivitou pro volný čas. Významné postavení zaujímalo také 

v armádě a v přípravě námořnictva. Poznáváním účinků plavání se stalo jedním 

z nejrozšířenějších rekreačních sportů s velkým přínosem pro zdraví člověka. Člověk je 

tvor soutěživý, a proto se i plavání stalo oblastí měření sil každého jedince (Hoch, 

1991).

Plavecká výuka je dlouhodobý otevřený proces, který probíhá optimálně ve třech 

na sebe navazujících a vzájemně se ovlivňujících etapách – přípravné, základní a 

zdokonalovací, uvádí Bělková a kol. (1998). Umět plavat je základní dovednost 

moderní lidské společnosti. Ale má své vlastní specifikum. Probíhá v prostředí pro 

neplavce ne zrovna příjemném, vyvolávajícím možné nebezpečí – ve vodě.

     Hoch (1991) charakterizuje plavání jako dovednost, která se nedá jinou 

nahradit. Přispívá k upevnění zdraví, zvyšuje tělesnou zdatnost a výkonnost, dá se 

využívat od raného věku do pozdního stáří.

Plavání má nezastupitelnou úlohu z hlediska osvojování si základních pohybových 

návyků a dovedností. Jako jedna z mála pohybových činností je dostupná všem 

sociálním vrstvám obyvatelstva. Plavání je možné vykonávat od nejútlejšího dětství až 

do pokročilejšího stáří a mohou ho vykonávat i osoby, kterým nemoc nebo úraz 

pohybového aparátu znemožňují jakoukoli jinou pohybovou činnost (Turek, Ružbarský 

2001).

Plavání jako pohybová činnost může plnit úkoly spojené s prevencí zdraví. Tato 

kondiční aktivita nebo kompenzační činnost, může zprostředkovávat psychickou i 



fyzickou regeneraci. Plavecká kompetence umožňuje provádět řadu různorodých aktivit 

vázaných na vodní prostředí (Čechovská, 2006).

Bělková (1994) chápe plavání jako otázku lidských hodnot. Dovednost plavat je 

nezastupitelným způsobem lokomoce ve vodě, jenž umožňuje jedinci zachovávat a 

rozvíjet nejcennější lidské hodnoty jakými jsou život a zdraví člověka. Tato aktivita plní 

významnou společenskou funkci a jako prevence ztráty života a prostředek rozvoje 

zdraví člověka je nenahraditelnou složkou tělovýchovného i celého výchovně 

vzdělávacího procesu vůbec.

V současné době volnější přístup ke světové odborné literatuře a možnost 

seznámit se se zahraniční plaveckou výukou vedou ke kvalifikovanějšímu zamyšlení se 

nad českou didaktikou plavání (Čechovská, Jurák, 2005). V práci nabízíme srovnání 

naší základní plavecké výuky s koncepcí norského systému na stupni základního 

plavání.

     Každá země používá jiné metody, postupy, motivaci k plaveckému vzdělání, 

má jiné požadavky a cíle ve výuce plavání. Každý národ má svůj vlastní recept na to, 

jak vychovat národ plavecky gramotný. Srovnáním a analýzou koncepcí můžeme docílit 

zajímavých zjištění, možností ponaučit se, převzít pozitivní zkušenosti a tím zkvalitnit 

didaktiku plavání. Velmi důležitou součástí didaktiky je i regulace emočních stavů 

začátečníků. Zajímá nás, jak žáky motivovat, hodnotit a jak oceňovat jejich výkony, aby 

je plavání bavilo a uspokojovalo jejich potřeby.



2.  TEORETICKÁ ČÁST

2.1  Plavecká výuka v České republice

2.1.1  Organizace plavecké výuky v České republice

Organizace plaveckého sportu v Čechách se oficiálně započala 19. ledna 1919, 

kdy zásluhou významného propagátora plavání, Viléma Makovičky, byl založen první 

samostatný plavecký spolek, Československý amatérský plavecký svaz (ČSAPS). 

V roce 1920 se stal ČSAPS členem Mezinárodní plavecké federace (FINA). Zpočátku 

svaz sužovaly finanční a národnostní problémy. V roce 1933 uzavřel ČSAPS dohodu se 

Sokolem. Vývoj plavání byl také pozastaven okupací Československá v letech 1939–

1945, (Hoch, 1983). Plavecký sport je dnes organizován Českým svazem plaveckých 

sportů (ČSPS) v rámci Českého svazu tělesné výchovy. 

Plavecká výuka je zajišťována buď v plavecké škole, jakožto školském účelovém 

zařízení, u jiného subjektu nezapsaného ve školském rejstříku např. u fyzické osoby 

nebo právnické osoby provozující vázanou živnost „Poskytování tělovýchovných a 

sportovních služeb“ nebo přímo u právnické osoby, která vykonává činnost základní 

školy, pokud tato právnická osoba vlastní či spravuje plavecký bazén (60).

Asociace plaveckých škol (APŠ) vznikla jako náhrada dřívějších středisek 

plavecké výuky. Představila nový systém organizace plavecké výuky a od počátku 

usilovala o zařazení plavecké výuky do školních osnov. Žák ZŠ se v současnosti

zúčastní, v rámci povinné tělesné výchovy, plavecké výuky ve dvou po sobě 

následujících ročnících 1. stupně, a to v rozsahu nejméně 20 hodin v jednom ročníku, tj. 

40 h za školní docházku. V současné době je v České republice asi 120 plaveckých škol, 

z nichž 80 je členem Asociace plaveckých škol (Sůvová, 1998). 

Plavecké školy jsou  zařízení účelově zřizovaná v krytých plaveckých bazénech 

k výuce plavání žáků základních škol v rámci povinné tělesné výchovy, což je jejich 

hlavní náplní, ale provádějí také další služby pro předškolní zařízení, školy a veřejnost. 

Poskytováním těchto služeb zajišťují  plnění vyhlášky o základní škole č.291/1991 Sb. 

ze dne 14. června 1991, § 9, odst.4, kde se říká, že škola organizuje plavecký výcvik a 



jeho program schvaluje ředitel školy. V České republice je tedy plavecká výuka 

povinnou součástí tělesné výchovy na prvém stupni základních škol a jako rozšiřující 

učivo na vyšším stupni základních škol, a proto je nutno se řídit učebními osnovami pro 

1 až 9. ročník, vzdělávací program Základní škola. Osnovy byly schváleny MŠMT ČR 

dne 30. dubna 1996 pod č.j. 16 847/96-2 s platností od 1. září 1996 (Lerchová, 2003).

Pro výuku plavání je třeba volit odpovídající organizační formy výuky. Čechovská 

(2002) definuje tyto formy: individuální, skupinovou a plavání dětí s rodiči. 

V přípravné plavecké výuce, ve fázi adaptace na vodní prostředí a osvojování si 

základních plaveckých dovedností může být nevýhodou skupinový způsob vedení 

výuky, který nemusí vždy respektovat zvláštnosti jednotlivců při osvojování dovedností. 

Individuální plavecká výuka je u nás stále méně běžná. Chybně nebo nedokonale 

zvládnuté základní plavecké dovednosti mohou negativně ovlivnit proces učení 

jednotlivých plaveckých technik v následném období (Pokorná, 2007).

2.1.2  Obsah a cíle plavecké výuky

Hlavním cílem plavecké výuky podle Bělkové (1994) je naučit neplavce plavat 

jedním plaveckým způsobem a vytvořit předpoklady pro nácvik dalších způsobů. Je 

důležité umožnit jedinci využívat plavání jako prostředku k realizaci různých činností. 

Obsah výuky plavání v sobě zahrnuje 3 základní sféry: výuku pohybových dovedností, 

rozvoj pohybových schopností a oblast výchovného působení. Neplavec si osvojuje 

speciální poznatky a vědomosti týkající se hlavně účinků různých kvalit vodního 

prostředí. Plavecký výcvik přispívá k rozvoji funkční zdatnosti, výkonnosti a odolnosti 

jedince a rozvíjí tzv. „cit pro vodu“. Podporuje morálně volní vlastnosti jako 

houževnatost, cílevědomost, schopnost překonávat překážky, kázeň, sebeovládání a 

sebedůvěru.

Cílem plavecké výuky podle Čechovské (2006) je osvojit si takovou kvalitu 

komplexní plavecké dovednosti, která zajistí bezpečné zvládnutí vodního prostředí také 

v nepříznivých podmínkách, do kterých se jedinec může často dostat. Je důležité 

zaměřit se jak na plaveckou lokomoci tak i na další prvky související s bezpečným 

pobytem a pohybem ve vodě, např. bezpečný vstup do vody, zvládnutí nečekaného pádu 



do vody a následné orientace pod hladinou, zvolení vhodné polohy či zaujmutí relaxační 

(odpočinkové) polohy ve vodě. Zaměřujeme se i na dovednosti umožňující další využití 

plaveckých aktivit k udržení zdraví, rozvoji kondice či jako prostředků regenerace.

Plavání představuje určitou životní hodnotu trvalého charakteru, která se různým 

způsobem podílí na obohacení lidského života (Preislerová, 1987). 

Bělková (1994) chápe proces výuky plavání jako specifický druh 

psychomotorického učení, jehož podstatou je adaptace člověka na vodní prostředí. 

Výuka plavání klade značné požadavky na funkční stav centrální nervové soustavy 

dítěte a to jak ve smyslu psychického vyrovnání se s vlastnostmi vodního prostředí, tak i 

na rozsah a kvalitu koordinačních schopností. Předpoklady pro zvládnutí cíle plavecké 

výuky jsou: přiměřená adaptace na vodní prostředí a schopnost reprodukce pohybových 

vzorců plavecké techniky. Plavecká výuka je permanentní otevřený proces vytváření 

plaveckých dovedností s úkoly, kterým odpovídají dílčí etapy výuky – přípravná, 

základní a zdokonalovací.                            

Hlavním cílem plavecké výuky je naučit neplavce plavat jedním plaveckým 

způsobem a vytvořit předpoklady pro nácvik dalších způsobů (Ružbarský, Turek, 2001). 

Ze studia mnoha zdrojů můžeme říci, že současný svět zahrnuje plavání do 

základních pohybových dovedností. Je to obecný předpoklad v každé společnosti, jako 

umění číst, psát a počítat. Dovednost plavat je jednou z životně důležitých aktivit jako 

prevence ztráty života. V České republice ale žije stále mnoho lidí, řadících se mezi 

neplavce nebo velmi špatné plavce. Kontakt s vodním prostředím pro ně znamená 

smrtelné nebezpečí. To se zvyšuje především u mládeže a dětí, jejichž aktivity jsou 

často provozovány v blízkosti vodních toků nebo ploch. Nevinná hra se může změnit 

v boj o záchranu lidského života. 

Plavání je výborným způsobem k udržení a zvýšení tělesné zdatnosti a zlepšení 

mentální hygieny. Nenaleznete šetrnější způsob pohybové aktivity vzhledem k vašemu 

tělu. 

Faktory ovlivňující efektivitu zpracovává např. Bělková (1994) nebo Čechovská 

(2006), v přehledu viz obr. č. 1.



Obr. č. 1: Faktory ovlivňující efektivitu plavecké výuky (upraveno podle Bělkové, 
1994, Čechovské, 2006)

Odborné znalosti – plavání
                                                    Pedagogické dovednosti
                                                    Osobnostní charakteristiky
                                                    Organizační schopnosti

                                                       Věkové zvláštnosti
                                                     Osobnostní charakteristiky
                                                     Vztah k vodě
                                                     Pohybová zkušenost, docilita

                                                            Organizační formy – délka, frekvence lekcí
                                                     Velikost skupiny na jednoho učitele
                                                     Obsah – program učiva, rozvržení atd.
                                                     Postupy, metody

                                                          Prostředí bazénu – velikost, hloubka vody
                                                     Vlastnosti vody – teplota, chemická úprava
                                                     Pomůcky – vhodnost, pestrost
                                                     Zázemí - motivace

Pojem plavání je využíván pro velmi rozmanité pohybové aktivity. Plavání je 

vnímáno jako např. primárně jako sport, pod plaváním je často zahrnuta rekreační 

činnost, koupání, stejně jako poměrně velmi specializované oblasti jako např. 

hydrokinezioterapie apod. Na obrázku č. 2 uvádíme schématické rozdělení pohybových 

aktivit ve vodě, které jsou v běžném jazyce často zahrnovány pod termín plavání.

UČITEL 
PLAVÁNÍ

NEPLAVEC, 

ZAČÁTEČNÍK

ORGANIZACE

FORMY



Obr. č. 2: Schéma pohybových aktivit ve vodě (upraveno podle Čechovské, 2006)

2.1.3  Etapy procesu plavecké výuky

Plavecká výuka je dlouhodobý proces, který probíhá ve čtyřech na sebe 

navazujících a vzájemně se ovlivňujících etapách:

 Přípravná plavecká výuka

 Základní plavecká výuka

 Zdokonalovací plavecká výuka

 Aplikované plavání.

Sportovní plavání

Dělením procesu plavecké výuky se zabývá např. Čechovská (2006), v přehled viz 

obrázek č. 3.

Nesoutěžní formy plavání
       kondiční plavání
      zdravotní plavání
     záchranné plavání
      rekreační plavání
          aqua-fitness

Soutěžní formy plavání
                                  sportovní plavání
                                   plavecké sporty
                                plavání s ploutvemi
                         víceboje s plaveckou částí
                         (moderní pětiboj, triatlon)

               Plavání jako předpoklad dalších       
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Obr. č. 3: Schématické dělení procesu plavecké výuky (upraveno podle Čechovské, 
2006)

2.1.3.1  Přípravná plavecká výuka

Čechovská, Jurák (2005) dělí přípravnou etapu organizačně na několik částí:

- „plavání“ v kojeneckém věku formou plavání dětí s rodiči, 

- „plavání" v batolecím věku formou plavání dětí s rodiči nebo skupinové výuky,

- přípravnou plaveckou výuku předškolní plavání formou plavání dětí s rodiči nebo 

skupinové výuky,

- přípravnou plaveckou výuku jako součást základní plavecké výuky ve školním nebo 

dospělém věku.

Přípravnou plaveckou výuku lze dělit na dvě fáze. Starší literatura uvádí první fázi 

jako seznamování s vodou (Preislerová, 1987), novější literatura jako adaptaci na 

podmínky plavecké výuky, které zahrnují adaptaci na vodní prostředí, ale i prostředí 

bazénu, sociální skupiny, učitele atd. (Čechovská, 2006; Pokorná, 2007).

Druhou fázi představuje zvládnutí základních plaveckých dovedností.

"Kojenecké plavání" je označení pro pohybové činnosti ve vodě nejmenších dětí, 

zpravidla nejen kojenců do 1 roka, ale i o něco starších dětí. Obsahem jsou aktivity 

spojené s polohováním ve vodě, s navozováním spontánní plavecké motoriky a 

s nácvikem základních plaveckých dovedností nejmenších dětí. V České republice dnes 

již existuje bohatá síť poskytovatelů služeb v této oblasti, tzv. baby klubů. „Kojenecké 

Plavecká výuka
přípravná
základní

zdokonalovací

Aplikované plavání Sportovní plavání



plavání“ je velice účinné při rehabilitaci batolat. Prostřednictvím aktivit ve vodě 

můžeme ovlivňovat celkově i v dílčích aspektech psychomotorický vývoj dítěte 

(Čechovská, 1999).

Hochová (1998) vnímá význam kojeneckého plavání především v oblasti vlivu na 

zdraví dítěte, v celkovém prospívání, psychice, citového, emočního, motorického 

vývoje dítěte. Zřejmý je též rehabilitační význam, pozitivní vliv na nácvik plavecké 

lokomoce, vliv na záchranu lidského života, možnost ovlivňovat plaveckou 

negramotnost. 

Z plaveckého hlediska spatřujeme pod „kojeneckým plaváním“ převážně 

spontánní pohybovou aktivitu dítěte ve vodě. Pro výuku s nejmenšími je třeba volit 

vhodný obsah, ale i vhodné organizační formy a metody. Ideální formou je individuální 

výuka nebo plavání dětí s rodiči. Tato organizační forma je v zásadě individuální, ve 

smyslu učící se dvojice: rodič (učitel) – dítě a je současně i skupinová, protože souběžně 

probíhá výuka dvojice ve skupině. Výuka je řízena jedním pedagogem, zpravidla

z okraje bazénu, ale i z vody, kde může předvést ukázku nebo způsob dopomoci. 

Smyslem „kojeneckého plavání“ je vytváření podmínek k pohybovým projevům 

kojenců, v podněcování a rozvoji těchto projevů příjemnou pohybovou aktivitou. Cílem 

je naplnění možností, které jsou dětem více či méně geneticky dány, a které by se 

nemusely zcela rozvinout při nevhodném preferování pouze péče o biologické potřeby 

dítěte (Čechovská, 2002).  

Fáze adaptace na vodní prostředí a fáze zvládnutí základních plaveckých 

dovedností je organizována mateřskými školami nebo rodinou. Cílem je zadaptovat dítě 

na vodní prostředí, naučit ho základním plaveckým dovednostem a prvkům 

záchranného plavání – sebezáchrana (Čechovská, Jurák, 2005). 

Podle Bělkové (1994) je úkolem přípravné etapy adaptace smyslových orgánů na 

kvality nezvyklého prostředí. Dominantní složkou činnosti je individuální vyrovnání se 

neplavců s prostředím, které zpravidla plní úlohu negativního situačního faktoru, který 

může vyvolat útlum pozornosti a aktivity a také obranné reakce. Osvědčeným 

prostředkem této etapy jsou především hry a cvičení cílově zaměřená na rozvoj 

rovnováhy a orientace ve vodě i citu pro vodu. Optimální je návaznost individuální 



přípravy dítěte do dvou let v rodině na organizovanou výuku ve spolupráci rodiče –

instituce („plavání dětí s rodiči“) do čtyř let a plaveckou přípravu v mateřské školce 

v pěti letech.

Úkolem cvičitele je probudit u dětí kladný vztah k vodě prostřednictvím různých 

her, říkanek a pozitivního přístupu k dítěti. Nutná je přítomnost pedagoga u dětí ve 

vodě. Ty pak ztrácejí obavy, jsou klidnější a lépe vnímají zadávané úkoly. V hojné míře 

by zde měly být užívány pomůcky, hračky, zkrátka vše co může děti oprostit od 

negativních pocitů. Jde především o hry ve vodě, které mají vyvolat radost z pohybu. 

Etapa by měla proběhnout v předškolním věku, je ale také nezbytným předpokladem 

výuky i starších neplavců (Preislerová, 1987). 

Úkolem přípravné etapy je osvojení základních plaveckých dovedností, které je 

předpokladem následného nácviku plavecké lokomoce. V praxi se jednotlivé dovednosti 

vzájemně prolínají, podmiňují, v pohybovém projevu se často spojují. 

Čechovská (2002) rozlišuje 5 skupin základních plaveckých dovedností:

1. Plavecké dýchání.

2. Plavecké splývání.

3. Zvládnutí zanoření a orientace pod hladinou.

4. Vstup, pády a skoky do vody.

5. Záběrové dovednosti, rozvoj pocitu vody.

2.1.3.2  Základní plavecká výuka

V základní etapě jde o motorické učení, jehož cílem je naučit děti alespoň 

jednomu plaveckému způsobu na takové úrovni, aby člověk zvládl vodní prostředí 

v jednoduchých podmínkách (Hoch, 1983). 

V této etapě motorická složka adaptace nabývá převahy, neboť didaktickým 

úkolem je zvládnout pohybovou strukturu jednoho plaveckého způsobu, event. 

základních prvků způsobů dalších. Jde především o nácvik plavecké motoriky, která je 

projevem koordinace senzomotorických a vegetativních funkcí ve vodním prostředí. 

Všechna pedagogická činnost se váže na nutnost soustavné stimulace a motivace dětí. 



Potřeba průběžného, především kladného hodnocení, je hnacím motorem (Bělková, 

1994).

Čechovská, Jurák (2005) zahrnují do této etapy rozvoj základních plaveckých 

dovedností, nácvik lokomoce jednou plaveckou technikou a nezapomínají ani na 

důležité prvky záchranného plavání. Etapě dominuje skupinová výuka v předškolním 

nebo mladším školním věku. 

V této etapě je rozhodující zvolit první plavecký způsob, který se děti budou učit. 

V minulosti bylo tradicí učit jako první způsob prsa, avšak postupem času cvičitelé 

zjistili, že je tento způsob velmi náročný na souhru pohybů paží a nohou. Přešlo se 

k nácviku způsobu kraul nebo znak a v současné době záleží jen na samotném cvičiteli, 

který způsob určí za první nacvičovaný.

2.1.3.3  Zdokonalovací plavecká výuka

Tato etapa předpokládá alespoň částečné zvládnutí jednoho plaveckého způsobu. 

Úkolem je zpřesňování pohybů, které se týkají korekce pohybů jednotlivých segmentů i 

celé souhry, hlavně jejich prostorových i časových parametrů a osvojování si dalších 

plaveckých dovedností a způsobů. Významnou roli hraje i rozvoj tělesné zdatnosti,

především rozvoj vytrvalostní plavecké výkonnosti. Pohyby se ekonomizují a zpřesňují, 

probíhají bez účasti vědomí. Plavání se uskutečňuje i ve ztížených podmínkách a 

objevují se zde i prvky záchrany tonoucích. Věkově se tato etapa týká dětí staršího 

školního věku a výše (Bělková, 1994).

Čechovská, Jurák (2005) charakterizují tuto etapu jako rozvoj dílčích plaveckých 

dovedností a další plavecké techniky. Opět se zde objevují prvky záchranného plavání a 

bere se ohled též na kondiční význam plavání. 

Cílem je dosažení komplexní plavecké dovednosti, se zařazením nácviku prvků 

záchranného a kondičního plavání, s možností využití i prvků plaveckých sportů a 

zdravotního plavání (Čechovská, 2003).

Úkolem zdokonalovací plavecké výuky je zdokonalit plavání na takovou úroveň, 

aby se plavec dovedl vyrovnat i s obtížnějšími překážkami vodního prostředí, aby 



odstranil případné chyby, aby získal plavecké dovednosti v jiných způsobech plavání a 

naučil se záchraně tonoucích (Hoch, 1983).

2.1.4  Vyučovací postupy a metody ve výuce plavání

2.1.4.1  Vyučovací postupy

Podle názoru Svozila (2001) jsou současné moderní koncepce vyučování 

zaměřené především na žáka, na jeho samostatné učení, na přenesení učebních cílů na 

žáky, kteří se zároveň mohou podílet na volbě obsahu a formě vyučování. Úkolem je 

připravit žáka na měnící se sociální podmínky a pozitivně ovlivnit „volbu“ životního 

stylu. Vyučovací přístupy (postupy) jsou základním činitelem úspěšnosti motorického 

učení. Ve volbě didaktického postupu se při osvojování pohybové dovednosti projevuje 

strukturální aspekt osvojovacího procesu. Sledujeme zde dva poměry. Je to především 

poměr  plasticity (variabilita, otevřenost) a automatičnosti (návykovost, uzavřenost) a 

poměr složky dovednostní, schopnostní a vědomostní. Základní didaktické postupy 

chápeme jako relativně stále prvotní uspořádání didaktického obsahu, činnosti učitele, 

činnosti žáků i vyučovacích podmínek, směřující k vytyčenému cíli. Jednotlivé 

vyučovací postupy využívané v plavání jsou: komplexní, analyticko – syntetický, 

induktivní a deduktivní. 

1. Komplexní postup

Komplexní postup se užívá při nácviku cvičení, která se vyznačují jednoduchostí, 

mají přirozený charakter a bylo by nadbytečné je dále rozkládat. Ve vztahu k věku je 

komplexní postup základním u předškolních dětí, neboť vnímají globálně a obtížně 

přijímají učivo jinak než v komplexní podobě (Rychtecký, Fialová, 2000).

Tento postup vychází z celkové podoby pohybové činnosti bez rozkládání na 

jednotlivé části. S úspěchem ho lze využít u kontinuálních či cyklických činnostech jako 

např. při osvojování plaveckých způsobů. Vycházíme z co nejjednodušší pohybové 

struktury a co nejjednoduššího pohybového průběhu (Svozil, 2001).

Bělková (1994) uvádí, že při ukázce a prvních pokusech neplavců o reprodukci 

nezdůrazňujeme podrobnosti. Jde především o zvládnutí pohybu v jeho základní podobě 

bez nároků na přesnost. 



Čím nižší věk, tím častěji se metodické kritérium „v celku“ používá. Učení 

pohybové dovednosti v celku však může představovat zvýšené nároky na učitelovu 

diagnostickou činnost i na samotné provedení žákem. Doporučené principy nácviku 

plaveckých dovedností v celku jsou: 

- V průpravných cvičení zdokonalit základní pohybové dovednosti.

- Určit hrubou podobu celistvé dovednosti.

- Volit individuálně zaměřená doplňující cvičení ke zdokonalení hrubé podoby 

plavecké dovednosti a postupně ji přibližovat k požadované konečné formě.

- Zaměřovat se více na klady prováděné plavecké dovednosti než na chyby.

- Při nácviku respektovat věk cvičenců a jejich požadovanou úroveň. (Svozil, 

1999).

2. Analyticko – syntetický postup

Analyticko - syntetický postup se využívá u vyspělejších žáků, kteří jsou 

připraveni analytickou formu učiva přijímat. S úspěchem se aplikuje v nácviku 

složitých a obtížných pohybových struktur, které si žáci nemohou osvojit naráz, ale 

postupně (Rychtecký, Fialová, 2000).

Tento vyučovací postup vychází z rozložení pohybového celku na dílčí pohybové 

úseky a jejich následného skládání. Rozklad pohybového celku vyžaduje co nejmenší 

narušení pohybové struktury a pohybového průběhu tak, aby nedocházelo k problémům 

při následné syntéze (Svozil, 2001).

Je třeba se vyhnout mechanickému pojetí a uvědomit si, že celek je kvalitativně 

odlišná struktura než součet jeho jednotlivých částí (Bělková, 1994).

Z jednotlivých částí vytváříme jednoduchou variantu celistvé dovednosti. Toto 

metodické kritérium používáme zejména při složitých pohybových činnostech, které 

nelze nacvičovat ihned v celku (Svozil, 1999).

3. Induktivní postup

Induktivní postup chápeme jako přístup k učivu, činnosti učitele, činnosti žáků i 

podmínkám, je charakterizovaný přechodem od individuálního provedení, jednotlivých 

faktů k obecným závěrům, k optimálnímu provedení. Dominujícím činitelem v průběhu 



učení je žák, kterému je umožněno samostatně pracovat nad problémy vlastním tempem 

a rozvíjet svou fantazii. Tento postup nejvíce využíváme v problémově či kreativně 

orientovaném vyučování (Svozil, 2001).

Induktivní (problémový) způsob se uplatňuje v základní a zdokonalovací etapě, 

kde jsou již vytvořené předpoklady na osvojení si plaveckého pohybového návyku 

(Jursík, 1990).

4. Deduktivní postup

Dominujícím činitelem deduktivního postupu je učitel, i když aktivita žáků je 

nezbytnou podmínkou. Charakteristický je přechod od obecně uznávaného, 

optimálního, nejlepšího provedení k individuálnímu provedení, individuální „technice“ 

(Svozil, 2001). 

V literatuře hojně doporučovaný komplexní vyučovací přístup v plavání není 

v praxi adekvátně využíván. Pro „starší neplavce a mládež“ doporučuje Hoch (1987) 

„metodu smíšenou“, která je založena na „nacvičování souhry hned po částečném a 

neúplném procvičení dílčích pohybů s postupným zdokonalováním dílčích pohybů a 

jejich souhry.

Vyučovací přístupy v plavecké výuce vycházejí především ze strategie analyticko 

– syntetického postupu. Didaktika plavání je nejčastěji spojována s přesným popisem 

techniky plaveckého způsobu s následným rozkladem (analýzou) celkového pohybu na 

jednotlivé části, jejich postupným nácvikem a syntézou v celek (Svozil, 2001).

Bělková (1994) u analyticko – syntetického postupu rozlišuje následující základní 

strukturu: 

1. Výklad, ukázka plaveckého způsobu a jeho prvků.

2. Pohyb dolních končetin: 

             a) na suchu: ve vzporu sedmo na zvýšené ploše,

                                         : v lehu vpředu na zvýšené ploše,

                                         : ve vzporu sedmo na okraji vodní plochy atd.

                      b) ve vodě: v klidu – oporou a závěsem o stěnu bazénu (žlábek),

                                                     - ve vzporu ležmo vpředu (u znaku vzadu),



                                      : v pohybu – ve splývavé poloze, s tažením tyčí, s plaveckou 

deskou.

3. Pohyb horních končetin:

                      a) na suchu: v předklonu ve stoji rozkročném – 1 paže (kraul), obě paže, 

             b) ve vodě: v klidu – ve stoji na mělčině jako na suchu, ve dvojici, 

                             : v pohybu - chůze nebo poskoky v důsledku záběru paží,

                                            - ve splývavé poloze s dopomocí,

     - ve splývavé poloze samostatně na krátkou vzdálenost

      - s pomocí tzv. „piškotů“.

4. Souhra – ve vodě bez dýchání, 

                            - s občasným nádechem,

                            - ve vodě s pravidelným dýcháním.

5. Dýchání – a) nácvik na suchu s pohybem paží,

                                b) nácvik ve vodě – samostatně u opory,

   - s pohybem paží na místě,

   - nepravidelné dýchání v souhře,

   - pravidelné dýchání jako součást souhry.                 

Svozil (1999) podporuje též nácvik po částech za přímého a jednostranného řízení 

učitelem. Odlišně od Bělkové chápe jednotlivé dílčí kroky:

- základní plavecké dovednosti (adaptace na vodní prostředí, splývání, ponoření 

obličeje, vydechování do vody, orientace pod hladinou, potápění),

- osvojování plaveckých pohybů nohou,

- osvojování plaveckých pohybů paží a správného dýchání,

- souhra, tj. skládání osvojených dílčích činností.

2.1.4.2  Vyučovací metody

Vyučovací metoda z pedagogického hlediska znamená záměrné, plánovité 

uspořádání učiva, vyučovacích činností učitele a učební činnosti žáka tak, aby vzhledem 

k spolupůsobícím podmínkám, byl co nejefektivněji dosažen cíl vyučování. K analýze 

vyučovacího procesu používáme metody motivační, expoziční, fixační a diagnostické 

(Rychtecký, Fialová, 2000). Autoři definuje jednotlivé metody následovně:



Motivační metody jsou záměrné, dlouhodobé i situační zásahy do motivační 

struktury jedince a existují tyto druhy:

: Individuální přístup – zajímáme se o hlavní biologicky a sociálně determinované 

potřeby jedince, mohou jej využívat ti cvičitelé a učitelé, kteří již delší dobu děti 

vyučují a znají jejich potřeby, aspirace a možnosti, tento přístup se používá u slabších 

nebo talentovaných jedinců.

: Typologický přístup - vychází z předpokladu motivační a hodnotové homogenity 

skupiny, zdůrazňuje motivy a hodnoty, typické dětem daného věku, pohlaví, aj. 

: Topologický přístup - je kombinací obou předchozích přístupů a je nejoptimálnější. 

Skladba učebního programu a jeho cíle mají potencionální možnosti uspokojovat více 

sociálně i biologicky determinovaných potřeb, zájmů a hodnot. Každý jedinec má 

možnost se k některému z nich přiklonit a identifikovat se s ním. Tento přístup 

posiluje sebedůvěru, překonávání vlastních nedostatků.

Cílem expozičních metod je zajistit předání obsahu učiva žákovi učitelem. 

Z těchto metod se v plavecké výuce používají: 

: metoda popisu, jejím cílem je utváření a zpevňování pojmů, odborné terminologie,

: metoda výkladu, která je spojená s aktivní tvorbou představy pohybové činnosti,

: metoda vysvětlení, která dává odpověď na otázku „jak se konkrétnímu učivu učit?“

: metoda ukázky, umožňuje žákovi vnímat časoprostorovou a dynamickou složku 

pohybu.

Podstatou fixačních metod je procvičování, upevňování a zdokonalování již 

nacvičeného učiva. Jejich cílem je odstraňování souhybů, zpřesnění rytmu, zlepšení 

kinestetické kontroly prováděných pohybů, optimalizace úsilí při provádění pohybů či 

vytvoření účinného systému autokontroly. 

Diagnostické metody slouží k hodnocení a kontrole dosažených výsledků. 

Čechovská (2002) poukazuje na zvláštní metody využívané ve výuce plavání. 

Jedná se o metodu cvičení na suchu, která se využívá pro demonstraci základní 

struktury nebo dynamiky záběrových pohybů. Začátečník si na suchu může lépe 

uvědomit výchozí polohu, průběh pohybu. Základní polohu volíme tak, aby se co 

nejvíce blížila poloze ve vodě. Cvičení nepřeháníme, neusilujeme o dokonalé 



provedení. Další zvláštní metodou je využívání nadlehčení. Vhodné nadlehčovací 

pomůcky jsou ty, které připevňujeme začátečníkovi na tělo, především se jedná o 

bederní pás. Jiné pomůcky aplikující s na tělo začátečníka již mají různé nedostatky 

(nafukovací kruh, vesty, rukávky, aj.). Využívat nadlehčovací pomůcky bychom neměli 

v případě úpravy psychického stavu, aby se dítě nebálo. Může dojít k psychické fixaci 

dítěte na pomůcku a o to neusilujeme. 

Bělková (1994) dává důraz na následující vyučovací metody:

: Metoda slova – cvičitel musí disponovat vyjadřovacími schopnostmi na patřičné 

úrovni, s tím souvisí též akustika bazénů, která je v bazénech často velmi špatná. 

V průběhu výuky postupně omezujeme slovní pokyny na dohodnuté akustické či 

optické signály, na které si děti rychle zvyknou.

: Metoda ukázky je nezbytným předpokladem pro vytvoření pohybové představy u dětí i 

u dospělých. Ukázka musí být správná a názorná, provedená pomalu. 

: Metoda opakovaných cvičení – časté a soustavné opakování pohybu je předpokladem 

vytvoření pohybového návyku v plavání.

: Metoda cvičení na suchu má funkci přípravnou, která plní úlohu zahřátí organismu a 

jeho přípravy na pohybové úkoly. Rozvíjející cvičení mohou významně ovlivnit 

průběh osvojování si plaveckých pohybů. Musíme ale zdůraznit, že nácvik pohybů na 

suchu má pouze pomocný charakter. Na suchu se nikdo plavat nenaučí!

2.2  Plavecká výuka v Norsku

2.2.1  Organizace plavecké výuky v Norsku

Norský plavecký svaz (NSF – Norges Svommeforbund) byl ustanoven 19. srpna 

1910. NSF se skládá  z 1 centrální organizace, 19 oblastí a 240 členských klubu a v roce 

2003 měl 41 620 členů. NSF má návaznost na Norský sportovní svaz (NIF), 

Mezinárodní plaveckou federaci (FINA), Evropskou plaveckou ligu (LEN), Norskou 

plaveckou federaci (NSFA) a podřizuje se zákonům a regulím těchto svazů. NSF může 

jako jediná organizovat plavecký sport v Norsku (59).



Výuka plavání ve školách vychází z požadavků Učebního plánu z roku 1997 (L-

97) a Učebního plánu pro střední a vysoké školy (2006) oceňující výkony v plavání, 

záchranné plavání a rozvoj odvahy různými kritérii dovedností, jejichž autorem je 

Norská plavecká federace. Uskutečněním testů, které zahrnují jednotlivé plavecké 

známky, se sleduje splnění záměru Učebních plánů. Všechny školy se řídí těmito 

normami a mají za úkol postarat se o to, aby se všichni žáci stali plavecky gramotnými 

při výstupu ze 4. třídy základní školy. V plánech stojí, že každý žák se musí rok cvičit 

v tom, aby byl schopen bezpečného pobytu ve vodě a byl schopen zachránit sám sebe 

v případě nouze. Měl by také znát principy první pomoci a prokázat svou schopnost 

provedení dýchání z úst do úst (54; 61).

2.2.2  Obsah a cíle plavecké výuky

Motto Norského plaveckého svazu zní: „Každý Nor plavec, každý plavec 

záchranář“. Plavání by se mělo stát nejvíce rozvíjejícím se sportem v Norsku. „Plavání“ 

zahrnuje jakožto odvětví NSF plavání, skoky do vody, vodní pólo, synchronizované 

plavání a soutěže masters. Mezi další pododvětví patří kojenecké plavání, plavecká 

výuka dětí a dospělých, pohyb ve vodě s udělováním známek a gymnastika ve vodě. 

NSF vyzdvihuje několik hodnot, kterými vyjadřuje svůj pohled na osobu plavce: 

Cílevědomý  (Grensesprengende), 

Hravý             (Lekende),

Zodpovědný   (Ansvarlig),                    = „RÁD VE VODĚ“ („GLAD I“ VANN)

Odvážný         (Dristig), 

Socializovaný (Inkluderende) 

Norský plavecký svaz je organizace, která má za úkol podporovat všechny 

občany, kteří chtějí provádět pohybové aktivity ve vodě dle svých přání a potřeb. NSF 

by měla plnit funkci pozitivní pobídky pro jednotlivce i celou společnost a měla by být 

vůdčím svazem pro organizování plaveckých aktivit a vodního záchranářství. Práce 

NSF se vyznačuje zásadami dobrovolnosti, demokracie, loajality a rovnocennosti.

NSF ukazuje cíle pro celou společnost: 



- Dělat vše pro to, aby došlo ke snížení počtu utonulých v Norsku a aby každý Nor 

uměl plavat a cítil se ve vodě bezpečně.

- Zvýšit nábor nových členů do plaveckého sportu, cílem je mít v roce 2010 až 50 000 

členů.

- Umožnit volný přístup všem členům NSF do plně vybavených plaveckých zařízení, 

týkajících se zvláště členů ve věku po 25. roce života.

- Rozvíjet koncept „Norské plavecké školy“ pro kvalitní plaveckou výuku 

v plaveckých klubech.

- Nabídnout atraktivní a zdravé pohybové aktivity i pro nečleny NSF (59).

Každý rok utone v bazénech a vodách mnoho koupajících se dětí i dospělých. 

Podle NSF se lze tomuto neštěstí možná vyhnout právě výukou plavání a není lepšího 

místa k výuce než ve školách. Tato výuka také vede k základním cílům výuky plavání 

vycházející z Učebních plánů. Jedinec by měl být schopen zachránit sám sebe, měl by 

umět uplavat určitou vzdálenost v případě, že se nečekaně ocitne ve vodě. Měl by být 

klidný, zachovat chladný rozum, zvážit situaci a poté zvolit správné rozhodnutí k vlastní 

záchraně. Federace zastává myšlenku, že jedinec, který podstoupí zácvik v optimálně 

chladné vodě možná neutrpí šok v případě pádu do jezera nebo řeky a dokáže 

kontrolovat a zaktivizovat dovednosti a vědomosti. Je připraven, že se může ocitnout ve 

vodě oblečený a v nepříjemném prostředí okolí, s vlnami či prouděním. Je také důležité 

zprostředkovat dětem takovou výuku, ve které by pochopili rozdíl mezi plaváním 

v krytém bazénu či v jezeru nebo řece (54). 

Výuka plavání podléhá přísným požadavkům na organizaci. Efektivita 

provozování pohybových aktivit ve vodě závisí na těchto faktorech: 

 Jak je využitelný konkrétní bazén?

 Jak velkou část bazénu máme k dispozici?

 Jaká je velikost skupiny a úroveň dovedností jednotlivců?

 Jaké jsou cíle programu?

 Jaká je akustika bazénu? Jak organizovat skupinu, aby každý slyšel, co se říká?

 Jaká je hloubka a teplota vody v bazénu?

 Jaké pomůcky cvičitel využívá ve výuce? 



V průběhu vyučování se používá mnoho forem organizace. Ty rozhodují o 

optimálním plnění cílů. S dobrou organizací má instruktor:

 mít přehled nad všemi žáky,

 dosáhnout vytyčeného cíle svými instrukcemi,

 zajistit bezpečnost ve skupině,

 zvyšovat zátěž (54).

Na obrázku č. 4 uvádíme schématické rozdělení pohybových aktivit ve vodě v 

Norsku.

Obr. č. 4:  Pohybové aktivity ve vodě

2.2.3  Etapy procesu plavecké výuky

Norská plavecká federace obecně dělí plaveckou výuku do 8 let následovně:

1. Aktivita až do fáze „baby-plavání“ – této fázi odpovídá věk 0 – 2 roky.

2. Předškolní plavání – věk 3 – 5 let.

3. Výuka plavání – věk 5 – 8 let (56).

Rozdělení etap plavecké výuky v Norsku můžeme vidět na obrázku č. 5. 

Plavání jako sport
Plavání

Skoky do vody
Synchronizované plavání

Vodní pólo
Masters 

(Plavání či Skoky nad 25 let)

Ostatní formy plavání

Vodní gymnastika

Plavání dospělých/

/Kondiční plavání



Obr. č. 5: Etapy plavecké výuky

Výuka způsobu prsa jako prvního není již po dlouhá léta používána. Jako první 

plavecký způsob se obvykle učí základní forma kraul nebo znak, nebo jednoduchý znak. 

Postup je následující:

1. Zvykání si na vodu, překonání strachu z vody.

2. Potápění hlavy pod hladinu, zadržení dechu, rytmické dýchání.

3. Vznášení (floating) se na prsou a na zádech.

4. Splývání vpřed, také se základním pohybem nohou (kopání).

5. Základní pohyby paží u způsobu znak nebo kraul.

6. Souhra kraul nebo znak, dýchání.

Od těchto prvků postupují k nácviku prsou, motýlka, ke skokům z prkna, k 

ploutvové práci paží, záchrannému plavání atd. (57).

Baby-plaváním se rozumí plavání dětí ve věku 0-2 let společně s alespoň jedním 

z rodičů či rodinných příslušníků. Rodiče jsou za své dítě zodpovědní, spolupracují 

s ním a poslouchají rady a pokyny od cvičitelů. Hlavním cílem výuky je dosáhnout 

toho, aby se dítě cítilo bezpečně a nezávisle ve vodním prostředí nehledě na hloubku či 

teplotu vody. Dílčím cílem je získání větší časové rezervy na záchranu dítěte v případě 

jeho pádu do řeky či do jiné vodní plochy a to v tom smyslu, že kojenec bude schopný 

alespoň trochu reagovat na ocitnutí se ve vodě, např. jednoduchými pohyby paží a 

Nad 8 let:
Etapa motorického učení

Základní trénink
Rozvíjející trénink
Vrcholový trénink

Do 8 let:
Baby-plavání

Předškolní plavání
Výuka plavání

Plavání dospělých



nohou. Mezi hlavní důvody proč navštěvovat hodiny baby-plavání je: radost spojená 

s pobytem ve vodě, možnost zapojení se celé rodiny, aktivita a relaxace pro děti i 

rodiče, ve vodě se děti mohou pohybovat volněji než na suchu. Kromě významu 

fyziologického vnímáme i význam psychologický ve smyslu setkávání se s novými 

lidmi, výměn názorů a zkušeností. Baby-plavání je dobrá příležitost pro celou rodinu 

provádět aktivitu ve vodě. S výukou se obvykle začíná v 6. – 8. týdnu věku dítěte nebo 

dosáhne-li dítě váhy 4 kg. Nejdůležitějším faktorem je vhodná teplota vody, která by 

měla být 34°C a výborná kvalita vody. Výuka končí asi ve věku 2 let, ale rodiče 

samozřejmě mohou pokračovat s výukou v bazéně pro veřejnost. Před návštěvou první 

lekce by rodiče měli dítě na výuku připravit doma. Koupání dítěte probíhá ve vodě 

s teplotou kolem 36 – 37°C, kterou postupně snižujeme až na 34°C. Nebráníme 

kontaktu obličeje s vodou (52). 

Zjišťovali jsme, zda Norská plavecká federace rozlišuje etapy plavecké výuky od 

věku 8 let. Informaci jsme dostali formou konzultace (e-mail) s Per-Ludvik Kjendlie 

z 1. března 2007: „Rozlišujeme Etapu motorického  učení, Základního  tréninku, 

Rozvíjejícího tréninku a Vrcholového tréninku“. 

Etapa motorického učení 

Tuto etapu absolvují děti ve věku asi 8 – 10 let. Hlavním cílem je naučit děti 

koordinovanému pohybu ve vodě. Předmětem výuky je nácvik čtyř základních 

plaveckých technik – kraul, znak, prsa, motýlek. Pozornost je též věnována nácviku 

startů a obrátek a základní rozvoj fyzických schopností. 

Základní trénink

Věk 10 – 12 let je charakteristický pro etapu základního tréninku. Cílem výuky 

(tréninku) je speciální plavecká vytrvalost a speciální plavecká rychlost. Plavecké 

pohyby mají být v této etapě již plně zautomatizované.

Rozvíjející trénink

Etapa zdokonalování je absolvována mládeží ve věku 12 – 14 či 15 let, záleží na 

individuální plavecké úrovni. Hlavním obsahem tréninku je zvyšující se trénink aerobní 

kapacity, rozvoj rychlosti a vytrvalosti. Jedinec se v této etapě začíná specializovat na 

svou vlastní disciplínu s ohledem na své individuální zvláštnosti.



Vrcholový trénink

S nejvyšší formou tréninku začíná jedinec ve věku 14 – 16 let, opět záleží na 

individuální plavecké úrovni. Tato etapa pokračuje a trvá po celou další kariéru plavce, 

asi 12 let. Hlavním znakem etapy je plavecká dovednost nejvyšší úrovně. Kromě 

tréninkových metod zmíněných v Rozvíjejícím tréninku se plavec seznamuje 

s tréninkem na anaerobní bázi. Dává se důraz na rozvoj psychologických a mentálních 

faktorů na nejvyšší úrovni (58). 

2.3  Stimulace  v plavecké výuce

2.3.1  Negativní a pozitivní prožívání plavecké výuky 

2.3.1.1  Úzkost

Úzkost patří mezi emoce astenické, tzn. tlumící, zeslabující a blokující aktivitu. 

Úzkost neboli anxiozita je vnímána ve dvou významech, jako stavová a jako rysová. Je 

to aktuální emoce vznikající při nereálném ohrožení jedince, při nejasné předtuše 

nebezpečí, kterou prožívající subjekt není schopen přesně popsat a určit. Úzkost jako 

rys je znakem osobnosti a projevuje se snadným a častým vznikem úzkostných stavů. Je 

bezpředmětná, vágní, nekonkrétní a nespecifická. Jedná se o vrozený pud, který se 

aktualizuje, je to podmíněná reakce na signály ohrožení, subjektivní korelát 

neurofyziologické odezvy na stres, neurotická porucha s psychosomatickým 

doprovodem (Hošek, 2001). 

Pro většinu dětí předškolního věku je výukový bazén prostředím novým a 

zpočátku neznámým. Zejména na začátku výuky se každé dítě musí vyrovnat s velkou 

intenzitou prožívaných emocí, které ovlivňují průběh motorického učení ve vodě a 

jednou z nich je i úzkost (Máchová, Čechovská, 2003).

Nakonečný (1973) definuje úzkost jako rys osobnosti, reakci na překážku 

v dýchání, tyto stavy často souvisí s dušností. Podstatným znakem úzkosti je strach 

z očekávání. Úzkost vzniká v situacích, které signalizují nebezpečí a vyznačují se 

současně anticipací bezmocnosti vůči tomuto nebezpečí. Může mít somatické důsledky 



a je spojena s psychosomatickými poruchami, její vliv se projevuje ve vegetativních 

symptomech.  

2.3.1.2  Motivace

Motivace je soubor pohnutek, které vyvolávají aktivitu organismu a určují jeho 

zaměření. Účinnost metod motivace při základní plavecké výuce je ověřována jako 

schopnost učení se, tedy získávání individuálních zkušeností v procesu nácviku 

jednotlivých prvků plaveckého způsobu s ohledem na rychlost a kvalitu osvojování si 

poznatků, dovedností a návyků. Můžeme říci, že motivace je jeden z rozhodujících 

faktorů, které ovlivňují efektivitu výuky v základním plavání (Chebeň, 1997).

Zaměření chování a jeho energetizace tvoří funkční jednotku, neboť různých cílů 

dosahuje jedinec s vynaložením různého stupně úsilí, což se, kromě jiného, projevuje 

překonáváním překážek nebo rezignací před nimi. Smysl motivace spočívá v dosažení 

určitého cíle a v naplnění jisté potřeby člověka. Motivace má emocionální podstatu. 

Vše, co člověk činí, ať už z pohnutek fyziologických, jako je hlad, psychických, jako je 

potřeba něžnosti, či duchovních, jako jsou morální zásady, směřuje k dosažení nějakého 

uspokojení, tělesného, duševního či duchovního (Nakonečný, 1998).

Vorlíček (1984) motivací rozumí jednak soustavu činností učitele, které vedou 

žáka k tomu, aby určitým způsobem jednal, jednak soustavu pohnutek (motivů) žáka, 

jimiž je podmíněna jeho aktivita. Při pozitivní motivaci usiluje žák o dosažení 

žádoucího cíle, při negativní motivaci vyvíjí úsilí vzdálit se od něčeho, co je mu 

nepříjemné, kde není úspěšný apod. Úspěšnou motivací můžeme i tohoto nejméně 

aktivního svěřence přimět k radostnému plnění úkolů. Mnoho trenérů otázku motivace 

nepovažuje v tělovýchovném procesu za příliš důležitou. Domnívají se, že žáci 

poslechnou sami od sebe a spoléhají na svou autoritu. Tento přístup ovšem není 

správný. 

Motivaci zajímavým způsobem chápe Petty (1996). Úspěšní učitelé (trenéři) 

pokládají motivaci za předpoklad úspěšného učení a pro mnoho z nich je největším 

úkolem přimět své svěřence k tomu, aby se učit chtěli. Jestliže se žáci nechtějí učit 

novým věcem, může být výuka natolik neefektivní, že se nenaučí vůbec nic, 

v nejhorším případě úplně rezignují. Když víte, jak žáky motivovat, můžete tempo 



jejich učení podstatně zvýšit. Žáci musí pochopit, že věci, kterým se učí jsou pro ně 

přínosem. Při učení se také zvyšuje sebevědomí, protože každý dosahuje určitého 

úspěchu, někdo pomaleji někdo rychleji. Když budou žáci při učení úspěšní, dostanou 

pochvalu od svého okolí. Učení se novým věcem má vzbuzovat zvídavost a má být pro 

dítě zábavné. 

Motivace je souhrn činitelů, které podněcují, energizují a řídí průběh chování 

člověka a jeho prožívání ve vztazích k okolnímu světu a k sobě samému. Aby byla 

motivace úspěšná a gradující musí žáci ihned po svém výkonu dostat zpětné informace 

o svém výkonu. Žáci by měli poznat, přijmout za své cíle hodiny a pochopit jejich 

užitečnost v životě. Do samotného výcviku by měli být zařazeny tvořivé úlohy, soutěže 

a hry rozvíjející samostatnost dítěte a individuální důležitost (Lokšová, Lokša, 1999). 

Rychecký, Fialová (2000) chápou motivaci jako primární faktor, který rozhoduje o 

příští efektivitě učení ve všech fázích. Motivace patří k základním předpokladům 

efektivního procesu učení, je dynamickým činitelem v učení, určuje směr a mobilizaci 

energetických zdrojů učícího se žáka. Jejím smyslem je zajistit u dětí vyšší aktivitu a 

osobní zainteresovanost vzhledem k cílům učebního procesu. Záporná motivace 

zhoršuje výsledky výchovně vzdělávacího procesu. Motivace souvisí s potřebami dětí, 

se snahou po jejich uspokojení. 

Weinberg a Gould (1995) si všímají speciálních motivačních technik založených 

na principech posílení. Posílením se rozumí použití odměn a trestů. 

Sportovní psychologové doporučují cesty pozitivního posílení, kladnou motivaci, 

oceňování. U lidí je nutné vyvolat potřebu obdržení ocenění. Musíme se ovšem 

dozvědět, co mají a nemají rádi jedinci, s nimiž pracujeme, např. formou dotazníku. 

Tato zpětná vazba může pomoci trenérovi stanovit typ posílení pro každého jedince. 

Rozeznáváme následující typy pozitivního posílení: sociální (pochvala, úsměv, 

poplácání po zádech), materiální (trofeje, medaile, trička), posílení aktivitou (hra místo 

jednotlivých cvičení, odpočinek, hra na jiné pozici), speciální (jet se podívat na 

profesionální hru, debata s odborníkem, večírek). Je důležité si vybrat správné druhy 

oceňování. Ocenění částečného úspěchu ovlivňuje motivaci dítěte k vytrvání a určení 

směru jak dál. Ocenění samotného výkonu (ne pouze výsledku) dává především důraz 



na správné provedení. Oceněním úsilí hodnotím i pouhou snahu. Oceněním 

emocionálních a sociálních schopností kladně hodnotíme fair play, sportovní chování a 

sebekontrolu. I pouhá informace o výsledku (verbální pochvala „Dobře“, „Tak to dělej 

dál“, výraz obličeje, poplácání po zádech) je dobrou zpětnou vazbou pro sportovce, 

který pozná, zda dovednost předvedl dobře či špatně. Zpětná vazba ovšem musí být 

upřímná, nelze chválit při špatném provádění činnosti.

Negativní posílení neboli trest je někdy nutný k eliminaci nevhodného chování. 

Primární motivací u tohoto přístupu je strach. Trest obvykle osciluje se strachem 

z neúspěchu. Ovšem sportovci, kteří se obávají neúspěchu, nejsou motivováni 

k činnosti, ale pouze se snaží vyhnout porážce, soustředí se na následky prohry. Na 

použití trestu se vztahují následující pravidla:

- Udělit každému stejný typ trestu za porušení stejných pravidel.

- Potrestat chování, nikoli osobu, sdělit jedinci, že jeho chování se musí změnit.

- Dovolit dětem určovat tresty za porušení pravidel.

- Ujistit se, že trest není chápán jako ocenění nebo jako pouhá výstraha.

- Uložit trest neosobně, nekřičet na jedince, jednoduše ho o trestu informovat.

- Netrestat jedince během předvádění výkonu.

- Neuvádět děti do rozpaků před spoluhráči.

- Používat tresty střídmě, avšak s důrazem.

Rozeznáváme vnější a vnitřní oceňování. Vnější ocenění je hodnocení výkonu 

klubem prostřednictvím různých trofejí, medailí, peněžních prostředků, triček. Vnější 

ocenění může mít někdy negativní vliv na vnitřní motivaci. Může být chápáno jako 

pouhá kontrola jedince či „podplácení“. Vnitřní ocenění je chápáno osobní motivací 

jedince, touhou učit se. Předpokladem vnitřní motivace je úplné zatažení jedince do 

činnosti. Vnitřní motivaci můžeme zvýšit tímto způsobem:

- Poskytnout pozitivní zážitek – upravit podmínky pro slabší.

- Ocenit výkon – fair play.

- Použít verbální a nonverbální pochvalu.

- Měnit obsah a pořadí cvičení – eliminovat monotónnost.

- Zapojit děti do organizace cvičení – určení pravidel,...

- Definovat reálné cíle – i pro slabší jedince.



Jak jsme již výše zmínili, je důležité především zcela zatáhnout jedince do 

činnosti. Autoři užívají termín flow. Mezi faktory pomáhající ke flow patří: pozitivní 

mentální přístup (vysoká motivace, sebedůvěra), pozitivní předsoutěžní a soutěžní stav 

(klid, kontrolovat úzkost, užívat si činnost), udržení koncentrace (vnímat přítomnost, 

důraz na klíčové body), fyzická připravenost. Mezi faktory přerušující flow řadíme: 

fyzické problémy, chyby, neschopnost udržet koncentraci (rozptýlení), negativní 

mentální přístup (pochybování o vlastních schopnostech).           

2.3.2  Pomůcky

Plavecké pomůcky se neustále zdokonalují a vyvíjejí, mění se jejich tvar, velikost 

a použitý materiál. V minulosti se používalo bidlo, které bylo postupně nahrazeno 

korkovými pásy a deskami. Korek vystřídal tvrzený polyuretan a později byl nahrazen 

umělými hmotami (PVC). V poslední době se nabídka pomůcek značně rozšířila díky 

použití lehčeného polyethylenu. Tento materiál umožňuje splnit i tvarové požadavky na 

určitou pomůcku k provádění speciálního plaveckého pohybu (Puš, 1996). 

Čechovská (2006) podporuje využívání pomůcek v plavecké výuce. Zpestřují a při 

dobré volbě usnadňují nebo zefektivňují učení ve vodě. Důležitý je výběr pomůcky pro 

konkrétní cíl plavecké výuky. Např. pomůcky ovlivňující polohu těla neužíváme v etapě 

adaptace na vlastnosti vodního prostředí, ale ve fázi nácviku, rozvoje a při opravách 

techniky plaveckých způsobů – samostatná práce záběrových pohybů, dílčí souhry 

pohybů, souhry záběrových pohybů a dýchání, při nácviku celkové souhry. Pomocí 

nadlehčení vytváříme díky stabilizaci plavecké polohy příznivější situaci pro zvládnutí 

pohybu ve vodě. 

Pomůcky hrají v didaktice plavání významnou roli, která je v posledních letech 

často diskutována v souvislosti s podmínkami realizace plavecké výuky v praxi. 

Cvičitel si jimi často nesprávně pomáhá v zajištění bezpečnosti nebo jejich pomocí 

upravuje zvýšený stav úzkosti neplavců (Kunst, Lehocký, Čechovská, 2007). 

Vhodné nadlehčovací pomůcky mají v plavecké výuce své opodstatnění. Přispívají 

ke zvýšení efektivity výuky, děti si osvojují plavecké pohyby rychleji a často i kvalita 

pohybu je vyšší. S nadlehčovací pomůckou jeho pohyby přestávají být chaotické, 



zklidní se a dítě je schopno soustředit se na vlastní činnost. Aby nadlehčení bylo účinné 

musí být splněny následující požadavky: nadlehčovací pomůcka musí být upevněna 

v bederní části zad, nesmí překážet v pohybu, nadlehčení musí být přiměřené, neplavec 

si nesmí na nadlehčení zvyknout (Bělková, 1994).

Puš (1996) rozděluje plavecké pomůcky do 3 skupin podstatně se liší filosofií 

využití pomůcek od předchozích přístupů:

A) Pomůcky sloužící k nadlehčení – Tyto pomůcky pomáhají odstranit strach 

z vody a hloubky, usnadňuje nácvik základních poloh. Napomáhá udržet správnou 

polohu těla. Příkladem jsou: nadlehčovací pásy, kruhy, nafukovací rukávky, límečky, 

desky různých tvarů a velikostí, žíněnky, cvičební podložky, kroužky, piškoty, aj.

B) Pomůcky sloužící k doplnění výuky – Pomůcka napomáhá k rychlejšímu

zvládnutí nacvičovaného pohybu. Pomáhají odstraňovat chyby, kterých se plavec 

dopouští, doplňují metodiku výuky plaveckých způsobů. Příkladem jsou: předměty na 

lovení, ploutve, tyče, míčky, kruhy, různé pomůcky znesnadňující špatné provádění 

pohybů, aj.

C) Pomůcky sloužící ke zpestření výuky – Slouží ke zvýšení aktivity dětí. 

Například skluzavka, houpačka, prolézačka, barevné květy, čluny, nafukovací zvířátka, 

míče, aj.

Autoři Kunst, Lehocký, Čechovská (2007) rozdělují pomůcky podle funkce, 

kterou mají v jednotlivých etapách plavecké výuky:

1. Přípravná plavecká výuka

- Motivační pomůcky,  zvyšující prožitkovost v plavecké výuce, napomáhající 

převedení negativních emocí (úzkost, napětí) na pozitivní (radost, soustředění, 

spolupráce, motivace), pomáhající v procesu senzomotorického učení ve vodě. 

Pro výuku nejmenších dětí není vhodná plavecká vesta, rukávky, nafukovací 

kruh, stabilizační pásy.  

- Pomůcky pro adaptaci na vodní prostředí: 

 předměty k manipulaci s vodou (nabírání, přenášení,…), 

 předměty plovoucí po hladině (nafukovací hračky, balonky), 



 předměty, které jsou určeny pro vylovení (tyčky, hokejové puky, 

gumové kroužky, květiny),

 předměty, na které lze vylézt a bezpečně padat do vody (skluzavky, 

obruče),  

 předměty navozující zrakovou kontrolu pod hladinou (zrcadlo, okno, 

kamera).

- Pomůcky pro nácvik základních plaveckých dovedností

 plavecké desky různé velikosti (držení v rukách), malé desky nebo 

piškoty (k nadlehčení nohou),

 plavecký stabilizační pás,

 pomůcky pomáhající nácviku plaveckého dýchání,

 pomůcky pomáhající nácviku splývavých poloh a vznášení,

 pomůcky pro orientaci pod hladinou,

 pomůcky využívající se při nácviků pádů a skoků do vody,

 pomůcky využívané k rozvoji pocitu vody.

2. Základní plavecká výuka

- Pomůcky podporující plaveckou polohu, koncentraci na plnění pohybového 

úkolu, usnadňující nácvik záběrových pohybů, rozvíjející pohybové schopností.

3. Zdokonalovací plavecká výuka

- Obdoba pomůcek pro základní plaveckou výuku, speciální pomůcky pro 

záchranné, zdravotní a kondiční plavání.

- Pro základní i zdokonalovací plaveckou výuku jsou vhodné: plavecký 

stabilizační pás, plavecká deska přiměřené velikosti pro držení v rukách, 

plavecké piškoty pro držení v rukách nebo nohách, plavecké nudle.

Zajímavý názor na nadlehčovací pomůcky se objevuje u Roztočila, Stloukalové 

(2003). Nabídka pomůcek na trhu je velká a kvalitní, podléhá však komerčním tlakům. 

Chybný výklad poslání nadlehčovacích pomůcek vede už při jejich výrobě k obcházení 

nejpodstatnější a na roli cvičitele nejnáročnější etapy základní plavecké výuky. Všechny 

tyto pomůcky jsou zaměřeny na nadlehčení, tzn. brání kontaktu obličeje s vodou, 

znemožňují splývavou polohu a zabraňují provádění plaveckých pohybů. Pomůcky se 



často používají v nevhodných kombinacích, ve víře, že usnadní výuku plavání, opak je 

však pravdou. Je narušen i výchovný cíl plavecké výuky ve smyslu neadekvátního 

sebehodnocení a odhadu vlastních možností. Užití nadlehčovacích pomůcek výuku 

plaveckých pohybů ztěžuje a někdy znemožňuje.

Z vyjádření názorů Čechovské či Puše můžeme použití pomůcek ve výuce 

hodnotit jako velmi vhodné. Z hlediska motivace či efektivity plavecké výuky plavecké 

pomůcky pomáhají začátečníkovi, ale i pokročilému, lépe se seznamovat s vodním 

prostředím a účinněji zdokonalovat plaveckou techniku.

2.3.3  Hry

Děti si libují ve hře a napodobování. Správný cvičitel by měl této samo se 

nabízející formy učení využít. Správně organizovaná hra natolik zaujme, že si děti 

vůbec neuvědomí působení vody na oči, uši a jiné části jejich těla. Hry plní především 

funkci prostředníka naučení se plaveckým dovednostem (Hoch, 1983).

Bělková (1994) zastává názor, že děti předškolního a mladšího školního věku 

sbírají svoje první životní zkušenosti především ve hře. Hra je nejvhodnější forma, jak 

seznámit děti se silami, působícími ve vodě na jejich tělo tak, aby děti dokázaly 

vlastnosti vody využít ve svůj prospěch. Hra plní funkci aktivizující dominanty činnosti 

v CNS, která je svou emocionálností schopna zatlačit do pozadí původní iradiované 

podráždění, vzniklé v důsledku nepříjemně prožívaných kvalit vodního prostředí.

Hry zařazujeme průběžně do jednotlivých lekcí výuky, výběr provádíme podle 

potřeby, především z hlediska věku, cíle dané výuky a s ohledem na konkrétní 

podmínky. Účast dětí ve hře je třeba hodnotit pochvalou, povzbuzením. Pokud má hra 

pravidla, je třeba dbát na jejich dodržování. Zároveň je třeba dbát na bezpečnost 

prováděné činnosti (Puš, 1996).

Hry spojené s prožitkem jsou vítaným zpestřením někdy příliš kognitivně 

zaměřených vyučovacích jednotek. I v plavání, které patří ve sféře sportovních zájmů 

na přední místa, je nutné bojovat s nudností a monotónností. Hra nás obohacuje o 

zkušenosti, emocionální zážitky a otevírá cesty do širších okruhů lidských činností 



(Svozil, Smolík, 2003). Autoři odpovídají na otázku proč zařazovat hry i do výuky 

plavání následovně:

 Děti si obecně rádi hrají a při hře „pookřejí“ natolik, že spontánně uvolňují 

„přebytečnou energii“.

 Vhodné hrové činnosti se mohou stát za určitých okolností pomocníkem k řešení 

vnitřních konfliktů a obohacují v kolektivu sociální vztahy.

 Hrové činnosti kompenzují jednostranné „mentální“ činnosti ve škole.

 Hra a její opakování a zkoušení různých řešení pomáhají zvládnout nové situace a 

získávat nové životní zkušenosti.

 Vyřešené situace pomáhají zvyšovat vlastní sebedůvěru a sebehodnocení.

 Hrové činnosti podporují komunikaci a spolupráci.

Čechovská (2002) rozděluje hry ve vodě následovně:

1. Hry pro adaptaci na vodní prostředí – rozvíjejí pozitivní zkušenosti s vodou, 

vnímání vlastností vody a urychlují sžití s vodou.

2. Hry pro rozvoj pocitu vody – navozují uvolněný pohyb ve vodě se snížených 

polohách, rozvíjí se rovnováha ve vodě, využívá se cákání, stříkání, abychom 

dosáhli i spontánního potopení hlavy s prvními pokusy o výdechy do vody.

3. Hry pro nácvik potopení obličeje, hlavy, celkového zanoření, výdechů – napodobivé 

4. Hry pro nácvik dovedností nebo potřebných schopností ve vodě – využívá se zde 

výzvy (např. „Kdo nejvýše vyskočí jako žabička,…?“). Výzvy umožňují nácvik 

průpravných dovedností spojených s pohybem ve vodě s běžnou lokomocí, 

s potopením, výdechy a položením se na vodu.

5. Hry k rozvoji rovnováhy ve vodě, vznášení a splývání.

6. Hravé pády a skoky do vody.

7. Jednoduché honičky a štafety ve vodě.

Ze studia knih autorů Čechovské, Bělkové či Puše můžeme hry rozdělit na 

základní skupiny související také se základními plaveckými dovednostmi: Hry pro 

adaptaci na vodní prostředí, Hry pro nácvik dýchání, Hry pro nácvik splývání, Hry pro 

orientaci ve vodě (viz příloha č. 9). 



3. CÍL, ÚKOLY A METODY PRÁCE

3.1  Cíl a úkoly

Cílem této práce je na základě prostudování relevantních materiálů porovnat 

didaktiky plavání v České republice a Norsku se zaměřením na vnější motivaci 

plavecké výuky.  

V práci budeme prezentovat charakteristiky jednotlivých etap plavecké výuky s 

důrazem na základní etapu. Všímat si budeme organizace, obsahu, hodnocení průběhu 

pohybového učení ve vodě a motivace k pohybovému učení a hodnocení výstupů 

plavecké výuky.

K dosažení určeného cíle jsou stanoveny následující postupové úkoly:

 shromáždit a prostudovat odbornou literaturu a internetové zdroje týkající se 

plavecké výuky v České republice,

 shromáždit, prostudovat a přeložit odbornou literaturu a internetové zdroje 

týkající se plavecké výuky v Norsku, 

 provést komparaci a analýzu shromážděných údajů,

 navrhnout náměty pro českou didaktiku plavání v oblasti základních 

plaveckých dovedností a v oblasti vnější motivace jedinců k plavání.

3.2  Výzkumné otázky

 Je plavecká výuka v Norsku strukturována obdobně jako v České republice?

 Je návrh základních plaveckých dovedností jako předpokladů nácviku 

plavecké lokomoce stejný v České republice i Norsku?

 Jakými způsoby je podpořena motivace dětí k výuce plavání? 

3.3  Metody     

Aby mohly být vědecké poznatky zpracovány a využity, musíme je nejprve 

analyzovat, roztřídit, srovnat a verifikovat. Podstatou této části práce jsou základní 



logické postupy, k nimž patří především analýza, syntéza, indukce, dedukce a analogie. 

(Kovář a Blahuš, 1973)  

   V práci budeme zkoumat didaktiku plavání, organizaci plavecké výuky, 

výukové programy, použijeme metodu kvalitativní. K získání a zpracování jednotlivých 

informací ze všech materiálů použijeme metodu analýzy, syntézy a v závěrečném 

srovnání výsledků využiji metody komparativní (srovnávací).  

Metoda kvalitativní

Kvalitativní výzkum se snaží interpretovat pohledy subjektů na zkoumaný 

předmět tím, že výzkumník přejímá jejich perspektivu. Využívá se podrobný popis 

každodenních situací, Jde o porozumění akcím a významům v jejich sociálním 

kontextu. Jsou upřednostňovány otevřené a nestrukturované výzkumné plány, analýza 

vychází z velkého množství informací o malém počtu jedinců. Převažuje zájem o reálné 

celky, interakce mezi aktéry a individuální osudy. Úkolem kvalitativního výzkumu je 

vytvoření holistického obrazu zkoumaného předmětu, zachycení toho, jak účastníci 

procesů situace interpretují a zachycení interpretací těchto interpretací (55).

Kvalitativní výzkum se někdy považuje za emergenční nebo pružný typ výzkumu. 

V jeho průběhu nevznikají pouze výzkumné otázky, ale také hypotézy i nová 

rozhodnutí. Výzkumník vyhledává a analyzuje informace, které přispívají k osvětlení 

výzkumných otázek. Výzkumník se snaží získat integrovaný pohled na předmět studie, 

na jeho kontextovou logiku. Používají se relativně málo standardizované metody 

získávání dat. Hlavním úkolem je objasnit, proč lidé či organizace jednají určitým 

způsobem. Data se induktivně analyzují a interpretují. Výzkumník konstruuje obraz, 

který získává kontury v průběhu sběru a poznávání jeho částí (Hendl, 2005).

Metoda analýzy a následné syntézy

Metoda analýzy je velmi často používaná metoda, kterou lze charakterizovat jako 

postupný sběr informací, jejich třídění, hodnocení a následnou interpretaci (Peterková, 

2004). 

Analýza je rozbor vlastností, vztahů, faktů apod., posuzující zpravidla od celku 

k částem. V její historii je možno poznat čtyři etapy, které se často opakují v ontogenezi 

každé vědecké práce (Kovář, Blahuš, 1973).



Analýza je metodou poznávání nebo zkoumání objektu jeho rozdělením na 

jednotlivé části, které pak podrobně zkoumáme. Analýza je prostředkem, který 

umožňuje v mnohotvárnosti jevů, vlastností a specifických stránek objektu odhalit to 

hlavní, základní, co tvoří jeho podstatu. Syntéza je metoda zkoumání objektu v jeho 

celistvosti, tedy myšlenkový postup, ve kterém na základě určitého, vědecky 

stanoveného kritéria vytváříme celistvou představu zkoumaných jevů. Syntéza je 

myšlenka sjednocení jednotlivých částí v celek. Syntéza není možná bez analýzy tj. bez 

rozdělení a objasnění jednotlivých prvků zkoumaného celku. Při syntéze využíváme 

poznatky z analytického zkoumání problému. Analýza a syntéza tvoří nedílnou jednotu: 

oba postupy s prolínají a doplňují. (Liška, 2003).

Metoda komparativní (srovnávací) 

Srovnávání jevů je nejjednodušší metoda, která nám umožňuje poznat, v čem se 

zkoumaný jev liší od jiných, nebo v čem se shoduje. Komparace umožňuje stanovit 

shody a rozdíly předmětů a jevů (Liška, 2003). 

Výzkumník sbírá údaje, třídí je, hledá společné a rozdílné prvky a zjišťuje 

vztahy mezi nimi. Nachází se společné rysy a pravidelnost (Gavora, 2000). Tato metoda 

sleduje dané jevy a srovnává je podle určitého, předem stanoveného kritéria. Je také 

možné tyto jevy srovnávat jako celky a zjišťovat tak jejich shodné či rozdílné rysy. 

Srovnávací metoda vychází z metody analýzy, která pro srovnání poskytuje potřebný 

rozbor zkoumaných jevů.



4. ANALYTICKÁ ČÁST    

4.1  Základní plavecké dovednosti

4.1.1  Česká republika    

Základním obsahem výuky plavání je nácvik základních plaveckých dovedností, 

které jsou předpokladem účelného a bezpečného pohybu ve vodě. Řadíme sem 

dovednosti spojené: s výdechy do vody – plavecké dýchání, se vznášením se ve vodě –

plavecká poloha, s pády a skoky do vody – skok, s ponořením a potápěním – orientace 

ve vodě, s rozvojem vnímání vodního prostředí a dílčích záběrových pohybů – pocit 

vody. Tento nácvik by měl proběhnout vždy, tím pádem i u dospělých neplavců, je 

důležitým předpokladem pro následný nácvik plaveckých pohybů jednotlivých 

plaveckých způsobů (Čechovská, Miler, 2001). Základní plavecké dovednosti uvádíme 

ve schématickém grafickém přehledu, který naznačuje vzájemné vazby jednotlivých 

dovedností mezi sebou.

Obr. č. 6: Základní plavecké dovednosti   
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Čechovská (1999) charakterizuje jednotlivé dovednosti následovně: 

1. Dovednosti spojené s plaveckým dýcháním: úplný, prohloubený výdech spojený 

s postupným potopením celé hlavy (ústa, uši, oči), opakované výdechy v určitém 

řízeném režimu, připravujícím koordinaci dýchání se záběrovými pohyby (rytmické 

dýchání v režimu – krátký vdech, dlouhý, postupný a prohloubený výdech ústy i 

nosem atd.).

2. Dovednosti spojené s plaveckou polohou: stabilizace splývavé polohy na prsou a na 

zádech s výdrží, s pažemi ve vzpažení, floating (vznášení se), dynamické splývání 

na prsou i na zádech nejprve s navozeným splýváním (impuls k pohybu dá cvičitel), 

poté se samotným odrazem od stěny bazénu.

3. Dovednosti umožňující uvolněné potopení obličeje a dále celé hlavy ve vertikální 

poloze (po nohách i střemhlav): orientace pod hladinou s otevřenýma očima, 

přetáčivý pohyb ve vodě, zanoření střemhlav a vynesení předmětu z nevelké 

hloubky, překot ve vodě.

4. Dovednosti spojené se vstupem do vody: pomocí základních pádů a skoků do vody ze 

snížených poloh (sed, dřep) i ze stoje.

5. Dovednosti směřující ke kultivaci vnímání vodního prostředí: pocit vody, prvky 

záběrových pohybů.

4.1.2  Norsko

Výuka začátečníků, která probíhá v rámci Norské plavecké federace, je stavěna na 

následujících 3 principech: 

3 principy pro samostatnost ve vodě:

1. Každý by měl věnovat velkou pozornost bezpečnosti a schopnosti zaujmout 

odpočinkové polohy, každý by se měl cítit bezpečně pod hladinou i na hladině.

2. Plavecké záběry a další dovednosti by měly být dobře zvládnuty v poloze na prsou i 

na zádech.

3. Každý by měl svým stylem zvládat bezpečný a jistý pohyb ve vodě a být připraven 

na eventuelní nečekané situace.



Tyto tři principy se objevují v ovládnutí centrálních dovedností, které představují 

tyto úkoly:

1. Skočit do hluboké vody.

2. Potopit se z hladiny, plavat pod hladinou.

3. Schopnost měnit vodorovnou polohu ve vodě.

4. Plavat jedním plaveckým způsobem v poloze na prsou i na zádech.

5. Dýchat klidně a rytmicky tak, aby tělo zůstalo ležet v optimální rovině.

6. Otočit se z polohy na prsou do polohy na zádech a naopak ve vodorovné poloze.

7. Otáčet se na vlevo a vpravo v poloze na prsou i na zádech.

8. Zaujmout a setrvat ve vznášecí poloze (tzv. sebezáchovná poloha, energii spořící 

poloha) (54).

Obr. č. 7: Dovednostní úkoly pro začátečníky
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Norská plavecká federace prověřuje plavecké schopnosti v jednoduchém úkolu: 

Žák musí skočit do vody, zorientovat se pod hladinou, dosáhnout hladiny, plavat 200 

metrů, z nichž 50 metrů musí být uplaváno v poloze na zádech (53).

Pro učení osmi centrálním dovednostem má Norská plavecká federace 

rozvinutých 20 cvičení/částečných cílů, kterými uzavírá výuku plavání začátečníků. 

Provedením těchto cvičení by měl být žák schopen učit se způsob kraul v poloze na 

prsou a znak v poloze na zádech, se záběrovými pohyby koordinovaným rytmickým 

dýcháním. 

U volby prvního (základního) plaveckého způsobu dává norská didaktika přednost 

kraulu před způsobem prsa, protože je motoricky lehčí a více přirozený (malé děti se 

začínají pohybovat častěji tzv. čubičkou, tj. střídavými, hrabavými záběry končetin). 

Děti se učí plavat s hlavou pod vodou a současně s klidným a rytmickým dýcháním. 

20 cvičení/částečných cílů:  

1. Hlava pod hladinou.

2. Rytmicky dýchat.

3. Opakovaně se potápět – hlava pod hladinou. 

4. Vznášet se v poloze na prsou.

5. Vznášet se v poloze na zádech.

6. Otočit se z polohy na prsou do polohy na zádech a zpět. (tyto úkoly jsou podmínkou 

k získání známky „Voda“) 

7. Splývat v poloze na prsou.

8. Splývat v poloze na zádech.

9. Splývat a připojit kraulové nohy.

10. Splývat a připojit znakové nohy.

11. Skočit do hluboké vody.

12. Zvládnutí skoků. (tyto úkoly jsou podmínkou k získání známky „Tučňák“)

13. Začátečnická práce kraulových paží.

14. Začátečnická práce znakových paží.

15. Začátečnické plavání kraulem v poloze na prsou.



16. Začátečnické plavání znakem v poloze na zádech.

17. Změnit směr pohybu.

18. Odpočívat v poloze na prsou a na zádech.

19. Prvky záchranného plavání. 

20. Kombinovaná zkouška (tyto úkoly jsou podmínkou k získání známky „Malý tuleň“) 

(54). 

4.2  Prostředky k vnější motivaci děti v plavecké výuce

4.2.1  Česká republika

Výuka plavání v plaveckých školách se v současnosti neřídí zcela jednotnými 

osnovami. Je na volbě každého klubu nebo plavecké školy, jaké metody použijí, aby 

zaujali plavecké začátečníky, jak je podnítí k výkonu a jak je nakonec také ohodnotí. 

V žádném dokumentu vydaném Českým svazem plaveckých sportů není uveřejněn 

všeobecný způsob oceňování výkonů, jako je tomu u Norské plavecké federace.

Některé současné plavecké školy a kluby využívají někdejší nebo upravená 

kritéria pro průběžné i závěrečné hodnocení plavecké úrovně z doby před rokem 1989.

Mokré vysvědčení     

Hoch (1991) uvádí jeden způsob oceňování plaveckého výkonu, udělování 

Mokrého vysvědčení, které děti obvykle získávaly ve školní plavecké výuce. Udělování 

těchto diplomů se využívá v České republice již po mnoho let, dělá dětem radost a 

motivuje je k plavání. Hodnocení spočívá v přidělení určité charakteristiky:

ŽELVA  - se uděluje jedinci, který uplaval vzdálenost 10 m. 

KAPR - se uděluje za uplavání vzdálenosti 25 m. 

DELFÍN - za uplavání vzdálenosti 200 m plavat kraulem a ostatními způsoby (viz 

příloha č. 6, první diplom).

Velmi zajímavé je všimnout si, jaký systém vnější motivace plaveckých 

začátečníků, mají některé plavecké školy v ČR.



Plavecká škola Zéva, Hradec Králové

Kejzlarová (2005) z Plavecké školy Zéva v Hradci Králové definuje následující 

klasifikaci výkonů a bodové ohodnocení plaveckých prvků a plaveckých dovedností. 

Smyslem je získávat na základě známek šupinky dovedností a mít jich co nejvíce k 

dalšímu hodnocení (bude níže popsáno).

Systém bodování : známka 

1 - 5 bodů provedení pohybu bez chyb 

2 - 3 body provedení pohybu - 1 chyba 

3 - 1 bod provedení pohybu - 2 chyby 

4 - 0 bodů více chyb 

Pokud se instruktor nemůže rozhodnout, v dané situaci zapíše k bodům + nebo –

(nelze dát jiný počet bodů). Stupnice celkově dosažených bodů pro získání šupin:

45 bodů = žlutá (zlatá) šupina

44 –35 bodů = oranžová šupina 

34 – 25 bodů = zelená šupina 

24 – 15 bodů = modrá šupina 

14 – 1 bod = bílá šupina 

0 bodů = Černý Petr 

K bodům za technicky správné provedení plaveckých pohybů se přičítají body za 

plavecký výkon následovně: 10 bodů = všestranný plavec, 5 bodů = plavec, 3 body = 

poloplavec a 1 bod = neplavec.

Za splnění dílčích úkolů, za zvládnutí základních plaveckých dovedností, 

dostávají děti barevné nálepky se slogany a s obrázky, které si sbírají do svého notýsku. 

Každý žák má svůj průkaz, do kterého cvičitelé zaznamenávají úroveň vstupních, 

výstupních dovedností a závěrečné hodnocení za každý rok (etapu). Žák může získat i 

průkaz Všestranného plavce za splnění těchto úkolů: uplavání 200 m a více způsobem 

prsa, 200 m a více způsobem znak, 25 m kraul, 20 m a více pod hladinou, startovní 

skok.



Plavecká škola Zéva organizuje během roku mnoho plaveckých závodů, ve 

kterých si děti měří síly s ostatními v různých plaveckých disciplínách. Získávají různé 

ceny a diplomy.

Na konci každého školního roku děti dostávají modifikovaná Mokrá vysvědčení, 

ve kterých je zaznamenána jejich počáteční úroveň plavání (splývá – prsa, znak, plave –

prsa, znak), konečná úroveň plavání (splývá – prsa, znak, zvládne skok), plave – prsa, 

znak, kraul, pod vodou), hodnocení (neplavec, poloplavec, plavec, všestranný plavec, 

technika plavání), získaný počet bodů a příslušná „šupina“ (viz příloha č. 1).

Plavecká škola Zéva věnuje motivací dětí velkou pozornost. Dokonale chápe 

důležitost stimulačních prostředků a to se odráží i v plaveckých výsledcích svěřenců. 

Děti jsou oceňovány každou hodinu barevnými nálepkami, během školního roku 

diplomy a cenami a na konci roku Mokrým vysvědčením a získanou šupinou, která je 

výsledkem celoroční práce.

Plavecká škola Plaváček, Písek

Děti na konci školního roku získávají 5 druhů Mokrého vysvědčení:

ŽABIČKA – „Krásná modrá vodička, splývám jako žabička.“

KAČKA – „Ve vodě jsem jako kačka, uplavat ... metrů je pro mě hračka.“

KAPR – „Plavu, to se nevidí, i kapr mi závidí. Uplavu ... metrů.“

ŠTIKA – „Štika se nestydí, když mě plavat uvidí.“

MEČOUN – „Mečoun je můj kamarád, protože má vodu rád. Uplavu ... metrů.“ (viz 

příloha č. 2)

Plavecká škola Jablonec nad Nisou

Tato škola oceňuje žáky Mokrým vysvědčením, ve kterém je uvedeno kolik metrů 

jedinec uplaval způsobem kraul, znak, prsa, libovolným způsobem, dopomocí (tažením 

tonoucího), plaváním pod vodou a za jak dlouho uplaval vzdálenost 25 m a 50 m.

Škola vyzdvihuje desatero bezpečného plavání: 

1. Nepodceňuj nikdy nebezpečí vody a nepřeceňuj své síly.

2. Nechoď se nikdy koupat sám.



3. Nevstupuj do vody naráz (skokem). Vždy před vstupem do vody ochlaď krajinu 

srdeční a zátylí.

4. Nechoď do vody po nemoci.

5. Nechoď do vody uhřátý po běhu nebo jiné námaze.

6. Nevstupuj do vody po intenzivním opalování.

7. Neskákej do neznámé vody.

8. Po jídle je možné vstoupit do vody s hodinovým odstupem.

9. Neplav v blízkosti plavidel, jezů, výpustí vodních nádrží a dodržuj zákazy koupání.

10. Při plavání na větší vzdálenost je nutný doprovod plavidla.

Děti získávají též Malá mokrá vysvědčení - žabičky, které mohou být udělovány 

po zvládnutí určité dovednosti během školního roku. Každá žabička je barevně odlišena 

a má svou vlastní omalovánku a básničku. Básničky jsou seřazeny podle základních 

plaveckých dovedností. Vždy jedna básnička je zaměřena na jednu dovednost, která se 

prolíná do výuky dvou hodin. Rozdělení je následující:

1. ČERVENÁ ŽABKA – dovednost: potápění

„První žabka červená, pod vodou teď hlavu má! Uděláme z vody kuk, vylovíme 

spolu puk. Vybarvi si žabičku, když potopíš hlavičku!“

2. ŽLUTÁ ŽABKA – dovednost: dýchání, nácvik kopání,

                                                        :dýchání s pomůckou, kopání s pomůckou

„Žlutá žabka ukazuje, jak se po vodičce pluje. Kope pěkně nožkama, mrká přitom 

očkama. Jako žabce jde ti to? Vybarvi ji na žluto!“

3. MODRÁ ŽABKA – dovednost: splývání, splývání s pomůckou,

                                                         : samostatné vznášení

„Modrou žabku napadlo, že udělá letadlo. Letí tam a letí sem, přímo rovně za 

nosem. A když se to naučíš, modrou si ji vybarvíš!“  

4. ZELENÁ ŽABKA – dovednost: splývání, kotoul do vody,

                                                          : dýchání s pomůckou, nebát se hloubky

„Žabka, která zelená je, na hloubce si ráda hraje. Pásek a dva kroužky má, hop do 

vody udělá. Jsi-li také hrdinou, vybarvi ji zelenou!

5. ORANŽOVÁ ŽABKA – dovednost: orientace ve vodě

                                                                 : vznášení se



„Kdo v bazénu pěkně plave, kdo už kroužky zahodí, s oranžovou žabkou v šikovnosti 

závodí. Dva, tři metry ukrauluj, pak si žabku vymaluj!“ (viz příloha č. 3)

Cvičitelé zajímavým způsobem vedou i samotnou výuku plavání. Nedávají dětem 

povely jako například „Polož se na záda a kopej nohama“, ale úkol jim zadávají 

prostřednictvím různých říkadel. Například:

„Veze parník veze náklad, voda za ním musí cákat.“ (kraulové nohy s deskou)

„Najdeme si kytičku, polejem jí hlavičku, podívej se vždyť je suchá, přidej ještě 

trošičku.“ (polévání hlavy)

„Cákáme se jako kačka, je to pro nás celkem hračka.“ (sedět na dně a plácat rukama)

„Foukej, foukej, větříčku, popožeň mou lodičku.“ (foukání do míčku)

„Pozor žáby, čápi jdou, schováme se pod vodou.“ (potápění)

„Dělá žába dlouhé kroky, kdepak, samé skoky, hopy, hopy, hop, žába ta je samý skok.“

„Lachtani jsou kluci hraví, skákat do vody je baví.“ (skoky)

„Každá žabka ukazuje, jak se po vodičce hraje, kope hodně nožkama, mrká přitom 

očkama.“ (kraulové nohy)

„Tučňáci jsou chlapci čilí, potopí se každou chvíli. Z moře každou chviličku, vyloví si 

rybičku.“ (skok po hlavě)

„Malujeme srdíčka, červená jak jablíčka, malujeme srdíčka, plaveme jak rybička.“ 

(prsové paže)

„Letí, letí letadlo, pozor, aby nespadlo!“ (splývání)

„Vaří se voda na vařiči, toto bublá, toto fičí.“ (foukání do vody)

„Kolo, kolo mlýnský za 4 rýnský, kolo se nám polámalo, mnoho škody nadělalo, 

udělalo bum!“ (otáčení se) (62).

Plavecká škola má k dispozici různé druhy bazénů, dětské brouzdaliště, mělký, 

hluboký bazén, bazén s vlnami, vířivku, kde se mohou děti ohřát. Ke své práci cvičitelé 

používají plavecké pomůcky, hračky do vody (hady, velké desky, žáby, míčky, 

mističky, desky s dírou, pásky, kolečka). To vše žáky pozitivním způsobem stimuluje, 

pobytu ve vodě se nebojí, naopak ve vodě dovádějí, cákají a mají radost z plavání. Toto 

by mělo být cílem každé plavecké školy.



Plavecká škola Hustopeče

Halmová (2004) považuje motivaci dětí k plavecké výuce za velmi důležitou. 

Každé dítě dostane v první lekci kapříka do kterého si nalepuje šupiny za splněné 

dovednosti. Cílem hodiny je dosažení šupinky. Dovednosti jsou následující: 

- splývání s deskou na bříšku,

- splývání s deskou na zádech,

- splývání bez desky,

- skok do vody,

- uplave 5 m,

- plave pod vodou,

- sjede ze skluzavky,

- výdech do vody (viz příloha č. 4).

Výukové lekce jsou vedeny formou pohádkového vypravování tématicky 

zaměřeného:

Např. Jedeme na výlet k babičce:

               „Jedem kolem potoka, kdo si nožky vykoupá?“ (kraulové nohy)

                „Babička má kočičku a ta hezky přede, lehne si na bříško, stočí se do 

klubíčka...“ (foukání do vody)

                „Dědeček má berana a ten trká rohama. Berany, berany duc.“ (vzpor ležmo)

         Na námořníky:

                 Námořníci musí plnit úkoly – chytat ryty. (chytat různé předměty)

                 Loď se potápí, námořníci přesedají na záchranné čluny. (pl. destičky)

                 Ponorka vystřelila raketu. (splývání)

         ZOO:

                „Jede vláček, jede krajem, my si také na vlak hrajem. Jeden vagón, druhý, 

třetí, zapojme se všechny děti.“

                 Želva – leze, vystrkuje hlavičku, schovává se.

                 Slon – polévá sebe, ostatní.

                 Opice – leze, skáče, vystrkuje zadeček, proskakuje,...

                 Opičí dráha.



Plavecká škole Pulec (Radlice)

Plavecká škola používá k motivaci dětí rybičku, kde jsou znázorněné jednotlivé 

plavecké dovednosti. Šupinka může být dítětem vybarvena, když ji úspěšně splní. 

Omalovánka je motivací pro bázlivější děti, které se snaží mít rybičku vybarvenou 

stejně jako ostatní a také zpětnou kontrolou pro rodiče, kteří mají přehled o tom, co již 

dítě zvládá. Dětem je na konci výuky předáno i Mokré vysvědčení, kde mají vyznačeno, 

jakou vzdálenost a jakým způsobem uplavali (Vaněčková, 2003). 

Plavecké dovednosti jsou následující: 1. nebojím se vody,

           2. foukám a hraji si,

           3. bublám do vody,

           4. otevřu oči pod vodou,

           5. skočím po nohách,

           6. splývám s deskou,

           7. umím hvězdici,

           8. jsem předplavec (viz příloha č. 5).

4.2.2  Norsko

Dobrá motivace je v plavání stejně tak jako v ostatních sportech důležitým 

předpokladem  pro úspěch tělovýchovného procesu. 

To si Norská plavecká federace uvědomuje, a proto vydala 6 řad kovových 

odznaků udělovaných po zvládnutí určitých plaveckých dovedností (viz příloha č. 7). 

Patří sem: 

1. Dovednostní známky pro děti potřebující asistenci druhé osoby. 

2. Dovednostní známky pro nováčky. 

3. Dovednostní známky pro dále pokračující plavce. 

4. Známka za uplavanou vzdálenost.

5. Známka za kondici.

6. Známka Mořský koník.

Madsen, Irgens (2003) a Norges Swommeforbund (2006) rozděluje:



1. Dovednostní známky pro děti potřebující asistenci druhé osoby

Požadavky pro získání těchto známek jsou následující: Všechna cvičení by měla 

být nacvičována v rámci 5 lekcí. Je zadaných 29 cvičení (viz níže). K získání známek 

musí děti splnit přesně daný počet cvičení (viz tabulka č. 1). Každé dítě si zvolí vlastní 

pořadí mezi cvičeními. K získání známky „Vlna“, „Vodotrysk“ a „Hvězdice“ může dítě 

využít pomoci cvičitele v určitém počtu cvičení.   

Tabulka č. 1

Známka Celkový počet cvičení Využití pomoci cvičitele
Bublina 10 0x
Vlna 15 4x
Vodotrysk 20 8x
Hvězdice 25 15x

„BUBLINA“ „VLNA“

„VODOTRYSK“ „HVĚZDICE“

1. Držet se okraje nebo za něj viset.

2. Pleskat rukama o vodu.

3. Umývat obličej, zatímco jedinec stojí nebo se vznáší ve vodě.

4. Ručkovat podél okraje s pomocí paží, min. 10 metrů.

5. Procvičovat vznášení v poloze na prsou.

6. Procvičovat vznášení v poloze na zádech.

7. Zapojit se do „vláčku“ – každý druhý je cvičitel.

8. Podívat se na předmět, který leží na dně (nejlépe mít hlavu pod hladinou). Co vidíš?



9. Foukat míček přes bazén, min. 10 m.

10. Tlačit míč záběry na opačnou stranu, zatímco jedinec jde nebo plave, min. 10 m.

11. Opakovaně se potápět a ponořit se dolů na dno společně se cvičitelem, vydržet min. 

10 sekund.

12. Ležet na prsou/zádech, kopat nohama na druhou stranu, min. 10 m.

13. Ležet na prsou/zádech, pádlovat rukama na druhou stranu, min. 10 m.

14. Opakovaně se vynořovat a potápět se pod paže cvičitele, který se drží okraje.

15. Vynořovat a potápět se skrz kroužek, který leží na hladině.

16. Otáčet se podél podélné osy těla z prsou na záda a ze zad na prsa.

17. Otáčet se podél příčné osy těla z prsou na záda a ze zad na prsa.

18. Ležet v poloze na zádech. Držet se za okraj nebo ne něm viset, kopat nohama.

19. Ležet v poloze na prsou. Držet se za okraj nebo na něm viset, kopat nohama.

20. Jít po dně nebo šlapat vodu směrem na druhou stranu, min. 10 m.

21. Skákat na pravé noze, min. 10 sekund.

22. Skákat na levé noze, min. 10 sekund.

23. Pověsit za lano předmět a táhnout ho.

24. Lézt dolů do bazénu nebo z bazénu s pomocí druhé osoby.

25. Lézt dolů do bazénu nebo z bazénu s žádnou nebo s malou pomocí druhé osoby.

26. Vznášet se v poloze na zádech. Pádlovat pažemi.

27. Vylovit předmět ze dna (min. hloubka 90 cm).

28. Sedět na okraji bazénu, skočit dolů ke cvičiteli.

29. Stát na okraji bazénu, skočit dolů ke cvičiteli.

2. Dovednostní známky pro nováčky

Dovednostní známky jsou určeny pro děti (a dospělé), začátečníkům, kteří se učí 

plavat.

„VODA“   



Žáci by měli být schopni přepravit desku ležící na vodní hladině pohybem paží, 

aniž by se jí dotkli (popožene ji vlna, kterou vytvoří pohybem paží). Žáci ji musí 

přepravit na vzdálenost nejméně 5 metrů.

Žáci stojí ve vodě, s hladinou po boky a nechávají na sebe partnerem stříkat vodu 

po dobu nejméně 15 sekund. Je povoleno chránit se pažemi, ale žák se nesmí otočit pryč 

a nesmí si chránit obličej rukama.

„VELRYBA“

Žáci by měli umět zkombinovat skok z okraje bazénu, potopení se, orientaci pod 

hladinou, vynesení předmětu ze dna. Úkoly vypadají následovně:

1. Zadržet dech → potopit hlavu pod hladinu → otevřít oči.

2. Zadržet dech → potopit se dolů → vynést předmět ze dna.

3. Zadržet dech →  potopit se mezi nohy partnera.

4. Zadržet dech → skočit z okraje bazénu → vynést předmět ze dna.

„ŽELVA“ 

Žáci by měli být schopni vznášet se jako „šipka“ v poloze na prsou a na zádech, 

paže ve vzpažení, výdrž alespoň 15 sekund na prsou i na zádech.

5. Zadržet dech → vznášet se v poloze na prsou.

6. Zadržet dech → vznášet se v poloze na zádech → dýchat.

7. Zadržet dech → skočit z okraje bazénu → vznášet se v poloze na prsou.

8. Zadržet dech → vznášet se v poloze na prsou → otočit se na záda → dýchat.

9. Zadržet dech → vznášet se → držet rovnováhu v poloze na prsou či na zádech 

v linii s přizpůsobeným dýcháním.



„TUČŇÁK“

Žáci by měli umět zkombinovat skok, vznášet se, zaujmout polohy na prsou na 

vodní hladině, zahájit práci kraulových nohou s pažemi ve vzpažení, otočit se na záda, 

zahájit práci znakových nohou a připojit dýchání.

10. Splývat na prsou.

11. Splývat na zádech.

12. Splývat na zádech → dýchání → otočit se do polohy na prsou.

13. Splývat, zapojit kraulové nohy.

14. Splývat, zapojit znakové nohy → dýchání → otočit se do polohy na prsou → 

kraulové nohy.

15. Skočit → vznášet se v poloze na prsou → kraulové nohy → otočit se na záda 

→  přizpůsobené dýchání.

„MALÝ TULEŇ“

   

     

Žáci umí skočit do hluboké vody, plavat 12,5 metru na prsou, změnit směr, plavat 

2 – 3 metry směrem k místu startu, zastavit se, vznášet se po dobu 30 sekund, plavat na 

zádech zpět k výchozímu místu. 

16. „Sculling“ (ploutvové pohyby rukou) + kraulové nohy v poloze na prsou nebo 

na zádech → rytmické dýchání.

17. Kraul bez dýchání.

18. Kraul → rytmické dýchání.

19. Znak → dýchání.

20. Skok střemhlav z okraje bazénu → kraul s dýcháním.



3. Dovednostní známky pro dále pokračující plavce

„TULEŇ“

Tabulka č. 2

1. Plavat na vzdálenost. 100 m
2. Plavat technikou bez hrubých chyb. 50 m
3. Znakové nohy. 25 m
4. Potopit se po hlavě či po nohou, vynést předmět ze dna. 1,5 m
5. Skočit a plavat pod hladinou. 5 m
    Potopit se a plavat pod hladinou. 5 m
6. Sebezáchrana vznášením. 3 min
7. Bezpečný skok do vody, sculling na místě. 2 min
8. Skočit do vody se záchrannou vestou v ruce, poté se do 

ní obléci a plavat
25 m

9. Odpovědět na otázky.
Bezpečnost koupání,

bezpečnost na otevřené 
vodě

10. Zachránit druhou osobu. tažení
         

11. Skok z 1 m: skok vpřed, skok vzad, pád z kleku.

      Skok ze 3 m: skok vpřed.

12. Synchronizované plavání: poloha na zádech a na prsou se scullingem, poloha „tuba“ 

(ve skrčení).

13. Vodní pólo: kraul na vzdálenost 25 m, hlava nad vodou,

                        : znak na vzdálenost 25 m, hlava nad vodou,

                        : přetočení z kraula na znak (změna směru),

                        : plavání slalomu, 4 otočení o 90°.



„LACHTAN“

Tabulka č. 3

1. Plavat na vzdálenost. 200 m
2. Plavat technikou bez hrubých chyb. 150 m
3. Znakové nohy. 50 m
4. Potopit se po hlavě či po nohou, vynést předmět ze dna. 2 m
5. Skočit a plavat pod hladinou. 5 m
    Potopit se a plavat pod hladinou. 5 m
6. Sebezáchrana vznášením. 5 min
7. Bezpečný skok do vody, sculling na místě. 3 min
8. Skočit do vody se záchrannou vestou v ruce, poté se do 

ní obléci a plavat.
50 m

9. Odpovědět na otázky.
Dýchání z úst do úst,

první pomoc
10. Zachránit druhou osobu. vytažení

11. Skok z 1 m: skok vpřed s půlobratem, pád vzad, skok vpřed s rozběhem.

      Skok ze 3 m: pád vpřed.

12. Synchronizované plavání: standardní sculling na vzdálenost 10 m (pohyb za hlavou)

                                               : „kano sculling“ na vzdálenost 10 m (na prsou),

                                               : poloha na zádech, vysoká kolena,

                                               : poloha „tuba“,

                                               : šlapání vody na vzdálenost 10 m.  

13. Vodní pólo: uchopení míče horem,

                        : střídavý záběr nohama („šlapání“) po dobu 2 minut,

                        : centrování ve vodě 10krát,

                        : uchopení míče spodem, otočka o 360°, hod 5 m.  



„DELFÍN“

Tabulka č. 4

1. Plavat na vzdálenost. 400 m
2. Plavat technikou bez hrubých chyb. 300 m
3. Znakové nohy. 75 m
4. Potopit se po hlavě či po nohou, vynést předmět ze dna. 2,5 m
5. Skočit a plavat pod hladinou. 8 m
    Potopit se a plavat pod hladinou. 8 m
6. Sebezáchrana vznášením. 10 min
7. Bezpečný skok do vody, sculling na místě. 5 min
8. Skočit do vody v oblečení a plavat. 50 m

9. Odpovědět na otázky.
Kardiopulmonální 

resuscitace

10. Zachránit druhou osobu. 
Dopravení na pevninu 
(50 m) s bójí či pásem.

11. Skok z 1 m: skok schylmo střemhlav, skok přímý napřed schylmo.

      Skok z 3 m: skok vpřed s rozběhem.

12. Synchronizované plavání: „kontra-sculling“ (za nohama) na vzdálenost 10 m, 

                                              : „torpedo sculling“ (ve vzpažení za nohama) na vzdálenost 

10 m,

                                     : „noha baletky“,

                                     : salto vzad (prohnutě),

                                     : salto vpřed (vysoké boky).

13. Vodní pólo: plavat 3 m s míčem, přijmout míč a hodit ho na vzdálenost 5 m,

               : plavat slalom s míčem, 4krát se otočit o 90°,

               : uchopit míč a hodit ho vzad,

               : přihrávka na hráče „centra“ 10x.



„ŽRALOK“

Tabulka č. 5

1. Plavat na vzdálenost. 1000 m
2. Plavat technikou bez hrubých chyb. 600 m
3. Znakové nohy. 100 m
4. Potopit se po hlavě či po nohou, vynést předmět 
    ze dna.

3 m

5. Skočit a plavat pod hladinou. 10 m
    Potopit se a plavat pod hladinou 10 m
6. Sebezáchrana vznášením. 15 min oblečený
7. Bezpečný skok do vody, sculling na místě. 10 min oblečený
8. Skočit do vody v oblečení a plavat. 75 m

9. Odpovědět na otázky.
Alarm plán,

kardiopulmonální resuscitace

10. Zachránit druhou osobu.

Přímý kontakt,
dopravení na pevninu (25 m),

vytažení na zem,
stabilizovaná poloha.

11. Skok z 1 m: zpětný skok.

      Skok ze 3 m: skok schylmo střemhlav.

12. Synchronizované plavání: 

      - Skočit z okraje bazénu, dostat se na hladinu v poloze na prsou, jeden záběr pažemi 

prsa, natáhnout paže, otočit se do polohy na zádech, připažit, sculling, salto vzad 

(prohnutě).

      - Znakové nohy od břehu, paže ve vzpažení, 2x soupažný pohyb pažemi, otočit se 

do polohy na prsou, dva pohybové cykly kraul, salto vpřed (vysoké boky).

13. Vodní pólo: uchopit míče horem, dát míč do druhé ruky a hodit 10 m,

                                 : chytit míč ve vzduchu, otočit se o 180°,hodit ho na vzdálenost 1m

                                 : soutěž: na signál vyšlápnout co nejvýše nad hladinu.



Norská plavecká federace si uvědomuje důležitost plavání i pro starší generaci. 

Snaží se motivovat k pohybu ve vodě i starší a již plavecky gramotné občany. Svaz chce 

vyzdvihnout dva základní významy plavání: zdravotní význam a plavání jako výborný 

prostředek ke zvyšování tělesné zdatnosti. Podněcuje veřejnost k pravidelné fyzické 

aktivitě a k cílevědomosti v dosažení vytčeného cíle. 

Za tímto účelem byla vydána sada známek oceňující uplavání určité vzdálenosti. 

4. Známky za uplavanou vzdálenost

Známky mohou být uděleny kdykoli pod kontrolou dospělé osoby.

„25 METRŮ“ - Uplavat 25 m bez zastavení. Bez kontroly času.

„100 METRŮ“ – Uplavat 100 m bez zastavení. Bez kontroly času.

„PLAVECKÝ KNOFLÍK ZA 200 METRŮ“ 

– Uplavat 200 m bez zastavení. Bez kontroly času.

„500 METRŮ“ – Uplavat 500 m bez zastavení. Bez kontroly času.



„1000 METRŮ“ – Uplavat 1000 m bez zastavení. Bez kontroly času.

5. Známky za kondici

Tato sada známek oceňuje dlouhodobý (celoroční) výkon v plavání. Každý 

jedinec se rozhoduje sám kde (ve veřejném, školním bazénu atd.) a kdy, chce plavat a 

jakou vzdálenost.

„BRONZOVÝ FLIPPER“ – V kalendářním roce musí mít jedinec uplavaných 

nejméně 2 500 m.

„STŘÍBRNÝ FLIPPER“ – V kalendářním roce musí mít jedinec uplavaných nejméně 

5 000 m.

„ZLATÝ FLIPPER“ – V kalendářním roce musí mít jedinec uplavaných nejméně 

     7 500 m.



„1 MÍLE“ – Celkově uplavaná 1 míle. Bez kontroly času.

„2 MÍLE“ – Celkově uplavané 2 míle. Známka „1 míle“ musí být získána před 

známkou „2 míle“.

„3 MÍLE“ – Celkově uplavané 3 míle. Známka „2 míle“ musí být získána před 

známkou „3 míle“.

„4 MÍLE“ – Celkově uplavané 4 míle. Známka „3 míle“ musí být získána před 

známkou „4 míle“.



„5 MÍLÍ“ – Celkově uplavaných 5 mílí. Známka „4 míle“ musí být získána před 

známkou „5 mílí“.

„10 MÍLÍ“ – Celkově uplavaných 10 mílí. Známka „5 mílí“ musí být získána před 

známkou „10 mílí“.

DIPLOM - Diplom je předáván společně s odznakem.

6. Známka Mořský koník

Odznak ze sady známek Mořský koník může získat dítě v průběhu celé výuky 

plavání, může ho obdržet i kdokoli ze široké veřejnosti. Ocenění Velký Mořský koník 

se dělí na tři stupně: bronzový, stříbrný a zlatý. Musí se dosáhnout předepsaného počtu 

bodů v minimálně 8 cvičeních. Jedinec může získat pouze jednu známku za rok. 

Známku Velký Mořský koník je také možno získat během služby v armádě, odznak 

může být připnut na uniformu. Zkouška ze záchrany života je povinná nehledě k tomu 

jaké známky jedinec má, ale nesmí se počítat do bodovým součtem. Požadavky na 

získání jednotlivých známek jsou uvedeny v tabulce (viz níže).



„MALÝ MOŘSKÝ KONÍK“ 

Známka může být udělena pod kontrolou dospělé osoby. Spodní věková hranice je 

11 let. 

„BRONZOVÝ VELKÝ MOŘSKÝ KONÍK“

Požadavek je mít 12 bodů, z nichž minimálně 1 v 8 cvičeních. Děti pod hranicí 12 

let musí nejprve získat Malého mořského koníka. Spodní věková hranice pro tuto 

známku je 12 let.

„STŘÍBRNÝ VELKÝ MOŘSKÝ KONÍK“

Známka může být udělena po předchozím získání bronzové známky. Požadavek je 

mít 16 bodů, z nichž minimálně 1 v 8 cvičeních. Tato stříbrná známka může být také 

udělena osobě nad 35 let, která dosáhla 14 bodů, nehledě k tomu, zda má bronzovou 

známku či ne.

„ZLATÝ VELKÝ MOŘSKÝ KONÍK“



Známka může být udělena po předchozím získání stříbrné známky. Požaduje se 

získání 21 bodů, z nichž minimálně 1 v 8 cvičeních. Zlatá známka může být také 

udělena osobě ve věku nad 40 let, která dosáhla 16 bodů, nehledě k tomu, zda má 

stříbrnou známku či ne.

„SOŠKA MOŘSKÉHO KONÍKA“ (30 cm)

Tato soška je udělena, když jedinec získal pětkrát Zlatého velkého mořského 

koníka. U osoby starší 60 let je předpokladem třikrát získat cenu Zlatého velkého 

mořského koníka.

„PLAKETA MOŘSKÉHO KONÍKA“

Bronzová plaketa je udělena v případě, že jedinec získal 10krát Zlatého velkého 

mořského koníka. Stříbrná plaketa je udělena, když jedinec získal 15krát Zlatého 

velkého mořského koníka. Zlatá v případě získání 20krát Zlatého velkého mořského 

koníka.



„HVĚZDA NA PLAKETU“

Tato hvězda se připevňuje do levého spodního rohu plakety. Je udělena za získání 

5krát Velkého mořského koníka nebo Zlaté plakety.

„MALÁ A VELKÁ MEDAILE“

Tyto dvě medaile jsou uděleny osobě, která získá 5krát zlatou medaili.

„STŘÍBRNÝ PŘÍVĚSEK VELKÉHO MOŘSKÉHO KONÍKA“

„OZDOBNÝ ŠPENDLÍK VELKÉHO MOŘSKÉHO KONÍKA“

„MANŽETOVÉ KNOFLÍČKY VELKÉHO MOŘSKÉHO KONÍKA“

„PŘÍVĚSEK VELKÉHO MOŘSKÉHO KONÍKA“

Všechna výše uvedená ocenění jsou obdržena v případě, když jedinec získá 5krát 

Sošku mořského koníka.



V tabulce č. 6 jsou uvedeny všechny požadavky pro získání ocenění Mořského 

koníka:

Malý mořský 
koník

Velký mořský koník
1 bod 2 body 3 body

1. Plavat na vzdálenost 
   v poloze na prsou.

400 m 1000 m 1500 m 2000 m

2. Znak. 200 m 500 m 750 m 1000 m
3. Plavat v oblečení
   (košile a kalhoty).

200 m 500 m 750 m 1000 m

4. Sculling na zádech
   (vznášení s činností 

směrem vpřed).
50 m 100 m 200 m 300 m

5. Plavat na čas volným 
způsobem, 100 m.

2,40 min 2,20 min 2,00 min 1,40 min

6. Plavat pod hladinou. 8 m 10 m 15 m 20 m

7. Potápění
    (hloubka 1,5 – 2,5m)

1x se skokem 
a 1x z vodní 

hladiny

    (hloubka 3 – 4,5 m)

1x se skokem 
nebo z vodní 

hladiny

1x se 
skokem a 1x 

z vodní 
hladiny

2x se 
skokem a 

2x 
z vodní 
hladiny

8. Svléknout se ve 
    vodě.

košile 
s dlouhým 
rukávem a 

dlouhé 
kalhoty

košile 
s dlouhým 
rukávem a 

dlouhé 
kalhoty

9. Skočit z prkna, věže, 
    nebo hráze.

1 skok bez 
pohybu ze 

2 m

1 rovný skok 
bez pohybu ze 
3 m, z 5 m a 

volitelný skok 
ze 3 – 5 m

2 rovné 
skoky bez 
pohybu z 5 

m

1 rovný 
skok bez 
pohybu, s 
pohybem

10. Záchranné plavání

Vystartovat z bloku nebo okraje bazénu, plavat plav. 
způsobem prsa 25 m, potopit se z vodní hladiny (hloubka 

min. 2,5 m), poté vylovit předmět (nebo stejně velkou 
osobu), dovést na pevninu „postiženého“, tažení 25 m. 
Cvičení provést bezprostředně za sebou. Zkouška ze 
záchranného plavání vyžaduje praktické znalosti z:

a) Princip prodloužené ruky *
b) Techniky tažení

c) Kardiopulmonální resuscitace
d) Vědomosti týkající se moře, ledu a koupání



* Dopomoc jedinci na základě hození záchranného míče, uchopením tyče či jiného 

předmětu nebo oblečení, pomocí kterého je možné dopravit jedince na břeh.

Všechny zkoušky by měly být provedeny nezávisle na sobě. Jedinci nemohou být 

uznány 2 zkoušky ze stejného cvičení (např. Znak nemůže být uznán jako zkouška pro 

plavání na vzdálenost). Zkouška není uznána v případě otočení se v poloze, odpočinku 

nebo stoje na dně, držení se bóje, člunu či nafukovacího předmětu. Všechny zkoušky 

týkající se těchto známek musí být provedeny během jednoho a toho samého 

kalendářního roku, pro žáky ve škole během školního roku. Pro zkoušku ze 

záchranářství nesmí být použity plavecké brýle ani skřipec na nos. Spodní hranice pro 

získání Malého mořského koníka je 11 let a u Velkého mořského koníka 12 let.

4.3  Hodnocení plaveckých dovedností

4.3.1  Česká republika

Potřebu hodnotit plaveckou úroveň v plavecké výuce pociťujeme při stanovení 

cílů plavecké výuky, při hodnocení posunu v procesu senzomotorického učení 

(motivace, kontrola, objektivizace, srovnání), při snaze vytvořit pro výuku homogenní 

skupiny (efektivita výuky), při odhalení podstaty úzkostných stavů, při volbě 

optimálních metod seznomotorického učení pro daného jedince, při klasifikaci např. u 

školního plavání či při hodnocení výsledků činnosti plavecké školy (Čechovská, 2006).

Často se setkáváme s pojmem „plavec“ a „neplavec“. Názory na definici plavce 

jsou v poslední době ovlivněny autory jako Čechovská, Bělková nebo požadavky 

vysokých škol. 

Čechovská a Miler (2001) poukazují na v České republice zažitou zvyklost 

považovat za plavce toho, kdo bez zjevných známek vyčerpání uplave souvisle 

vzdálenost 200 m. K tomuto názoru se také přikláníme. 

Katedry tělesné výchovy na vysokých školách stanovují stejně jako v dřívějších 

dobách k hodnocení plavecké úrovně vzdálenost 100 m, ve výjimečných případech i 

vzdálenost 50 m. Uplavání této vzdálenosti je požadováno ve vstupních testech a tudíž 

může být chápáno jako definice plavce (Kazíková, Čechovská, 2001). 



Empirické studie, zabývající se plaváním předškolních dětí, nejsou v naší 

republice příliš časté, ale mají velký význam například pro přechod od přípravné etapy 

plavecký výuky k etapě základní. Objektivním kritériem pro hodnocení připravenosti 

k zahájení základní etapy plavecké výuky může být škála hodnotící stupeň adaptace na 

vodní prostředí. Tato připravenost je často přehlížený problém, který však hraje 

klíčovou roli hlavně u méně zkušených učitelů plavání. Potřeba objektivizovat danou 

problematiku je zřejmá nejen z vědeckých důvodů, ale i z důvodů srovnání kvality 

výuky plavání v jednotlivých plaveckých školách (Štochl, 2002).

Čechovská (2006) preferuje ověření adaptace dětí na vodní prostředí spíše 

prostřednictvím dovednostních kontrolních testů než vzdáleností překonanou plaveckou 

lokomocí. Vhodné je hodnotit úroveň tzv. základních plaveckých dovedností. Pro 

potřeby hodnocení úrovně jsou k dispozici jednoduché hodnotící kvalitativní škály. 

Příkladem hodnocení plavecké úrovně z hlediska základních plaveckých dovedností 

může být následující schéma v tabulce č. 7: 

PLAVECKÁ DOVEDNOST BODY
1. Potopení hlavy
    potopení hlavy, provedeno zvolna, podřep, výdrž, počítat zvolna do pěti 3
    potopení hlavy, provedeno rychle, bez výdrže 2
    neúplné potopení hlavy pod hladinu (oči nebo uši zůstávají nad vodou) 1
2. Otevření očí pod hladinou (kontrola pod vodou)
    při potopení otevření očí a rozeznání počtu ukázaných prstů  ruky 3
    rychlé otevření očí, chybná odpověď 2
    potopení bez zrakové kontroly 1
3. Výdech do vody
    prohloubený úplný výdech, provedení zvolna 3
    výdech do vody proveden rychle 2
    pouze částečný výdech 1
4. Hvězdice v poloze na prsou
    cvičení provedeno zvolna, výdrž, počítat zvolna do pěti 3
    cvičení bylo provedeno bez výdrže 2
    cvičení nebylo správně nebo vůbec provedeno 1
5. Hvězdice v poloze na zádech
    cvičení provedeno zvolna, výdrž, počítat zvolna do pěti 3
    cvičení bylo provedeno bez výdrže 2
    cvičení nebylo správně nebo vůbec provedeno 1
6. Kotoul ve vodě
    provedeno přetočení vpřed, úplné přetočení podél příčné osy, zvolna 3
    provedeno přetočení vpřed s drobnými nedostatky 2



    provedeno neúplné přetočení 1
7. Vynesení 2 předmětů z hloubky 2 metrů
    vynesení 2 předmětů 3
    vynesení pouze jednoho předmětu 2
    vynesení bylo neúspěšné 1
8. Pád (skok) do vody z plaveckého startovního bloku
    pád (skok) z podřepu střemhlav („po hlavě“) 3
    pád (skok) z podřepu „po nohách“ 2
    vstup do vody nebyl proveden z podřepu skokem nebo pádem 1
9. Vznášení v poloze na zádech
    výdrž ve vznášení více jak 1 min 3
    výdrž ve vznášení více jak 30 s 2
    výdrž ve vznášení méně jak 30 s 1
10. Splývání
    odraz od stěny bazénu a splývání více jak 5 m 3
    odraz od stěny a splývání více jak 2 m 2
    odraz od stěny a splývání bez výdrže 1

HODNOCENÍ BODY
Velmi dobré zvládnutí základních plaveckých dovedností 30 - 25
Pokročilý začátečník 24 - 16
Úplný začátečník méně než 16

4.3.2  Norsko

Zvládnutí výše zmíněných 8 centrálních dovedností je podmíněno splněním 20

částečných cílů. Každý cíl je zvládnut splněním kontrolního cviku, který je definován 

pro každý částečný cíl. Cviky hodnotí cvičitelé podle vlastního uvážení a po splnění je 

odměňují známkami „Vodní známka, Tučňák, Malý tuleň“.

Tabulka č. 8

CÍL KONTROLNÍ CVIK

1. Hlava pod hladinou.
Udržet hlavu pod hladinou po dobu 10 – 15 
sekund.

2. Rytmicky dýchat.
Provést 10 rytmických vdechů a výdechů do 
vody.

3. Skočit  hlava pod hladinou. Provést skok.



4. Vznášet se v poloze na prsou.
Vznášet se v poloze na prsou po dobu 15 
sekund a změna do vertikální polohy bez 
pomoci.

5. Vznášet se v poloze na zádech.
Vznášet se v poloze na zádech po dobu 15 
sekund a změna do vertikální polohy bez 
pomoci.

6. Obrat z polohy na prsou do polohy 
na zádech a zpět.

Otočit se 3x z polohy na prsou do polohy na 
zádech a zpět.

7. Splývat v poloze na prsou.

Odrazit se od stěny bazénu či ode dna 
v poloze na prsou, zapojit kraulové nohy a 
poté splývat na vzdálenost 4 – 5 m, změna 
do vertikální polohy bez pomoci.

8. Splývat v poloze na zádech.

Odrazit se od stěny bazénu či ode dna 
v poloze na zádech, zahájit znakové nohy, 
splývat na vzdálenost 4 – 5 m, změna do 
vertikální polohy bez pomoci.

9. Splývat a připojit kraulové nohy
Splývat se zapojením kraulových nohou 
v poloze na prsou na vzdálenost 10 m.

10. Splývat a připojit znakové nohy.
Plavat znakovýma nohama na vzdálenost 10 
m.

11. Skočit do hluboké vody.
Skok z okraje bazénu do hluboké vody, 
zaujmutí klidné polohy a vznášení se po 
dobu 10 s.

12. Zvládnutí skoků.
Skok do hluboké vody, splývání, zahájení 
práce nohou nebo vznášení se na vodě.

13. Začátečnická práce kraulových 
paží.

Začátečnický záběr kraulovými pažemi 
v poloze na prsou s kraulovým dýcháním na 
vzdálenost 10 m.

14. Začátečnická práce znakových 
paží.

Začátečnický záběr pažemi v poloze na 
zádech na vzdálenost 10 m.

15. Začátečnické plavání kraulem 
v poloze na prsou.

Plavat v poloze na prsou na vzdálenost 10 
m.

16. Začátečnické plavání znakem 
v poloze na zádech.

Plavat v poloze na zádech na vzdálenost 10 
m.

17. Změnit směr pohybu.
Změnit směr plaváním ve formaci ∞ kolem 
2 předmětů umístěných 3 – 4 m od sebe.

18. Odpočívat v poloze na prsou a na 
zádech.

Odpočívat po dobu 30 s s co nejmenším 
pohybem, každý si může vybrat mezi 
polohou na zádech či na prsou.

19. Záchrana. Prověřit jistotu žáků v určitých bodech *

20. Kombinovaná zkouška.

Skočit po hlavě do hluboké vody, plavat 
12,5 m v poloze na prsou, změnit směr, 
plavat 2 – 3 m k místu startu, zastavit, 
odpočívat po dobu 30 s, plavat zpět do 
místa startu v poloze na zádech.



* - Asistovat partnerovi u vznášení.

- V mělké vodě pomoci žákovi při vznášení v poloze na prsou

- Dosáhnout do vody z okraje bazénu s různými předměty – ručníkem, kusem oděvu, 

prutem, větví, veslem, atd.

- Potopit se se zátěží v rovné poloze na prsou, pevně se držet volnou rukou.

- Volání o pomoc.

- Ošetření křeče – zaujmutí polohy vznášení, ohnout postiženou část těla tak, že se 

sval v křeči bude protahovat, např. když křeč vznikne v lýtku, ohnout chodidlo tak, 

že nárt směřuje proti kolenu.

- Použití záchranné vesty – vestu správně obléknout, skočit do hluboké vody, plavat 

10 m klidně na břiše a na zádech.

5. DISKUZE

5.1  Porovnání základních plaveckých dovedností

Systém plavecké výuky v České republice rozděluje 5 skupin základních 

plaveckých dovedností (ZPD, viz tabulka č. 9), které by měly děti zvládnout v průběhu 

přípravné a základní etapy, tedy před nástupem do etapy zdokonalovací. Dovednosti 

obsahují požadavky bezpečného pobytu ve vodě, tzn. že dítě by mělo zvládnout 

orientaci ve vodě, plavecké dýchání, polohování ve vodě, pád do vody a dostatečně 

vnímat vodní prostředí pro řízení pohybu.

Tabulka č. 9

PLAVECKÉ DOVEDNOSTI

Plavecké dýchání

Plavecká poloha

Orientace ve vodě

Pády a skoky do vody



Pocit vody

Plavecká výuka v Norsku má tuto oblast o něco podrobněji rozpracovanou. 

Rozděluje 8 centrálních dovedností (viz tabulka č. 10). Velký důraz dává především na 

floating (vznášení se), jako prostředek sebezáchrany. Děti by měli zvládnout skok do 

hluboké vody, potopení se a plavání pod hladinou, měnit vodorovnou polohu ve vodě, 

plavat jedním plaveckým způsobem v poloze na prsou a na zádech, dýchat klidně a 

rytmicky, otočit se z polohy na prsou do polohy na záda a naopak, otočit se vpravo či 

vlevo v poloze na prsou a na zádech a vznášení. 

Tabulka č. 10

PLAVECKÉ DOVEDNOSTI (DOVEDNOSTNÍ ÚKOLY)

Skočit do hluboké vody.

Potopit se z hladiny, plavat pod hladinou.

Schopnost měnit vodorovnou polohu ve vodě.

Plavat jedním plaveckým způsobem v poloze na prsou i na zádech.

Dýchat klidně a rytmicky tak, aby tělo zůstalo ležet v optimální poloze.

Otočit se z polohy na prsou do polohy na záda a ze zad na prsa ve vodorovné poloze.

Otáčet se vlevo i vpravo v poloze na prsou i na zádech.

Zaujmout a setrvat ve vznášecí poloze (tzv. sebezáchovná poloha, energii spořící 
poloha).

Norská plavecká federace má dále vypracovaných 20 postupových úkolů, pomocí 

kterých se děti učí 8 výše zmíněným dovednostem a za jejichž splnění jsou oceňováni 

známkami. Některé úkoly jsou nad úroveň našich ZPD, jako například požadavky pro 



získání známky Malý tuleň. Již zde si můžeme všimnout zaměření na sebezáchranu a 

záchranu druhého člověka, která je v norské koncepci plavání vyzdvihována.

Následující tabulka č. 11 porovnává všechny ZPD, které se objevily během 

analýzy české a norské plavecké koncepce. Znaménkem je vyznačeno, zda je daná 

dovednost zařazena mezi ZPD jednotlivých zemí či ne:

Tabulka č. 11

DOVEDNOST
VÝSKYT

Česká republika Norsko

1. Plavecké dýchání  

2. Plavecká poloha  

3. Vznášení (floating) X 

4. Otáčení se X 

5. Změna směru X 

6. Plavání pod hladinou X 

7. Orientace pod vodou  

8. Skok do vody  

9. Pád do vody  X

10. Skok do hluboké vody X 

11. Pocit vody  X

Při pohledu na tabulku si můžeme všimnout rozdílů v počtu základních 

plaveckých dovedností. V České republice se jich vyskytuje 5, zatímco v Norsku je jich 

definováno 9 ze všech uvedených 11 dovedností. 

Důvodem tohoto nepoměru může být skutečnost, že analýzou byla zjištěna určitá 

odlišnost v chápání pojmu „základní plavecké dovednosti“. V České republice jsou pod 



tímto pojmem uvedeny opravdu pouze dílčí dovednosti, zatímco v Norsku se jedná o 

„dovednostní“ úkoly, které jsou více konkrétnější a zahrnují v sobě i několik 

plaveckých dovedností dohromady.  

V případě České republiky můžeme konstatovat, že ačkoli některé prvky (jako 

např. floating, změna směru či skok do hluboké vody) podle tabulky výše uvedené 

v plavecké výuce chybí, na základě studia české odborné literatury zabývající se 

didaktikou plavání (1, 4, 7, 26) víme, že ve skutečnosti ve výuce zařazeny jsou. 

Z důvodu objektivity jsme však v analýze a následné syntéze vycházeli pouze 

z oficiálních pojmů užívaných v didaktice plavání. 

Mnoho shromážděné a nastudované literatury týkající se základních plaveckých 

dovedností (4, 7, 9) se podrobněji zabývá touto otázkou, vypracovává postupové úkoly, 

jejichž splněním lze dojít k vytyčenému cíli, zvládnutí ZPD. Domníváme se, že pomocí 

těchto úkolů by bylo možné vypracovat konkrétnější podobu škál pro hodnocení 

plavecké úrovně.

V následujícím odstavci se pokusíme srovnat jednotlivé plavecké dovednosti.

Dovednost č. 1 - Plavecké dýchání – se podle předpokladů objevilo jak v české,

tak v norské koncepci plaveckých dovedností. Dýchání je základ. Norský systém ještě 

navíc definuje, jak by mělo být dýchání provedeno a v jaké poloze by se mělo tělo 

nacházet.

Dovednost č. 2 - Plavecká poloha – se také objevila v obou případech. Stejně 

jako dýchání je správná poloha základním předpokladem úspěšného pohybu ve vodě. 

Norská koncepce se plaveckou polohou zaobírá a testuje ji hned ve třech dovednostních 

úkolech. 

Dovednost č. 3 - Vznášení – tato sebezáchranná poloha je již po několik let často 

diskutovaným pojmem v české didaktice plavání. I když není zakotvena v základních 

plaveckých dovednostech, je v lekcích nacvičována a měla by být oficiálně zahrnuta do 

ZPD. V Norsku musí tuto dovednost zvládat každé dítě, které prošlo výukou plavání. 

Vznášení je zahrnuto do dovednostních úkolů.

Dovednost č. 4 - Otáčení se – znamená změnu z polohy na zádech do polohy na 

prsou a opačně. Tato dovednost není formálně zahrnuta do české koncepce ZPD, ale 



samozřejmě se s ní děti při plavecké výuce seznámí formou různých cvičení, kterými se 

učí s polohou manipulovat. Norská koncepce tuto dovednost testuje v úkolu, kdy se dítě 

musí otočit ze zad na prsa a naopak ve vodorovné poloze. 

Dovednost č. 5 – Změna směru – znamená otáčení se vlevo či vpravo v poloze na 

břiše či na zádech. Nezbytnou dovedností jsou scullingové pohyby rukou, pomocí 

kterých může být tato dovednost úspěšně zvládnuta. „Změna směru“ není zahrnuta 

v našich pěti základních dovednostech, ale během lekcí může být samozřejmě 

procvičována. V Norsku je tato dovednost zahrnuta do testovacích úkolů.

Dovednost č. 6 – Plavání pod hladinou – zahrnuje schopnost jedince 

kontrolovaně se pohybovat pod vodní hladinou. Předpokladem jsou otevřené oči pod 

vodou. V norské koncepci je dovednost zahrnuta v úkolu společně s předchozím 

potopením se z hladiny, nikoli skokem. Česká koncepce opět nezahrnuje plavání pod 

vodou do základních plaveckých dovedností, ale děti se s tímto prvkem seznamují 

v průběhu plavecké výuky.

Dovednost č. 7 – Orientace pod hladinou – je jednou ze základních plaveckých 

dovedností v České republice. V Norsku je prvek zahrnut do dovednostního úkolu 

„Potopit se z hladiny, plavat pod hladinou“. Důraz na tuto dovednost je odůvodněný. 

Základním cílem plavecké výuky na celém světě je naučit dítě setrvat bezpečně ve 

vodním prostředí a optimálně reagovat na situaci, kdy se může nečekaně ve vodě 

ocitnout. Situace často souvisí s potopením se pod hladinou. Dítě by mělo být schopno 

relativně klidně reagovat na potopení se, mělo by být schopno orientace pod vodou, 

která vede k vynoření se nad hladinu a zaujmutí sebezáchovné polohy – vznášení 

(floating).

Dovednost č. 8 – Skok do vody – se objevuje v obou koncepcích základních 

plaveckých dovedností. Dětmi jsou skoky vnímány dost protikladně. Někdo je vnímá 

jako radostné dovádění ve vodě, jiný jedinec je považuje za nesplnitelný úkol spojený 

s nepříjemným ponořením hlavy pod vodu. Tento prvek musí být v hodinách 

procvičován, aby dítě bylo schopno kontrolovaně do vody skočit bez zjevných známek 

nepříjemnosti.  



Dovednost č. 9 – Pád do vody – je zahrnut v české didaktice plavání do ZPD, 

nikoli v didaktice norské. Pád do vody se liší od skoku tak, že je proveden bez odrazu. 

Je velice důležitým prvkem v plavecké výuce. Jeho procvičováním je dítě připraveno na 

nekontrolovaný pád do vody, ke kterému může dojít při nevinném hraní si v blízkosti 

řeky či jiné vodní plochy. Jedinec je schopen reagovat na nečekané ocitnutí se ve vodě.

Dovednost č. 10 – Skok do hluboké vody – je zahrnut pouze do norských 

dovednostních úkolů. Jedinec musí být schopen setrvat v bezdešší delší dobu než u 

skoku do mělké vody, kdy se může odrazit ode dna a tím se rychleji ocitnout na hladině. 

Dovednost č. 11 – Pocit vody – je specifickou kvalitou vnímání odlišného 

prostředí, než ve kterém se běžně pohybujeme. Patří do základních plaveckých 

dovedností v české didaktice plavání. V norské koncepci se formálně neobjevuje, ale je 

předpokladem pro zvládnutí jednotlivých dovednostních úkolů. Tento prvek je 

důležitou podmínkou pro úspěšné ovládnutí záběrových pohybů končetin.

5.2  Porovnání prostředků ke stimulaci

Výběr prostředků k motivaci dětí k plavání závisí na fantazii a nápadech 

jednotlivých plaveckých klubů. V ČR centrální organizace Český svaz plaveckých 

sportů a Asociace plaveckých škol nechává tuto volbu čistě na nich. 

Avšak Norská plavecká federace vypracovala svou vlastní soustavu kovových 

odznaků, medailí, plaket, vyznamenání a diplomů, kterou dává k dispozici všem 

plaveckým školám. Jedná se o rozsáhlý soubor ocenění, jejichž získání je podmíněno 

splněním specifických plaveckých dovedností. NSF ale nezapomíná ani na stimulaci 

pokročilejších plavců či plavců již zcela gramotných, kteří vykonávají plavecký sport 

z důvodu čistě kondičního. Také oni mohou obdržet příslušné ocenění, například za 

uplavání určité vzdálenosti za rok. NSF si klade za cíl, aby se plavání věnovala co 

nejširší veřejnost a tímto způsobem se je snaží k činnosti motivovat. Plavci si mohou 

své výkony zaznamenávat do speciálních tabulek, vydávaných NSF, vedou si svůj 

„tréninkový deník“ a mají tak přehled o své výkonnosti (viz příloha č. 8).

Následující tabulka č. 12, 13, 14, 15 a 16 srovnávají prostředky stimulace Norska 

a České republiky v jednotlivých etapách:



Tabulka č. 12

I. Etapa Prostředky stimulace

ČR – Přípravná etapa - básničky, říkanky
- hračky do vody a pomůcky
- průkazy s nálepkami zvládnutých dovedností
- mokré vysvědčení
- nalepování šupinek na rybku
   (šupinky = zvládnuté dovednosti)

Norsko – Předškolní plavání Dovednostní známky pro děti 
potřebující asistenci druhé 
osoby

- Bublina
- Vlna
- Vodotrysk
- Hvězdice

- diplomy
- vodní hračky a pomůcky

Tabulka č. 13

II. Etapa Prostředky stimulace

ČR – Základní etapa - říkadla
- hračky do vody a pomůcky
- průkazy s nálepkami zvládnutých dovedností
- mokré vysvědčení
- závody
- diplomy

Norsko – Výuka plavání Dovedností známky pro 
začátečníky

- Vodní známka
- Velryba
- Želva
- Tučňák
- Malý tuleň

- hračky do vody a pomůcky
- diplomy, závody

Tabulka č. 14

III. Etapa Prostředky stimulace

ČR – Zdokonalovací etapa - hračky do vody a pomůcky
- průkazy s nálepkami dosažených výkonů
- mokré vysvědčení
- závody
- diplomy

Norsko – Etapa motorického učení
                Základní trénink

Dovednostní známky pro 
dále pokračující plavce

- Tuleň
- Lachtan
- Delfín
- Žralok



- diplomy
- závody
- hračky do vody a pomůcky
Známky za uplavanou 
vzdálenost

- 25 metrů
- 100 metrů
- Plavecký knoflík za 

200 metrů
- 500 metrů
- 1000 metrů

Známka mořský koník - Malý mořský koník
- Velký bronzový 

mořský koník
- Velký stříbrný 

mořský koník
- Velký zlatý mořský 

koník
Tabulka č. 15

IV. Etapa Prostředky stimulace

ČR– Sportovní plavání - závody (umístění)
- diplomy (ceny)

Norsko – Rozvíjející trénink 
               Vrcholový trénink

Známky za kondici - Bronzový flipper
- Stříbrný flipper
- Zlatý flipper
- 1 míle
- 2 míle
- 3 míle
- 4 míle
- 5 mílí
- 10 mílí

Známka mořský koník - Malý mořský koník
- Velký bronzový 

mořský koník
- Velký stříbrný 

mořský koník
- Velký zlatý mořský 

koník
- Soška mořského 

koníka
- Plaketa mořského 

koníka
- Hvězda na plaketu
- Malá a velká 

medaile
- Přívěsky, špendlík, 

manžetové kofl.



- závody (umístění), diplomy (ceny)

Tabulka č. 16

Prostředky ke stimulaci veřejnosti k plavání

ČR -
Norsko Známky za kondici - Bronzový flipper

- Stříbrný flipper
- Zlatý flipper
- 1 míle
- 2 míle
- 3 míle
- 4 míle
- 5 mílí
- 10 mílí

Kdokoli z veřejnosti se může zaregistrovat do Norské plavecké federace a za svůj 

výkon může získávat Známky za pohyb.

5.3  Náměty pro českou didaktiku plavání  

Na základě poznatků získaných analýzou, porovnáním základních plaveckých 

dovedností a prostředků k motivaci dětí v plavecké výuce, které do své koncepce 

plavání zahrnuje Česká republika a Norsko, se pokusíme o stanovení námětů struktury 

základních plaveckých dovedností a také rozvíjejících plaveckých dovedností a 

vědomostí, které by měly být podle našeho názoru obsaženy v základní a zdokonalovací

plavecké etapě. Pokusíme se též o stanovení námětů motivačních prostředků v plavání 

již plavecky gramotných jedinců.

5.3.1  Plavecké dovednosti

Základní plavecké dovednosti v české plavecké didaktice zahrnují důležité 

dovednosti nutné k bezpečnému setrvání ve vodě. Avšak mělo by se dát více důrazu na 

schopnost sebezáchrany – floating (sebevznášení). Tato dovednost je u nás nacvičována 

pouze okrajově. Pokud se dítě ocitne v nebezpečné situaci spojené s vodním prostředím, 

může mu právě tento prvek zachránit život. Záchrannému plavání by měla být věnována 

větší pozornost v základní i zdokonalovací etapě. Jedinec poté není zaskočený 

nečekanou událostí či situací a je schopen přiměřeně reagovat a nalézt vhodné řešení.



Skupiny základních dovedností by mohl vypadat následovně:

- plavecké dýchání, vznášení se, splývání, orientace pod hladinou, pády a 

skoky do vody, pocit vody.

Jednotlivé testovací úlohy by v sobě zahrnovaly výše zmíněné základní 

dovednosti:

- Rytmicky dýchat po dobu 15 s.

- Vznášet se v poloze na zádech po dobu 20 s, obrat na prsa a výdrž po dobu 8 s.

- Vznášet se v poloze na prsou po dobu 8 s, obrat na záda a výdrž po dobu 20 s.

- Splývat v poloze na zádech s odrazem od stěny na vzdálenost 8 m.

- Splývat v poloze na prsou s odrazem od stěny na vzdálenost 8 m.

- Potopit se a přinést předmět ze dna (hloubka 1,5 m).

- Potopit se a proplavat mezi nohama partnera.

- Pád vpřed.

- Pád vzad.

- Skok → splývat v poloze na prsou po dobu 8 s.

- Skok → přinést předmět ze dna.

- Správně předvést scullingové pohyby rukou.

- Šlapat vodu se scullingovými pohyby paží po dobu 20 s.

Pozitivním krokem by bylo také určení „Rozvíjejících plaveckých dovedností a 

vědomosti“:

- rozvíjet délku souvisle uplavané vzdálenosti, plavecký způsob znak, kraul, 

prsa, orientace a plavání pod hladinou, vznášení se, pocit vody, plavání ve 

ztížených podmínkách, záchranné plavání, první pomoc.

Rozvíjející plavecké dovednosti a vědomosti by děti měly ovládat po skončení 

zdokonalovací etapy. Zmíněnými požadavky by se mohli řídit cvičitelé v plaveckých 

školách a závěrečné testování by zahrnovalo následující úkoly:

- Plavat na vzdálenost 100 m.

- Plavat způsobem znak, kraul a prsa na vzdálenost 50 m.

- Potopit se po hlavě ke dnu a vylovit předmět.

- Potopit se a plavat pod vodou na vzdálenost 5 m.



- Skočit a plavat pod vodou na vzdálenost 5 m.

- Floating po dobu 1 min.

- Šlapat vodu se scullingovými pohyby rukou po dobu 2 min.

- Plavat v oblečení na vzdálenost 25 m.

- Zachránit druhou osobu způsobem tažení.

- Zodpovědět na otázky týkající se první pomoci.

5.3.2  Vnější motivace v plavecké výuce

Český svaz plaveckých sportů a Asociace plaveckých škol nechává otázku 

motivace zcela na samotných plaveckých klubech a plaveckých školách. Ty si vytvářejí 

své vlastní prostředky ke stimulaci dětí k plavání, různá ocenění, diplomy a průkazy. 

Vznikem nových a nových plaveckých spolků se zabezpečuje vytváření nových a 

nových prostředků ke stimulaci. Kluby jsou tak trochu nuceni si vymyslet svou vlastní 

strategii, jak nalákat a udržet si své členy v plavecké aktivitě. Jejich kvalita se pozná 

podle toho, s jakým nadšením instruktoři vedou lekce, jaké pomůcky k výuce používají 

a jak nápadité je oceňování výkonů svěřenců.

Opomíjenou otázkou je, jak udržet zájem o plaveckou aktivitu u plavecky 

gramotných osob. Zdokonalovací plaveckou výukou jakoby končí zájem o „plavce“. Ti 

nejúspěšnější se vydají na dráhu sportovního plavání a motivuje je závodění, srovnávání 

svého výkonu s ostatními a získávání cenných kovů. Méně úspěšní jedinci s velkou vůlí 

a zájmem plavou za účelem udržení se v dobré fyzické kondici. Většina dětí končí 

s pravidelnou plaveckou aktivitou po povinné plavecké výuce na ZŠ nebo po etapě 

Zdokonalovací plavecké výuky. Hlavní příčinou je ztráta motivace. Děti plavat již 

umějí, výuka jim nic nového nepřináší a tudíž neuspokojuje jejich potřeby. Právě 

uspokojení potřeby je základním předpokladem provádění jakékoli činnosti či aktivity.

V této fázi se objevuje místo pro vytvoření prostředků ke stimulaci k plavání 

plavecky gramotných osob. Norská plavecká federace vytvořila sadu odznaků oceňující 

jedince za uplavání určité vzdálenosti v kuse bez zastavení nebo dohromady za celý rok. 

Vezměme si od nich příklad. Příkladem sady odznaků může být:

I. Odznak za uplavanou vzdálenost bez zastavení:



- 500 metrů, 

- 1000 metrů, 

- 2000 metrů, 

- 3000 metrů.

II. Odznak za uplavanou vzdálenost za kalendářní rok:

- 6000 metrů, 

- 8000 metrů, 

- 10000 metrů.

Výše zmíněnými odznaky podnítíme zájem o pravidelnou plaveckou aktivitu a 

veřejnost bude zajímavým způsobem odměňována a hlavně motivována.



7. ZÁVĚR

Na základě shromážděných materiálů jsme provedli analýzu základních 

plaveckých dovedností a prostředků k vnější motivaci jedinců v plavecké výuce v České 

republice a v Norsku. 

Výsledky analýzy jsme v diskusní části porovnali. Zhodnotili jsme základní 

plavecké dovednosti z hlediska vhodnosti zařazení do koncepce didaktiky plavání 

v České republice. Z celkového srovnání vyplývá, že formální struktura základních 

plaveckých dovedností se v jednotlivých zemí liší. V Norsku definují spíše 

„dovednostní úkoly“, jimiž prověřují plavecké dovednosti dětí. Ale z obecného hlediska 

jsou v plavecké výuce obou zemí procvičovány podobné dovednosti. Podle našeho 

názoru je teoretické zázemí pro plaveckou výuku v ČR na velmi dobré úrovni, ale chybí 

jakýsi centrální materiál. V české didaktice plavání chybí důraz na nácvik některých 

prvků záchranného plavání, resp. sebezáchrany již od raného věku dítěte. Česká 

didaktika plavání nabývá na kvalitě pomalým zahrnováním těchto prvků do plavecké 

výuky. Na základě analýzy českých plaveckých klubů a škol jsme zjistili, že na 

používání prostředků k motivaci dětí v plavecké výuce je dáván ve většině případů 

velký důraz. V České republice ale chybí motivace plavecky gramotné části populace, 

motivace k provozování plavecké aktivity v pozdějším věku.

Srovnání a zhodnocení nám posloužilo jako východisko pro stanovení námětů 

struktury základních plaveckých dovedností a úkolů pro diagnostiku plavecké úrovně 

v etapě základní plavecké etapy, rozvíjejících plaveckých dovedností, vědomostí a 

hodnotících úkolů v etapě zdokonalovací plavecké výuky. Pokusili jsme se též o 

stanovení námětů motivačních prostředků k plavecké aktivitě široké veřejnosti.

Pozitivním krokem by bylo určení doporučované struktury základních plaveckých 

dovedností a hodnotících úkolů, která by sjednotila metodiky jednotlivých plaveckých 

klubů. Dá se předpokládat, že vytvoření prostředků k motivaci veřejnosti k plavání by 

se odrazilo ve rostoucím využíváním plaveckých aktivit a k podpoře zdraví.
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1. Prostředky k motivaci plavecké školy Zéva, Hradec Králové.
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6. Příklady mokrých vysvědčení.
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8. Výkonová karta pro veřejnost (Norsko).

9. Hry do vody.




