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Abstrakt 

 

Název:     Verbální projev učitele plavání  

 

Cíle:  Cílem práce je evaluace kvality verbálních projevů instruktorů plavání, kteří 

mají rozdílné zkušenosti, znalosti, kvalifikace a rozsah praxe v plavecké 

výuce. 

 

Metody:  Pro evaluaci projevu bylo využito metody nezúčastněného pozorování 

probandů, dotazování a následné detailní transkripce audiozáznamů pro 

přesné zpracování výsledků. Výsledky analýzy řečového projevu byly 

prezentovány v grafech.   

      

Výsledky: Hodnocení výsledků bylo zaměřeno na lingvistické aspekty řeči. Jedná se o 

nespisovné výrazy a gramaticky nekorektní vyjádření, nadbytečné výrazy, 

neodborné vyjádření a slang a odborné výrazy. Dále na obsahovou formu 

verbálního projevu z hlediska poskytování zpětné vazby, způsob pojetí 

verbálního projevu prostřednictvím typologie pedagogů. Rozdíly v kvalitě 

projevu na základě sledovaných aspektů jednotlivých probandů byly patrné. 

Metody, které byly aplikovány pro objektivizaci kvality projevu jsou vhodné 

pro analýzu verbálního projevu učitele plavání. 

 

Klíčová slova: plavecká výuka, děti, verbální komunikace, didaktická kompetence 

  



Abstract 

 

Title:           Verbal communication of swimming teacher   

 

Objectives: The aim of this thesis is to evaluate quality of verbal speech of swimming 

inctructors with different experiences, knowledge, qualification and extent 

of practice within the swimming lesson. 

 

Methods:  For evaluation of the verbal communication a method of non-participant 

observation of the sample was used and both interviewing and consequent 

detailed transcription of audiorecords for exact processing of results were 

also implemented. All results of verbal speech analysis were presented in 

graphs. 

  

Results:      The evaluation of results was focused on linguistic aspects of the language. 

There are a few types of phrases that thesis was focused on – unscriptural, 

gramatically incorrect expression, redundant words, unprofessional 

expression and slang and professional titles. Author also studied the content 

of the verbal language in terms of providing of feedback and method of 

verbal speech conception through the typology of pedagogues. Results have 

confirmed the quality of language was significantly different across 

probands. Applied methods were found as appropriate tool for analysis of 

verbal speech of swimming instructors.  

  

Keywords: swimming lesson, children, verbal communication, didactical competence
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1 ÚVOD 

Komunikace obecně patří mezi základní znaky společnosti. Je nepostradatelnou 

podmínkou domluvy, prosby, rovněž je i prostředníkem pro sdělení pokynů a požadavků. 

Existuje několik druhů a způsobů komunikace. Mezi takové a v podstatě základní patří 

verbální komunikace. Pomocí slov můžeme přesně vyjádřit své představy. Umění slovně 

se vyjádřit patří společně s nonverbální komunikací mezi nejdůležitější schopnosti učitele 

plavání. O to více vzhledem ke specifickým a poměrně náročným podmínkám, kterým 

učitel plavání musí čelit. Akustika v plaveckém bazénu společně s neustálými dotazy 

a charakteristickými projevy žáků vyžaduje pevný, dynamický a odhodlaný hlas. 

Být schopen vyjádřit se srozumitelně, jasně a stručně je taktéž velmi důležitý činitel. 

Nejen z hlediska udržení pozornosti a koncentrace žáků, nýbrž aby nedošlo k jejich 

přílišnému prochladnutí. 

Autorka práce je sama instruktorem plavání. Za čtyři roky praxe poznala, že čím 

více let v daném oboru je, tím přirozeně více zkušeností nabývá a o to lépe je schopna 

se vyjádřit. Výuka je tedy až na výjimky (chování dětí, individuální přístup k jedinci, 

zranění, apod.) plynulá. Počátky jsou rozpačité a stresující. Ke zmíněným pocitům může 

také docházet, jeli stereotyp pracovní doby doplněn o mimořádný okamžik, např. 

v podobě zaznamenávání řečového projevu instruktora formou nahrávacího přístroje. 

Pro výzkum a splnění cílů této práce bylo zapotřebí zaznamenat verbální projev 

6 instruktorů prostřednictvím nahrávacího přístroje. Probandi v průběhu výzkumu 

pracovali profesionálně jako při běžné plavecké výuce a ochotně spolupracovali.  

Zkušenosti se zaznamenáváním a zhodnocením verbálního projevu instruktorů, 

které bylo samozřejmě jednotlivým probandům k dispozici, vedlo k objektivnímu 

posouzení vlastní práce a následně k setrvání osobního pojetí projevu či přímo 

k zefektivnění projevu konkrétního instruktora. 

Cílem této práce je analýza a evaluace verbálního projevu instruktorů plavání, 

který je základním požadavkem z hlediska efektivní plavecké výuky. Srozumitelný, 

přesný, odborný a plynulý projev je žádoucím prostředkem kvalitní výuky. Efektivita 

projevu jako taková je poměrně těžko zhodnotitená. Nicméně řečový projev lze 

analyzovat na základě lingvistických aspektů řeči, které možné zhodnotit je a v práci 

budou prezentovány ve formě grafů. Verbální projev byl zaznamenán prostřednictvím 

audio přístroje v reálném prostředí konkrétní výukové jednotky plavecké výuky. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

 

2.1 Pedagogická a sociální komunikace 

2.1.1 Vztah pedagogické a sociální komunikace 

Je prakticky nemožné nalézt jedinou definici komunikace. Nicméně níže uvedený 

zdroj popisuje komunikaci jako akt vyjádření informací, myšlenek, znalostí a pocitů a to 

nejen z hlediska osobního. Napomáhá rovněž porozumět, co chce sdělit či vyjádřit osoba 

jiná. Komunikační proces zahrnuje vzájemné vysílání a přijímání zpráv a má několik 

forem. Verbální komunikace zahrnuje mluvené slovo, zatímco nonverbální komunikace 

pojednává o jednání formou mimiky, postoje a gest. Komunikace vzniká mezi dvěma 

osobami, stejně tak i v prostředí vícečlenném. Může být prezentována písemně, např. 

formou dopisu či vizuálně prostřednictvím videí, pozorování, apod. Komunikace však 

neslouží pouze ke sdělovacím účelům, nýbrž může mít vliv i na emocionální stránku 

člověka. Zdatní komunikátoři jsou schopni sdělit obsah přesně tak, jak byl zamýšlen. 

Z hlediska vyučování a koučování je zásadní schopnost učitele rozpoznat jakým 

způsobem, jak dlouho a jak obsáhle je třeba komunikovat.1 

Vědci, kteří se zabývají komunikací shrnují základ definice komunikace právě 

na “odesílatele” a “příjemce” zpráv. Používají tyto jednoduché koncepty k vývoji stále 

sofistikovanějších modelů komunikačních postupů. V dnešní době je komunikace 

chápána jako proces, ve kterém je smysl koncipován a vyměňován prostřednictvím 

různých symbolů a médií. Komunikace je velmi široký vědní obor. Je studována z oblasti 

interkulturní, mezilidské, organizační, apod. Dalším způsobem, jak lze přemýšlet o 

základním principu komunikace, je zaměřit se více na souvislosti, nežli na komunikační 

prostředky. Z tohoto pohledu je možné přemýšlet o aktuálních zájmech v oblastech jako 

je komunikace v oblasti zdraví či komunikace ve sportu. Tyto oblasti, které jsou nezřídka 

středem a diskuzí zájmu se navzájem ovlivňují a překrývají. Z toho vyplývá, že 

komunikace je variabilním termínem.2 

Komunikace zahrnuje několik funkcí: 

                                                 
1 HUMAN KINETICS [online]. [cit. 2018-01-25]. Dostupné z: 

http://www.humankinetics.com/excerpts/excerpts/good-communication-skills-are-key-to-successful-

coaching 
2 Billings, Butterworth, Turman, 2015 
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• informativní – předávání určitých informací a dat mezi lidmi, 

• instruktivní – vysvětlení postupu, návodu pro splnění jistého cíle, 

• přesvědčovací – působení na jinou osobu se záměrem změnit jeho názor či postoj, 

apod., 

• motivující – posilování vztahu k něčemu, rovněž určitých pocitů sebevědomí, 

• zábavná – vyplnit čas komunikací, která vytváří pocit spokojenosti a pohody, 

• vzdělávací a výchovná – uplatňovaná prostřednictvím speciálních institucí, 

• socializační a společensky integrující – slouží ke tvorbě vztahů mezi lidmi, 

navazování kontaktů, posilování pocitu sounáležitosti, 

• osobní identity – na úrovni osobnosti, vlastního sebepojetí, 

• poznávací – podobně jako funkce informativní slouží k sdělování zážitků, plánů, 

vzpomínek, apod., 

• svěřovací – eliminace vnitřního napětí prostřednictvím komunikace, 

• úniková – neutrální funkce, napomáhá k odreagování od starostí.3 

Komunikace je proces, ve kterém si účastníci jednak předávají informace 

od zdroje k příjemci a rovněž se setkávají jako dvě osoby, které se navzájem vnímají 

a současně na sebe působí. Tím vytvářejí určitý vztah, který se nazývá interakce. Nejen 

ve školním prostředí, ve kterém se používá zejména komunikace odborná a informativní, 

je však rovněž nezbytné komunikaci primárně chápat jako socializační prostředek, jelikož 

splňuje všechny obecné charakteristiky sociální komunikace. Teprve v závislosti 

na specificích, která jsou typická pro edukační prostředí je důležité se zabývat 

konkrétními rysy. Tím se eliminuje riziko, že pedagogičtí pracovníci nepodlehnou spíše 

technickému pojetí komunikace jako prostého předávání informací od zdroje k příjemci.4 

Mezi nejdůležitější složky komunikace z hlediska výuky patří sdělování, které 

provádí učitel a naslouchání, které je povinností žáka. Jedná se o oboustranný proces, 

který zahrnuje sdělování informací, přijímání informací, neverbální komunikaci, 

porozumění konfliktům a být schopen tyto konflikty vyřešit.5 Takováto komunikace, 

která probíhá mezi účastníky výchovných a vzdělávacích procesů, sloužící k výchovně-

vzdělávacím cílům se nazývá pedagogická komunikace. Tento druh komunikace se může 

odehrávat v různých prostředích. Ať už v domácím prostředí, tak právě ve škole a rovněž 

                                                 
3 Dřímalová, Kazíková, 2014 
4 Nekvapilová, 2003 
5 Svoboda, 2000 
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při výuce plavání. Specifickým poddruhem pedagogické komunikace je komunikace 

výuková. “Výukovou komunikaci chápeme jako výměnu sdělení mezi učitelem a žáky 

v rámci vyučovací jednotky.” Význam komunikace však není pouze charakteru 

pedagogického, nýbrž i sociálního. Prostřednictvím sociální komunikace se definují 

a utvářejí vztahy mezi lidmi. Vedle obsahové stránky, která slouží k předávání informací 

lze nalést i rovinu vztahovou. Právě vhodná komunikace může být pro učitele 

prostředníkem pro navození vzájemné důvěry.6  

Komunikace spojuje tři stránky sociálního styku, mezi které patří právě styk dvou 

a více osob, vlastní sebepojetí a rovněž i emocionální, tedy afektivní stránku. Z hlediska 

technického lze sociální komunikaci chápat jako systém, určitý komunikační řetězec, 

který spojuje vysílač (mluvčí) s přijímačem (posluchač). Způsob sdělování zahrnuje tři 

různé skupiny kanálů – komunikaci verbální, komunikaci neverbální a komunikaci 

činem. Rovněž úroveň obecnosti sociální komunikace může být různá: 

• makroúroveň – komunikace v široké oblasti společenských vztahů, 

• mezoúroveň – komunikace v užší oblasti, např. při společné hře, 

• mikroúroveň – komunikace ve velmi úzké oblasti, týkající se elementárních 

komunikačních aktů.7 

Rozdíl mezi sociální a pedagogickou komunikací tkví zejména v tom, že v případě 

pedagogické komunikace jsou dány role mluvčího a posluchače, kterými jsou ve většině 

situacích učitel a žák. Cílem je výchovně-vzdělávací proces, na který je především 

komunikace zaměřena. Z hlediska plavecké výuky je nezbytná schopnost učitele vyjádřit 

se stručně (vlivem mnoha podmiňujících faktorů), ale srozumitelně. Tuto schopnost lze s 

přibývajícími zkušenostmi rozvíjet a zeefektivnit.  

Důležitou složkou pedagogické komunikace je i reakce žáka formou odpovědi, kterou 

provádí např. zmíněným zadaným pohybovým úkolem. Pro to, aby tuto odpověď mohl 

vykonat, je zde zapotřebí několika důležitých senzomotorických faktorů: 

• vnímání – základ pro přijetí pohybového úkolu a poznání všech jeho náležitostí, 

do něhož patří senzorická a kinestetická stimulace (sluch, zrak, atd.), selekce 

podnětů, následný přenos a vytvoření představy o pohybu, 

• připravenost – mentální, fyzická a emocionální, 

                                                 
6 Šeďová, Švaříček, Šalamounová, 2012, s. 20 
7 Mareš a Křivohlavý, 1995 
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• realizace – pokusy o úspěšné provedení úkolu, 

• automatizace – realizace se v tomto momentě stává automatickou, 

• integrace – sjednocení jednotlivých dovedností (souhra horních a dolních 

končetin), 

• adaptace – přizpůsobení dovednosti neobvyklým podmínkám.8 

Úspěšnost pedagogické komunikace se projeví zejména v tom, bylo-li dosaženo 

očekávaných cílů v podobě poschopení a osvojení si učiva, osvojení si nových dovedností 

a schopností aplikovat nové dovednosti v modelové situaci. Pro dosažení zmíněných cílů 

je mimo jiné nezbytné, aby byl učitel schopen srozumitelně učivo předat. V průběhu 

vyučování má mluvené slovo dominantní postavení. Na rozdíl od řeči těla má mluvené 

slovo větší informační přesnost. Ve srovnání s řečí těla slova lépe zakryjí aktuální pocity, 

které člověk například může chtít v daný okamžik zakrýt. Slova umožňují vytvářet 

klamavý dojem a zkreslení skutečnosti. Tyto náležitosti může učitel využívat, pokud 

to vzniklá situace vyžaduje. Nemusí být ve skutečnosti rozzlobený, ale může slovně 

vyjádřit nespokojenost, je-li to z výchovného hlediska potřebné. 

Ne vše, o čem učitel hovoří musí být zákonitě obsahem učebních osnov a plánů. 

Tím, jaká vybírá slova deklaruje svůj osobní postoj a názory. Žákům tedy předává i svou 

životní filozofii a poskytuje informace “navíc”. Jedná se o tzv. skryté kurikulum učitele. 

Významem tohoto kurikula je vzorec chování pro žáky. Z tohoto důvodu jsou kladeny 

požadavky na zralost a etickou stránku osobnosti učitele. Verbální komunikace je 

započata ještě dříve než k ní dojde a to formou zpracování písemné přípravy na budoucí 

vyučovací hodinu. Obsahem této přípravy jsou cíle, které učitel očekává, že budou 

splněny. Příprava může být provedena nejen písemně, ale i na úrovni mentální (vnitřní 

řeč). Vnitřní řeč je způsobem rychlejším, ale může mít i své nedostatky z hlediska 

informační přesnosti. Proto je písemná příprava velmi efektivní prostředek. Učitel 

si zapisuje cíle a strukturu, obsah učiva, metody a organizační formy, otázky, cvičení 

a potřebné pomůcky. Velmi vhodné je i časové rozvržení jednotlivých bodů. 

Při plánování je však nezbytné zohlednit úroveň a specifika žáků konkrétní třídy.9 

“Během let jsem musel najít nové způsoby pro to být žádaný a najít pozitivní způsoby 

v komunikačně odlišných věcech. Současně je zapotřebí nějaké negativní posily, když 

nastane špatná situace. Musíte být upřímní a někdy, když jstě upřímní, vaše činy nejsou 

                                                 
8 Neumann, 2005 
9 Mešková, 2012 
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vždy správné nebo dobré. Musíte přijmout vaše chyby. Hráči si musí uvědomit, že jste 

člověk a že děláte chyby. Ačkoliv je třeba, aby vás viděli i jako tvrdého a negativního 

pro udržení pořádku. Tato rovnováha znamená, že i přes váš přísný postoj dokážete řešit 

problémy a jednat s nimi pozitivním způsobem.”10 Naučit se jak dobře vyučovat 

a komunikovat závisí do značné míry na vystupování učitele. Existují jak morální, tak 

duševní vlastnosti, které jsou nezbytné pro kvalitní vyučování. Schopnost aktivně 

naslouchat, být čestný a poctivý. Kritiku poskytovat takovým způsobem, aby nepodrývala 

iniciativu a aktivitu a tak, aby žáka neodrazovala od dalších pokusů.11 Komunikace je 

ve většině případů oboustranná, což znamená, že přenos ovlivňuje i osobu, která 

informaci podává. Trenér předkládá své představy ve formě konkrétních úkolů a je velmi 

důležité, aby volil vhodnou formu předávání informací a respektoval i názory sportovců. 

Sociální percepce a komunikace jsou obrazem chování trenéra, které je zapotřebí osobně 

neustále analyzovat a usilovat o jeho zdokonalování.12 

 

2.1.2 Principy pedagogické komunikace 

“V pedagogické komunikaci ve škole stojí na prvním místě mluvení – řeč. 

Mluvením se rozumí vyjadřování myšlenek artikulovanou řečí, případně dorozumívání se 

jazykem. Základní jednotkou je slovo, proto hovoříme o slovní – verbální komunikaci.”13 

 Pedagogická komunikace z hlediska obsahového a procesuálního má tři základní 

složky: 

• kognitivní složka – klade důraz na rozvoj poznávání osobnosti žáka, 

• afektivní složka – posiluje utváření postojů, podněcuje motivaci k učení, 

• regulativní složka – slouží k realizaci vyučování.14 

Obecné faktory ovlivňující pedagogickou komunikaci: 

• zkušenost zúčastněných – znalosti v daném oboru a rozsah zkušeností, rovněž 

postoje a aktuální rozpoložení, 

• znalost terminologie – znalost slovníku používaného v konkrétním oboru, 

• kultura a zvyky charakteristické pro účastníky komunikace. 

Existují však bariéry, které mohou narušovat pedagogickou komunikaci: 

                                                 
10 Billings, Butterworth, Turman, 2015 – Interview: K. Wilson, s. 236, překlad autora knihy 
11 Fenstermacher, Soltis, 2007 
12 Perič, Dovalil, 2010 
13 Nelešovská, 2005, s. 41 
14 Doulík, Škoda, 2010 
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• interní – obava ze selhání, emoce, žádný respekt vůči komunikační úrovni, 

xenofobie, odpor, narušování řečového projevu; tzv. “skákání do řeči”, 

nesoustředěnost, 

• externí – nezvyklé prostředí, nesprávně organizované prostředí, 

vyrušování, nepříznivá akustika; hluk i vizuální rozptylování.15 

Komunikace mezi trenérem a svěřencem může být vlivem mnoha důvodů 

neefektivní. Hlavním činitelem v takové situaci je zejména stres či tlak, který vzniká 

při nutnosti splnění konkrétního cíle v přesně vymezeném čase. Přičemž neefektivita 

komunikace nemusí být vždy zaviněna trenérem či učitelem, nýbrž i svěřencem či oběma 

osobami. Pro eliminaci vzniku takového problému je třeba rozvíjet své vlastní 

komunikační dovednosti a být schopen naslouchat a vnímat. Pro vzájemné dorozumění 

a pochopení učitele a žáka je vhodné dodržovat několik principů posloupnosti: 

• nápad, myšlenka, kterou potřebuje sdělit učitel žákovi, 

• tyto myšlenky poté učitel formuluje do zprávy, která je vhodná pro sdělení, 

• zprávu předává verbálně, rovněž i neverbálně, 

• důležitá je pozornost žáka pro správné obdržení zprávy, 

• v tento moment se žák snaží pochopit obsah zprávy; výsledkem je správné či 

nesprávné pochopení daného obsahu v souladu se záměrem učitele, 

• poslední princip shrnuje vnitřní reakci žáka na interpretaci zprávy.16 

Základním prostředkem pedagogické komunikace je řeč. Na její tvorbě se podílí 

dvě ústrojí. Dechové a hlasové, současně s artikulací. “Základním předpokladem 

porozumění řeči je její slyšitelnost a artikulační srozumitelnost. Aby mluva byla plně 

sdělná a přesvědčivá, využíváme nejen při veřejném projevu prostředky, které člení 

souvislou promluvu na relativně samostatné přehledné úseky. Dodáme tak svému sdělení 

plasticitu, jinak řečeno usnadníme posluchači vnímání a provokujeme jeho fantazii.”17 

Pro usnadnění mluvního výkonu je důležité, aby si učitel osvojil tzv. dechovou ekonomii, 

tj. hospodárné a vědomé řízení vlastního dýchání. Z hlediska hlasového ústrojí má hlas 

tři základní charakteristiky, a to sílu, výšku a barvu. Mimo jiné, učitel musí ovládat ještě 

další vlastnosti jako je dynamika, tón a vytrvalost hlasu. Mezi tzv. paralingvistické 

aspekty řeči, tj. formální stránka řeči, patří: 

                                                 
15 Dřímalová, Kazíková, 2014 
16 Martens, 2004 
17 Špačková, 2015, s. 26 
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• intenzita hlasového projevu – změna hlasitosti, dynamiky, 

• tónová výška hlasu – umístění výšky hlasu, 

• barva hlasu – spektrální složení akustické formy projevu mluvčího, 

• délka projevu – doba, po kterou probíhá projev, 

• rychlost mluvního projevu – kolik slov bylo řečeno za minutu, 

• přestávky v řeči – frázování, kdy a jak jsou provedeny přestávky, 

• akustická náplň přestávek – ticho či šum v průběhu přestávek, 

• přesnost projevu – chyby, vyskytující se v řeči (přeřeknutí se, vynechávání 

slov, parazitická slova, apod.) 

• způsob předávání slova – probíhá-li projev v souladu s komunikačními 

pravidly.18 

Na rozdíl od projevu písemného, ve kterém realizujeme mluvnickou výstavbu 

věty pomocí interpunkčních znamének, v projevu mluveném vyjadřujeme tato znaménka 

prostřednictvím tří prvků: 

• frázování – jedná se o členění řeči na kratší větné úseky a souvisí 

s dechovou technikou; délku fráze určíme pauzami v řeči, 

• větný (logický) důraz – zdůrazněním klíčového slova se zvyšuje podíl 

úspěchu při sdělování našeho stanoviska; rovněž umístěním větného 

důrazu zviditelňujeme citové zabarvení věty, 

• intonace – souvisí nejen s obsahovou složkou řeči, nýbrž i s vyjádřením 

citového zaujetí mluvčího.19  

Studium připravuje pedagogické pracovníky vykonávat cílenou výchovu 

a vzdělávání žáka profesionálně. Vztah učitele a žáka však není jen odborného významu, 

ale i všelidského. Podstata tohoto vztahu je tedy mnohem širší a hlubší. Nejedná se pouze 

o vzájemnou komunikaci, nýbrž i pedagogicky motivovanou interakci aktérů výchovy 

s jejich vnějším světem. Pedagogická komunikace představuje nejpodstatnější jádro 

výchovy a pedagogické problematiky. “Podstatou pedagogické komunikace je kultivace 

základních lidských vztahů ke skutečnosti v zájmu harmonického rozvíjení člověka, 

společnosti i obklopující přírody.”20 

                                                 
18 Mareš a Křivohlavý, 1995 
19 Špačková, 2015 
20 Blížkovský, 1992, s. 89 
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Roli učitele zastává zpravidla jedinec, vystupující před skupinou nedospělých 

žáků. Z tohoto důvodu má pedagogická komunikace charakter masové komunikace, 

jelikož učitel většinu času hovoří s danou skupinou jako s celkem. Účastníci výchovně-

vzdělávacího procesu mohou být navzájem v určitých vztazích. P. Gavora takové vztahy 

vymezuje na několik typů: 

• učitel – žák, 

• učitel – třída, 

• učitel – skupina žáků, 

• žák – třída, 

• žák – skupina žáků, 

• žák – žák, 

• skupina žáků – skupina žáků, 

• skupina žáků – třída.21 

Pedagogická komunikace, jakožto prostředek rozvíjející výchovně-vzdělávací 

cíle, má samozřejmě určitá pravidla. Počínaje oslovováním osoby, která vede 

pedagogický proces a konče určením místa, kde proces bude probíhat. Část 

komunikačních pravidel je přesně formulována a část stanovena obecnými 

společenskými pravidly. P. Gavora (1987) shrnuje komunikační pravidla pro učitele 

a žáky stanoviskem, že učitel má právo kdykoliv si vzít slovo, přerušit žáka, hovořit 

s kým chce, rozhodovat o tématu komunikace, taktéž hovořit v průběhu vyučování jak 

dlouho uzná za vhodné, v rámci učebny si může kdekoliv zvolit místo komunikace 

a pokyny či učivo předávat v pozici, kterou shledá za komfortní a vhodnou. Naopak žák 

podléhá velmi přísným pravidlům. Má právo hovořit jen tehdy, byl-li vyzván a učitel mu 

předal slovo, hovořit pouze s osobou a o tématu, které bylo zadáno. Taktéž časový rozsah 

pro komunikaci a místo komunikace je pro žáka omezeno souhlasem učitele.22 Jiný zdroj 

naopak uvádí, že vztah učitele a žáka může být na úrovni tzv. pomáhajícího vztahu. Není 

možné takový vztah nazvat partnerským, jelikož ve většině pedagogických situacích 

nemůže být žák rovnocenným partnerem učitele. Avšak lze pohlížet na edukační proces 

a postavení učitele a žáka jakožto na “silnějšího” a zkušenějšího jednotlivce, který 

pomáhá rozvoji osobnosti druhého jednotlivce. “Pomáhající vztah obsahuje mimo osobní 

dimenze také výchovnou dimenzi, ve které nejde jen o vazbu vychovatele 

                                                 
21 Nelešovská, 2005 
22 Mareš a Křivohlavý 1989 
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a vychovávaného, ale o rozvoj vychovávaného, o společný postup, který je dovede ke 

stanovenému cíli (Kosová, 2000, in Kolář, Šikulová, 2007).”23 Pro vytvoření takového 

vztahu je však nezbytné dodržovat podmínky: 

• reálnost (autenticita) vychovatele, 

• akceptace žáka, 

• empatické porozumění, 

• osvobození se od ohrožujícího hodnocení. 

Důležitým prvkem, který má vedle komunikace nezastoupitelnou roli je 

tzv. sociální percepce. “Sociální percepce se týká bezprostředního vnímání člověka 

člověkem v různých druzích činnosti, je to ovlivněno např. individuální zkušeností, 

vztahem k druhému, aktuálním psychickým stavem. Přitom může vznikat nejen soulad, 

pochopení, porozumění, mohou se prohlubovat i meziosobní konflikty s negativním 

dopadem.”24 Schopnost naslouchat, vnímat žáky a objektivně zhodnotit průběh 

a následně výsledek osvojení učiva a nových dovedností patří mezi základní profesní 

dovednosti povolání učitele. Zpětná vazba patří mezi tyto základní dovednosti. Zpětná 

vazba je informace o výsledku činnosti. Tedy o chování, efektivnosti, úspěších či 

neúspěších svěřence. Učitel by měl předávat a rozebírat objektivní popis chyby, ke které 

došlo nebo ji přímo hodnotit. V takovém případě by měl učinit až poté, co uvede 

i pozitivní výsledky, kterých svěřenec dosáhl. Následně pak i sledovat způsob, jakým 

svěřenec informaci přijal a zda se poučil. Zpětná vazba zahrnuje několik stanovisek: 

• hodnotící – pojednává o spokojenosti trenéra s pohybovým výkonem, 

• popisné – nejedná se o hodnotící činnost, ačkoliv může mít efektivní vliv 

na výkon svěřence, 

• korektivní – co je potřeba učinit pro změnu či zlepšení výkonu, 

• vysvětlující – vyjádření názoru z jakých důvodů není výkon zdařilý, 

• reflektivní – napomáhá k sebereflexi, čili k sebehodnocení.25 

 

                                                 
23 Kolář, Šikulová, 2007, s. 45 
24 Perič, Dovalil, 2010, s. 29 
25 Svoboda, 2000 
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2.1.3 Komunikace jako profesní dovednost učitele 

 “Jestliže považujeme výchovu za sociální komunikaci učitele a žáků o učivu, 

potom to jsou právě žáci, kteří v situačních podmínkách učitelův záměr dynamizují svým 

ne zcela předvídatelným chováním.”26 Tedy schopnost učitele vychovávat je podmíněna 

zejména dovedností řešit a brát v úvahu žákovo chování v různých situačních podmínkách 

a na základě toho být schopen tvořit strategie, jak tyto situace řešit. Schopnost 

optimalizovaného jednání na základě osvojených vědomostí a dovedností v okamžiku 

pedagogické interakce se žákem je součást tzv. komunikativních dovedností. Toto jednání 

se uskutečňuje pomocí speciálních metod, forem a prostředků pedagogické komunikace. 

Rovněž je podmíněno obecnými profesionálními schopnostmi, vzděláním a zkušenostmi. 

Právě zkušenosti s jednáním v různých situacích zvyšují úroveň komunikačních 

dovedností. Jedná se jak o obecné životní situace, tak specifické socio-profesní situace. 

Tyto situace jsou jsou velmi často řešeny právě komunikací. “Komunikace situaci 

výrazně profiluje, směruje, řeší atd. Komunikační trénink se cvičí velmi často 

v simulovaných či dokonce reálných situacích.”27   

Komunikativní dovednosti zahrnují několik subsystémů: 

• komunikovat pedagogicky, 

• komunikovat v jazycích, 

• korigovat žáky, 

• naučit, 

• navázat kontakt se žáky, 

• ovládat jazyk komunikace. 

Povolání učitele je přímo závislé na komunikačních dovednostech. “Jeho 

úspěšnost při výkonu role se zakládá do značné míry na jeho komunikačních 

dovednostech. Když už nevykládá, musí alespoň organizovat a zadávat úlohy, vyžadovat 

od žáků komunikaci, odpovídat na otázky a hodnotit.”28 Aby byla komunikace efektivní, 

je zapotřebí, aby příjemce, v tomto případě žák, obdržel co nejspolehlivější příjem 

informací. Pro cílený rozvoj efektivity výuky a komunikačních dovedností je velmi 

účinné použít tzv. reflexi. Není správné považovat reflexi jakožto pokárání žáků za jejich 

chyby, nýbrž jde o analýzu komunikačního jednání v situacích jako je shrnutí hodiny, 

                                                 
26 Nelešovská, 2005, s. 18 
27 Valenta, 2005, s. 41 
28 Valenta, 2005, s. 163 
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vzájemné informování účastníků v podobě zpětné vazby, podněty pro případné změny 

chování účastníků a dořešení vzniklé situace, pokud-li byla např. konfliktní povahy. 

Níže uvedený zdroj shrnuje parametry užití komunikace a specifických 

komunikačních dovedností na: 

• komunikace musí být – otevřená, přesná, pozitivní, respektující, tvořivá, 

účelná, 

• forma monologu či dialogu – monolog vede jedna osoba např. formou 

vyprávění, přednášky apod.; dialog je rozhovor dvou a více osob, 

• situace – informování, přesvědčování, řešení konfliktů, vyjednávání, 

nespecifikované komunikační situace, 

• role – komunikace typická pro různé sociální role; komunikace ve školních 

rolích, 

• spontánní či záměrné strategie – užití a obrana proti problematické 

komunikaci jako je manipulace, pasivita, agresivita, apod.29 

 “Pro efektivnost celé jednotky je důležitý způsob řízení a organizace, kdy řízení 

vychází ze vztahu učitele a dětí. Je výrazně ovlivněno osobností učitele. Základ tohoto 

vztahu obvykle nelze proměnit, souvisí s typem osobnosti. Organizací označujeme, jak 

jsou uspořádány děti, aby byl co nejvíce využit čas jednotky.”30 Pro efektivní řízení 

a organizaci jednotky, zapojení dětí do činnosti a vzbuzení jejich zájmu je možné 

využívat škálu tzv. řídících stylů. Využití těchto stylů je velmi přínosné pro modernizaci 

vyučování i tréninku. Rozlišujeme: 

• příkazový styl – učitel rozhoduje o veškerém obsahu, tempu i konci cvičení; žáci 

pouze plní úkoly a cvičí; takový styl může mít svá negativa např. z hlediska 

nevyhovujícího tempa pro slabší žáky, kteří se posléze dopouštějí chyb, apod., 

• úkolový styl – nejčastěji využívaný styl řízení; spočívá v zadání úkolů učitelem 

a žáci si posléze volí počátek a tempo cvičení dle svých možností, 

• reciproční styl – umožňuje dětem se vzájemně kontrolovat a opravovat; cvik musí 

být správně předveden a musí být vysvětleny kroky pro efektivní kontrolu 

či opravu, 

                                                 
29 Valenta, 2005 
30 Dvořáková, 2012, s. 20 
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• styl s nabídkou – učitel předem zvolí několik úrovní obtížnosti dané dovednosti 

a děti si samy volí úroveň, která je pro ně dle vlastního uvážení přijatelná; učitel 

by však měl sledovat volbu úrovně a případně je podnítit ke změně, 

• styl se sebehodnocením – podstatou je vnímání sebe sama a ovládání vlastního 

těla; samostatné procvičování dovednosti, 

• styl s řízeným objevováním – učitel pokládá otázky na možnosti řešení situace; 

tím vede děti k objevování možných řešení, 

• styl se samostatným objevováním – tento styl vede k samostatnému řešení určité 

situace; základem je zadání cíle, který má různá řešení.31 

                                                 
31 Dvořáková, 2012 
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2.2 Plavecká výuka 

2.2.1 Cíle plavecké výuky 

“Dovednost plavat je nezastupitelným způsobem lokomoce ve vodě, jenž umožňuje 

jedinci zachovávat a rozvíjet nejcennější lidské hodnoty jakými jsou život a zdraví 

člověka.”32 Významný přínos plavání spočívá zejména v tom, že tento pohyb všestranně 

zatěžuje všechny svalové skupiny a to i takové, které jsou v běžném životě často 

zanedbávány. Současně působení hydrostatického vztlaku má velmi pozitivní účinky 

na celkovou relaxaci svalů. 

 Plavání z hlediska tělesné výchovy má velmi důležité zastoupení. Tělesná 

výchova je procesem neustálé interakce jedince s jeho okolím, tedy i plavecká výuka má 

socializační význam, jelikož má interakční charakter poskytující první příležitost 

k navozování společenských vztahů. Tento fakt rovněž navyšuje okolnost, že je třeba 

v zájmu přirozeného vývoje a zdraví vyvíjet snahu o to, aby si děti tuto dovednost osvojily 

co nejdříve. 

 Cílem plavecké výuky je osvojení si dovednosti plavat tak, aby byly děti schopny 

se bezpečně pohybovat ve vodním prostředí, a to i za nepříznivých podmínek. Mimo 

vlastní výuku, která je cíleně zaměřena na motorické učení, se žáci učí osvojování 

hygienických návyků. Pro bezpečný pohyb ve vodě je vedle plavecké lokomoce nezbytné 

osvojit si technickou úroveň dalších potřebných dovedností jako je náhlý pád do vody, 

orientace pod hladinou, bezpečný vstup do vody, apod. Z hlediska didaktiky plavání 

se jedná o dlouhodobý proces, který lze rozdělit na několik odlišných etap, jejichž cílem 

je získání komplexní plavecké dovednosti, které na sebe však navazují: 

• přípravná plavecká výuka – slouží k adaptaci na vodní prostředí, rozvoj 

základních plaveckých dovedností zejména formou her, 

• základní plavecká výuka – osvojení základů plavecké lokomoce se zaměřením 

na jednu techniku plavání, rozvoj základních plaveckých dovedností, 

• zdokonalovací plavecká výuka – cílem je dosažení komplexních plaveckých 

dovedností s prvky záchranného a kondičního plavání.33 

Jak úspěšné bylo osvojení dovednosti se projeví zejména v tom, jakým způsobem 

je plavec schopen vykonávat plaveckou lokomoci. To znamená na jaké úrovni je schopen 

                                                 
32 Bělková, 1994, s.4 
33 Čechovská, učební text 
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plavat vybraným plaveckým způsobem. Za plavce je považována osoba, která je schopna 

uplavat vzdálenost 200 m bez přerušení, dokáže se vyrovnat se zákonitostmi vodního 

prostředí a zvládne pád do hluboké vody. 

Didaktické postupy ve výuce plavání 

Postupy ve výuce je třeba volit s ohledem na věk, materiální podmínky, zdravotní 

stav, úroveň dovedností a složitost činnosti. Volbu postupu je třeba zvažovat jak podle 

vnějších, tak i vnitřních podmínek a pečlivě sledovat účinky.34 Mezi základní didaktické 

postupy patří komplexní, analyticko – syntetický a synteticko – analytický postup.35 

 Komplexní postup je charakteristický tím, že daný pohybový akt je vyučován 

v jeho konečné formě, tedy jako celek. Při výuce nejsou zdůrazňovány části pohybu, 

nýbrž jde o zvládnutí pohybu v jeho základní podobě. Tato forma postupu je preferována 

zejména v přípravné plavecké výuce. Zmíněný postup je aplikován především v případě 

jednoduchých činností a pro děti předškolního věku má právě z tohoto důvodu efektivní 

využití.36 

 Analyticko – syntetický postup spočívá naopak ve výuce dílčích částí pohybu 

a až posléze jsou tyto části spojovány v celek, v případě plavecké výuky v tzv. plaveckou 

souhru. Plavecká souhra je složitý proces, který vyžaduje nácvik jednotlivých částí, 

aby byl ve finální podobě bezchybně proveden. Tento postup je vhodný zejména pro děti 

staršího věku a dospělé, jelikož jeho využití spočívá především v nácviku složitějších 

pohybových dovedností a vyžaduje koncentraci a vyspělý rozum.37 

 Pro Synteticko – analytický postup neboli smíšený je charakteristické využití obou 

předchozích postupů. Nácvik se provádí tzv. od celku k části a probíhá nejčastěji 

souběžně, tedy je procvičován celek i jeho části zároveň. Často je pro žáky aplikace 

analytického postupu příliš náročná a naopak využití pouze komplexního postupu je 

rovněž nereálné, jelikož se jedná o příliš složité činnosti.38 

 

                                                 
34 Perič, Dovalil, 2010 
35 Vilímová, 2002 
36 Rychtecký, Fialová, 1998; Bělková, 1994 
37 Vilímová, 2002; Bělková, 1994 
38 Rychtecký, Fialová, 1998 
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2.2.2 Základní plavecká výuka 

 Základní plavecká výuka je určena pro děti základních škol ve věku od 7 do 11 

let. “Základní výuka plavání se realizuje na 1. stupni v celkovém rozsahu nejméně 

40 vyučovacích hodin. Očekávané výstupy je možné splnit již v 1. období 1. stupně. 

O zařazení do ročníku rozhoduje ředitel školy.”39 

Z hlediska motorického vývoje je právě tento věk ideální pro dosažení 

nejkvalitnějších výsledků ve výuce plavání. Jednotlivé lekce výuky plavání na sebe 

plynule navazují, zásadou je pevný systém a posloupnost ve výuce. Poslední desátá lekce 

je zaměřena na hodnocení dosažených výsledků v podobě měření uplavané vzdálenosti. 

Počet dětí je řízen věkem dětí a podmínkami stanovenými MŠMT ČR. Z hlediska 

základní plavecké výuky je doporučeno vycházet z počtu 15 plavců na jednoho 

instruktora plavání. Z hlediska výuky neplavců je připuštěn maximální počet 10 žáků. 

 Cílem základní plavecké výuky je osvojení pěti dílčích nezbytných plaveckých 

dovedností a zvládnutí struktury jednoho plaveckého způsobu, případně prvků způsobů 

dalších. Nácviku plavecké lokomoce předchází osvojování základních plaveckých 

dovedností. “Základními plaveckými dovednostmi označujeme pohybové kvality, 

které spočívají jednak v kultivaci určitých pohybových schopností a dále již výsledky 

motorického učení, dovednosti.”40 Nácvik základních plaveckých dovedností je důležité 

uspořádat dle určité posloupnosti, ačkoliv se jednotlivé dovednosti navzájem prolínají 

a v pohybovém projevu jsou často spojovány. Jedná se o 5 základních plaveckých 

dovedností: 

• plavecké dýchání – základem je prohloubený, úplný výdech ústy i nosem 

s ponořením celé hlavy; nádech a výdech je nutno provádět opakovaně 

s postupným zapojením záběrových pohybů, 

• vznášení a splývavá poloha – nácvik zaujmutí a stabilizace splývavé 

polohy na prsou i zádech s pažemi ve vzpažení, nejprve s výdrží a poté 

v dynamickém provedení; dále nácvik sebezáchovné polohy, tzv. vznášení 

neboli floating, 

                                                 
39 Valachová, 2017, Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, část C, kap. 7.2 
40 Čechovská, učební text, s. 2 
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• orientace pod hladinou – schopnost otevření očí pod hladinou, 

tato dovednost je spojena např. se zanořením střemhlav a vylovení 

předmětu z nevelké hloubky, 

• pády a skoky – zvládnutí vstupu do vody, základní pády a skoky 

ze snížených poloh, 

• první záběrové pohyby – kultivace vnímání vodního prostředí, osvojení si 

základů záběrových pohybů; vytvoření tzv. “pocitu vody”.41 

V základní plavecké výuce je pro nácvik jedné plavecké techniky v součastnosti 

preferována didaktika kraulu. Vzhledem k tomu, že je kraul nejúčinnější plaveckou 

technikou, je velmi vhodné zvolit pro nácvik jako první právě plavecký způsob kraul. 

Záběrové pohyby dolních končetin jsou přirozené, osvojení je poměrně jednoduché 

a napomáhá stabilizovat plaveckou polohu. Struktura pohybu paží je rovněž nenáročná, 

probíhá zejména pod vizuální kontrolou. Prostřednictvím průpravných cvičení 

a prvkového plavání (samostatný oddělený nácvik pohybu částí těla s dopomocí 

plaveckých pomůcek) současně s odbornými znalostmi instruktora dochází k rozvoji 

jednotlivých pohybových prvků, které jsou stěžejní pro daný plavecký způsob jako 

celek.42 

Plavecké pomůcky jsou důležitým pomocníkem ve výuce plavání. Neplavcům 

zajišťují potřebnou oporu, plavcům poté slouží jako efektivní doplněk pro rozvoj 

a zdokonalení plavecké techniky pomocí speciálních průpravných cvičení. Mezi základní 

patří: 

• plavecké brýle, 

• desky, 

• měkká plavecká tyč, 

• “piškoty”, 

• nadlehčovací pomůcky, 

• dlouhá tyč, 

• ploutve, apod.43 

                                                 
41 Čechovská, učební text  
42 Čechovská, Miler, 2001 
43 Bělková, 1994 
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Pro realizaci plavecké výuky je třeba rovněž respektovat a dodržovat nezbytné 

podmínky, které jsou důležitým a limitujícím činitelem. Mimo plavecké pomůcky, 

které patří mezi důležité materiální podmínky, je důležité sledovat tyto činitele: 

• voda v bazénu – musí být hygienicky nezávadná, čirá a dno čisté, přesně 

dle speciálních směrnic, voda vtéká a odtéká do kanálků, taktéž 

dle pravidel hygienických předpisů, 

• teplota vody – ovlivňuje délku pobytu ve vodě a schopnost koncentrace 

žáků; čím jsou děti mladší, tím by měla být voda teplejší, nicméně obecně 

pro batolata teplota začíná na 36°C s postupným snižováním, pro starší 

předškolní věk je vhodná teplota od 32°C do 28°C a pro školní věk je již 

ideální teplota od 28°C do 26°C.44 

 

2.2.3 Mladší školní věk 

Základní plavecká výuka je určena pro žáky základních škol ve věku od 7 do 11 

let. Toto období, označované jako mladší školní věk, je rovněž nazýváno v jeho konci 

zlatým věkem motoriky. Jedná se o senzitivní motorické období, ve kterém jsou děti 

schopny nejoptimálnějšího motorického vývoje. Tomuto faktu napomáhá narůstající 

biologická a psychická vyrovnanost. Vzhledem k tomu, že mají děti povinnost trávit 

značnou část dne ve školní lavici ve statické poloze, je nutné nedostatek pohybu 

kompenzovat vhodnou pohybovou aktivitou, která je potřebná pro dosažení dostatečné 

úrovně tělesné zdatnosti. Pokud v tomto věku dítě nemá dostatek pohybu, může docházet 

k mnoha negativním následkům jako je obezita a celkové svalové dysbalance – nesprávné 

držení těla, které je příčinou mnoha dalších zdravotních problémů. Základem 

pro zamezení těchto následků je pohybová aktivita všeobecného charakteru. Z hlediska 

tělovýchovného procesu je nezbytné, aby aktivita byla pestrá, zajímavá s převažujícími 

prvky dynamických pohybů jako je běhání, skákání, plavání, apod. Zmíněné pohybové 

činnosti je vhodné provádět např. formou her a soutěží.45 Pro eliminaci rizika vzniku 

zmíněných následků pohybové nedostatečnosti je rovněž velmi účinné zařazovat i 2-3 

minutové pohybové činnosti zařazené do jednotlivých předmětů výuky. Současně je 

zapotřebí, aby dítě mělo kladný vztah k pohybové aktivitě i mimo školní prostředí. 

                                                 
44 Bělková, 1994 
45 Periodizace lidského věku. TV1 [online]. 2010 [cit. 2018-04-02]. Dostupné z: http://tv1.ktv-

plzen.cz/teorie-telesnych-cviceni/motoricky-vyvoj-cloveka/periodizace-lidskeho-veku.html  
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Životním minimem pro dítě mladšího školního věku je pohybová aktivita v rozmezí 

alespoň 2-3 hodin denně. Nejen, že dochází k optimálnímu psychickému a tělesnému 

rozvoji dítěte, ale i ke tvorbě kladného přístupu ke sportu a upevňování zdraví. 

Nevhodným prostředkem pro celkový pohybový rozvoj jsou činnosti, které jsou 

zaměřeny na vytrvalost, rychlostní vytrvalost a statickou sílu. Opakované přetěžování 

silových schopností vede k nenávratnému poškození organismu.46 

 Děti od 6 do 11 let rostou každým rokem v průměru o 5-6 cm ročně. S růstem těla 

dochází rovněž ke změně tělesných proporcí. Postava je stále dětská, ale končetiny 

se prodlužují, tváře jsou plné a lícní kosti široké. V tomto období kostra stále není plně 

vyvinuta, proto není vhodné, aby děti nosily těžké předměty. Charakteristické zakřivení 

páteře ještě není trvalé. Nejprve se ustaluje hrudní zakřivení, poté krčí a kolem 8-11 roku 

bederní zakřivení. K poměru velikosti těla je srdce malé a zároveň pracuje rychleji, proto 

je v tomto období přirozený nižší krevní tlak. Z důvodu vyšší klidové srdeční frekvence 

není vhodné zařazovat aktivity vytrvalostního charakteru, při kterých dochází přirozeně 

k nárůstu tepové frekvence a tím by následně srdeční tep mohl dosahovat 

až nebezpečných hodnot. Vzhledem k poměrně velké tělesné ploše je zapotřebí vyšší 

výroby tepla. Současně se zvláštnostmi trávicí soustavy jako je délka traktu či složení 

žaludečních šťáv je proto zapotřebí kvalitní a pestrá strava. Mozková funkce je již 

pravidelná, ale doprovázená únavou, proto musí být zajištěna látková a energetická 

obnova. Z čehož vyplývá, že je zapotřebí dostatek spánku, průměrně 10 hodin denně. 

Z hlediska percepčního vývoje je již funkce analyzátorů velmi rozvinuta. S přibývajícími 

roky je dítě schopno z původní povrchové celistvosti zaměřit různé detaily hlouběji. 

Nicméně tzv. koordinace oko-ruka se v tomto věku stále rozvíjí, je patrný nesoulad mezi 

percepcí a chtěným pohybem. Pro tento fakt jsou charakteristické strnulé, neohrabané 

dětské kresby či přesnost zasáhnout terč, apod. 

Pro vývoj jedince, tzv. ontogenezi je rovněž velmi důležitý růst výkonnosti 

svalstva. Pravidelné cvičení má pozitivní účinky na přirozený vývoj svalstva. Vlivem 

přibývajícího hemoglobinu se sval lépe okysličuje a tyto vlastnosti se pravidelnou 

pohybovou činností zvyšují. Síla se vyvíjí paralelně, nicméně se do dospělosti ještě 

několikanásobně zvýší.47 

                                                 
46 Mladší školní věk. VEMESTE [online]. [cit. 2018-04-02]. Dostupné z: 

http://www.vemeste.cz/2011/04/mladsi-skolni-vek/  
47 Příhoda, 1977 
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2.2.4 Motorické učení 

Učení je obecně považováno za nejefektivnější prostředek rozvoje osobnosti. Jedná 

se o aktivní a tvořivý proces, který rozšiřuje genetický program a možnosti jedince. 

Z hlediska učení existují tři současně probíhající procesy: 

• osvojování dovednosti či nové vědomosti, 

• začlenění těchto dovedností do dosavadního systému, 

• dosažení výsledku v podobě určeného úkolu či cíle. 

Právě díky osvojeným dovednostem je možné řešit i velmi složité úkoly a pohyby. 

“Pohybové dovednosti jsou učením získané předpoklady sportovce správně, účelně, 

efektivně a úsporně řešit pohybové úkoly.”48  

Motorika je koordinovaná činnost, řízená prostřednictvím centrální nervové 

soustavy na základě tzv. pohybových motorických programů. Rozlišujeme motoriku 

hrubou a jemnou. Hrubá je zajišťována velkými svalovými skupinami, zatímco jemná 

umožňuje pohyby drobných svalů jako jsou např. pohyby při psaní, apod.49 

Podstatou motorického učení je osvojování pohybových dovedností, které jsou 

zároveň výsledkem tohoto učení. Motorické učení lze rozdělit na několik druhů: 

• imitační učení – představa o pohybu je tvořena výhradně zrakovou 

analýzou; tento druh učení je vhodný zejména pro začátečníky; pohybová 

dovednost je v tomto případě nacvičována komplexně, tedy jako celek 

a to opakováním či demonstrací trenéra, 

• instrukční učení – v tomto případě je učení založeno na slovních 

pokynech, díky kterým vzniká představa o pohybu; je však již zapotřebí 

rozvinutého abstraktního myšlení svěřence a přesné vyjádření učitele, 

• zpětnovazební učení – podstatou tohoto druhu je učení velmi efektivním 

způsobem tzv. pokus a omyl, což spočívá ve zpětné vazbě, kterou 

poskytuje učitel či sám žák získává informaci o správnosti pohybu, 

                                                 
48 Perič, Dovalil, 2010, s. 14 
49 Bedřich, Dovalil, 2009 
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• problémové učení – před každým praktickým pokusem probíhá 

myšlenkové řešení dané situace; v tomto případě je zapotřebí 

samostatnosti a tvořivosti žáků.50 

Proces motorického učení je dlouhodobý děj, který má svá specifika a strukturu 

a probíhá v posloupnosti určitých časových fází, které se obvykle rozlišují a označují 

na seznámení, zdokonalování, automatizace a tvořivá realizace. 

Fáze seznámení nebo také tzv. generalizace zahrnuje první kroky při osvojování 

dovednosti. Základem je snaha o vytvoření co nejlepší představy o pohybu. 

Tuto představu si svěřenec vytváří zejména na základě informací od trenéra, které mohou 

být poskytnuty formou slovního popisu, vizuálně či dopomocí při pohybu. Z představy 

plynule vychází první pokusy o provedení dané dovednosti. V této fázi motorického učení 

jsou pokusy často nezdařilé, avšak vhodou motivací lze překonat případné negativní 

pocity z neúspěchu. Současně je velmi prospěšná aktivní dopomoc a zpětná vazba 

poskytovaná trenérem. Výsledkem této fáze je osvojení pohybu v hrubých rysech. Pohyb 

je nepřesný a neplynulý, objevují se stále chyby a nedostatky. 

V druhé fázi, která se nazývá zdokonalování neboli diferenciace úroveň osvojení 

dovednosti narůstá. Vlastní provedení pohybu je v této fázi plynulé a přesnější, nastává 

zdokonalování a diferenciace pohybu. Dovednost je celkově stabilní, ale podléhá okolním 

vlivům. To znamená, že ve vypjatých situacích jako jsou např. soutěže nelze spoléhat 

na precizní provedení. Nicméně dochází k tzv. retenci. Již nacvičený stupeň dovednosti 

je určitým způsobem uchován v paměti a svěřenec je schopen aplikovat jej v praxi. 

Důležité je však v tento moment nepřerušovat nácvik na příliš dlouhou dobu, mohlo by 

stále dojít k zapomenutí. 

Automatizace, též nazývána jako stabilizace se vyznačuje již velmi vysokou 

úrovní osvojených dovedností. Dovednost je v tomto případě již plně zvládnuta a lze ji 

aplikovat i v proměnlivých a složitých podmínkách. Takto naučená dovednost se může 

rozvíjet i v okamžiku, kdy ji sportovec přímo nenacvičuje (např. z důvodu týdenního 

pobytu na dovolené). Tento jev se nazývá reminiscence. Do nácviku se rovněž promítá 

I objem a intenzita zatížení. Dovednost je nyní plně automatizována a lze ji provádět 

i s jejím funkčním zabezpečením. Pro tuto fázi je rovněž charakteristický 

                                                 
50 Bedřich, Dovalil, 2009; Rychtecký, Fialová 1998 
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tzv. ideomotorický trénink, kdy sportovec může rozvíjet danou dovednost 

prostřednictvím představ ve své mysli. 

Ve čtvrté fázi tvořivé realizace či asociace se nejedná již o vlastní učení 

se pohybové dovednosti, nýbrž o její tvůrčí využití a spojení s dalšími dovednostmi 

v celek. Osvojení je na tzv. mistrovské úrovni. Dovednost je určitým způsobem 

modifikována a dochází k asociacím – spojení několika dovedností v komplex. Na kvalitu 

dovednosti již nemají vliv okolní podmínky, sportovec je schopen řešit téměř každou 

situaci. Tato fáze však již vyžaduje mnoho hodin tréninku a několik opakování.51 

Čtvrtá fáze motorického učení pojednává o spojení dovedností v celek. Tím, 

že dochází k integraci dovedností však také znamená, že jedna dovednost ovlivňuje 

dovednost druhou. Tento přenos dovedností může být pozitivní, ale samozřejmě 

I negativní, tj. míra vlivu již osvojené dovednosti na dovednost nově nacvičovanou: 

• transfer – neboli pozitivní přenos umožňuje nácvik nové dovednosti 

a současně její přenesení do jiné, již známé oblasti, 

• interference – učení naopak znesnadňuje, jedná se tedy o přenos 

negativní; pohybové návyky již osvojené dovednosti jsou zásadně 

odlišné od dovednosti právě nacvičované. 

Na vývoji motorického učení se rovněž podílí mnoho faktorů, které jej mohou 

ovlivňovat. Jedná se o tzv. činitele celého procesu, relativně nezávislé prvky, které však 

mají komplexní charakter:  

• vnitřní – jsou spojené s osobností sportovce; s jeho sociálními, 

pohybovými, senzomotorickými a intelektuálními schopnostmi, 

s psychickými procesy a vlastnostmi, 

• vnější – souvisí s materiálními a sociálními podmínkami, nedostatečnou 

přípravou, apod., 

• výsledkové – určeny na základě experimentálního výzkumu; prvky, 

které se podílejí na finálním výsledku (náročnost úkolů, zpětná vazba, 

transfer a interference, individuální zvláštnosti), 

• kognitivní a dynamické – dle působení psychických procesů.52 

                                                 
51 Perič, Dovalil, 2010; Bedřich, Dovalil, 2009 
52 Bedřich, Dovalil, 2009; Rychtecký, Fialová, 1998 
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Z hlediska plavecké motoriky lze vývoj urychlit pomocí rozvoje několika 

předpokladů. Pohyb ve vodě se odvíjí zejména od úrovně koordinačních schopností 

plavce. Rozvoj koordinačních schopností společně s rozvojem plaveckých způsobů 

přispívá k tvorbě pohybových návyků v plavání. Základem je rozvoj těchto složek 

koordinace: 

• rovnovážná schopnost, 

• prostorová orientace, 

• kinestetická diferenciace, 

• rytmická schopnost.53 

 

2.2.5 Verbální projev učitele plavání 

Učitel plavání nebo také instruktor plavání je osoba, která vede plaveckou výuku. 

Nejvhodnější přípravou pro výkon práce instruktora plavání je střední vzdělání 

s maturitní zkouškou v oboru ošetřovatelství, střední vzdělání s maturitní zkouškou v 

oborech jako je tělesná kultura, tělovýchova a sport a rovněž vysokoškolské vzdělání 

se zaměřením na tělesnou výchovu a sport či kinantropologii. Osoba, která se uchází 

o zaměstnání instruktora plavání musí splnit písemnou či ústní zkoušku v oblasti 

anatomie a fyziologie, vysvětlit techniky plavání a předvést jednotlivé plavecké způsoby, 

být schopna zajistit bezpečnost a prevenci úrazů na plavecké výuce, orientovat se 

v pedagogice a didaktice plavání, předvést vedení lekce skupinové výuky plavání 

a sestavit vhodný pohybový program ve vodě s ohledem na věk klientů. Splněním těchto 

požadavků uchazeč získá odbornou způsobilost pro výkon práce na pozici instruktor 

plavání.54 

Instruktor plavecké výuky prezentuje své požadavky a úkoly formou slovního 

popisu a doprovodných neverbálních či kinetických pokynů. Je zapotřebí, aby pokyny 

byly odborně přesné, srozumitelné a zároveň stručné, aby nedocházelo k přílišnému 

prochladnutí žáků. V průběhu činnosti je velmi efektivní současné využití nonverbální 

komunikace. V okamžiku, kdy děti vykonávají zadaný úkol, mohou mít uši zalité vodou 

a nemusí slyšet případné doplňkové informace či zpětnou vazbu. Je tedy vhodné stanovit 

                                                 
53 Bělková, 1994 
54 Národní soustava kvalifikací. NSK [online]. [cit. 2018-03-26]. Dostupné z: 

https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-870/kvalifikacni-standard 
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si určitá gesta či učitelem zvolené kinetické pohyby těla pro vzájemné dorozumění 

i v průběhu pohybu. 

Verbální projev společně s nonverbální komunikací patří mezi základní 

prostředky dorozumění mezi instruktorem plavání a jeho žákem. Obsah verbální 

komunikace musí být přiměřený z hlediska respektování individuálních zvláštností 

a možností žáků, dále musí být věcně přesný, musí být zachována srozumitelnost, 

jazyková správnost a zároveň jednoduchost obsahu předávaných informací. Verbální 

komunikace má však i svá negativa. Prostřednictvím slov je obtížné vyjádřit vztah 

k druhému člověku či k předmětu, apod. Během hovoru s žákem je zapotřebí dodržovat 

jisté zásady: 

• empatie při rozhovoru s žákem, 

• respektování osobnosti žáka, 

• zaujímat autentický, opravdový postoj, 

• být konkrétní.55 

Jako v každé výuce, tak i v plavecké je zapotřebí kvalitní a efektivní komunikace 

instruktora s jeho žákem. Respektive je základem schopnost učitele umět se vyjádřit tak, 

aby žák dané pokyny správně pochopil a mohl je vykonat. Úkolem žáka je samozřejmě 

naslouchat, vnímat a na základě toho být schopen odpovědět formou pohybového úkolu, 

který mu byl zadán. Pokud-li žák nerozumí danému úkolu či k němu má případné dotazy, 

neměl by se obávat se učitele na cokoliv zeptat.56 

Jestliže chce instruktor dosáhnout úspěchu z hlediska pokroku ve výuce, základem 

jsou dva procesy, které vykonává, aby jej dosáhl. Jedná se o instrukci a korekci. Přičemž 

instrukce je souhrn daných pokynů pro vykonání pohybového úkolu žákem. Ke korekci, 

je-li zapotřebí, nutno přistoupit, aby nedocházelo k chybnému osvojení technického 

provedení pohybového úkolu.57 

Na verbální projev učitele plavání má vliv mnoho rizikových faktorů. Výuka 

probíhá v prostředí plaveckého bazénu, nikoliv tedy v relativně klidném prostředí školní 

učebny. Pro prostor plaveckého bazénu je charakteristická poměrně nepříznivá a nepříliš 

kvalitní akustika. Z toho důvodu jsou na hlas učitele kladeny velké nároky. Aby žáci 

                                                 
55 Doulík, Škoda, 2010 
56 Mareš a Křivohlavý, 1989 
57 Slepička, 1988 
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správně obdrželi a pochopili zadání pohybového úkolu, je zapotřebí hovořit dostatečně 

dynamickým, silným hlasem. Dalším rizikovým faktorem je vedle akustických 

nedostatků velký počet dětí, které mezi sebou přirozeně občas hovoří a ne vždy jednají 

tak, jak by učitel očekával. Základem je stanovení určitého řádu a pravidel, stejně tak 

schopnost učitele vytvořit si autoritu a respekt. Z hlediska základní etapy plavecké výuky 

jsou děti rozřazeny do družstev dle výkonnostních předpokladů a úrovně dovedností 

a tato družstva jsou vedle sebe oddělena dráhami. To znamená, že i instruktoři vykonávají 

výuku svého družstva jeden vedle druhého a je velmi důležitá soustředěnost a pozornost 

věnovaná pouze svému družstvu. 

Je nezbytné, aby verbální projev učitele plavání byl prezentován jazykem, u něhož 

je zachována odbornost, charakteristická pro dané sportovní odvětví a současně byla 

dodržena spisovná forma řeči. Na rozdíl od školního prostředí je plavecká výuka 

zaměřena na výuku pohybové činnosti. Pro většinu sportovních odvětví je 

charakteristický určitý způsob vyjadřování, nazývaný odborný slang. Jedná se o speciální 

výrazy, které jsou užívané pouze v daném odvětví.58 Z hlediska plavecké výuky se jedná 

o výrazy jako “žába” (správně prsařský záběr dolních končetin), “šipka” (správně 

startovní skok střemhlav), “mrtvolka” či “hvězdička” (správně vznášení na zádech 

či prsou), apod. Ačkoliv z pedagogického hlediska není vhodné používat slangové 

výrazy, tak v případě plavecké výuky využití těchto slov napomáhá pohotovosti 

v instrukcích a tím je umožněno rychlejší provedení úkolu a nedochází ke zbytečnému 

prochladnutí žáků. 

I přesto, že verbální projev učitele plavání nepodléhá určitým striktním pravidlům 

jako projev pedagoga ve školním prostředí, je zapotřebí dodržovat jisté požadavky: 

• projev musí být spisovný, odborný, srozumitelný a plynulý, 

• myšlenky sdělovat jasně, systematicky a s logickým uspořádáním, 

• respektovat individuální zvláštnosti, dosavadní zkušenosti žáka, osobnost 

žáka a na základě těchto fakt přizpůsobit svůj řečový projev.59 

 

 

                                                 
58 Jansa a kol., 2012 
59 Dytrtová, Krhutová, 2009 
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Základní komunikační dovednosti trenéra/učitele plavání 

Rozvoj důvěry při komunikaci 

 Prvky posilující důvěru svěřence: 

• učitel musí být kooperativní, 

• základem je kvalitní informovanost o daném sportu, 

• spolehlivost, spravedlnost, důslednost, 

• pečlivě přemýšlet o tom, jak hovořit se svěřencem, 

• být vřelým, přátelským a tolerantním učitelem, 

• zachovat klid i v nepříjemných situacích, 

• být pozitivní. 

Důvěryhodnost je základním prvkem efektivní komunikace. Získání důvěry je 

základem, ale udržení a budování důvěry je složitý a systematický proces, založený 

na jednání a komunikaci. 

Pozitivní komunikace 

 Pozitivní jednání zvyšuje efektivitu výuky z hlediska posílení žádoucího chování 

svěřenců, které je nezbytné pro splnění cílů jednotlivé lekce i celého kurzu. Pozitivní 

přístup umožňuje motivovat žáka, vážit si sebe sama a tím zvýšit jeho zájem učit se 

novým dovednostem. To však neznamená, že by každé sdělení mělo obsahovat pouze 

chválu. Příliš mnoho komplimentů vede k pochybnostem žáků a snižuje hodnotu odměn. 

Být pozitivním učitelem tedy znamená, že je zapotřebí sledovat i nedostatky či chyby, 

kterých se žáci přirozeně dopustí a cíleně usilovat o zamezení těchto chyb v budoucnu. 

Kvalitní informovanost a přesnost při sdělování 

 Tato dovednost spočívá nejen v kvalitní informovanosti učitele o daném sportu, 

nýbrž i schopnosti sdělit své požadavky a úkoly přesně a srozumitelně. Je zapotřebí 

poskytovat specifické informace, které napomáhají žákům pochopit zadání a případně 

opravit chyby, kterých se dopustili. Současně je v takovém případě třeba vyhýbat se 

hodnotícím komentářům, uvědomuje-li si svěřenec chyby sám. Pro zachování důvěry je 

zapotřebí zaměřit se na chování žáka, ale takovým způsobem, který nebude snižovat jeho 

sebevědomí. 
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Důsledná komunikace 

Základním předpokladem úspěšné a efektivní komunikace je důsledné 

vyjadřování. Není vhodné, aby trenér či učitel měl názor či postoj k určité záležitosti 

v jeden den nějaký a v následujícím dni jej změnil. Takový postoj posléze vede ke zmatku 

a ztrátě důvěry svěřenců. Důslednost a stálost názoru je tedy základem komunikace 

trenéra a rovněž i učitele. Důležitou hodnotou důslednosti je rovněž schopnost učitele 

dodržet slovo. Vzhledem k tomu, že zpočátku mají svěřenci přirozeně hluboký pocit 

důvěry v jeho slušné a zásadové jednání, mohlo by mít velmi negativní dopad na jejich 

důvěru a spolupráci zjištění, že učiteli nemohou věřit.  

Umění naslouchat 

 Rozlišujeme dva druhy naslouchání – pasivní a aktivní. Pasivní naslouchání 

znamená nechat hovořit osobu druhou bez toho, aniž bychom se vyjadřovali. Zatímco 

naslouchání aktivní znamená interakci se svěřencem a je důkazem porozumění mezi 

oběma osobami. Druhý zmíněný způsob naslouchání je poměrně náročná disciplína 

vyžadující naprostou pozornost a zájem o osobu druhou, což je ve vztahu učitel x žák 

základem. Současně je třeba respektovat právo žáka sdělit svůj názor a nepřerušovat jej 

a až posléze se vyjádřit. 

Zlepšení neverbální komunikace 

 Neverbální komunikace je vedle verbální komunikace nezbytný prostředek 

domluvy. Může zprostředkovávat zásadní informace, pokud není možné se vyjádřit 

slovně.60 

 Osobnost trenéra, v případě plavecké výuky osobnost učitele plavání, je rovněž 

velmi důležitý činitel z hlediska vedení efektivní výuky. “Studovat osobnost je velmi 

obtížné, problémem je nejen poznání jedince, ale i charakterizování osobnosti, 

když možnosti výzkumníka jsou omezené. Empirické výzkumy ovšem konfrontují 

zkušenosti i teoretické požadavky a nároky v různorodých podmínkách; k tomu přistupují 

ještě problémy se spolehlivostí diagnostických prostředků a s kritérii úspěšnosti. 

Generalizace poznatků je proto vždy rezervovaná, nicméně nejvýraznější zjištěné 

tendence jsou užitečné.”61 Pro sledování osobnosti trenérů se používá typologický 

přístup. Smyslem typologického přístupu je identifikace jedince, který inklinuje 

                                                 
60 Martens, 2004 
61 Svoboda, 2000, s. 120 
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k určitému typu osobnosti, vzoru lidí, u nichž jsou stejné znaky uspořádány stejným 

způsobem. Tak, jako člověk obecně není pouze jedním vyhraněným typem 

temperamentu, tak ani žádný trenér nemůže být označen jedním konkrétním typem, nýbrž 

se pouze k některému typu více blíží. Tutko a Richards (1971) rozlišili trenérské typy na: 

• autoritářský – zakládá si na striktním dodržování kázně a precizním plnění úkolů, 

požaduje přesné dodržování pravidel a plánů, častým jevem je užití trestů při 

nedodržení daného postupu, nesplnění úkolu či nepozornosti, předností tohoto 

typu trenéra je však pořádek v družstvu, plnění zadaných úkolů, nicméně mohou 

nastat komplikace, jsou-li v družstvu slabí jedinci, kteří by naopak potřebovali 

toleranci a empatii, 

• přátelský – je pravým opakem typu autoritářského, udržuje přátelský vztah 

se sportovci, je velmi často oblíbený, průžný v řízení tréninku, poskytuje 

potřebnou motivaci pro entuziasmus k danému sportu, současně pro zlepšení 

výkonu, je schopný experimentovat a zajímá se o sportovce, negativem může být, 

že je někdy chápán jako “slabý” trenér a ostýchavější jedinci mohou být 

blokováni, 

• intenzivní – jedná se o podtyp autoritářského typu s rozdílem vyšší emocionality 

a nižšího užití trestů, často dramatizuje konkrétní situaci, je stále nespokojený 

a může mít až nerealistické nároky, 

• snadný – pro tento typ není téměř žádná situace problematická, velmi často 

improvizuje, je suverénní a stabilní, nedostatkem může být neefektivita vedení 

tréninkové jednotky, 

• chladný počtář – pragmatický, logický trenér, který se neustále vzdělává, zároveň 

ale interpersonálně chladný, čímž není zajištěna emocionálně příznivá atmosféra. 

Martens (2006) posuzuje trenérskou typologii jako rozhodující determinant 

způsobu řízení tréninku a shrnuje typy na: 

• autoritativní – rozhoduje o všech plánech tréninkové jednotky a jednotlivých 

pokynech sám, názory sportovců respektuje minimálně a poskytuje jim minimum 

prostoru pro samostatnost a vlastní iniciativu, 

• opatrovatel – jedná se o submisivní způsob vedení výuky, poskytuje minimum 

pokynů týkající se nejen organizace, ale i způsobu řešení přestupků, sám si často 
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neví rady, pokyny mohou být nejasné, což má negativní následek na efektivitu 

výuky, 

• učitel – vyznačuje se kooperativním jednáním, spoluprácí se sportovci 

a vzájemným respektem i v případě výměny názorů, podporuje samostatnou 

činnost a možnost zodpovědného rozhodování při konkrétních činnostech.62 

 

  

                                                 
62 Svoboda, 2000; Jansa a kol., 2012 
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3 CÍLE, ÚKOLY PRÁCE A VÝZKUMNÉ OTÁZKY 

 

3.1 Cíle práce 

 Cílem této práce je analýza a zhodnocení verbálních projevů učitelů plavání 

z reálného prostředí základní plavecké výuky. Základním parametrem hodnocení je 

posouzení specifických individuálních rozdílů vyskytujících se v jednotlivých projevech 

z hlediska určitých aspektů řeči. Výzkum je zaměřen na evaluaci kvality verbální 

komunikace, která patří mezi základní principy úspěšné a efektivní plavecké výuky. 

 

3.2 Úkoly práce 

 Realizace výzkumu zahrnuje tyto úkoly: 

• stanovit výzkumný soubor, šest instruktorů základní etapy plavecké výuky 

disponujících rozdílnými zkušenostmi a znalostmi z hlediska kvalifikace a praxe, 

• stanovit období pro sběr dat, 

• opatřit potvrzení pracovistě o možnosti realizace výzkumu v prostorách Krytého 

plaveckého areálu v Klatovech, 

• studium odborné literatury pro zajištění dostatečného příjmu informací o dané 

problematice, 

• pořídit audio záznamy verbálního projevu každého probanda, 

• stanovit sledované aspekty řeči ve verbálním projevu a zvolit vhodné metody 

pro analýzu projevů, 

• provést transkripci záznamů, 

• provést analýzu a evaluaci jednotlivých transkripcí, 

• formulovat závěry vyhodnocených výsledků. 

 

3.3 Výzkumné otázky 

 Na základě analýzy a zhodnocení zkoumaných aspektů řeči v transkripcích 

autorka práce předpokládá získání odpovědí na tyto konkrétní otázky: 

1) Je možné konkrétně zvolenými metodami hodnotit kvalitu verbálního projevu 

učitele plavání?  
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2) Má délka praxe v oblasti pedagogické činnosti vliv na způsob prezentace 

verbálního projevu? 

3) Je možné nalézt rozdíly v jednotlivých projevech probandů z hlediska 

sledovaných aspektů? 

4) Vyskytuje se v jednotlivých projevech zpětná vazba, poskytovaná 

instruktorem? 

5) Který z trenérských typů (autoritativní, přátelský či opatrovatelský) se 

v projevech jeví jako dominantní?  
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4 METODICKÁ ČÁST 

 

4.1 Popis sledovaného souboru 

 Výzkumný soubor se skládá ze šesti pracovníků Krytého plaveckého areálu 

v Klatovech (dále již KPA Klatovy). Jedná se o pracovníky na pozici instruktor základní 

plavecké výuky. Každý z těchto instruktorů disponuje rozdílnými zkušenostmi 

a znalostmi v daném oboru, a to jak na úrovni praxe, rovněž i kvalifikace. Pro možnost 

realizace výzkumu v této problematice bylo zapotřebí zajistit souhlas Etické komise, a to 

z důvodu, že se jedná o výzkum, který zahrnuje lidské účastníky. Etická komise vyjádřila 

souhlas k realizaci výzkumu dne 2. 11. 2017. Probandi zároveň dobrovolně souhlasili 

s účastí na konkrétním výzkumu a stvrdili účast podpisem v předloženém informovaném 

souhlasu. Velikost sledovaného souboru byla omezena souhlasem probandů a ochotě 

ke spolupráci. 

 Charakteristika a informace o zkušenostech v daném oboru jednotlivých probandů 

jsou následující: 

 Proband 1 je žena ve věku 39 let. Úspěšně absolvovala vzdělávací program 

Cvičitel plavání. Je pracovníkem KPA Klatovy na pozici instruktor základní plavecké 

výuky, instruktor přípravné plavecké výuky pro děti předškolního věku a příležitostně 

zastává funkci plavčíka. Zároveň provozuje kurzy plavání. Jedná se o volnočasovou 

a mimoškolní aktivitu poskytující osvojení základů plavání. Má více než 5 let zkušeností 

s vedením plavecké výuky.  

Proband 2 je žena ve věku 41 let. Má více než 10 let pedagogické praxe. Splnila 

studijní podmínky pro osvědčení o učitelské způsobilosti, tzv. pedagogické minimum. 

Absolvovala a úspěšně ukončila kurzy Učitel plavání – C a Plavčík. Je zaměstnancem 

Domu dětí a mládeže v Klatovech. Působí na pozici vedoucího volnočasových aktivit 

pro děti. Pravidelně provozuje kurzy plavání pro děti, kurzy plavání rodičů s dětmi, 

pohybové aktivity v tělocvičně s cílem všeobecného sportovního rozvoje a v letním 

období specializované příměstské tábory. 

Proband 3 je muž ve věku 24 let. Již třetím rokem je zaměstnancem KPA Klatovy 

na pozici plavčík. Zároveň po tuto dobu zastává funkci instruktora základní plavecké 
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výuky. Pro realizaci vykonávání této funkce absolvoval vzdělávací program Cvičitel 

plavání. Je spoluzakladatelem projektu Rekondiční plavání pro seniory. 

 Proband 4 je muž ve věku 21 let. Druhým rokem je zaměstnancem KPA Klatovy 

na pozici plavčík. Zároveň po tuto dobu zastává funkci instruktora základní plavecké 

výuky. Pro realizaci vykonávání této funkce absolvoval vzdělávací program Cvičitel 

plavání. 

Proband 5 je muž ve věku 68 let. Má více než 20 let praxe s vedením plavecké 

výuky a kurzů plavání pro děti i dospělé. Rovněž je po tuto dobu zaměstnancem KPA 

Klatovy na pozici mistr plavčí. 

Proband 6 je muž ve věku 70 let. Je vystudovaným pedagogem, obor Tělesná 

výchova – Zeměpis. Od získání kvalifikace pracoval po celý život jako učitel. Nyní je 

v penzi a dále se aktivně věnuje pedagogické činnosti prostřednictvím plavecké výuky 

na pozici instruktor základní plavecké výuky v prostorách KPA Klatovy. 
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4.2 Metody výzkumu 

 

4.2.1 Organizace 

 Postup výzkumu, v tomto případě analýza verbálního projevu učitele plavání, 

probíhal v reálném prostředí konkrétní výukové jednotky formou získání audio záznamu 

prostřednictvím diktafonu. Podstatou práce není hodnocení efektivnosti verbálního 

projevu z hlediska úspěšného dosažení předpokládaného cíle plavecké výuky, nýbrž 

se jedná o evaluaci několika aspektů verbálního projevu, které však mohou být zásadní 

pro úspěšné vedení plavecké výuky. 

 Sběr dat se uskutečnil dle možností rozvrhu plavecké výuky v období prosinec 

2017 – leden 2018. Každý z probandů obdržel diktafon způsobem zajišťujícím komfort, 

aby nedocházelo k jakémukoliv narušení průběhu výuky. Úkolem probandů bylo hovořit 

přirozeně po dobu jedné výukové jednotky 40 minut a poskytovat instruktáž jako při 

běžné plavecké výuce. V případě výzkumu byly u instruktorů zjevné pocity nervozity 

a obavy z analýzy projevu, ale jakmile započal proces výuky, instruktoři pracovali 

naprosto profesionálně, aniž by jakkoliv vnímali zaznamenávání verbálního projevu. Před 

zahájením testové situace byli probandi rovněž vyrozuměni se zacházením diktafonu 

ohledně vodního prostředí a poučeni, co je od nich požadováno. Aby proces testové 

situace nebyl narušen, současně byli žáci před zahájením výuky předem informováni 

o realizaci výzkumu. Zároveň bylo zapotřebí přítomnosti autorky práce v případě vzniku 

jakýchkoliv komplikací při pořizování audio záznamu. Dle systému a rozvrhu plavecké 

výuky vedl každý z probandů výkonově odlišná družstva. Na základě úrovně plaveckých 

dovedností jednotlivých družstev zvolil každý z probandů individuální přístup z hlediska 

poskytnutí konkrétních pokynů a informací: 

• proband 1 – družstvo č. 4, neplavci – nejslabší plavci, pořadí lekce č. 3, cílem 

výukové jednotky byl nácvik činnosti dolních končetin plaveckého způsobu kraul 

a znak a osvojování plaveckých dovedností – plavecké dýchání, vznášení, 

potápění a orientace pod vodou, 

• proband 2 – výuka kurzů plavání, nejslabší – průměrní plavci, pořadí lekce č. 6, 

cílem výukové jednotky bylo opakování činnosti dolních končetin plaveckého 

způsobu kraul, činnosti horních končetin plaveckého způsobu prsa, činnosti 

dolních končetin plaveckého způsobu prsa, nácvik plavecké souhry horních 
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a dolních končetin – prsa, opakování plaveckých dovedností – plavecké dýchání, 

skoky do vody,  

• proband 3 – družstvo č. 1, velmi dobří – výborní plavci, pořadí lekce č. 5, cílem 

výukové jednotky bylo opakování činnosti dolních končetin plaveckého způsobu 

kraul, znak, prsa, nácvik plavecké souhry horních a dolních končetin – znak, kral 

a osvojování plaveckých dovedností – plavecké dýchání, vznášení a potápění, 

• proband 4 – družstvo č. 1, velmi dobří – výborní plavci, pořadí lekce č. 5, cílem 

výukové jednotky bylo opakování činnosti dolních končetin plaveckého způsobu 

kraul, znak, prsa, nácvik činnosti horních končetin plaveckého způsobu kraul 

a osvojování plaveckých dovedností – plavecké dýchání, skoky do vody, 

• proband 5 – družstvo č. 1, velmi dobří – výborní plavci, pořadí lekce č. 4, cílem 

výukové jednotky byl nácvik plaveckého způsobu prsa – činnost horních 

končetin, činnost dolních končetin a osvojování plaveckých dovedností – 

plavecké dýchání, vznášení, splývání, potápění a orientace pod vodou, 

• proband 6 – družstvo č. 2, průměrní – velmi dobří plavci, pořadí lekce č. 5., cílem 

výukové jednotky byl nácvik plaveckého způsobu znak – činnost horních 

končetin, činnost dolních končetin a osvojování plaveckých dovedností – 

plavecké dýchání, vznášení, splývání, potápění a orientace pod vodou. 

 

4.2.2 Pořízení audio záznamu a transkripce 

 Pořízení audio záznamu se uskutečnilo po dobu jedné výukové jednotky, v čase 

40 minut. Audio záznam byl vytvořen prostřednictvím digitálního diktafonu značky 

OLYMPUS WS-812 ve formátu MP3/WMA vysoké kvality s vestavěným stereo 

mikrofonem, čímž byla zajištěna dostatečná srozumitelnost nahrávky i v prostředí 

plaveckého bazénu. Součástí diktafonu je i integrovaný USB port, jehož prostřednictvím 

bylo možné záznamy vložit do počítače. Pro přehrávání záznamu byl použit program 

Windows Media Player v notebooku TOSHIBA Satellite C55. V programu Windows 

Media Player je dle potřeby možná manipulace s časem záznamu pro korektní zpracování 

transkripce. Pro zpracování transkripce se jevil jako nejefektivnější postup ručního 

přepisu, který byl poté přehledně zpracován a převeden do programu Microsoft Word. 

V programu Microsoft Word se s transkripcí nadále detailně pracovalo dle stanovených 

metod této práce. Vzor transkripce je k dispozici v příloze č. 3. 
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4.2.3 Analýza verbálního projevu 

 Analýza verbálního projevu je zaměřena na zkoumání lingvistických aspektů řeči. 

Jedná se o nespisovné výrazy a gramaticky nekorektní vyjádření, nadbytečné (plevelné) 

výrazy, neodborné vyjádření a slang a odborné výrazy. Dále na obsahovou formu 

verbálního projevu z hlediska poskytování zpětné vazby, způsob pojetí verbálního 

projevu prostřednictvím trenérské typologie. 

 Postup analýzy spočíval v detailním zpracování transkripcí v programu Microsoft 

Word. Sledované aspekty byly označeny a rozlišeny dle konkrétně zvolených barev. 

Označené transkripce byly převedeny do programu Microsoft Excel pro detailní 

zpracování poskytnutých dat. Nejprve jsme stanovili celkový počet slov v jednotlivých 

transkripcích. Dále jsme určili počet slov věnovaných jednotlivým sdělením 

a procentuálně vyjádřili vzhledem k celkovému počtu slov, odpovídající hodnotě 100 %. 

Výsledky týkající se počtu slov věnovaných jednotlivým sdělením jsou zaznamenány 

jednotlivě pro každého probanda ve sloupcových grafech (1 – 6).  

Lingvistické jevy (nespisovné výrazy a gramaticky nekorektní vyjádření, odborné 

výrazy, neodborné výrazy a slang, plevelné výrazy) jsme rovněž vyjádřili procentuálně 

vzhledem k celkovému počtu slov, odpovídající hodnotě 100 %. Výsledné hodnoty jsou 

znázorněny jednotlivě pro každého probanda ve výsečových grafech (7 – 12). 

Na základě teoretických východisek jsme se současně zaměřili na zkoumání 

četnosti konkrétních stanovisek zpětné vazby užitých v jednotlivých pokynech verbálního 

projevu a dle způsobu poskytování instrukcí určili četnost výskytu konkrétních 

trenérských typů. Dle způsobu poskytování instrukcí a způsobu sdělení 

(direktivně/uvolněnou přátelskou formou/nejasně či bezcílně) jsme určili četnost výskytu 

konkrétních trenérských typů a jednotlivá sdělení označili odpovídajícím typem. Zaměřili 

jsme se na procentuální vyjádření výskytu jednotlivých stanovisek zpětné vazby, rovněž 

na procentuální vyjádření výskytu jednotlivých trenérských typů, odpovídající hodnotě 

100 %. Výsledky analýzy zpětné vazby a trenérských typů jsou zaznamenány komplexně 

pro všechny probandy ve sloupcových grafech (13 a 14).   
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4.3 Metody sběru dat 

 Pro sběr dat bylo využito metody pozorování. Z hlediska výzkumu je zapotřebí 

dodržovat jisté podmínky v oblasti pozorování. Musí být založeno na systematickém, 

organizovaném sledování zkoumaného objektu. Systematičnost pozorování je založena 

na specifikaci objektu pozorování, stanovení přesného cíle a způsobu zpracování dat. 

Pro získání přesných dat je zároveň velmi vhodné použít pomůcky, které mohou účelně 

dopomoci obdržet přesné informace. Z hlediska sběru dat pro analýzu verbálního projevu 

bylo zapotřebí pořídit audio záznam prostřednictvím diktafonu, který poskytl detailní 

informace pro následné zpracování transkripce. Metodu pozorování je možné dále rozlišit 

na: 

• zúčastněné pozorování – metoda kvalitativní; bez využití statistických postupů, 

výzkumník se přímo pohybuje ve zkoumaném prostředí, dochází k interakci mezi 

pozorovatelem (výzkumníkem) a pozorovaným, 

• nezúčastněné pozorování – pozorovatel nezasahuje a nevstupuje do zkoumaného 

prostředí, nezúčastněnému pozorování často předchází zúčastněné, což umožňuje 

získání informací o zkoumaném objektu.63 

V případě využití obou zmíněných metod je ve většině testových situací zapotřebí 

získat souhlas pozorovaného se spoluúčastí na konkrétním výzkumu. V případě analýzy 

verbálního projevu učitele plavání bylo zapotřebí, aby každý z probandů dobrovolně 

souhlasil s pořízením záznamu dle zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ještě 

před realizací samotného výzkumu. Rovněž bylo nutné účastníky informovat o uchování 

záznamu pouze u hlavního řešitele práce pro zachování osobních dat. Každý proband měl 

oprávnění zažádat o poskytnutí pouze svého vlastního záznamu. Pro realizaci výzkumu 

bylo současně zapotřebí zajistit povolení pracoviště KPA Klatovy. 

Pro potřebné podklady umožňující vznik této práce bylo využito zejména 

nezúčastnéné formy metody pozorování, a to prostřednictvím účasti při tvorbě audio 

záznamů. Nejen, že projev byl přesně zaznamenáván, ale zároveň pečlivé sledování 

a naslouchání způsobu vedení výuky bylo nezbytné pro vytvoření objektivní představy 

o daném projevu. Do verbálního projevu probandů nebylo žádným způsobem 

                                                 
63 Reichel, 2009; Hendl, 2005 
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zasahováno, tedy nelze hovořit o přímém využití zúčastněného pozorování, i přesto 

že byla poskytnuta možnost jakékoliv asistence v případě vzniklých potíží při sběru dat. 

Pro analýzu verbálních projevů byla využita metoda transkripce. Pro výzkum 

a zjištění přesných dat byl zapotřebí korektní přepis verbálního projevu každého 

probanda. Transkripce byla detailně zpracována dle časové posloupnosti, jednotlivé 

instrukce byly přiděleny k danému časovému úseku. V transkripci jsou zaznamenány 

přesné časy s instrukcemi. Mezičas, kdy instruktor mlčí v transkripci uveden není. 

Pro získání informací o obsahu pedagogické praxe a kvalifikace bylo rovněž 

zapotřebí aplikovat metodu dotazování. Dotazování spočívá na základě rozhovoru 

prostřednictvím vhodně zvolené komunikace či pomocí různých nástrojů jako je dotazník 

či záznamový arch. Dle druhů odpovědí lze dotazníky dělit na strukturované – 

s uzavřenými otázkami a nestrukturované – s otevřenými otázkami.64 V případě 

dotazování jednotlivých probandů byla zvolena nestrukturovaná forma pro zachování 

bezprostřední komunikace. Výhodou v tomto případě je kolegiální vztah mezi autorkou 

práce a jednotlivými probandy, díky čemuž byla při rozhovoru zachována příjemná 

a přirozená atmosféra. 

  

                                                 
64 Walker, 2013 
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5 VÝSLEDKOVÁ ČÁST 

Verbální projev učitele plavání je poměrně náročné analyzovat a hodnotit 

vzhledem k nepříznivým podmínkám prostředí plaveckého bazénu, ve kterých je 

uskutečňován. Prostředí plaveckého bazénu klade vysoké nároky na verbální projev 

učitele plavání. Bylo však zapotřebí požádat jednotlivé probandy, aby hovořili dostatečně 

hlasitě pro získání přesných a korektních dat. 

Výsledky získané prostřednictvím analýzy verbálního projevu byly hodnoceny 

z hlediska kvality verbální komunikace na základě lingvistických aspektů řeči. Jedná se 

o nespisovné výrazy a gramaticky nekorektní vyjádření, nadbytečné výrazy, neodborné 

a slangové výrazy a odborné výrazy. Dále byla hodnocena obsahová forma verbálního 

projevu z hlediska poskytování zpětné vazby, způsob pojetí verbálního projevu 

prostřednictvím trenérské typologie. 

Z důvodu akustických nedostatků autorka práce zvolila detailní hodnocení 

aspektů řeči prostřednictvím analýzy transkripcí, ve kterých stanovila konkrétní postupy 

pro obdržení dat ke zpracování výsledků. Analýza transkripcí poskytla požadované 

výsledky pro zhodnocení, které jsou znázorněny v následujících grafech. 

 

5.1 Počet užitých slov v jednotlivých sděleních 

Graf č. 1: Počet užitých slov v jednotlivých sděleních u probanda P1 
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 U probanda P1 lze z grafu č. 1 posoudit nejvyšší procentuální podíl zastoupení 

počtu slov věnovaných sdělením v rozmezí 1-3 slov. Nejednalo se však pouze o zadání 

pohybového úkolu, nýbrž o poskytování zpětné vazby, korekci a do tohoto rozmezí spadá 

i vysoká míra užití nadbytečných (plevelných) výrazů. Podíl počtu slov 1-3 je 

procentuálně velmi blízko počtu sdělovaných slov v rozmezí 4-6 slov. Je patrné, 

že proband P1 po více než 70 % doby verbálního projevu hovořil prostřednictvím 

poměrně stručných sděleních, jelikož zastoupení 10 a více slov je v procentuálním podílu 

12,8 % z celkových 100 %. Je současně nezbytné zohlednit, že verbální projev není 

zaměřen pouze na poskytované instrukce, ale učitel plavání je často povinen odpovídat 

případným dotazům ze strany svěřenců a motivovat v průběhu vykonávání pohybového 

úkolu. Přestože analýza poskytování motivačních prvků není předmětem této práce, 

v případě probanda P1 se motivační prvky vyskytovaly velmi často a i tento fakt je důvod 

zastoupení počtu slov v rozmezí 1-3 slov. Z hlediska plavecké výuky je vlivem mnoho 

faktorů nezbytné hovořit jasnými a stručnými pokyny. Na základě informací teoretických 

východisek je však současně žádoucí poskytovat informačně přesné a odborné informace, 

které nelze vyjádřit prostřednictvím několika málo slov. Je zapotřebí nalézt optimální 

míru rozsahu poskytovaných sděleních i z hlediska věku svěřenců plavecké výuky.  

 

Graf č. 2: Počet užitých slov v jednotlivých sděleních u probanda P2 

 

 Z grafu č. 2 je zřetelné, že proband P2 věnoval jednotlivým sdělením 30,2 % doby 

verbálního projevu 10 a více slov. Současně s frekvencí sdělení v rozmezí 4-6 slov 

s procentuálním podílem 28,9 % se jedná o nejvíce využívané rozmezí sledovaného 
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aspektu v oblasti množství poskytovaných informací. Současně z výsledků u probanda 

P2 lze posoudit poměrně komplexně vyváženou míru užití počtu slov. Dle těchto 

výsledků je možné hodnotit verbální projev probanda P2 z hlediska frekvence 

poskytovaných informací jako úměrný a vyvážený. Je zachováno vyhovující rozmezí 

počtu slov věnovaných jednotlivým sdělením. Romezí frekvence jednotlivých slov nemá 

výrazný procentuální podíl pouze u jednoho z kritérií, nýbrž se pohybuje mezi 20 – 30 % 

u všech. Dle teoretických východisek lze na základě výsledků formální stránku 

verbálního projevu probanda P2 hodnotit jako optimální z hlediska zachování stručného 

rozsahu instrukcí.   

Graf č. 3: Počet užitých slov v jednotlivých sděleních u probanda P3 

 

 Výsledky Grafu č. 3 u probanda P3 znázorňují nejvyšší zastoupení počtu slov 

poskytovaných sděleních v rozmezí 1-3 s procentuálním podílem 36 %. Současně 

s délkou pokynů v rozmezí 4-6 slov s procentuálním podílem 29,6 % se jedná o nejvíce 

využívané rozmezí počtu poskytovaných slov. Rozmezí 10 a více slov je v procentuálním 

podílu 17,8 % a rozmezí 7-9 v podílu 16,6 %. Tyto údaje vypovídají o vyšším zastoupení 

nižšího počtu slov poskytovaných informací. Zároveň lze hodnotit pozitivně využití 10 

a více slov, které je z grafu patrné. Pro zachování optimální míry stručného rozsahu 

poskytovaných informací a kvality verbálního projevu je však zapotřebí vyšší zastoupení 

10 a více slov než 17,8 % či nižší zastoupení rozmezí 1-3 slov než 36 %. Podobně je 

to u rozmezí 4-6 s 29,6 % a 7-9 s 16,6 %. Aby byl zachován optimální poměr rozsahu 

informací, by byla vhodná nižší hodnota než 29,6 % či vyšší hodnota než 16,6 %. 

V případě zachování poměru procentuálních podílů u probanda P3 narůstá riziko, 
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že informace, které proband P3 poskytuje, jsou příliš stučné a z toho důvodu 

nedostatečné. 

Graf č. 4: Počet užitých slov v jednotlivých sděleních u probanda P4 

 

 Podobně jako u probanda P3 výsledky z grafu č. 4 u probanda P4 vypovídají 

o vysokém zastoupení počtu slov v rozmezí 1-3 s procentuálním podílem 37,4 %. 

Současně s délkou sdělení v rozmezí 4-6 slov s procentuálním podílem 33 % se jedná 

o nejvíce využívané rozmezí počtu poskytovaných slov. Rozmezí počtu slov 10 a více je 

v nízkém procentuálním zastoupení 13 %. Je však důležité zmínit, že z hlediska vysokého 

procentuálního zastoupení 1-3 slov proband P4 věnoval velmi krátké pokyny výchovným 

prostředkům pro zachování řádu a efektivity výuky. Pro zachování optimální míry 

stručného rozsahu poskytovaných informací a kvality verbálního projevu je však 

zapotřebí vyšší zastoupení 10 a více slov než 13 % či nižší zastoupení rozmezí 1-3 slov 

než 37,4 %. Podobně je to u rozmezí 4-6 s podílem 33 % a 7-9 s podílem 16,6 %. Aby 

byl zachován optimální poměr rozsahu informací, by byla vhodná nižší hodnota než 33 

% či vyšší hodnota než 16,6 %. V případě zachování poměru jednotlivých podílů 

u probanda P4 narůstá riziko, že informace, které proband P4 poskytuje jsou příliš stučné 

a mohou být nedostatečné.  
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Graf č. 5: Počet užitých slov v jednotlivých sděleních u probanda P5 

 

 Z grafu č. 5 je u probanda P5 možné posoudit jako nejvyšší procentuální podíl 

36,5 % s počtem slov v rozmezí 4-6. Současně s délkou sdělení v rozmezí 1-3 slov 

s procentuálním podílem 30,1 % se jedná o nejvíce využívané rozmezí počtu 

poskytovaných slov. Zastoupení délky informací z hlediska 10 a více slov je v poměrně 

nízkém procentuálním podílu 16,8 %. Stejně jako u probandů P3 a P4 je i u probanda P5 

zastoupení frekvence slov v rozmezí 7-9 v podílu 16,6 %. I přesto, že rozmezí 4-6 slov 

s podílem 36,5 % je vyšší než rozmezí 1-3 s podílem 30,1 %, z čehož je patrné využití 

vyššího počtu slov, je však stále poměrně nízký procentuální podíl 10 a více slov s 16,8 

%. Pro zachování optimální míry stručného rozsahu poskytovaných informací je 

zapotřebí vyššího procentuálního podílu počtu 10 a více slov než 16,8 %. Poměrně nízké 

procentuální zastoupení 16,8 % u rozmezí 10 a více slov a podíl 16,6 % u rozmezí 7-9 

slov může mít negativní dopad na efektivitu výuky z hlediska nedostatečného příjmu 

poskytovaných informací.  
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Graf č. 6: Počet užitých slov v jednotlivých sděleních u probanda P6 

 

 Graf č. 6 vypovídá o velmi vysokém zastoupení rozmezí 1-3 slov s výrazným 

procentuálním podílem 61,7 % z celkových 100 %. Tato hodnota vypovídá o užití velmi 

stručných sděleních probanda P6. Kritérium 10 a více slov má velmi nízké procentuální 

zastoupení 13,6 %, rovněž hodnota 6,8 % s rozmezím 7-9 slov je velmi nízká 

ve verbálním projevu probanda P6. Analýza transkripce rovněž poskytla informace 

o četnosti konkrétních stanovisek zpětné vazby, která má vliv i na délku poskytovaných 

informací. Proband P6 po zadání pohybového úkolu příliš neposkytoval hodnotící 

stanovisko zpětné vazby a téměř nevyužil stanovisko vysvětlující. Tento aspekt je 

znázorněn a vyhodnocen v grafu č. 13. Z hlediska formální stránky ohledně počtu slov 

věnovaných jednotlivým sdělením jsme na základě těchto kritérií vyhodnotili verbální 

projev probanda P6 jako příliš stručný a informačně poměrně nedostačující. 
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5.2 Zastoupení sledovaných aspektů verbálních projevů probandů 

Graf č. 7: Zastoupení sledovaných aspektů veerbálních projevů u probanda P1 

 

 Z hlediska kritéria Ostatní se jedná o běžně používaná slova, která nelze zařadit 

dle sledovaných aspektů. Nespisovné výrazy a gramaticky nekorektní vyjádření mají 

v grafu č. 7 v případě probanda P1 poměrně výrazné zastoupení. Spisovný jazyk je velmi 

důležitým činitelem v oblasti plavecké výuky, neboť se rovněž vedle osvojování 

plaveckých dovedností jedná o výchovně – vzdělávací proces. Vzhledem k celkovému 

počtu slov je procentuální zastoupení 6,9 % užití nespisovných výrazů akceptovatelné, 

ačkoliv je zapotřebí redukovat tento lingvistický aspekt řeči na minimum. Procentuální 

podíl 2,4 % užití nadbytečných neboli plevelných výrazů je hodnota vzhledem 

k celkovému počtu slov poměrně nízká. Je však vhodné regulovat užití těchto výrazů, 

neboť se v případě časté aplikace zvyšuje riziko narušení efektivity výuky z hlediska 

časové ztráty či možného prochladnutí žáků. Neodborné a slangové výrazy 

s procentuálním podílem 3,8 % mají vzhledem k užití odborných výrazů s podílem 0,7 % 

poměrně vůdčí postavení. Tato skutečnost má však negativní vliv na vzdělávací složku 

plavecké výuky. Jedná se již o žáky 1. stupně základní školy a je zapotřebí rozvíjet 

I teoretický obsah v oblasti plavecké výuky. 
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Graf č. 8: Zastoupení sledovaných aspektů veerbálních projevů u probanda P2 

 

 Nespisovné výrazy a gramaticky nekorektní vyjádření mají u probanda P2 

nejvyšší zastoupení s 8,8 % vzhledem k celkovému počtu slov. Podobně jako u probanda 

P1 se jedná o poměrně nízké zastoupení, ačkoliv proband P2 dosahuje o necelé 2 % 

vyšších hodnot. Tento aspekt je zapotřebí eliminovat, jelikož se v případě probanda P2 

jedná o výuku pro kombinaci dětí předškolního a mladšího školního věku prostřednictvím 

plaveckých kurzů. Z tohoto důvodu je zapotřebí přizpůsobit verbální projev procesu 

výuce, ve které učitel žákům rovněž poskytuje příklad korektního vzoru vystupování, 

pro něhož je spisovný jazyk základem. Zastoupení nadbytečných výrazů je ve verbálním 

projevu probanda P2 s 2,8 % nízké. Zastoupení nadbytečných výrazů hodnotíme 

s ohledem na celkový počet slov jako přiměřené, tedy nemá výrazný vliv na kvalitu 

verbálního projevu probanda P2. Z hlediska poměru neodborných a slangových výrazů 

a výrazů odborných se rovněž jako u probanda P1 jedná o převahu využití neodborných 

a slangových výrazů. Ačkoliv se jedná o výuku plavání prostřednictvím plaveckých 

kurzů, nikoliv o povinnou plaveckou výuku, je však zapotřebí navýšit procento užití 

odborných výrazů pro získání korektního teoretického zázemí techniky plaveckých 

způsobů. 
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Graf č. 9: Zastoupení sledovaných aspektů veerbálních projevů u probanda P3 

 

 Současně u probanda P3 je využití nespisovných výrazů vzhledem k ostatním 

sledovaným aspektům a celkovému počtu nejvyšší s podílem 8,1 %. Celkový počet slov 

probanda P3 je ve srovnání s celkovými sumami probandů P1 a P2 nižší, čímž je hodnota 

8,1 % charakteristická vyšším počtem nespisovných slov. Zastoupení nadbytečných 

výrazů je ve verbálním projevu probanda P3 s 2 % poměrně nízké. Vzhledem k celkově 

nižšímu počtu slov dosahuje proband P3 podobných hodnot jako probandi P1a P2 a jsou 

ve verbálním projevu relativně zanedbatelné. Podstatně vyšších hodnot s celkově nižším 

počtem slov dosahuje proband P3 v případě užití odborných výrazů s 5,5 % a v poměru 

s neodbornými a slangovými výrazy má ve srovnání s probandy P1 a P2 vyšší zastoupení. 

Užití neodborných a slangových výrazů je s ohledem na celkový počet slov s podílem 

1,5 % akceptovatelné.  
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Graf č. 10: Zastoupení sledovaných aspektů veerbálních projevů u probanda P4 

 

 Z hlediska užití nespisovných výrazů a gramaticky nekorektního vyjádření 

dosahuje proband P4 podobných hodnot jako proband P2 s 8,5 % ve srovnání s celkovým 

počtem slov. Druhých nejvyšších hodnot ve srovnání s ostatními probandy dosahuje 

proband P4 z hlediska užití nadbytečných výrazů s 3,3 %. Vůči celkovému počtu slov je 

tato hodnota relativně nízká, ačkoliv se již tento procentuální podíl projevil na vysokém 

zastoupení rozmezí frekvence slov kritéria 1-3, což může mít negativní vliv na optimální 

rozsah nezbytných a přesných informací. Poměr neodborných a slangových výrazů 

a odborných výrazů je stejný s podílem 1,3 %. Hodnota 1,3 % v případě využití 

odborných výrazů je ve srovnání s ostatními probandy druhá nejvyšší. Jedná se však 

o poměrně nízkou hodnotu vzhledem k celkovému počtu slov a pro zachování vzdělávací 

složky plavecké výuky je zapotřebí, aby byl tento podíl vyšší. 
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Graf č. 11: Zastoupení sledovaných aspektů veerbálních projevů u probanda P5 

 

 V oblasti hodnocení sledovaných aspektů dosahuje rovněž proband P5 nejvyšších 

hodnot z hlediska užití nespisovných výrazů a gramaticky nekorektního vyjadřování 

s 8,8 %. Tato hodnota patří současně mezi jednu z nejvyšších v porovnání s ostatními 

probandy. Základním požadavkem kvality verbálního projevu učitele plavání je redukce 

nespisovných výrazů a navýšení podílu užití odborných výrazů, které se v případě 

probanda P5 vyznačují nízkou hodnotou 0,9 %. Druhá nejvyšší hodnota je 2,6 % v případě 

užití nadbytečných výrazů. Stejně jako u probanda P4 se jedná o příčinu užití frekvence 

slov rozmezí 1-3, které je svou hodnotou vůči ostatním kritériím z hlediska počtu slov 

vysoké. Nadbytečné výrazy mohou rovněž sloužit jako dopomoc v otázce různých situací 

plavecké výuky, proto je na ně často kladen důraz. Ačkoliv by jejich užití nemělo příliš 

přesahovat hodnotu užití odborných slov. Neodborné a slangové výrazy se vyznačují 

hodnotou 1,6 %. Vzhledem k celkovému je hodnota 1,6 % akceptovatelná.  
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Graf č. 12: Zastoupení sledovaných aspektů veerbálních projevů u probanda P6 

 

 Nejvýše dosažených hodnot v oblasti sledovaných aspektů řeči v případě 

probanda P6 zaujímá užití nespisovných výrazů a gramaticky nekorektního vyjadřování 

s 9 %. Současně se jedná o nejvyšší hodnotu užití nespisovných výrazů v porovnání 

s otatními probandy vzhledem k celkovému počtu slov. Proband P6 užil nejnižší celkový 

počet slov ze všech probandů a na základě tohoto faktu je hodnota 9 % užití nespisovných 

slov poměrně vysoká. Současně hodnota 6,2 % v oblasti užití nadbytečných výrazů 

vzhledem k celkově nepříliš vysokému počtu slov je poměrně vysoká. Tato hodnota může 

mít negativní vliv právě na výrazné procentuální zastoupení rozmezí počtu slov 1-3, 

které je znázorněno v grafu č. 6. Velmi časté užití nadbytečných slov se negativně projeví 

na kvalitě verbálního projevu a tím může nepříznivě ovlivnit celkovou efektivitu plavecké 

výuky. Hodnota neodborných a slangových výrazů převyšuje hodnotu odborných výrazů, 

která je s 0,7 % poměrně nízká. Pro splnění cílů plavecké výuky, mezi které patří i získání 

přesných vědomostí ohledně základů plavecké techniky je zapotřebí, aby byl tento 

sledovaný aspekt navýšen.  
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5.3 Výskyt zpětné vazby v řečovém projevu probandů 

Graf č. 13: Výskyt zpětné vazby v řečovém projevu probandů 

 

 Z grafu č. 13 v oblasti hodnocení poskytování jednotlivých stanovisek zpětné 

vazby komplexně u všech probandů je zřetelné, že nejvyšší zastoupení mají neutrální 

sdělení. Posouzení nejvyššího zastoupení neutrálních sděleních z hlediska plavecké 

výuky lze hodnotit jako správné. Učitel plavání přirozeně věnuje většinu času verbálního 

projevu právě instrukcím pohybové činnosti. Druhý nejvyšší podíl zaujímá stanovisko 

popisné. Základem poskytování zpětné vazby je objektivní hodnocení způsobu 

vykonávání pohybového úkolu s ohledem na věk svěřenců. Pozitivně hodnotíme užití 

popisného stanoviska, které v základě nemá hodnotící charakter, ale může napomoci 

průběhu výuky. Hodnota korektivního stanoviska převyšuje hodnotu stanoviska 

hodnotícího. Hodnotící stanovisko je zapotřebí aplikovat pro získání informací o průběhu 

pohybové činnosti. Stanovisko korektivní však cíleně napomáhá uvědomění si vlastních 

chyb a zlepšení v prováděné pohybové činnosti. Vysvětlující stanovisko má nejnižší 

zastoupení komplexně u všech probandů. Tento aspekt hodnotíme jako poměrně málo 

využitelný. Pro pochopení důvodů případných neúspěchů při osvojování pohybové 

činnosti a fyzikálních vlastností vodního prostředí je vhodné se na vysvětlující stanovisko 

zaměřit s větším důrazem.  
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5.4 Rozdělení probandů dle typologie pedagogů 

Probandy jsme se pokusili rozdělit podle typologie Tutko a Richardse (1971) a Martense 

(2006) 

Graf č. 14: Rozdělení probandů dle typologie 

 

 Dle způsobu poskytování instrukcí a způsobu sdělení (direktivně/uvolněnou 

přátelskou formou/nejasně či bezcílně) jsme určili četnost výskytu konkrétních 

trenérských typů a jednotlivá sdělení označili odpovídajícím typem. Z grafu č. 14 je 

patrné poměrně vysoké celkové zastoupení trenérských typů komplexně u všech 

probandů. Nejvyšší hodnotu v oblasti řízení výuky prostřednictvím charakteristické 

trenérské typologie zaujímá u všech probandů vyjma probanda P2 typ autoritativní. 

Nezbytná autorita je jeden z mnoha činitelů, který ovlivňuje splnění plánovaných cílů 

plavecké výuky. Současně je však zapotřebí nalézt optimální míru ve způsobu řízení 

výukové jednotky. Způsob řízení plavecké výuky prostřednictvím přátelského 

trenérského typu má z hlediska všech probandů hodnotu variabilní. Nejvyšší zastoupení 

lze sledovat u probandů P1, P2 a P5. V případě probanda P2 hodnota zastoupení 

přátelského typu převyšuje hodnotu zastoupení autoritativního. Je zapotřebí zmínit, 

že proband P2 vedl výuku pro kombinaci dětí předškolního a mladšího školního věku. 

Pro žáky předškolního věku je vhodné vést výuku hrovou formou, která měla z hlediska 

analýzy transkripce probanda P2 vysoké zastoupení, proto je patrný způsob řízení výuky 

právě prostřednictvím přátelského typu. Současně u probandů P1 a P5 bylo možné 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

P1 P2 P3 P4 P5 P6

169

89
101

163 170

94

3 3
26

2 0 1

104

141

46
29

118

12

422

325

247

361

469

295

P
o

če
t 

sd
ěl

en
í

Trenérské typologie

Zařazení jednotlivýh sdělení dle trenérské typologie

Autoritativní Opatrovatelský Přátelský Celkem



61 

 

zaznamenat způsob poskytování informací právě prostřednictvím přátelské, uvolněné 

formy. V případě probandů P3, P4 a P6 hodnota zastoupení autoritativního typu výrazně 

převyšuje hodnotu zastoupení přátelského typu. Způsob řízení plavecké výuky je značně 

individuální záležitost vypovídající o osobnostních rysech jedince. Výzkum této práce je 

zaměřen na oblast pedagogické činnosti, pro kterou je charakteristická práce s dětmi 

vyžadující nejen autoritativní a důsledný postoj, nýbrž i schopnost porozumění, empatii 

a důvěru. Zastoupení opatrovatelského trenérského typu jsme prostřednictvím 

teoretických východisek stanovili na základě nepřesných, zavádějících pokynů, 

při kterých nebyla zřetelná cílevědomost a důslednost stanovených pokynů. Pozitivně 

hodnotíme, že zastoupení tohoto trenérského typu je patrné v minimální míře vyjma 

probanda P3. U probanda P3 analýza transkripce potvrdila častější výskyt 

opatrovatelského typu v poskytnutých informacích v porovnání s ostatními probandy. 
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6 DISKUZE 

Verbální projev učitele plavání je poměrně náročné analyzovat a hodnotit 

vzhledem k nepříznivým podmínkám prostředí plaveckého bazénu, ve kterých 

je uskutečňován. Prostředí plaveckého bazénu klade vysoké nároky na verbální projev 

učitele plavání. Bylo však zapotřebí požádat jednotlivé probandy, aby hovořili dostatečně 

hlasitě pro získání přesných a korektních dat. Před zahájením testové situace byly 

na probandech zřejmé pocity nervozity a napětí, ale jakmile započala, všichni probandi 

započali verbální projev zcela přirozeně a dále vedli výuku naprosto profesionálně, 

aby nedošlo k jakémukoliv narušení efektivity výuky. Z důvodu akustických nedostatků 

autorka práce zvolila detailní hodnocení aspektů řeči prostřednictvím analýzy transkripcí, 

ve kterých stanovila konkrétní postupy pro obdržení dat ke zpracování výsledků. 

Analýza transkripcí poskytla požadované výsledky pro zhodnocení, které byly 

prezentovány v grafech v sekci Výsledky. 

Verbální projev učitele plavání je téma, které je možné sledovat a zkoumat 

z mnoha hledisek. Ve výsledcích jsme se zaměřili na počet slov věnovaných pokynům 

a zkoumali lingvistické aspekty řeči – nespisovné výrazy a gramaticky nekorektní 

vyjádření, nadbytečné výrazy, neodborné a slangové výrazy a odborné výrazy. Odpověď 

na otázku 3) Je možné nalézt rozdíly v jednotlivých projevech probandů z hlediska 

sledovaných aspektů? Komunikační rozdíly v projevech jednotlivých probandů byly 

patrné. Z hlediska počtu slov věnovaných pokynům jsme vyhodnotili jako nejvyšší 

procentuální podíl v rozmezí 1-3 slov. Nejednalo se však pouze o zadání pohybového 

úkolu, nýbrž o poskytování zpětné vazby, korekci a do tohoto rozmezí spadá i vysoká 

míra užití nadbytečných výrazů, které měly druhé nejvyšší procentuální zastoupení 

komplexně u všech probandů v oblasti sledovaných aspektů. Vzhledem k faktu, 

že se jedná o výuku dětí mladšího školního věku jsou v jednotlivých projevech probandů 

zřetelné velmi časté motivační a podpůrné výrazy jako je „šup, šup, šup“, „jedeme, 

jedeme, jedeme“ „to je ono“, jejichž zastoupení mělo na celkový počet nadbytečných 

výrazů významný vliv a tím i na rozmezí počtu slov 1-3. Výrazným zastoupením 

v rozmezí počtu slov 1-3 disponoval proband P6, v jehož projevu jsme zaznamenali 

nejčastější výskyt nadbytečných výrazů. Naopak nejvíce se od tohoto rozmezí liší 

proband P2, který měl nejvyšší procentuální podíl počtu slov věnovaných pokynům 10 

a více slov a komplexně vyváženou míru užití počtu slov s 20 – 30 % u všech kritérií. 

Z hlediska plavecké výuky je nezbytné, aby byl projev srozumitelný, jasný a stručný. 
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Je však současně důležité poskytovat informačně přesné a odborné informace, které nelze 

vyjádřit prostřednictvím několika málo slov. Z tohoto důvodu je zapotřebí nalézt 

optimální míru rozsahu vyjadřování. Nejvyšší zastoupení počtu slov v rozmezí 1-3 

vyhodnocujeme jako velmi stručné. Pro zachování optimální míry rozsahu 

poskytovaných informací a kvality verbálního projevu je žádoucí zaměřit se celkově 

na vyšší obsah poskytovaných informací. V případě zachování rozmezí počtu slov 1-3 

narůstá riziko, že informace, které probandi poskytují jsou příliš stručné a mohou tak být 

nedostatečné.  

Z hlediska konkrétních sledovaných aspektů řeči jsme určité komunikační rozdíly 

zaznamenali. Komplexně u všech probandů mělo nejvyšší procentuální zastoupení užití 

nespisovných výrazů a gramaticky nekorektního vyjadřování. Tato hodnota však nebyla 

u všech probandů stejná. Nejvyšší hodnotou v oblasti užití nespisovných výrazů 

disponoval proband P6 a naopak nejnižší hodnotou proband P1. Tento aspekt je zapotřebí 

eliminovat, jelikož se jedná o plaveckou výuku pro děti základních škol. Z tohoto důvodu 

je zapotřebí přizpůsobit verbální projev procesu výuce, ve které učitel žákům rovněž 

poskytuje příklad korektního vzoru vystupování, pro něhož je spisovný jazyk základem. 

Mimo probanda P3, jehož hodnota zastoupení odborných výrazů měla vůdčí postavení 

v porovnání s užitím neodborných a slangových výrazů, byla hodnota užití neodborných 

a slangových výrazů u všech ostatních probandů vyšší než hodnota výrazů odborných. 

Je zapotřebí, aby výuka a s ní spojené teoretické zázemí bylo zohledněno věku 

a individuálním zvláštnostem svěřenců. V případě základní etapy plavecké výuky 

se jedná o žáky 1. stupně základních škol a výuka je rovněž poskytována i velmi mladým 

žákům 2. třídy. Z tohoto důvodu je vhodné upravit teoretický obsah verbálního projevu 

způsobu, kterému žáci porozumí. Současně se však jedná o proces, který poskytuje nejen 

praktické základy plaveckého způsobu a plaveckých dovedností, ale i základní vědomosti 

o plaveckém způsobu a fyzikálních vlastnostech vodního prostředí. Pro splnění 

požadavků vzdělávací složky plavecké výuky je tedy zapotřebí, aby užití odborných 

výrazů mělo vůdčí postavení a v případě hodnocených probandů bylo navýšeno. 

Odpověď na otázku 1) Je možné konkrétně zvolenými metodami hodnotit verbální 

projev učitele plavání? Ano. Postup analýzy transkripcí a vyhodnocení sledovaných 

aspektů se jevil jako efektivní pro základní objektivizaci kvality verbálního projevu. 

Kvalitu verbálního projevu by bylo možné hodnotit i prostřednictvím analýzy audio 

záznamu z hlediska paralingvistických aspektů řeči jako je plynulost projevu, intonace, 
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apod., avšak vzhledem k akustickým nedostatkům prostředí plaveckého bazénu se jevil 

postup analýzy transkripcí jako efektivnější. Na základě informací teoretických 

východisek bylo zjištěno, zda je zachována odbornost, spisovnost a rozsah předávaných 

pokynů z hlediska počtu slov u jednotlivých projevů. Postup určení četnosti výskytu 

jednotlivých stanovisek zpětné vazby a trenérských typů na základě způsobu poskytování 

instrukcí se rovněž jevil jako efektivní a byly zjištěny očekávané výsledky. 

Odpověď na otázku 2) Má délka praxe v oblasti pedagogické činnosti vliv 

na způsob prezentace verbálního projevu? Na základě analýzy a evaluace verbálních 

projevů probandů P1-P6 jsme zjistili, že délka praxe má určitý vliv na způsob prezentace 

poskytovaných informací. Verbální projev je značně individuální záležitost a způsob 

prezentace pokynů je rovněž ovlivněna množstvím zkušeností. Vykonávat funkci 

pedagoga není lehké zaměstnání, které klade vysoké nároky na psychiku jedince 

z hlediska trpělivosti, vytrvalosti, respektu a cílevědomosti. Na základě analýzy 

verbálních projevů jsme vyhodnotili, že čím delší praxi učitel má, tím více je schopen 

vyjadřovat se srozumitelněji a stručněji. Je však zapotřebí zmínit vysoké procentuální 

zastoupení užití nespisovných výrazů v případě probandů P5 i P6, kteří disponují nejdelší 

praxí v oblasti pedagogické činnosti. Tento fakt může být pravděpodobně výsledkem 

celoživotně vykonávané pedagogické kooperace s velmi mladými žáky, pro které je často 

charakteristická nespisovná forma českého jazyka a tento způsob vyjadřování se mohl 

stát pro zmíněné probandy vlivem každodenního styku s žáky přirozeným. Pozitivně 

hodnotíme způsob prezentace verbálního projevu probanda P1 a P2. Oba zmínění 

probandi mají několikaletou praxi v oblasti plavecké výuky, která je zřetelná ze způsobu 

vyjadřování. Popis zadaného úkolu poskytovali zábavnou a hrovou formou, která plnila 

motivační, vzdělávací, ale i pohybové cíle výuky a zároveň nedocházelo ke ztrátě 

potřebného času. Probandi P3 a P4 mají nejkratší praxí v oblasti plavecké výuky. 

V případě zmíněných probandů však hodnotíme pozitivně nejvyšší zastoupení užití 

odborných slov. Na základě shrnutí výsledků týkajících se užití odborných výrazů je 

právě u probanda P3 zřetelné nejvyšší procentuální zastoupení v porovnání se všemi 

probandy. Proband P4 disponuje druhou nejvyšší hodnotou z hlediska užití odborných 

výrazů. Považujeme za potřebné zmínit, že nejvyšší zastoupení užití odborných výrazů 

jsme očekávali naopak u probandů s nejdelší pedagogickou praxí a praxí v oblasti 

plavecké výuky. Učitel plavání poskytuje rovněž teoretické zázemí plaveckého sportu, 

které musí být odborně přesné. V případě neposkytnutí odborně přesných instrukcí 
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narůstá riziko nedostatečného získání přesných informací v problematice plaveckého 

sportu.  

Odpověď na otázku 4) Vyskytuje se v jednotlivých projevech zpětná vazba, 

poskytovaná instruktorem? Poskytování zpětné vazby mělo výrazné zastoupení u všech 

probandů v průběhu verbálního projevu. Základní plavecká výuka je poskytována žákům 

1. stupně základní školy. Žáci získávají a vstřebávají množství informací o dané 

pohybové činnosti. Je zapotřebí zmínit, že ne všichni žáci disponují osvojenými 

plaveckými dovednostmi. Na základě teoretických východisek jsme získali informace 

o procesu motorického učení, které se vyznačuje určitými znaky pohybu jednotlivých 

fází. Je tedy přirozené, že se v procesu osvojování plaveckých dovedností mohou 

vyskytovat chyby. Na tyto chyby je zapotřebí vhodně upozornit a důsledně se zaměřit 

na korektní provedení pohybové činnosti. Úkolem učitele plavání je být pozorný, pečlivý, 

všímavý a rovněž být schopen přistupovat k žákům individuálně. Nejvyšší podíl mělo 

stanovisko popisné. Základem poskytování zpětné vazby je objektivní hodnocení 

způsobu vykonávání pohybového úkolu s ohledem na věk svěřenců. Pozitivně hodnotíme 

užití popisného stanoviska, které v základě nemá hodnotící charakter, ale může napomoci 

procesu osvojování. Nejnižší zastoupení mělo naopak stanovisko vysvětlující. 

Toto stanovisko hodnotíme jako poměrně málo využitelné. Pro pochopení důvodů 

případných neúspěchů při osvojování pohybové činnosti a fyzikálních vlastností vodního 

prostředí je vhodné se na vysvětlující stanovisko zaměřit s větším důrazem. Celkově 

nejvyšší hodnotu v poskytování zpětné vazby nalezneme u probanda P5. Probanda P5 

autorka práce uvádí jako vzor optimální míry poskytnutí zpětné vazby. Zaznamenali jsme 

vysokou četnost užití jednotlivých stanovisek zpětné vazby v průběhu celé výukové 

jednotky. Proband P5 byl v procesu vedení výuky velmi pečlivý a důsledně se věnoval 

skupině jako celku, ale i individuálně každému žákovi kdykoliv bylo zapotřebí.  

Odpověď na otázku 5) Který z trenérských typů (autoritativní, přátelský 

či opatrovatelský) se v projevech jeví jako dominantní? Celkové zastoupení četnosti 

zařazení pokynů dle trenérské typologie disponuje vysokými hodnotami. Jako nejvíce 

dominantní se jeví autoritativní trenérský typ. Na základě teoretických východisek jsme 

získali informace o principech verbální komunikace učitele plavání. Vlivem několika 

faktorů je zapotřebí, aby byl projev srozumitelný, stručný, dostatečně hlasitý a odborně 

přesný. Pro setrvání výchovné složky procesu výuky je se zmíněnými znaky verbálního 

projevu spojena schopnost učitele sjednat si respekt a autoritu. Nezbytná autorita je jeden 
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z mnoha činitelů, který ovlivňuje splnění plánovaných cílů plavecké výuky. Současně 

je však zapotřebí nalézt optimální míru ve způsobu řízení výukové jednotky. Výzkum 

této práce je zaměřen na oblast pedagogické činnosti, pro kterou je charakteristická práce 

s dětmi vyžadující nejen autoritativní a důsledný postoj, nýbrž i schopnost porozumění, 

empatii a důvěru. Pozitivně hodnotíme, že ve výsledcích zařazení pokynů dle trenérské 

typologie lze nalézt i zastoupení přátelského typu. Zastoupení přátelského typu disponuje 

u jednotlivých probandů variabilními hodnotami. Nejvyšší hodnota zastoupení je patrná 

u probanda P2. Proband P2 vedl výuku pro kombinaci dětí předškolního a mladšího 

školního věku. Pro žáky předškolního věku je vhodné provádět výuku hrovou formou, 

která měla na základě analýzy transkripce probanda P2 vysoké zastoupení, proto je patrný 

způsob řízení výuky právě prostřednictvím přátelského typu. Probanda P2 autorka práce 

uvádí jako vzor optimální míry řízení plavecké výuky. Popis zadaného úkolu poskytoval 

zábavnou a hrovou formou, která plnila motivační, vzdělávací, ale i pohybové cíle výuky 

a zároveň nedocházelo ke ztrátě potřebného času. Základní plavecká výuka je řízený 

proces, který zahrnuje kooperaci s velmi mladými žáky, jež je zapotřebí motivovat a vedle 

poskytování odborně přesných pokynů je pro vzájemnou důvěru a toleranci vhodné vést 

výuku v režimu přirozené a uvolněné atmosféry. 
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7 ZÁVĚR 

Cílem této práce byla analýza a zhodnocení verbálních projevů učitelů plavání, 

kteří disponují rozdílnými zkušenostmi a znalostmi z hlediska kvalifikace a rozsahu praxe 

při povinné plavecké výuce pro základní školy, rovněž při kurzech plavání. Výzkum byl 

uskutečněn v reálném prostředí základní plavecké výuky. Základním parametrem 

hodnocení bylo posouzení specifických individuálních rozdílů vyskytujících se 

v jednotlivých projevech z hlediska lingvistických aspektů řeči. Postup analýzy audio 

nahrávky prostřednictvím transkripce a vyhodnocení sledovaných aspektů se jevil jako 

efektivní pro základní objektivizaci kvality verbálního projevu. 

Konkrétní záznam a vyhodnocení výsledků verbálního projevu byly samozřejmě 

jednotlivým probandům individuálně k dispozici. Probandi byli před počátkem testové 

situace seznámeni s tématem této práce. U každého probanda byly zjevné pocity 

nervozity, zvídavost a očekávání ve spojitosti s vyhodnocením výsledků vlastního 

verbálního projevu. Zkušenosti s testovou situací a zhodnocením verbálního projevu 

instruktorů vedlo k objektivnímu posouzení vlastní práce a následně k zefektivnění 

projevu konkrétního instruktora. 

Na základě zvolených metod nezúčastněného pozorování, dotazování a detailního 

zpracování transkripce z hlediska sledovaných aspektů řeči bylo možné uvést základní 

objektivizaci kvality verbálního projevu a odpovědět na určené výzkumné otázky. 

Metody, které jsme aplikovali jsou vhodné pro analýzu verbálního projevu učitele 

plavání. Kvalitu verbálního projevu by bylo možné hodnotit i prostřednictvím přímé 

analýzy audio záznamu, avšak vzhledem k akustickým nedostatkům prostředí plaveckého 

bazénu, velkému počtu dětí, které mezi sebou přirozeně občas hovoří se tyto faktory 

projevily na kvalitě záznamu a bylo by obtížné hodnotit paralingvistické aspekty řeči jako 

je intonace, intenzita hlasového projevu, apod. Postup analýzy transkripcí se proto jevil 

jako efektivnější. 

Kvalita verbálního projevu dosahuje na základě sledovaných aspektů 

u jednotlivých probandů poměrně vyrovnaných hodnot. U většiny probandů byla patrná 

vyšší četnost výskytu nespisovných výrazů, nižší zastoupení užití odborných výrazů, 

avšak obsahová stránka verbálního projevu na základě poskytnutí zpětné vazby byla 

na velmi dobré úrovni. Celkové výsledky vypovídají o pečlivém, důsledném a cíleném 

přístupu probandů. Způsob řízení plavecké výuky prostřednictvím trenérské typologie 
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se rovněž jevil jako adekvátní s ohledem na věk svěřenců. Probandi vedli plaveckou 

výuku s potřebnou autoritou, ale rovněž zachovali režim přirozené a uvolněné atmosféry. 

I přes nedostatky, které jsme v projevech probandů nalezli, hodnotíme jednotlivé verbální 

projevy zejména kladně. U všech probandů byl zřetelný zájem o splnění cílů výuky 

a výuku jako takovou z hlediska přístupu k žákům a zalíbení v této pedagogické funkci. 
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Příloha č. 1: Žádost o vyjádření etické komise UK FTVS 

 



 

Příloha č. 2: Informovaný souhlas 

 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

 

Vážený pane, vážená paní, 

v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími 

obecně závaznými právními předpisy (jakož jsou zejména Helsinská deklarace, přijatá 

18. Světovým zdravotnickým shromážděním v roce 1964 ve znění pozdějších změn 

(Fortaleza, Brazílie, 2013); Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich 

poskytování (zejména ustanovení § 28 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb.) a Úmluva o 

lidských právech a biomedicíně č. 96/2001, jsou-li aplikovatelné), Vás žádám o souhlas 

s Vaší účastí ve výzkumném projektu v rámci bakalářské práce s názvem Verbální projev 

učitele plavání prováděné v Krytém plaveckém areálu v Klatovech. 

1. Projekt není jakýmkoliv způsobem financován. Místo výzkumu bude v Krytém 

plaveckém  areálu v Klatovech. 

2. Zkoumání a vliv verbálního projevu učitele na samotnou plaveckou výuku. 

3. Výzkum bude tvořen na základě neinvazivní metody – tvorba poslechu, 

videozáznamu.  

4. Verbální projev jednotlivých probandů bude zaznamenán prostřednictvím diktafonu, 

videozáznamu.  

5. Celková doba sledování bude přibližně od listopadu 2017 – červen 2018 (dle rozvrhu 

plavecké školy), přičemž časový rozvrh jedné vyučovací jednotky je 40 minut. 

6. Probandi nebudou provádět výuku ve vodním prostředí, nýbrž u okraje bazénu. Z 

tohoto  důvodu nejsou očekávána jiná, než běžná zdravotní rizika. Všichni budou 

seznámeni s  průběhem a pravidly o uchování anonymity.  

7. Všichni účastníci budou seznámeni s průběhem výzkumu a bude jim zaručena 

naprostá  anonymita. Veškeré výsledky budou bezpečně uchovány u hlavního 

řešitele.  

8. Přínos projektu spočívá zejména v tom, že kvalitní verbální projev učitele je velmi 

důležitý  pro plaveckou výuku, a to zejména pro soustředěnost a spolupráci žáků a 

pokrok v jejich  získaných dovednostech.  

9. Odměna nebude opatřena. 

10. Výsledky budou zpracovány písemně, a to v bakalářské práci. Data budou uchována 

v  anonymitě a uloženy na samostatném disku hlavního řešitele. Budou použity pro 

zpracování  bakalářské práce, případně pro další výzkum na UK FTVS.  

11. Pokud-li si budete přát, ráda Vás seznámím s výsledky osobně či po dohodě jinou 

formou. 

 

V maximální možné míře zajistím, aby získaná data nebyla zneužita. 

 

Jméno a příjmení předkladatele projektu: Martina Šilerová  Podpis: ............................. 

 

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně 

souhlasím s účastí ve výše uvedeném projektu a že jsem měl(a) možnost si řádně a 

v dostatečném čase zvážit všechny relevantní informace o výzkumu, zeptat se na vše 

podstatné týkající se účasti ve výzkumu a že jsem dostal(a) jasné a srozumitelné odpovědi 

na své dotazy. Byl(a) jsem poučen(a) o právu odmítnout účast ve výzkumném projektu 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.slg.cz/umluva-o-lidskych-pravech-a-biomedicine
http://www.slg.cz/umluva-o-lidskych-pravech-a-biomedicine


 

nebo svůj souhlas kdykoli odvolat bez represí, a to písemně Etické komisi UK FTVS, 

která bude následně informovat předkladatele projektu. 

 

Místo, datum .................... 

 

Jméno a příjmení účastníka ...............................................  Podpis: .................................... 

  



 

Příloha č. 3: Vzor transkripce části výukové jednotky 

00:11  Brejle 

00:20  Ty jsou malý, hele. 

00:30  Dobrý den 

Povídá si s učitelkou. 

00:45 Dobrý den 

00:57 Že by narost, cha cha, až takle. 

Dobrý, jo. 

01:09 Tak to zkontrolujeme, dneská máte někoho jinýho. 

U nás se to bude střídat, ten kdo má dycky první družstvo je plavčík, tak to budete 

mít pestřejší trochu. 

01:14 Dáme to tedy; jména dětí…. 

          No, Řekni zde, nahlas.  

          Dobrý, no…  

          Jedinej chlap tady. 

          Podepsat. 

01:58 Tak, Helejte, já si vodložim brejle a tady si dáme rozcvičku, jo, krátkou. 

02:12 Polož si tady, polož si brejle. 

          Udělejte si místo. 

          Čelem ke mně, kam deš. 

          Čelem ke mně. 

          No, dáme ruce v bok, točíme hlavou, pěkně točíme hlavou. 

02:26 A jenom hlavou, ták, jenom hlavou. 

          Dobrý. 

          A na druhou stranu. 

02:35 Šup, šup. 

          Stačí. 

          A teďko budeme, zakloníme hlavu a předkloníme. 

          Zaklonit a předklonit. 

02:49 A když zakloníme hlavu, tak se nám votevře pusa, nadechneme se a skloníme 

hlavu a foukneme na zem, fu. 

03:01 Nadechnu, votevřu pusu a fouknu. 

          Nádech a výdech, nádech a výdech. 

          Naposledy co nejvíc a… 

03:16  A rozkročíme se a budeme zvedat ruce nahoru a nadechujeme e se a pustíme ruce 

až na zem a vyfoukneme. 

03:24  Zvedáme ruce nahoru, nadechujem a vydechujem. 

           Nádech a výdech. 

03:38  A Ruce až dolů, hlavu skloň. 

           Nadechnu a kočičí hřbet, ták to je vono. 

           Nadechnu a výdech. 

           Ještě 2x, co nejvíc nahoru a fouknu. 

03:52  Naposled, nahoru a (foukne), dobrý. 

           A teďkon protáhneme záda eště. 

04:00  Dvakrát hmitneme dolů, raz, dva a dvakrát se protáhnem nahoru. 

           Tři, čtyři. 

           Raz, dva, tři, čtyři. 

           Raz, dva, tři, čtyři. 

           Raz, dva, tři, čtyři. 

           A naposled dva, tři, čtyři. 



 

04:26  Ptotáhneme na boku svaly, raz, dva, uklánim se, to je vono, tři, čtyři. 

           Uvolnim to, raz, dva, tři, čtyři. 

           Raz, dva, tři, čtyři. 

           A naposled dva, tři, čtyři. 

04:46  Dobrý, Zkusíme si prsový ruce, ano. 

           Teďkon, předkloním se. 

           Co je? 

           Tady sme. 

           Tak jdi vedle k nim. 

           Tak se votoč sem, dávejte pozor. 

04:58  Natáhneme ruce pěkně dopředu.  

           Foukneme na ně a zabíráme, přitahujem se za vodu, přitahujem. 

           Nadechuju a protahuju se 

05:08  Nadechnu a fouknu. 

           Nadechnu a… 

           Přitáhnu se za vodu a sklouznu se. 

           Přitahnu, sklouznu, přitahnu, sklouznu, naposled a … to je vono. 

           To se musíte naučit, správně. 

05:36  Když plavu, přitahuju se, dou ruce dozadu, tak se nadechuju, dostanu se nad vodu 

a sklouznout, ruce mi dou dopředu, halo!  

05:41  A jak mi dou ruce dopředu, jenom se dívejte, tak si na ně foukam. 

05:47  Takže ještě dvakrát. 

           Nadechnu pěkně a.., nadechnu a..to je vono. 

Uvolníme ruce, roztočíme ruku, jednu, hop, hop, hop a druhou ruku hop, hop, hop,  

hop, hop, hop. 

06:10  A vobě ruce šup, šup, šup. 

           Točíme a vobráceně, šup.  

           Dite vod sebe! 

           Ták, ták, ták, stačí. 

06.26  Protáhneme ještě páteř, do jedné strany, a jedeme raz, dva, a hlava se točí 

za rukama. 

           A raz dva, raz dva, raz dva a naposled dva. 

06:43  Dobrý. 

           Teďkon uděláme nohy, protahneme. 

           Rozkročíme se a přenášíme váhu.  

           Protáhneme tady zevnitř ty svaly, ano. 

07:00  Jedem, raz, dva, tři, čtyři. 

           Raz, dva, to je vono, tři, čtyři. 

           No, Nepřekláněj se, zvedni hlavu. 

           Á raz, á dva, á tři, á čtyři. 

           A naposled dva, tři, čtyři.  

           Dobrý. 

07:16  Dáme 6 dřepů, ano, 2,3,4,5,6, stačí. 

07:25  Vezmete si brejle. 

           Nevadí, kdo má. 

           Prosim Vás, plavete všichni? 


