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Abstrakt  

Tato diplomová práce pojednává o volbě plaveckých způsobů při přijímacím řízení na 

Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy a o nejčastějších chybách v provedení 

plaveckých způsobů dle platných pravidel plavání, kterých se uchazeči o studium 

dopouštějí. Tato problematika je probírána z pohledu studijních oborů Tělesná výchova a 

sport se zaměřením na vzdělávání a Učitelství pro mateřské školy a je analyzována s 

ohledem na pohlaví a věku uchazečů. Práce se věnuje také podrobné charakteristice 

jednotlivých plaveckých způsobů a již výše zmíněných chyb v provedení. Ke zpracování 

tohoto tématu je použit pětiletý výpis z přijímacího řízení na katedře tělesné výchovy, 

zpracovaný pomocí statistických metod.  

 

Klíčová slova  

Plavecký způsob, prsa, kraul, znak, plavecké dýchání, přijímací řízení, statistika, Tělesná 

výchova a sport, Učitelství pro mateřské školy.   
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Abstract  

This thesis deals with the choice of swimming strokes in entrance examinations for a study 

at the College of Education, Charles University, and it also analyses the most common 

mistakes in individual swimming strokes with reference to accepted swimming rules. The 

problem is approached from the perspective of academic field of Physical Education and 

Teaching for Kindergartens and it is analysed with view of sex and age of the candidates. 

The thesis also turns to the characteristics of individual swimming strokes and mistakes in 

swimming. Statistical analysis of 5 years of records of entrance examinations were used in 

preparation of this thesis. 

 

Keywords  

Swimming method, the front crawl, the breaststroke, the backstroke, respiration during 

swimming, statistic, physical education, teaching for infant school  

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Front_crawl
https://en.wikipedia.org/wiki/Breaststroke
https://en.wikipedia.org/wiki/Backstroke
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1 Úvod  

Vzhledem k faktu, že plavání je již odmala součástí mého života a mám o něj velký 

zájem, rozhodla jsem se i s výběrem tématu pro diplomovou práci ubírat tímto směrem. U 

přijímacího řízení na Pedagogickou fakultu jsem byla několikrát přítomna z důvodu sběru 

dat, ale sama jsem si tímto řízením neprošla, protože můj studijní obor talentové zkoušky 

již od roku 2010 nevyžaduje. Zajímá mě tedy úroveň plavání uchazečů o studijní obory 

tělesné výchovy se zaměřením na vzdělávání.  

Plavání je jedním ze sportovních odvětví, ve kterém musí uchazeči o studium na 

pedagogické fakultě UK v Praze uspět, pokud chtějí nastoupit do studia. V této sportovní 

disciplíně je mnoho faktorů, na které je při přijímacím řízení brán zřetel. Jedním ze 

základních parametrů pro splnění požadavků je výběr jednoho ze tří základních plaveckých 

způsobů – tedy prsa, znak nebo volný způsob čili kraul.  

Diplomová práce bude zpracovávat výsledky přijímacího řízení z pohledu výběru 

plaveckého způsobu. Dále se bude věnovat chybám ve výše uvedených plaveckých 

způsobech, kterých se uchazeči při přijímacím řízení dopouštěli, a bude zpracovávat 

četnost výskytu. Jednotlivé požadavky pro přijetí se v průběhu sledovaného období měnily, 

a proto bude zkoumáno více dílčích problémů, plynoucích z více oborů, pro které jsou 

talentové zkoušky podmínkou.  

 Na základě pětiletého zápisu všech potřebných dat u uchazečů o dvouoborové 

studium tělocviku a uchazečů o studium oboru Učitelství mateřských škol bude v práci 

obsaženo statistické zpracování četnosti zvolených plaveckých způsobů a chyb 

v provedení daného plaveckého způsobu.  
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2 Problém a cíl práce 

2.1 Cíl práce  

Hlavním cílem práce je zjistit, který z plaveckých způsobů preferují uchazeči o 

studium oborů Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání a Učitelství pro 

mateřské školy a jakých hrubých chyb se v jimi zvoleném plaveckém způsobu dopouští. 

Dalšími dílčími cíli bude sledování této problematiky dle studijních oborů a věkových 

skupin na základě odlišností v průběhu geneze. Práce se také zaměří na vývoj přijímacího 

řízení a talentových zkoušek a na změny, které se během tohoto vývoje udály.  

2.2 Problémy práce  

Za velké úskalí mé práce považuji právě změny v průběhu přijímacího řízení. Tyto 

změny vznikaly v průběhu pětiletého zapisování dat pro pozdější statistické zpracování. 

Změny se dotýkaly například změn v bodovém hodnocení, absenci požadavku vylovení 

puku, určeném pro uchazeče o studium Učitelství pro mateřské školy a mnoho dalších. 

Kvůli těmto změnám se zde objevuje mnoho menších skupin s jinými požadavky na přijetí 

a celkové výsledky statistického zkoumání mohou být tímto ovlivněny. Dalším problémem 

v práci bude zodpovězení následujících otázek:  

a) Které plavecké způsoby jsou nejčastěji voleny pro obor Tělesná výchova a sport v 

porovnání s oborem Učitelství pro mateřské školy?  

b) Je pro uchazeče o obor Učitelství pro mateřské školy výhodou možnost změny 

plaveckého způsobu během 100m tratě?  

c) Který plavecký způsob vykazuje nejnižší a nejvyšší chybovost?  

d) Jsou všichni uchazeči vybaveni základními plaveckými dovednostmi? 

e) Která plavecká dovednost dělá uchazečům největší problém a je v ní nejvíce 

chybováno?  

f) Lze při nezvládnutí základních plaveckých dovedností považovat jedince za 

neplavce?  

Je lovení puku důležitou dovedností pro budoucí učitelky mateřských škol?  

Na všechny výše zmíněné otázky se ve své diplomové práci pokusím odpovědět.   
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3 Teoretická část  

3.1  Plavání napříč historií  

Již od pradávna je plavání bráno jako sportovní základ, který by měl zvládat každý 

člověk schopný pohybu. V mnoha dávných civilizacích bylo plavání prostředkem 

k záchraně života, a kdo plavat neuměl, byl nevzdělaný. Sporty byly na společné úrovni s 

triviem a v starodávném Řecku byly dokonce na úrovni vyšší. Je však zjevné, že od těchto 

dob musela tato disciplína projít mnoha úpravami a změnami, aby byla pro dnešní svět 

vhodná. (Krátký, 1974) 

 Během historie se v plavání změnilo mnoho věcí. Měnily se požadavky na správné 

technické provedení plaveckých způsobů, měnila se také pravidla plavání. Co se pravidel 

týče, změny v tomto oboru jsou velmi nestálé. Probíhalo mnoho ostrých střetů a diskuzí 

mezi trenéry a sportovci kvůli nejasným regulím v plavání. Sportovci se vždy snažili 

využít až hraniční meze pravidel, které však nebyly ostře stanoveny a některá překročení 

těchto mezí nebyla ani smysly postřehnutelná. Některé výsledky závodů tak nebyly 

relevantní a postižení sportovci brojili proti těmto nejasným pravidlům. Byla zavedena 

nová formulace pravidel, která již nedávala tak široký prostor k využívání skulin a brala 

ohledy na různé anatomicko-fyziologické parametry plavců.  

Výraznou změnou prošla pravidla plaveckých způsobů prsa a znak, u kterých 

plavecká federace FINA začala trvat na správném provedení pohybů na hladině a nikoliv 

pod ní. (Hofer, Praha, 2016, str. 5)  

3.2 Definice plavce a základních plaveckých dovedností  

3.2.1 Definice plavce  

Abychom mohli prohlásit o jedinci, že je plavec, musí splňovat několik základních 

charakteristik. První z nich je vzdálenost, kterou osoba uplave bez zjevných známek 

únavy. Pokud člověk uplave 200 m, patří do kategorie plavec, vzdálenost do 200 m je 

označována jako částečná znalost plavání a poslední kategorie je vzdálenost menší než 10 

m. Jedince spadající do této kategorie můžeme označit za úplné neplavce.(Čechovská, I., 

Miler, T., Plavání, 2. vydání, Grada, 2008, str. 14) Druhým kritériem pro označení jedince 

za plavce je dokonalé ovládnutí všech základních plaveckých dovedností.  
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3.2.2 Základní plavecké dovednosti  

Dle PaedDr. Ireny Čechovské, CSc. v publikaci Plavání jsou základní plavecké 

dovednosti pro další hodnocení definovány následovně:  

1) potopení hlavy  

2) otevření očí pod hladinou 

3) úplný výdech pod hladinou 

4) hvězdice v poloze na prsou i na zádech  

5) kotoul ve vodě  

6) výlov předmětu z hloubky 2 m 

7) pád (skok) do vody z plaveckého startovního bloku 

8) vznášení na zádech s delší výdrží  

9) splývání na prsou nebo na zádech po odrazu od stěny bazénu  

(Čechovská, I., Miler, T., Plavání, 2. vydání, Grada, 2008, str. 11)  

Na základě provedení výše uvedených základních plaveckých dovedností je možné 

hodnotit, zda je daný jednotlivec plavcem či nikoliv. Jednotlivé dovednosti jsou 

ohodnoceny body od 1 do 3 podle úspěšnosti v provedení základních plaveckých 

dovednosti. Dle součtu bodů získaných v jednotlivých základních plaveckých 

dovednostech si může každý člověk sám odpovědět, jakým je plavcem a zda je vůbec 

plavcem, nebo jen člověkem pohybujícím se ve vodě. Pro hodnocení zvládnutí základních 

plaveckých dovednosti je možné použít hodnotící tabulku dle publikace Plavání Ireny 

Čechovské, která je součástí příloh. 

Dělení základních plaveckých dovedností je nejednotné. Některé zdroje rozlišují 

např. jen tři skupiny – rovnováha ve vodě, dýchání a jednoduché lokomoční pohyby, jinde 

je naopak uváděno mnoho desítek dílčích dovedností. (Čechovská, I., Miler, T., Plavání, 2. 

vydání, Grada, 2008, str. 15) Dle publikace Ireny Čechovské se základní plavecké 

dovednosti dělí do 5 základních skupin, ve kterých jsou výše jmenované dovednosti 

spojeny a zahrnuty. První skupinou jsou výdechy pod hladinu neboli dovednost 

plaveckého dýchání, dále pak dovednost zaujmout hydrodynamickou plaveckou polohu, do 

které spadají dovednosti vznášení a splývání ve vodě. Třetí skupinou jsou skoky a pády, do 

níž patří kontrolované provedení vstupu do vody pomocí skoku, čtvrtou skupinou je pak 

dovednost orientovat se ve vodě, která zaštiťuje ponoření pod vodu a potápění a poslední, 
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avšak neméně důležitou skupinou je rozvoj pocitu vody, při kterém rozvíjíme dílčí 

záběrové pohyby a vnímání vodního prostředí. 

Osvojení těchto dovedností je důležitou součástí plaveckého výcviku již od útlého 

věku. Chyby, které mnoho amatérských plavců dělá, pramení právě ze špatných návyků 

v dětských letech a z nedostatečné úrovně plaveckého výcviku. Při zanedbání nácviku 

základních plaveckých dovedností dochází ke schematickému osvojení plaveckých 

pohybů, avšak jedinec zůstává pouhým poloplavcem. Pro nácvik není stanoveno žádné 

přesné pořadí, všechny dovednosti by však měly být nacvičovány beze strachu a stresu, 

v pomalém, avšak přesném provedení.  

Nikde není uvedeno, kdy a jak přesně s plaveckým výcvikem začít. Základní 

plavecké dovednosti u dětí mladšího školního věku nacvičujeme pomocí herních prvků, 

které odpoutávají pozornost dětí od negativních pocitů. Pomocí her je pak možné 

nacvičovat i několik základních plaveckých dovedností současně.  

3.2.3 Plavecká výuka v českém vzdělávacím systému 

V České republice je plavání zařazeno do vzdělávacích plánů pro předškolní 

výchovu, avšak v mnoha předškolních zařízeních není této skutečnosti přikládán velký 

důraz. Mnoho dětí se tedy setkává s první plaveckou výukou až v mladším školním věku. 

Dle zákona je povinná plavecká výuka zařazena v prvním i druhém vzdělávacím období 

základního vzdělávání a to ve třetí a čtvrté třídě. Mnoho žáků se kvůli tomuto zařazení učí 

základním plaveckým dovednostem až kolem devátého roku věku a měli by je všechny 

ovládnout alespoň na bazální úrovni během jedné dotované hodiny týdně. 

(http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/skolskareforma/ramcove-vzdelavaci-

programy) 

Na základě výše zmíněného faktu není s podivem, že na přijímací řízení přichází 

mnoho uchazečů pouze se základní znalostí základních plaveckých dovedností a je 

nasnadě otázka, zda je vůbec možné tyto uchazeče přijmout. V talentových zkouškách na 

Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze je požadováno zvládnutí časového 

limitu a získání příslušného bodové ohodnocení, na základě čehož uchazeči postupují 

řízením. Chyby v základních plaveckých dovednostech a plaveckých způsobech, kterými 

uchazeči plavou, jsou velmi pečlivě zaznamenávány, aby s nimi mohlo být posléze 

pracováno. Při samotném studiu jsou pak chyby odstraňovány v průběhu praktických 
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hodin plavání, vedených aprobovaným vyučujícím. Tyto hodiny vedou také k celkovému 

zlepšení techniky plaveckých způsobů studentů.  

3.3 Charakteristika plaveckých způsobů  

V úvodu je třeba vysvětlit základní terminologii v oblasti plavání, která se týká 

plaveckých způsobů. Jako plavecký způsob označujeme způsob pohybu člověka ve vodě, 

který je vymezen pravidly plavání. Při plavání je pohybovým úkolem překonat určitou 

vzdálenost v co nejkratším možném čase a ke splnění tohoto úkolu nám slouží plavecké 

způsoby. Ve chvíli, kdy je plavecký způsob prováděn jedincem, mluvíme již o plaveckém 

stylu, čili individuálním provedení plaveckého způsobu. Plavecký styl je uzpůsoben 

plaveckému způsobu z anatomicko-fyziologických předpokladů jedince, jinak také 

nazvaných parametry těla plavce, kterým je pohyb prováděn. Může tedy mít mírně odlišný 

sklon v plochách dle velikosti svalového korzetu a některé další antropometrické údaje.  

Výše zmíněné parametry mohou mít velký vliv na rychlost plavání a také úzce 

souvisí s problematikou chyb, obzvláště u začátečníků. U vysokých lidí a lidí s dlouhými 

končetinami hrají velkou roli délky různých ploch. Těchto parametrů je však mnohem více 

- jsou jimi např. tělesná výška, hmotnost, délky, plochy a rozměry jednotlivých segmentů 

těla, rozpětí paží, obvody různých částí těla atd. Tyto individuální parametry mohou 

poskytovat některým sportovcům výhodu, jiným handicap.  

K mé práci je důležité vymezení jednotlivých plaveckých způsobů dle jejich 

pravidel, v souladu s pravidly plavání dle novelizace v roce 2017. Tato novela se týká 

upřesnění v plaveckém způsobu znak, ostatní plavecké způsoby zůstávají beze změny.  

3.3.1 Volný způsob, kraul  

Již z dávných řeckých a egyptských maleb je zjevné, že plavání v poloze na prsou 

se střídavými pohyby paží patřilo mezi nestarší pohyby lidské rasy. Z vizuální stránky 

pohybu se dá vyčíst, že lidé napodobovali pohyby zvířat ve vodě. Současné provedení 

plaveckého způsobu kraul je nejrychlejším způsobem plavání, pohyb je rovnoměrný a při 

přenosu horních končetin nad hladinou jsou v pohybu minimální brzdící účinky. Nohy 

provádí kmitavé pohyby připomínající pohyby ryb. Dýchání v kraulu je velmi efektivní 

vzhledem k poloze těla, která při nádechu při tomto plaveckém způsobu zůstává ve 

vodorovné poloze. (Hofer, 2016)  
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 Ač se tento plavecký způsob zdá jako nejprofesionálnější ze tří základních 

plaveckých způsobů, jeho výuka je nejsnazší a ve většině plaveckých výcviků se s ní 

začíná. Pohyby nohou jsou přirozené a pro děti i dospělé začátečníky jsou snadno 

naučitelným pohybem. Souhra pohybu horních a dolních končetin je mnohem snazší, než u 

plaveckého způsobu prsa, který je sice nejdéle a nejvíce používaný, avšak na výuku 

nejsložitější.  

Poloha těla  

Poloha těla plavce vychází ze základních plaveckých dovedností, konkrétně 

z polohy hvězdice na prsou na hladině. Tělo leží v mírně nakloněné poloze, ramena jsou 

výše než boky plavce, nejníže položená je spodní část hrudníku. Při výdechu je hlava pod 

vodou, rozráží vodní hladinu temenem a pohled je upřený do vody vpřed dolů.  

 

Obrázek 1 - Kinogram plavce při plaveckém způsobu kraul  

(Hofer a kolektiv, 2016, str. 49) 

Při jednotlivých záběrech se tělo vychyluje kolem podélné osy těla, při nádechu je 

vychýlení největší. Plavec tak má výhodnou polohu pro záběr paží pod hladinou. 

Přiměřené vychýlení z osy tvoří podmínky pro přenos druhé paže a vdech, při němž se 

hlava může vytočit do strany s celým trupem.  
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Pohyby horních končetin  

Největší hnací sílu u plaveckého způsobu kraul zajišťují horní končetiny. Paže 

pracují střídavě a přenos probíhá nad hladinou. Pohybový cyklus se skládá z jednoho cyklu 

provedeného levou a druhého cyklu pravou rukou. Cyklus můžeme rozdělit do čtyř 

základních fází – přípravná, záběrová, přenosná a fáze vytažení.  

Přípravná fáze začíná protnutím hladiny rukou, ruka se zasouvá do vody ve výši 

ramen v pořadí prsty, předloktí, loket a postupně se natahuje vpřed. Při přípravné fázi je 

pohyb prováděn ve směru lokomoce plavce. Zasunutí a následný záběr pohyb plavce brzdí 

a je tedy nutné, aby ruka měla hydrodynamický tvar – prsty jsou natažené a u sebe. Pohyb 

dolů začíná nad pohybem vpřed převažovat na konci přípravné fáze. 

 Do tohoto okamžiku řadí někteří autoři navíc přechodnou fázi, která je velmi 

krátká a plavec při ní musí zvládnout mnoho úkolů potřebných pro efektivní záběr. Paže 

přechází z brzdící polohy do záběrové, ruka je uchopena proudem vody a následuje 

nasazení záběrového úsilí. V této části se vytváří propulzní síla pro samotnou záběrovou 

fázi.  

Záběrová fáze je hlavní fází celého cyklu. Ruka se pohybuje převážně dolů, aby 

dosáhla maximální hloubky, zároveň je stále vně osy těla plavce. Po dosažení maximální 

hloubky začíná ohýbání končetiny v loketním kloubu a pohyb je směřován do podélné osy 

těla. Ohýbání v lokti je spojeno s rotací v ramenním kloubu a elevací lopatky. Tato poloha 

je typická pro dobré plavce a označuje se jako vysoká poloha lokte. Tato část pohybu je 

nazývána jako přitahování, ruka protíná svislou osu danou ramenním kloubem a loket svírá 

úhel 90-120°. V druhé části záběru se horní končetina opět natahuje a pohybuje se směrem 

pod břicho a vně podélné osy. Tato část záběru se označuje jako odtlačování a v průběhu 

této části se ramenní osa vrací zpět do vodorovné polohy.  

Po záběrové fázi nastává fáze vytažení, ruka se pohybuje nahoru a vpřed. V této 

fázi pohybu vznikají brzdící síly a celý proces trvá jen 0,1s. Nastává poslední část pohybu, 

přenos. Během přenosu jsou záběrové svalové skupiny relaxované. Dráhy jednotlivých 

částí horní končetiny mají být takové, aby vytvořily optimální podmínky pro další cyklus. 

Paže může být přenesena dvěma způsoby, dle pohyblivosti ramenního kloubu plavce. 

Plavci s menším rozsahem přenáší paži nataženou v nízké poloze nad hladinou. Naopak 
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plavci s velkým rozsahem přenáší ruku s vysoko položeným loktem. Svaly jsou v této fázi 

sice již relaxované, ale jedná se o kontrolovaný pohyb. (Hofer, 2016)  

 

Obrázek 2 – Kraul – záběr paže (Raček, 2016) 

Celou souhru práce horních končetin můžeme pozorovat na obrázku 1. Když jedna 

ruka protíná svislou ramenní osu, druhá se zanořuje do vody. Při pohledu z boku spolu 

paže svírají úhel 90°. Záběr jedné ruky je většinou ukončen přípravnou fází druhé ruky.  

Pohyby dolních končetin 

Při plaveckém způsobu kraul vychází pohyby dolních končetin z kyčelního kloubu 

a přenáší se postupně až k hlezenním kloubům. Pohyby jsou kmitavého charakteru a nohy 

se u pohybu střídají. Anatomická stavba lidského těla nedovoluje kompletní napodobení 

pohybu ryb ve vodě, proto pohyb vychází především z extenze v kolenním kloubu. Tento 

pohyb se nazývá kraulový kop.  

Za pohybový cyklus budeme při popisu považovat cyklus jedné končetiny. Jako 

začátek cyklu považujeme okamžik, kdy je končetina natažená, nárt směřuje dolů a celá 

noha je vtočena co nejvíce dovnitř. Noha začíná pohyb směrem nahoru, svaly jsou 

relaxované. Poté následuje pohyb končetiny dolů, který začíná flexí v kyčelním kloubu. 

Flexe nastává i v kolenním kloubu a předchází mohutné extenzi, která zajišťuje hnací sílu 

dolní končetiny, soustředěnou především na nárt a bérec. Reakce stehna zajištuje vertikální 

složku síly a následuje pohyb nohy dolů. Zde začíná cyklus další. Práce končetin u kraula 

není technicky náročná, veškerá náročnost spočívá v práci svalů. Svaly nohy jsou většinu 
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záběru v napětí, důležitou dovedností dobrých plavců je umění relaxace svalů bérce. 

Důležitou složkou práce je také rytmizace.  

 

Obrázek 3 - Kraul - pohyb nohou (Hofer, 2016, str. 54) 

Dýchání  

 Plavecké dýchání u způsobu kraul je přizpůsobeno pohybům paží. Plavec má 

prostor na nádech v mezizáběrové přestávce, což znamená v době, kdy souhlasná paže – 

paže na straně vdechu již záběr ukončila, a druhá paže záběr ještě nezačala. Krátký vdech 

je prováděn při otočení hlavy do té strany, kde ruka právě provádí přenos nad hladinou. 

Mírné přiklonění hlavy k ramenu zvyšuje jistotu vdechu. Po nádechu následuje mohutný 

výdech do vody, prováděný nosem i ústy, úspešnost plavce závisí na dokonalém výdechu – 

pokud výdech není proveden do vyčerpání, může nádech proběhnout jen částečně a poté 

plavec plave na kyslíkový dluh. Dalším problémem při nedokonalém výdechu do vody je 

dodatečný výdech nad hladinou, čímž plavec zkrátí dobu určenou vdechu. Výdech 

částečně zasahuje do záběru souhlasné paže. 

Souhra  

Cyklus dolních končetin trvá přibližně 1/3 času v porovnání s cyklem horních 

končetin, na jeden cyklus paží tedy připadá 6 kopů nohou. Z toho vychází šestiúderový 

kraul, při kterém jednotlivé kopy připadají na určitou část cyklu horních končetin. Tento 

typ pohybu se používá především u sprintů, při pomalejších rychlostech nebo při špatné 

rytmizaci dochází ke sporům, zda plavec plave dvouúderovým nebo čtyřúderovým 

kraulem.   
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3.3.1.1 Chyby v plaveckém způsobu kraul 

Chyby v tomto plaveckém způsobu nejsou výjimečné, stejně jako u ostatních 

způsobů jsou chyby ve všech částech pohybů. Nejčastější chyby se dotýkají dýchání a 

polohy těla, naopak nejméně jich plavci vykazují v cyklu dolních končetin.  

Poloha těla  

 Pokud má plavec špatně položené tělo, příliš vysoko nebo příliš nízko, je obtížné 

správně technicky zvládnout vdech a výdech. Plavec poté dovydechuje nad hladinou, což 

poukazuje na nesprávný návyk plaveckého dýchání u kraula. Tuto chybu vykazuje velké 

procento plavců amatérů. Dalším problémem je nadměrná rotace a výklon do strany, někdy 

provázen opačným náklonem boků. Tento problém je způsoben strachem plavce 

z krátkého času na vdech, proto se tedy vykloní více, aby hlava byla delší dobu nad 

hladinou a získal tedy více času na provedení nádechu.  

„Druhá možná příčina je přílišný důraz na zasouvání paží do vody velkou silou. I 

tato plavecká chyba lze napravit nácvikem plaveckého dýchání u stěny se zvýrazněným 

výdechem do vody. Následuje nácvik při plavání, kdy plavec drží v jedné natažené paži 

plaveckou desku a druhou rukou provádí kraulové záběry se správným dýcháním.“ (Raček, 

O., 2016, Chyby a jejich odstranění v plavecké technice plavců amatérů, DP, PedF UK). 

Dalším problémem v kraulu je nadměrně vysoká poloha boků, která je zapříčiněna 

špatným pohybem dolních končetin – tedy pod podélnou osou těla. Kolena jsou výš a to 

vyhání boky do vyšších poloh.  

Pohybový cyklus horních končetin  

 První chybou je provádění pohybů paží příliš vně nebo naopak přes podélnou osu 

těla. Ve většině případů je tato chyba způsobena malým rozsahem v ramenním kloubu, 

odstraňujeme ji tedy pomocí protahování prsního svalstva a zvětšování rozsahu ramene. 

Dále pak můžeme pozorovat chybné provedení záběru, který je umístěn vedle těla, nikoliv 

pod tělo, nebo je prováděn nataženou rukou. Záběr pak nemá dostatečnou hnací sílu a 

plavec se brzy unaví. Navíc koordinace pohybů s dýcháním je pak pro plavce obtížnější. 

Další, ale jistě ne poslední zjištěnou chybou, je ukončení záběru příliš brzy, v úrovni boků 

nebo u pasu. Tato chyba je většinou způsobena nedostatečným silovým potenciálem 

plavce. Ten není schopen dotáhnout záběr až do konce, protože už mu jednoduše nezbývají 
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síly. Posilujeme tedy svaly horních končetin, mezilopatkové svalstvo a velký prsní sval. 

(Raček, 2016) 

Pohybový cyklus dolních končetin  

 Velkou chybou u provedení pohybů dolních končetin je pedálovitý pohyb, který je 

způsoben nedostatečnou pohyblivostí v hlezenním kloubu nebo plavcovým strachem 

z vody, kdy se plavec snaží „šlapat vodu“, aby se nepotopil příliš hluboko. Chyba se 

prokazuje často u plavců-začátečníků, kteří nemají dostatečné povědomí o správném 

provedení pohybu. Je tedy důležité dostatečně vysvětlit mechanismus pohybu nohou 

s následným nácvikem na suchu. Další chybou je provedení pohybu vycházejícího 

z kolenního kloubu. Tento pohyb se projevuje velkým rozsahem kopu, plavec cáká a lýtka 

se objevují nad hladinou. Důsledkem pohybu se celá spodní polovina těla příliš zanořuje 

pod hladinu. Náprava probíhá stejně jako u předchozí chyby, tedy vysvětlením a nácvikem 

na suchu, poté ve vodě s nadlehčovacími pomůckami. (Raček, 2016) 

3.3.2 Znak  

Plavecký způsob znak se vyvíjel pravděpodobně z důvodu potřeby člověka si ve 

vodě odpočinout. Tzv. šlapání vody, při kterém plavec záběrem chodidel do vody směrem 

dolů vytlačuje tělo nad vodu, jakožto relaxační manévr, je fyzicky poměrné náročné, jako 

rozumné řešení tohoto problému se tedy zdálo položit se na vodu, vystrčit břicho nad 

hladinu a nechat se jen nadnášet. Znak se vyvíjel od pouhého ležení na hladině přes 

zapojení horních a dolních končetin do záběru až po dnešní podobu plaveckého způsobu.  

Poloha těla  

Tělo zaujímá polohu na zádech, při které jsou ramena o něco výš než boky, avšak 

malé vsazení v bocích není považováno za chybu. Sklon podélné osy se pohybuje mezi 5 

až 10 stupni při maximálních rychlostech plavání. Kývavý pohyb ramen je opisován 

částečně i boky. Poloha hlavy velmi ovlivňuje polohu celého těla a právě z této polohy 

vychází mnoho chyb v tomto plaveckém způsobu. Plavec hledí přímo vzhůru, hladina je 

v úrovni uší, tudíž celý obličej je nad hladinou.  
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Obrázek 4 – Znak – kinogram plavce (Hofer, 2016, str. 63) 

Pohybový cyklus horních končetin  

Pohyby horních končetin jsou stejně jako u kraula převážnou hnací silou celého 

pohybového cyklu. Tento cyklus je dělen do tří základních fází, které se dají dále členit, 

viz obrázek.  

Přípravná fáze cyklu začíná protnutím vodní hladiny rukou, lépe řečeno malíkovou 

hranou ruky. Při této fázi převažuje pohyb vpřed nad pohybem dolů. Svalové skupiny, 

které plavec využívá při samotném záběru, jsou v této fázi relaxované. Přípravná fáze trvá 

0,1 až 0,2 s, jelikož záběr u tohoto plaveckého způsobu začíná jen v malé hloubce. 

Následuje přechodná fáze, která je časově velmi krátká. Při ní se ostře mění směr pohybu 

horní končetiny a plavec již musí vyvinout velké úsilí, což se ukazuje na ostrosti křivky a 

na trvání této fáze. Ruka se na konci fáze zanořuje do hloubky 40-50 cm, dle délky 

končetiny plavce, viz obrázek 4c.  

Třetí fází pohybového cyklu je fáze záběrová, při které se končetina ohýbá v lokti. 

Ruka se poté pohybuje směrem zpět k bokům a ke stropu, přičemž trup se v té chvíli 

vychyluje kolem podélné osy těla ke straně zabírající ruky. Při začátku záběru zapojuje 
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plavec do záběru předloktí a plochy ruky, čímž vytváří vnitřní rotaci ramenního kloubu a 

vystoupení lopatky. V první části záběru se ruka postupně přibližuje k hladině až do 

okamžiku samotného protnutí. Při něm svírá předloktí s paží úhel 80-110°, což je 

maximum daného pohybového cyklu. Při opětovném natahování ruky (viz obrázek 4d) 

působí vertikální síly, které vyzdvihují rameno z vody a vytáčejí tak trup kolem podélné 

osy těla na druhou stranu. Záběrová fáze končí v oblasti kyčelního kloubu. (Hofer a 

kolektiv, 2016) 

Poslední fáze se nazývá fáze vytažení, při které dochází k dynamickému pohybu 

končetiny nahoru vpřed. Při této části pohybu dochází k brždění a je tedy nutné, aby 

končetina zaujímala hydrodynamickou polohu, tedy snazší pro obtékání. Svalové skupiny, 

které se zapojovaly do záběrové fáze, tedy prsní svaly, zádové svaly a dlouhá hlava 

trojhlavého svalu pažního jsou nyní relaxované. V porovnání se závěrečnou fází cyklu 

v kraulu je fáze vytažení delší, což je způsobeno prováděním záběru ve velké hloubce a 

spojením s ostrou změnou směru pohybu. Následuje přenos, který začíná další pohybový 

cyklus.  

Souhra obou paží je dobře viditelná na obrázku 4, na kterém je celý pohybový 

cyklus znázorněn z pohledu obou horních končetin. Při zasouvání jedné ruky do vody 

končí druhá ruka záběr.  

Pohybový cyklus dolních končetin  

Pohyby u znaku se podobají cyklu kraulovému, rozdíl je v obrácené poloze těla 

plavce. Hlavní hnací síla je tedy vytvářena v průběhu důrazného pohybu nahoru. Vytáčení 

boků je zde výraznější než u již zmíněného kraula. Na obrázku 4 je znázorněn celý 

pohybový cyklus při souhře, na kterém je velmi patrná rychlá přenosná fáze.  

Dýchání 

Dýchání u tohoto plaveckého způsobu má také svá specifika, i když se to může zdát 

nelogické vzhledem k poloze obličeje při pohybovém cyklu. „Vdech provádí během 

mezizáběrové přestávky a výdech v průběhu záběru jedné z paží. Při sprintu dýchá plavec 

nepravidelně a využívá předností plavání se zatajeným dechem. Nepříjemnému zatékání do 

nosu se brání výdechem ústy i nosem.“ (Hofer, Z., Technika plaveckých způsobů. Praha: 

Univerzita Karlova v Praze) 
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3.3.2.1 Chyby v plaveckém způsobu znak 

Poloha těla a hlavy  

Velkým problémem u plaveckého způsobu znak je poloha těla, které musí s hlavou 

tvořit při správně provedeném pohybu jednu rovinu. Pokud hlava není v prodloužení těla, 

plavec má špatnou polohu, ve vodě tzv. sedí a tato poloha brzdí plavce v pohybu. Za 

příčinu je často považován malý rozsah ramenního kloubu. Co je však zjevně vidět při 

plavecké výuce dětí, tato křečovitá poloha těla je způsobena také strachem, že se plavcům 

přelije voda přes obličej. Děti nejsou ochotny takové riziko podstoupit, mají proto bradu 

vytrčenou před sebe, často se dívají na špičky nohou, na břicho. Pocit vody v uších je pro 

některé začátečníky nemyslitelný, musíme tedy procvičovat potápění hlavy bez následného 

protření očí, aby si na tento pocit zvykli.  

Problém v položení těla a hlavy se dá rozdělit na tři základní chyby. První chybou 

je ohnutí trupu, které zapříčiňuje špatnou polohu těla pro splývání. Hlava je v takovém 

případě předkloněna, tělo plavce je ohnuto v kyčelním kloubu. Pro odstranění této chyby 

procvičujeme správnou polohu těla při splývání a tzv. „hvězdici“, tedy výdrž v lehu na 

hladině. Plavec očima sleduje strop a boky tlačí vzhůru. Druhou chybou může být naopak 

záklon hlavy, který je způsoben přehnanou snahou plavce nepředklánět hlavu. Zde pomáhá 

pohled na strop přímo nad sebe, který zabrání záklonu. Posledním problémem je nesprávná 

rotace těla plavce, která může být příliš velká nebo naopak nedostatečná. Pokud má plavec 

nedostatečný rozsah v ramenním kloubu, přetáčí při pohybu celé tělo. U nedostatečné 

rotace je problémem špatný návyk splývavé polohy, při které se plavec bojí rotovat tělem. 

(Raček, 2016) 

Pohyby horních končetin 

V pohybech horních končetin je největší pestrost chyb u tohoto plaveckého 

způsobu. Nejčastější chyba spočívá v zanoření ruky do vody jinou částí končetiny než 

malíkovou hranou. Paže je do vody vnořena např. loktem, palcem, hřbetem ruky. Pohyb 

může být proveden i mimo osu těla – vně osy i přes ni. Plavec se soustředí na zanoření 

malíkovou hranou, ale uniká mu prostorové vnímání. Stejně tak nastává chyba v pohybu 

paže pod hladinou. V záběrové fázi může loket předběhnout dlaň nebo plavec zabírá 

nataženou paží do strany či pod trup.  
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Většina těchto problémů je způsobena nedostatečným protažením prsních svalů, 

malým rozsahem v ramenním kloubu nebo špatnou polohou těla plavce, která nedovoluje 

provést pohyb správně. Chyby se dají odstranit protahováním svalů a zvětšením rozsahu a 

nácvikem pohybů na suchu, poté střídavě ve vodě.  

Pohyby dolních končetin  

U pohybů dolních končetin jsou nejvýraznějšími chybami vyčnívání kolen z vody a 

kopání napnutýma nohama, které pramení ze špatného nácviku pohybu. Chybu 

odstraňujeme pomocí nácviku správně provedeného pohybu na suchu, u břehu v držení na 

natažených rukách a poté s destičkou v rukách, pro lepší soustředění pouze na pohyb 

nohou. Tato chyba je velmi častá a je viditelná u velké skupiny žáků základních škol.  

Dýchání  

Zdánlivě nelogické se zdá být u tohoto plaveckého způsobu chybování v dýchání. 

Plavec má hlavu nad vodou, může se tedy volně nadechnout. Opak je ale pravdou a mnoho 

plavců zadržuje dech. Chybou je také nádech nosem a nádech během záběrové fáze. 

Nádech by měl probíhat během přenosu paže nad hladinou a výdech při záběru. Výdech 

provádíme nosem i pusou, nádech pouze pusou. Chybu můžeme odstranit plaveckým 

kolíčkem na nos, lepší je však trénink dýchání.  

3.3.3 Prsa 

Tento plavecký způsob je nejrozšířenějším způsobem po celém světě. U většiny 

lidí, kteří umí plavat, je právě plavecký způsob prsa nejvíce využívaným. Pro jeho 

praktickou využitelnost a dlouhou tradici se způsob dříve nazýval klasický způsob, při 

kterém byla hlava plavce stále nad vodou a pohyb připomínal pohyb žáby. V průběhu věků 

tento způsob prošel řadou změn vytvořených trenéry a sportovci z důvodu malé efektivity 

techniky tohoto plaveckého způsobu.  

Vzhledem k faktu, že u plaveckého způsobu prsa jsou pomocné fáze cyklu 

prováděny ve směru lokomoce, z čehož vyplývá, že rychlost v průběhu cyklu je velmi 

proměnná. (Hofer, 2016, str. 79) Tento způsob byl v historii do soutěží zařazen až v roce 

1904 a to pouze pro muže a jednalo se o 400 metrovou trať. Pro ženy byl tento způsob 

zařazen až roku 1924, kde pro ně byla ustanovena 200 metrová trať. V dnešní době jsou na 

Olympijských hrách zařazeny disciplíny 200 m a 100 m pro ženy i muže.  
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Do 30. let 20. století bylo pro plavecký způsob prsa typické, že hlava plavce byla 

stále nad vodou a hlavní hnací sílu zajišťovaly dolní končetiny. Práci paží byl přikládán jen 

velmi nepatrný význam. Až do 50. let bylo povoleno plavání na kyslíkový dluh a mnoho 

plavců plavalo stometrové tratě téměř celé pod vodou. V roce 1957 bylo ustanoveno 

pravidlo, které povolovalo provést pod vodou pouze jeden pohybový cyklus.  

Poloha těla  

Při plaveckém způsobu prsa leží tělo v poloze na prsou. Během pohybového cyklu 

se sklon podélné osy a hladiny mění v závislosti na fázích pohybového cyklu. Při základní 

poloze, tedy při splývání (Obrázek 5a), je tělo plavce natažené a boky jsou blíž u hladiny 

než hlava a ramena. Při záběru dolních končetin a při přípravné fázi horních končetin je 

tělo plavce téměř ve vodorovné poloze.  

 

Obrázek 5 - Prsa – kinogram plavce (Hofer, 2016, str. 81) 

  Nádech při plaveckém způsobu prsa je prováděn ve výrazném prohnutí v oblasti 

bederní páteře a při konečné fázi záběru horních končetin. (Obrázek 5d) 
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Pohybový cyklus horních končetin  

Pohyby horních končetin musí být symetrické a současné. Běžnou praxí je, že 

plavec má jednu ruku více zatěžovanou a tedy silnější a směr dráhy plavání pak není přímo 

rovný. V průběhu historie byl práci horních končetin přikládán čím dál tím větší význam, 

v dnešní době je význam práce paží a dolních končetin přibližně stejný. Pro některé plavce 

je pohyb horních končetin dokonce dominantní.  

Práce paží je rozdělena do čtyř fází pohybového cyklu: splývání neboli základní 

fáze, přípravná, záběrová a fáze přenosu. Při základní fázi jsou dlaně v hloubce 5 -10 cm a 

obráceny směrem ke dnu. Jsou ve stejné linii jako předloktí plavce. V přípravné fázi se 

paže pohybují symetricky do stran ve vodorovné rovině a celá horní končetina se pohybuje 

vpřed. Pohyb probíhá asi 20 cm pod hladinou.  

Po přípravné fázi se dlaně dostávají do fáze záběrové, ve které dlaně a předloktí 

tvoří záběrové plochy. Lokty plavce se pohybují po celou dobu u hladiny. Ve chvíli, kdy 

horní končetiny plavce dosáhnou úrovně loktů, nadchází rychlé přitažení ohnutých paží 

pod hrudník a stažení dlaní pod bradu plavce. V tomto okamžiku začíná výdech pod 

hladinu. Při tomto pohybu nejvíc zabírá velký prsní sval, široký zádový sval a ohybač 

předloktí. Po záběru navazuje fáze natahování. Při této fázi se celá horní končetina 

natahuje ve směru plavání. Končetina při tomto pohybu zaujímá obtékající polohu, aby co 

nejméně brzdila v pohybu plavce.  

 

Obrázek 6 - Dráha horních končetin v průběhu pohybového cyklu 

(Fáze: 1-2 Splývání a přípravná, 2-3 záběrová, 3-4 natahování (přenos) (Hofer a kolektiv, 2016, str. 82) 
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Pravidla plavání určují, že při tomto plaveckém způsobu musí být lokty plavce po 

celou dobu pohybu pod hladinou. Poslední fází cyklu je přenos - po přenosu paží plavec 

opět přechází do fáze základní, neboli splývání a tím zakončuje celý pohybový cyklus. 

(Hofer, 2016, str. 83)  

Pohybový cyklus dolních končetin  

 Pohyby dolních končetin jsou stejně jako u horních končetin symetrické a 

současné. Při pohybu dolních končetin u plaveckého způsobu prsa rozlišujeme tři základní 

fáze pohybu - skrčování, záběr a splývání. Zde není fáze skrčování označena jako základní. 

Před fází skrčování má plavec natažené dolní končetiny se špičkami mírně vtočenými 

dovnitř. Chodidla zaujímají obtékající polohu a nárty jsou obráceny směrem dolů. Při 

začátku fáze skrčování je typický ohyb v kyčelních a kolenních kloubech. „V první 

polovině fáze jsou kolena asi v šířce pánve, v druhé polovině přesahují tuto šířku asi 1,5 

krát. V závěrečné části rotují končetiny v kyčelních kloubech dovnitř a v kolenních i 

hlezenních kloubech vně. Současně se nárty přitahují k bércům a tvoří tzv. „fajfky“.“ 

(Hoch, M. a kol., 1983, str. 56) Pokud je pohyb proveden správně, jsou chodidla 

v blízkosti hýždí položena kolmo k podélné ose.  

 

Obrázek 7 - Dráha dolních končetin v průběhu pohybového cyklu 
(Fáze 1-2 skrčování, 2-3 záběrová, 3-4 splývání). (Hofer, 2016, str. 84) 
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Vzhledem k velké rotaci v kyčelním kloubu může být malá pohyblivost 

problémem. Noha plavce se pak nemůže nastavit do správné záběrové plochy vnitřních 

stran chodidel, což pak snižuje efektivnost záběru. Fáze skrčování je prováděna ve vodě ve 

směru pohybu, pohyb je však touto fází zpomalován. Konec pohybu je velmi rychlý 

s plynulým přechodem do záběru. „Tento přechod je důležitým místem cyklu, neboť plavec 

musí velmi rychle a ve vhodném okamžiku změnit polohu chodidel tak, aby měla co největší 

čelní průmět. Předčasné přitažení nártů k bércům zvětší brzdící síly, opožděné přitažení 

sníží efektivitu záběru, neboť chodidla „propíchnou“ vodu.“ (Raček, O., 2016, Chyby a 

jejich odstranění v plavecké technice plavců amatérů, DP, PedF UK) 

Ve fázi záběru se dolní končetiny natahují s největším úsilím z celého cyklu. Bérce 

jsou nastaveny v kolmé poloze k hladině a chodidla jsou v důsledku švihového pohybu 

vedeny obloukem vně nazad dolů. Na konci záběru dochází ke snožení. Záběrová fáze 

probíhá až třikrát rychleji než fáze skrčování a svou výbušnou silou připomíná práci pístu.  

Ve fázi splývání jsou dolní končetiny již znovu natažené a chodidla zaujímají 

obtékající polohu. Záběrové svaly jsou uvolněné. (Hoch, 1983)  

Souhra  

Při souhře v plaveckém způsobu prsa jsou důležité dva hlavní faktory - individuální 

kondice jedince a délka tratě. Při plaveckých sprintech se překrývá konec záběru dolních 

končetin se začátkem pohybu horních končetin, rychlost plavání je tím rovnoměrnější. Při 

krátké stometrové trati je fáze splývání velmi nepatrným prvkem a někdy je náročné ji 

pouhým okem postřehnout. Na dvousetmetrové trati je fáze splývání již charakteristickým 

a reálně viditelným prvkem.  

Při plaveckém způsobu prsa dokončí plavec záběr dolních končetin až ve chvíli, 

kdy jsou horní končetiny téměř natažené a připraveny na fázi splývání. Pokud plavec 

důrazně sklápí hlavu, je celý efekt splývání prodloužen. Celý pohybový cyklus začíná 

záběrem paží, přičemž po přípravné fázi paží začíná fáze skrčování dolních končetin. Při 

kratších tratích je frekvence pohybových cyklů vyšší než na delších tratích (200 m a více). 

3.3.3.1 Chyby v plaveckém způsobu prsa  

Plavecký způsob prsa je, co se chybovosti týče, neproblematičtější. Samotná výuka 

tohoto způsobu je zařazována až jako poslední z důvodu náročnosti souhry pohybů horních 
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a dolních končetin. Jedná se o nejstarší plavecký způsob a ve svém vývoji prošel mnoha 

změnami, především co se pravidel plavání týče. „Z anatomického hlediska nejsou pohyby 

v kolenním kloubu při prsovém kopu přirozené, vyvstávají tedy časté problémy právě v této 

části plavecké techniky.“ (Raček, O., 2016 Chyby a jejich odstranění v plavecké technice 

plavců amatérů, PedF UK)  

Pohyby horních končetin 

První skupina chyb vyvstává u pohybů horních končetin, jedná se o dvě základní 

chyby v provedení pohybu. První chybou je příliš široké držení rukou a neúčelný pohyb 

pod vodou. Ve chvíli, kdy je záběr prováděn nataženou paží do upažení bez ohnutí v loktu, 

je záběr ukončen v připažení. Chybné je zde i nastavení záběrových ploch a tedy celý 

pohyb je málo efektivní. Další chybou je zastavení paží po ukončení záběru. Pohyb je 

soustavný a symetrický, plavec by tedy měl provádět cykly opakovaně bez přerušení. U 

obou těchto chyb je náprava prováděna nejdříve na suchu s odbornou kontrolou druhé 

osoby a poté ve vodě s nadnášecí pomůckou mezi koleny, aby byl plavec nucen se 

soustředit pouze na pohyb horních končetin.  

Pohyby dolních končetin  

Další skupina chyb se týká pohybů dolních končetin. Nejzávažnější chybou je 

šikmý, křivý nebo asymetrický záběr. Tato chyba může mít několik důvodů: nesouměrnost 

poloh boků plavce - pohyb je veden jednou končetinou výše než druhou, dále velmi 

rozdílně vyvinutým svalstvem dolních končetin, kdy jedna noha může pro záběr vyvinout 

větší dynamickou sílu. Dalším důvodem pro toto chybné provedení je chybné či žádné 

přitažení špiček k nártu ve fázi skrčování, v záběrové fázi tedy dojde k propichování vody 

propnutými špičkami a není tedy nastavena žádná záběrová plocha, využívaná k pohybu. 

Druhou chybou je nedodržení tupého úhlu mezi trupem a přední stranou stehna. Příčinou 

může být přílišná snaha plavce o silný záběr, v důsledku však zabírá pouze chodidlo bez 

vytočení špiček a hýždě se zvedají nad hladinu.  

Souhra  

Při souhře v plaveckém způsobu prsa se objevuje chyba v poloze těla, tedy kdy tělo 

je položeno ve vodě šikmo. Plavec se pak při provedení způsobu prohýbá křížové oblasti a 

hlava je v přílišném záklonu. Důsledkem bývá i chybná práce horních končetin. Příčinou 
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této chyby je chybné držení těla plavce, plavec není schopen udržet rovná záda. Tato chyba 

se nejvíce projevuje po odrazu, kdy pohyb nohou není vzad, ale vzad a mírně nahoru.  

Dýchání  

Nejčastěji prováděnou chybou je samotné plavecké dýchání. Mnoho lidí 

s nedostatečnou plaveckou výukou nevydechuje do vody vůbec a tělo je tedy po celou 

dobu cyklu v naprosto chybné poloze. Hlava je v záklonu a brada vytrčená před sebe. 

Tento pohyb je velmi škodlivý pro krční páteř a nesplňuje tedy rehabilitační funkci 

plavání. Po takovémto provedení je nutné kompenzovat pohyby znakem, při kterém je 

krční páteř plavce ve správném esovitém prohnutí. Další skupina plavců prodlouží výdech 

do vody a souhra končetin a dýchání pak není správná. Problémem pro plavce může být 

nepříjemný pocit z vody v očích a nose, kterým se však dá správným nácvikem výdechu 

předcházet. Výše zmíněné chyby je možno odstraňovat na suchu, s nácvikem správného 

pohybu hlavy při výdechu do vody. Tuto plaveckou dovednost je nutné trénovat již od 

velmi útlého věku dítěte, nejlépe od narození. (Čechovská, 2008) 

3.4  Charakteristika věkové skupiny  

K prezenčnímu studiu u oborů Tělesná výchova a sport se zaměřením na 

vzdělávání a Učitelství pro mateřské školy se uchazeči hlásí většinou po zakončení střední 

školy nebo gymnázia, spadají z velké většiny do rozmezí 19-25 let. Tato skupina spadá do 

období časné dospělosti.  

V tomto období života je člověk na vrcholu fyzických sil, lidé v tomto věku již 

mají zakončený fyziologický vývoj, ustává růst kostí, svalová hmota se zvětšuje 

v závislosti na cvičení a posilování. Při přijímacím řízení na obory Tělesná výchova a sport 

se zaměřením na vzdělávání i na obor Učitelství pro mateřské školy musí uchazeči 

prokázat velkou fyzickou zdatnost a dovednosti, které v pozdějších letech života už nemusí 

být na dostatečné úrovni. Na první zmíněný obor nastupují z převážné části studenti přímo 

po dokončení střední školy, věkový průměr tedy nepřesahuje zmíněnou věkovou skupinu, 

naopak na obor Učitelství pro mateřské školy přichází mnoho uchazečů starších, kteří jsou 

již několik let v pracovním procesu, a doplňují si potřebné vzdělání.  

Na navazující magisterské studium se hlásí uchazeči buď přímo po zakončení 

bakalářského studia, nebo i s několikaletou pauzou. V této době například pracují, nebo 
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zakládají rodiny. Poté se vrací opět do školy a musí se dostat zpět do dostatečné kondice, 

jak fyzické, tak psychické. Po několika letech, během nichž nejsou pravidelně ve 

sportovním prostředí nebo se nemusí nijak vzdělávat, mohou svaly ochabovat a stejně tak i 

samotný mozek, který pak již nemá takovou kapacitu na učení nových věcí. Tato věková 

skupina se pohybuje od 24-30 let, nezřídka i později.  

 Po nástupu jedince k navazujícímu studiu ihned po ukončení studia 

bakalářského nenastávají téměř žádné změny oproti předchozímu stupni studia. Uchazeč 

nepřišel o svou fyzickou kondici, kterou tři roky zdokonaloval při studiu na titul bakaláře, 

neměl žádnou pauzu, ve které by tělo i mozek stagnovaly a měly čas „zapomenout“, co se 

naučily. V tomto věku ještě není typická ztráta motorických dovedností, ne za tak krátký 

čas. Pokud člověk nastoupí ke studiu s pauzou, může to mít dopad na jeho fyzickou 

kondici a bude mít pravděpodobně větší problém u přijímacího řízení obstát mezi jedinci, 

kteří pokračují ihned po dokončení předchozího studijního období. Tělo není zvyklé na 

zátěž a některé z věcí nebude pravděpodobně schopno zvládnout.  

  U navazujícího magisterského studia oboru Učitelství pro mateřské školy je běžné, 

že uchazeči jsou opět na vysoké škole po několika letech, kdy působili v rámci své profese 

v mateřské nebo základní škole, popřípadě v jiných pedagogických profesích. Vzhledem 

k zákonu, který stanovuje potřebu vzdělání v dané aprobaci, si mnoho uchazečů doplňuje 

vzdělání na magisterský titul a mohou být věkově starší než 35 let. Pro tyto uchazeče jsou 

přijímací zkoušky uzpůsobeny zvýšeným časovým limitem na splnění o 15 sekund.  

Pro uchazeče o obor Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání je 

typické sportovní zaměření, k přijímacímu řízení přichází i mnoho jedinců provozujících 

některý ze sportů závodně, profesionálně. Převážná většina přijatých studentů zlepšuje 

v průběhu studia své motorické schopnosti a dovednosti, není výjimkou, že někteří se 

dostanou až na úroveň těch studentů, kteří již před přijetím provozovali sport 

profesionálně. 

3.5  Talentové přijímací zkoušky z plavání 

Jak bylo již výše uvedeno, na většinu oborů na Pedagogické fakultě UK jsou platné 

přijímací zkoušky, které musí uchazeči absolvovat, aby mohli být přijati ke studiu. U 

oborů Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání s vybraným druhým oborem a 

Učitelství pro mateřské školy jsou navíc kromě obvyklých ústních zkoušek k přijetí nutné 
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talentové zkoušky, které uchazeče prověří po fyzické stránce. Jelikož je následné studium 

zaměřeno na sport, je důležité, aby měli studenti dostatečnou fyzickou vybavenost pro 

úspěšné absolvování studia.  

3.5.1 Aktuální požadavky přijímacích talentových zkoušek  

Na pražské pedagogické fakultě jsou talentové zkoušky požadovány již od roku 

2006 a v různých obměnách byly zavedeny ještě mnohem dříve, protože samotná ústní 

zkouška neprokazuje fyzickou zdatnost dostatečnou pro studium. Do roku 2010 byly 

talentové zkoušky využívány také pro obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Pro přijetí na obor 

Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání se talentové zkoušky skládají ze čtyř 

disciplín – plavání, atletika, gymnastika, sportovní hry. V každé z těchto oblastí jsou 

zadány požadavky pro splnění přijímacích zkoušek.  

Uchazeč o studium tohoto oboru musí v každé části zkoušky získat alespoň jeden 

bod. Ve chvíli, kdy v jedné disciplíně získá 0 bodů, celá zkouška je hodnocena 0. Body 

z jednotlivých disciplín se sčítají a dle výsledného počtu bodů se určí pořadí uchazečů a a 

rozhodne se, zda byli přijati, či nikoliv.  

Součástí příloh jsou požadavky stanovené pro přijetí adeptů na obor Tělesná 

výchova a sport se zaměřením na vzdělávání i na obor Učitelství pro mateřské školy platné 

do roku 2016/2017. Pro následující ročníky byly požadavky upraveny a všechny časové 

limity byly sjednoceny. Není již tedy rozdílné časové hodnocení pro kraul, prsa a znak. 

Jedním z dílčích úkolů práce je zjistit, který plavecký způsob je nyní, po změně časových 

limitů, nejvýhodnější volbou.  

3.5.1.1 Rozdíly v přijímacím řízení na pedagogické fakulty  

V České republice je mnoho pedagogických fakult a požadavky pro přijetí nejsou 

sjednoceny. Každá fakulta a katedra tělesné výchovy si stanoví své vlastní požadavky pro 

přijetí. Požadavky se liší nejen v časových limitech potřebných pro přijetí, liší se 

v bodovém hodnocení, ale i v samotných přímých požadavcích – tedy např. jakým 

způsobem musí uchazeč plavat, jak musí provést obrátku či startovní skok a také 

v kontrolované vzdálenosti. Může se tedy zdát nespravedlivé, že např. na Pedagogické 

fakultě Ústí nad Labem bude mít uchazeč větší možnost na přijetí díky tomu, že uplavaná 

vzdálenost bude pouze 50 m a ne 100 m, jak je tomu na pražské fakultě.  
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Práce se zabývá i různými požadavky různých škol. Pro srovnání jsem vybrala šest 

pedagogických fakult napříč Českou republikou – Praha, Brno, Olomouc, Ostrava, Hradec 

Králové a Ústí nad Labem. První fakultou je Pedagogická fakulta UK v Praze, jejíž 

kompletní požadavky jsou uvedeny v příloze.  

Další fakultou je Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně. Název oboru 

je Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy. Přijímací zkouška je složena ze 

dvou částí, talentová (praktická zkouška) z plavání a z písemného testu. Zkouška z plavání 

se uskutečňuje na Kraví Hoře v Brně, uchazeč musí uplavat 100 m, přičemž každých 25 m 

mění plavecký způsob, aby předvedl všechny plavecké způsoby - tedy kraul, znak, prsa a 

motýlka. Startovní skok není povinný, přičemž pražská fakulta má skok povinný a pokud 

není proveden, snižuje se bodové hodnocení o jeden bod. Rychlost zde není kritériem 

hodnocení, důležité je pouze správné technické provedení plaveckého způsobu. Na ten je 

časový limit 40s a pokud uchazeč nestihne v limitu danou vzdálenost (25m), pokračuje 

dalším z vypsaných způsobů. 

Univerzita Hradec Králové nabízí stejný obor jako pražská, tedy Tělesná výchova a 

sport a sport se zaměřením na vzdělávání. Zde jsou přijímací zkoušky rozděleny na dvě 

části, na písemný test a ústní pohovor. Talentová zkouška se zde nekoná. Při příjímacím 

řízení uchazeč dokládá čestné prohlášení o základní úrovni plavání, sjezdového a 

běžeckého lyžování a bruslení. Dále předkládá zprávu od sportovního lékaře a výsledky 

zátěžového testu. Zde plavání není komisí žádným způsobem hodnoceno. 

Ostravská Univerzita a pod ní spadající pedagogická fakulta nabízí obor Tělesná 

výchova a sport se zaměřením na vzdělávání, k němuž je potřeba složit praktickou 

přijímací zkoušku, která hodnotí úroveň pohybových předpokladů pro úspěšné zvládnutí 

studia. Plavání je zde zahrnuto jako jedna z pěti částí. Uchazeč musí překonat vzdálenost 

100 m podle plaveckých pravidel a vybírá si z plaveckých způsobů kraul, prsa a delfín. 

Startovní skok je povinný, plavecké způsoby není možno střídat. Je měřen čas, vyjádřený 

body. Nejsou určeny jednotlivé časy pro daný způsob. Muži do 28 let získají plný počet 

bodů do časového limitu 1:10, muži nad 29 let do limitu 1:14. Ženy mají časový limit 

nižší, do 28 let získají 10 bodů, tedy plný počet, za 1:32 a nad 29 do 1:37.  

Na pedagogické fakultě v Ústí nad Labem, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 

nabízí jednooborové studium tělocviku i dvouoborové, ve kterém si uchazeč vybírá 
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k oboru Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání ještě další obor, např. 

biologie, dějepis atp. Ve školním roce 2017/2018 nebyly pro dvouoborové studium 

vypsány přijímací zkoušky, uchazeči byli přijati na základě písemného testu z biologie. 

Jednooborové studium má 4 části talentových zkoušek – plavání, gymnastika, atletika, 

sportovní hry. V plavání musí uchazeč uplavat 100 metrů vybraným plaveckým způsobem 

s předvedením startovního skoku, způsob nesmí měnit. Bodové ohodnocení je 1-20 bodů, 

přičemž maximální počet bodů získá muž při čase 1:08s, žena při čase 1:20s. Zde se neliší 

podmínky pro přijetí na bakalářské a magisterské studium, vedení tedy počítá i se staršími 

uchazeči, než je 30 let. Pokud uchazeč nad 30 let odpovídá časem méně než 5 bodům, pak 

je mu přiznáno paušálně 5 bodů.  

Univerzita Olomouc a její pedagogická fakulta samostatné studium tělesné 

výchovy nenabízí, tento obor spadá pod Fakultu tělesné kultury Univerzity Palackého. 

Dvouoborové studium Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání + druhý obor 

požaduje předložení zprávy od sportovního lékaře a 4 části talentové zkoušky, stejně jako 

u PedF UK – sportovní hry, atletika, gymnastika, plavání. V plavání musí uchazeč 

překonat 100 m beze změny plaveckého způsobu, který si sám zvolí. Zkouška je započata 

startovním skokem provedeným z bloku. Zde jsou limity na maximální počet bodů (10) 

stejné jako na pražské fakultě, muži na 10 bodů do času 1:05, ženy do 1:13, platné pro 

plavecký způsob kraul.  

Pro přehlednější orientaci v požadavcích jednotlivých pedagogických fakult 

v České republice uvádím souhrnnou tabulku všech výše uvedených fakult. Zaměřujeme se 

na tyto požadavky: 

 startovní skok 

 uplavaná vzdálenost v metrech 

 povolené/povinné plavecké způsoby a jejich možná změna v průběhu zkoušky 

 jiné požadavky – test, pohovor, jiné sportovní disciplíny 
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VYSOKÁ 

ŠKOLA 

STARTOVNÍ 

SKOK 

VZDÁLENOS

T 

VOLBA PLAV. 

ZPŮSOBU 

ČASOVÝ 

LIMIT 

JINÉ 

POŽADAVKY 

PedF UK 

v Praze 
Ano 100 m 

Kraul, prsa, znak, 

beze změny 
Ano 

Gymnastika, 

atletika, sportovní 

hry 

PedF MUNI v 

Brně 
Ne 100 m 

Střídání 

plaveckého 

způsobu po 25 m 

– kraul, prsa, 

znak, motýlek 

ne Písemná zkouška 

PedF Hradec 

Králové 
bez talentových zkoušek 

Písemný test, 

ústní pohovor 

PedF Ostrava ano 100 m 

Kraul, prsa, 

delfín, beze 

změny 

Ano – 

určen body 

Gymnastika, 

atletika, sportovní 

hry 

PedF Ústí nad 

Labem 

jednooborové 

studium 

ano 100 m 
Kraul, prsa, znak, 

beze změny 
ano ne 

Univerzita 

tělesné kultury - 

Olomouc 

Ano 100 m 
Kraul, prsa, znak, 

beze změny 
Ano 

Gymnastika, 

atletika, plavání 

 

Tabulka 1 - Požadavky pedagogických fakult 

Z tohoto srovnání vidíme, že požadavky pro přijetí jsou velmi rozdílné. Na 

některou z fakult uchazeče přijmou prakticky na doporučení lékaře nebo na čestné 

prohlášení o jejich zdatnosti, jinde vyžadují přesně naměřený a ohodnocený čas. 

Výsledkem všech těchto oborů je titul Bc. a poté Mgr., přitom na některou školu mohli být 

přijati mnohem méně nadaní studenti než na školy jiné. Záleží tedy především na dalších 

požadavcích katedry tělesné výchovy a vyučujících a na úsilí studentů při následném 

studiu, zda se k výše zmíněným titulům dopracují. Mnoho uchazečů by si mohlo vybírat 

pedagogickou fakultu dle požadavků pro přijetí a usnadnit si tak přijetí na vysokou školu. 

Kompletní požadavky PedF UK v Praze včetně časových limitů uvádím v příloze č. 10.4.  
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4 Hypotézy 

Na základě cílů práce a výše uvedených problémových otázek jsem stanovila 

následující hypotézy: 

Hypotéza č. 1: Přepokládám, že 45 % uchazečů mužského pohlaví při přijímacím 

řízení na obor Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání plavalo plaveckým 

způsobem kraul.  

 

Hypotéza č. 2: Předpokládám, že 70 % uchazeček při přijímacím řízení na obor 

Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání plavalo plaveckým způsobem 

prsa.  

 

Hypotéza č. 3: Předpokládám, že 60 % uchazečů při přijímacím řízení na obor 

Učitelství pro mateřské školy plavalo plaveckým způsobem prsa.  

 

Hypotéza č. 4: Předpokládám, že 40 % uchazečů o obor Učitelství pro mateřské školy 

změnilo v průběhu 100metrové tratě při přijímacím řízení plavecký způsob.  

 

Hypotéza č. 5: Předpokládám, že 50 % všech uchazečů obou zkoumaných oborů se 

dopouštělo chyb v provedení plaveckých způsobů. 

 

Hypotéza č. 6: Předpokládám, že více než 60 % provedených chyb bylo u plaveckého 

způsobu prsa.  

 

Hypotéza č. 7: Předpokládám, že 25% uchazečů o obor Tělesná výchova a sport se 

zaměřením na vzdělávání, dle platných pravidel plavání, nesprávně dýchá.  
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5 Metody a postup práce 

  Pro diplomovou práci jsem zvolila metodu dotazníkového šetření a statistického 

zpracování. Dotazníky se zaměřují na otázku zlepšení výsledků stávajících studentů ve 

srovnání s výsledky při přijímacím řízení. Dotazník také ukazuje, zda studentům 

vyhovovaly podmínky pro přijetí, či by na přijímacím řízení něco změnili. Pomocí 

statistiky ověřuji platnost výše uvedených hypotéz. 

Práce na výzkumné části probíhala v několika fázích: 

1) sběr dat pro statistické vyhodnocování 

2) zpracování dat do elektronické podoby 

3) zpracování dat pomocí statistiky 

4) vyhodnocení získaných dat 

5) sběr dat pomocí dotazování 

6) zpracování dat z elektronických dotazníků 

7) vyhodnocení získaných dat 

8) interpretace výsledků obou oblastí zkoumání  

 

5.1 Statistika 

Statistika je metoda analýzy a zpracování dat, která se používá v široké škále 

odvětví, oblast sportu, tělesné výchovy a kinantropologie nevyjímaje. Význam statistiky 

roste společně s rozvojem výpočetní techniky, jelikož tato rychle se rozvíjející oblast 

umožňuje urychlení a zkvalitnění sběru a přenosu dat a také zpracování a ukládání 

informací. Statistické metody hrají velkou roli ve výzkumech všech výše zmíněných 

oblastí, neboť nepřetržité vyhodnocování informací o celku i jeho částech dává důležité 

informace použitelné v další práci v oblasti zkoumaného problému.  

Aplikace statistických metod a postupů spočívá v zaznamenávání dat o jevech a 

zpracování těchto dat, tj. třídění, vyhodnocování a interpretace. Statistika se tak nachází v 

úzkém kontaktu s informačními technologie (informatika, výpočetní technika). 

 V této diplomové práci je statistické zpracování použito pro vyhodnocení pětiletého 

sběru dat. Shromáždění těchto dat probíhalo v rámci přijímacích zkoušek mezi lety 2012 

až 2017. Vzhledem k faktu, že talentové zkoušky se konají každým rokem na konci dubna, 
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rok 2018 již nemůže být do výzkumu zahrnut. Data, která bylo možno na přijímacím řízení 

zaznamenat, jsou: pohlaví a obor uchazeče, vybraný plavecký způsob, čas a bodové 

ohodnocení a jako poslední, neméně důležitou částí, chyby v provedení plaveckého 

způsobu. Cílem práce je ukázat pomocí statistického zpracování, jaká je četnost výskytu 

vybraných hodnot v rámci zkoumaného období pěti let.  

 Výsledně zpracovaná data mají pomocí grafu znázornit a ukázat, jak velká 

skupina uchazečů si vybírala daný plavecký způsob, jakých chyb se dopouštěly různé 

skupiny uchazečů, dále mají ukázat, zda plaveckým způsobem prsa plavaly více ženy nebo 

muži. Výsledky jednotlivých zkoumání jsou uvedeny v procentech.  

5.2 Dotazník  

Druhou použitou metodou je metoda dotazování. Dotazník je vedle pozorování a 

rozhovoru jednou z nejčastěji volených výzkumných metod. Tato metoda je často 

využívána při průzkumech na středních a vysokých školách a její výsledky jsou uváděny 

v závěrečných, bakalářských, diplomových a jiných pracích. Dotazník odpovídá psanému 

řízenému rozhovoru, vhodnější je díky nižší časové náročnosti. Lze ho zadávat skupinově i 

individuálně, v tištěné podobě i elektronicky. Právě díky snadnému sběru a následnému 

zpracování dat jsou elektronické dotazníky v poslední době velmi oblíbené.  

Otázky obsažené v dotazníku by měly být povinné, aby jejich případné vynechání 

neovlivnilo celkové výsledky. Dotazník může obsahovat otázky uzavřené, s předem danou 

nabídkou odpovědí, otázky otevřené, při kterých je respondent nucen odpovědět vlastními 

slovy, a otázky škálové. Celý dotazník je anonymní, anonymita zvyšuje upřímnost 

odpovědí respondentů. Při sestavování dotazníku je nutno dbát na srozumitelnost a obsah 

otázek. Neměl by obsahovat žádné sugestivní otázky, na které respondenti často odpovídají 

podle společensky přijatelných norem a ne podle skutečnosti. Pro validitu sebraných dat je 

dotazník předkládán dospělým osobám s přiměřenou inteligencí a dětem nad 10 let věku. 

Výsledky mohou být zpracovány kvantitativně, pomocí statistických metod, ale důležité je 

také kvalitativní hodnocení výsledků.  

V této práci jsme pomocí dotazníku zjistili, z jakých důvodů studenti volili určitý 

plavecký způsob u přijímacího řízení a zda se v průběhu studia zlepšili v technickém 

provedení plaveckých způsobů. Další oblastí zkoumání je informovanost o přijímacím 

řízení, limitech, pravidlech plavání. Dotazování probíhalo formou webového dotazníku, do 
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kterého se zapojili studenti prvního až pátého ročníku Pedagogické fakulty Univerzity 

Karlovy v Praze. Odpovědi studentů jsou subjektivního charakteru, při přijímacím řízení 

nejsou chyby v provedení plaveckého způsobu podstatným kritériem hodnocení. Chyby 

uchazečům nejsou po doplavání sdělovány, pokud nejsou v zásadním rozporu s pravidly 

plavání. Následná výuka plavání u přijatých uchazečů tyto chyby koriguje a snaží se je 

v co největší možné míře zcela odstranit.  
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6 Výsledková část  

6.1 Statistické vyhodnocení 

Vyhodnocením této práce po statistické stránce jsou grafy, které srovnávají mé 

předpoklady uvedené v hypotézách s realitou. Hypotézy jsou uváděny v procentech, 

předpokládám danou četnost výskytu dané hodnoty. Vystavěla jsem své předpoklady na 

malém vzorku ze zkoumané oblasti, grafy jsou vytvořeny již ze 100% vzorku, to znamená 

ze 1388 uchazečů o oba obory – Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání i 

Učitelství pro mateřské školy, mezi lety 2012 až 2017.  

Prvním zkoumaným cílem je výběr plaveckého způsobu u uchazečů mužského 

pohlaví na obor Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání (v grafech uvedeno 

zkratkou TVS) 

 

Graf 1 - Plavecký způsob - TVS muži 

Z grafu vidíme, že 47 % uchazečů – mužů zvolilo ke složení přijímacího řízení 

plavecký způsob kraul. Kraul je všeobecně uznávaným nejrychlejším plaveckým 

způsobem. Při některých závodech plavci mají možnost výběru plaveckého způsobu u 

disciplíny volný způsob. Velké procento plavců si volí právě plavecký způsob kraul pro 

svou rychlost a menší technickou náročnost. Pouze dvě 2 uchazečů – mužů si zvolila 

kraul 
47% 

prsa 
51% 

znak 
2% 

Plavecký způsob - muži TVS 
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plavecký způsob znak i přesto, že právě znak má nejvyšší časový limit pro splnění. Výše 

zmíněných 47 % tedy vsadilo na svou rychlost v kraulu a nepotřebovali nasbírat body 

pomocí limitu pro znak.  

Další zkoumanou hodnotou je výběr plaveckého způsobu uchazeček o obor Tělesná 

výchova a sport se zaměřením na vzdělávání. Zde jsem předpokládala, že 70 % uchazeček 

zvolí plavecký způsob prsa, protože v kraulu nejsou tak rychlé jako muži.  

 

Graf 2 - Plavecký způsob - TVS ženy 

Z druhého grafu vidíme, že 61 % uchazeček zvolilo pro splnění požadavků 

plavecký způsob prsa. Hodnoty u plaveckého způsobu znak se příliš neliší, pouze o 1 %, 

což z celkového počtu žen, tedy 232, činí pouze 2,32 uchazečky. Ženy volily nejčastěji 

prsa pravděpodobně z důvodu, že tento plavecký způsob je v běžném plavání první, který 

se učí. Již naši rodiče nás učili tento způsob jako první. Mnoho uchazeček si je tedy tímto 

plaveckým způsobem nejjistějších. V průběhu studia se poté zlepšují i v ostatních 

plaveckých způsobech. Pokud by se testovalo, jaký plavecký způsob studenti volí po 

několika odstudovaných letech, kraul by měl jistě větší zastoupení.  
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Třetím grafem je četnost výběru plaveckých způsobů u uchazečů o obor Učitelství 

pro mateřské školy (dále jen MŠ). Zde jsem nedělala rozdíl mezi pohlavími, uchazečů 

mužů je totiž jen velmi málo.  

 

Graf 3 - Plavecký způsob – Učitelství pro MŠ 

Graf nám ukazuje, že 71 % uchazečů obou pohlaví použilo při přijímacím řízení 

plavecký způsob prsa. Znak je stejně jako u předchozích dvou zkoumaných oblastí jen 

málo zastoupen. U oboru Učitelství pro mateřské školy je možné měnit plavecký způsob 

v průběhu stometrové tratě, tím pádem v grafu nejsou jen tři základní plavecké způsoby 

prsa, kraul, znak, ale i další kombinace těchto způsobů. Tato skutečnost ještě zvyšuje 

poměr použití plaveckého způsobu prsa.  

U uchazečů o MŠ se přepokládá, že až na výjimky nebudou tak dobrými plavci 

jako uchazeči o obor TVS. Zajímavou hodnotou je tedy 10% výseč, která ukazuje na 

změnu způsobů mezi znakem a plaveckým způsobem prsa. Uchazeči lépe zvládají znak, 

protože technická náročnost je velmi malá. Prsa volí díky jejich návyku a opakovanému 

nácviku od dětství.  
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Dalším grafem jsem zaznamenala celkový poměr použití plaveckého způsobu prsa 

oproti ostatním dvěma možným. Tento graf ukazuje, že i při změně plaveckého způsobu na 

stometrové zkušební trati je plavecký způsob prsa zastoupen ve značné míře – procentuální 

četnost toho způsobu se zvýšila o 18 %.  

 

Graf 4 - Poměr výběru PZ - MŠ 

Jak je již výše uvedeno, uchazeči o MŠ mohou měnit v průběhu přijímacího řízení 

plavecký způsob. Mým dalším zkoumáním bylo, kolik procent uchazečů způsob v průběhu 

přijímacího řízení změnilo. Předpokládala jsem, že plavecký způsob změní až 40 % 

uchazečů. 

Z vlastní zkušenosti vím, že při delší trati je změna způsobu příjemnou změnou, při 

které si například protáhneme jiné skupiny svalů, změníme tempo dechu a podobně. 

Stometrová trať však není dost dlouhá na to, aby bylo potřeba ze zdravotních důvodů 

plavecký způsob měnit. Je možné, že uchazeči chtěli předvést více plaveckých způsobů, 

aby dokázali, že se nenaučili pouze jeden a v ostatních nemají ani základy. Získané body 

však nejsou nijak touto skutečnosti pozměňovány.  
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Do výseče grafu označené názvem „více plaveckých způsobů“ spadají všechny 

výše uvedené změny, prsa/kraul, prsa/znak, znak/kraul a prsa/kraul/znak.  

 

Graf 5 - Změna plaveckého způsobu 

  Další částí mé práce je vyhodnocování chyb v provedení plaveckých způsobů. V 

teoretické části diplomové práce jsou uvedeny nejběžnější chyby, kterých se plavci i 

neplavci dopouští. U přijímacího řízení na Pedagogickou fakultu UK nejsou chyby 

hodnoceným kritériem a je možné přijmout i uchazeče, který se dopustil některých chyb. 

V průběhu pětiletého sběru dat byly do spisu zaznamenávány všechny chyby, kterých se 

uchazeči dopouštěli. Jednalo se o chyby v provedení pohybu dolních končetin, tzv. křivý 

střih, použití pohybů kraulového kopu a zároveň pohyby rukou jako u prsou, příliš široký 

pohyb nohou, tzv. žába. U pohybů horních končetin se na přijímacím řízení chyby 

nezaznamenávaly. 

Největší kumulace chyb však nastávala u jedné ze základních plaveckých 

dovedností a to u dýchání. Mnoho uchazečů nedýchalo do vody vůbec, další jedinci u 

prsou na každý druhý až čtvrtý pohybový cyklus. Chyba v dýchání může nastat z důvodu 

špatné polohy těla a hlavy na hladině. Plavec má hlavu příliš zakloněnou, přetěžuje krční 

páteř a během pohybového cyklu nestíhá hlavu sklonit do vody a vydechnout. Tato poloha 

však ovlivňuje i pohyby horních končetin, které nemají takový záběr, a snižuje se rychlost.  

jeden plavecký 
způsob 
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Následující graf ukazuje, kolik procent uchazečů plavalo u přijímacího řízení 

naprosto bezchybně, alespoň co se týká zaznamenávaných chyb.  

 

Graf 6 - Chyby v provedení PZ 

 Z grafu můžeme vyčíst, že 58 % uchazečů neprovádělo žádnou chybu v provedení 

plaveckého způsobu. Tento graf je vytvořen na základě 100% vzorku uchazečů obou 

oborů. Nemůžeme tedy vyčíst, zda chyby prováděli především uchazeči o obor Tělesná 

výchova a sport se zaměřením na vzdělávání nebo o obor Učitelství pro mateřské školy. 

Pro názornou ukázku tohoto problému uvádím výběr ze sesbíraných dat, na kterém 

můžeme porovnat chybovost u malého vzorku, který byl sestaven ze 16 náhodně 

vybraných uchazečů z každého oboru, aby bylo možné četnost chyb porovnat.  

První tabulka ukazuje zapisované hodnoty u uchazečů o obor Učitelství pro 

mateřské školy. V tomto malém vzorku nebyl žádný uchazeč mužského pohlaví. Tento 

obor je hodnocen 0 nebo 4 body. Zkratka disk. znamená diskvalifikace z důvodu 

nedoplavání, postavení, neprovedení doteku při obrátce. Zkratka KS označuje křivý střih u 

provedení plaveckého způsobu prsa.  

Z tabulky vidíme, že 8 uchazeček provedlo některou z výše uvedených chyb. To je 

přesně 50 % ze zkoumaného vzorku. Většina chyb se také týkala dýchání, což ukazuje, že 

tato chyba byla nejčastěji provedenou. Uchazečky, které splnily časové podmínky, které 

spočívaly v zaplavání 100 metrů do časového limitu 2:20,00, získaly 4 body.  

dobře 
58% 

chybně 
42% 

Chyby v provedení PZ  



 
45 

Pohlaví  Plavecký způsob Čas v minutách  Body 0/4 Chyby v provedení  

žena kraul 02:00,1 4 _ 

žena prsa disk. 0 KS 

žena prsa 02:25,0 0 delfínové nohy 

žena prsa 02:18,6 4 _ 

žena prsa/kraul 02:03,3 4 _ 

žena prsa 01:53,6 4 _ 

žena prsa 01:57,1 4 dýchání 

žena prsa 01:55,5 4 _ 

žena prsa 02:48,3 0 KS, dýchání 

žena prsa 02:14,4 4 KS, dýchání 

žena prsa/kraul 02:49,6 0 dýchání 

žena prsa 02:20,0 4 KS 

žena prsa 02:01,1 4 _ 

žena prsa 02:23,0 0 _ 

žena prsa 02:47,7 0 KS, dýchání 

žena prsa 02:19,5 4 _ 

 

Tabulka 2 - Vstupní data MŠ 

Tabulka nám také poukazuje na již výše zmíněný fakt, a to že uchazeči o tento obor 

nejčastěji volili plavecký způsob prsa, nebo prsa v kombinaci s dalším plaveckým 

způsobem. Málo zastoupený znak zde ve vzorku nebyl volen ani jednou.  
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Pro možné porovnání uvádím také tabulku s daty uchazečů o studium oboru TVS.  

Pohlaví  Obor  Plavecký způsob  
Čas v 

minutách  
Body 0/10  

Chyby v 

provedení  

muž TVS-VZ kraul 01:38,0 3   

muž BIO-TVS prsa 01:42,7 4 KS 

muž VZS-TVS znak 1.38,6 4 _ 

muž TIV-TVS kraul 02:33,4 0 dýchání 

muž BIO-TIV-TVS prsa 02:00,7 2 _ 

muž VZS-TVS prsa 01:41,1 4 _ 

muž VZS-TVS kraul 01:52,1 1 dýchání 

muž BIO-TVS kraul 01:32,2 3 _ 

žena TVS-ZSV kraul 01:41,4 2 _ 

žena neuveden prsa 02:13,7 1 dýchání 

žena neuveden prsa 02:02,4 2 _ 

žena neuveden kraul 02:21,0 0 dýchání 

žena neuveden prsa 02:05,3 2 _ 

žena neuveden kraul disk. 0 prsové ruce 

žena neuveden prsa 01:55,6 3 _ 

 

Tabulka 3 - Vstupní data - TVS 

V této tabulce vidíme nejen zastoupení jednotlivých plaveckých způsobů, ale také 

různost bodového rozpětí. Uvedené chyby zde poukazuje na 37,5 %, tedy o 12,5 % méně 
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než u druhého oboru. Z tohoto srovnání vidíme, že uchazeči o obor MŠ prokazují vyšší 

procento chybovosti než uchazeči o obor TVS.  

Další zkoumanou hodnotou byl poměr chyb v provedení plaveckého způsobu prsa a 

ostatních plaveckých způsobů. Cílem je zjistit, v jaké čestnosti se provedené chyby 

objevovaly i u dalších dvou plaveckých způsobů. Do jiných chyb jsou zahrnuty všechny již 

dříve zmíněné chyby – křivý střih, chyby v dýchání, chybné provedení pohybů horních a 

dolních končetin.  

 

Graf 7 - Poměr chybovosti u PZ 

Graf nám potvrzuje předpoklad, že chyby byly prováděny ve všech možných 

plaveckých způsobech, avšak u prsou je zastoupení téměř trojnásobné. Tento fakt 

poukazuje na skutečnost, že prsa jsou technicky nejnáročnějším plaveckým způsobem a 

jeho volba na přijímacím řízení je tedy pouze otázkou zvyku a pocitu, že když se tento 

způsob naučili uchazeči jako první, umí ho nejlépe.  

Poslední oblastí zkoumání byla nejčastěji prováděná chyba v dýchání. Tentokrát je 

zkoumání zaměřeno pouze na uchazeče o obor TVS, aby bylo možné ukázat, kolik procent 

uchazečů nezvládá základní plaveckou dovednost dýchání. Tato dovednost se trénuje hned 

mezi prvními, protože její správný nácvik velmi ovlivňuje další plavecké dovednosti. 

Špatný návyk se jen těžko odstraňuje.  

jiná chyba 
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Poměr chybovosti u PZ  



 
48 

 

Graf 8 - Správné provedení dýchání - obor TVS 

Z grafu vidíme, že 88 % uchazečů o obor TVS provádělo technicky správné 

dýchání podle platných pravidel a jen 12 % dýchalo špatně. Výsledky ukazují, že uchazeči 

prováděli chyby v jiných oblastech, než je plavecké dýchání.  

Ze všech výše uvedených grafů a tabulek vychází, že prsa jsou obecně 

nejvolenějším plaveckým způsobem, nezávisle na oboru. V obou zkoumaných oborech byl 

tento plavecký způsob nejvíce zastoupen. Zároveň se ukázalo, že právě u prsou je nejvíce 

chybováno, ale chyby provádí převážně uchazeči o obor Učitelství pro mateřské školy. Co 

se týče plavecké dovednosti dýchání u uchazečů o obor Tělesná výchova a sport se 

zaměřením na vzdělávání, není u nich plavecký způsob prsa zatížen touto nejzávažnější a 

nejčetnější prováděnou chybou.  

6.2 Dotazníkové vyhodnocení  

Pomocí webového dotazníku určeného pro studenty oboru Tělesná výchova a sport 

se zaměřením na vzdělávání jsem zjišťovala, který plavecký způsob zvolili studenti pro 

složení přijímacího řízení a proč daný způsob volili. Další otázkou zda jsou si studenti 

vědomi chyb, kterých u přijímacího řízení dopouštěli a zda jim při talentových zkouškách 

byly chyby sděleny. Důležitou součástí dotazníkového šetření byl názor studentů na 

správně dýchá 
88% 

nesprávně 
dýchá 
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Správné provedení dýchání - obor TVS  
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dosavadní požadavky přijímacího řízení. V dotazování jsem se zaměřovala na časové 

limity, možnost volby a změny plaveckého způsobu. Vzhledem k výše uvedené 

charakteristice věkové skupiny jsem se také snažila zjistit, v jakém věku uchazeči skládali 

talentové zkoušky. Z celkového počtu 58 respondentů bylo 32 žen a 26 mužů. Věk 

uchazečů při přijímacím řízení se pohybuje od 18 do 23 let včetně, tudíž výše 

charakterizovaná věková skupina odpovídá.  

První zkoumanou hodnotou dotazníku byla samotná volba plaveckého způsobu.  

 

Graf 9 - Volba plaveckého způsobu u přijímacího řízení 

Z 58 získaných odpovědí od respondentů plavalo 48,3 % kraulem a stejné procento 

vybralo plavecký způsob prsa. Znak měl stejně jako u celkového 100% vzorku jen velmi 

malé zastoupení, které se rovnalo 3,4 %, tedy 2 respondentům. Toto zjištění se mírně 

rozchází s předchozími grafy na zjištění volby plaveckého způsobu, kde prsa byly u žen o 

12,7 % a u mužů o 2,7 % volenější. Ze všech odpovědí na důvody k volbě daného 

plaveckého způsobu byla nejvíce zastoupená odpověď: „Zvládám ho v nejkratším čase.“ 

Tuto odpověď bylo 40 dotazovaných. Dalších 9 studentů odpovědělo, že jejich vybraný 

plavecký způsob má výhodnější časové limity. Vzhledem k faktu, že znak použily pouze 

dvě osoby ze vzorku, mysleli studenti touto odpovědí pravděpodobně volbu plaveckého 

způsobu prsa, protože tento způsob má oproti kraulu o 13 sekund vyšší časový limit na 
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získání 10 bodů. Zbylých 9 studentů odpovídalo podobně – jiný plavecký způsob neuměli 

nebo jej neuměli v potřebném čase.  

Zajímavým zjištěním bylo mínění respondentů o provedení některé z výše uvedené 

chyby v plavání.  

 

Graf 10 - Povědomost o chybování 

Je možné, že uvedených 57,9 % opravdu chyby neprokázalo, ale při celkové 

chybovosti je to nepravděpodobné. Dalších 28,1 % si bylo jistých, že chyby vůbec 

nedělali. Toto mínění ukazuje, že buď respondenti neměli představu o tom, jaké provedení 

je technicky naprosto správné, nebyli o chybě informováni, nebo tuto informaci již 

zapomněli. Je také možné, že chybovost je přítomna především u ucháčů o druhý 

zkoumaný obor. 

Je také zajímavé, že jeden respondent neskočil startovní skok. Může to znamenat, 

že nebyl přijat ke studiu, nebo že použil plavecký způsob znak, u kterého může startovat 

z vody. Pokud se jedná o studenta, který plaval znak, měly by tyto odpovědi být dvě, 

protože znak použili dva studenti z mého vzorku. Pouze jeden respondent odpověděl, že 

mu byla sdělena provedená chyba. Z toho vyplývá, že studenti odcházejí z přijímacího 

řízení, aniž by věděli, zda se některé z chyb v provedení dopouštěli. Výše uvedený fakt o 

nevědomosti chyb u talentových zkoušek pravděpodobně pramení ze skutečnosti, že 
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zkoušející pedagog chybu nesděluje, nikoliv ze skutečnosti, že se chyby v provedení 

nevyskytují.  

Důležitou součástí přijímacího řízení jsou také požadavky k přijetí, snažila jsem se 

tedy zjistit, jak jsou uchazeči informovaní o kompletních časových a bodových limitech.  

 

Graf 11 - Znalost požadavků přijímacího řízení 

Na základě šetření se ukázalo, že 77,6 % uchazečů bylo předem seznámeno 

s kompletními požadavky. Dalších 15,5 % vědělo, že musí splnit daný časový limit, ale tito 

respondenti nevěděli přesné rozmezí časů pro splnění. Ve zkoumaném vzorku se neobjevil 

nikdo, kdo by vůbec nebyl obeznámen s požadavky.  
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7 Diskuze  

V úvodu práce jsem se zaměřila na několik problémových otázek. Nyní se zaměřím 

na jejich zodpovězení.  

Úvodní otázkou a také hlavním cílem mé práce bylo zjištění nejčastěji voleného 

plaveckého způsobu. Hypotézy č. 1-3 se zaměřují na stejný problém. Výše uvedené grafy a 

tabulky ukazují, že největší zastoupení má u obou zkoumaných skupin, oborů Tělesná 

výchova a sport se zaměřením na vzdělávání a Učitelství pro mateřské školy, plavecký 

způsob prsa Děje se tak proto, že se studenti domnívají, že plavecký způsob prsa zvládnou 

v nejkratším časovém limitu 

Dalším bodem zájmu je výhodnost změny plaveckého způsobu u uchazečů o obor 

MŠ. Vzhledem k tomu, že jedna pětina uchazečů o tento obor možnost změny využila, 

ponechala bych tuto možnost i do příštích let. Uchazeči mohou změnit plavecký způsob 

pro předvedení všech dovedností i pro kompenzaci použitých svalových skupin. 80 % 

uchazečů možnost změny nevyužilo, otázkou je z jakého důvodu – zda byl jimi zvolený 

plavecký způsob jediný, který ovládají, nebo k tomu měli jiné důvody.  

Zásadní součástí práce je zaměření na provedení chyb v plaveckých způsobech. Na 

tento problém také odpovídají výše uvedené grafy. Nejvyšší chybovost prokazuje plavecký 

způsob prsa, a to v celých 76 %. Nejnižší chybovost ve vzorku prokazuje plavecký způsob 

znak.  

Abychom věděli, které základní plavecké dovednosti musí plavec ovládat, uvedla 

jsem jejich seznam do úvodu práce. Při zjišťování chybovosti bylo ověřeno, že základní 

plavecká dovednost plaveckého dýchání dělá uchazečům největší problém. Další 

dovednosti, spojené s polohou těla na hladině, a jejich neúplné zvládnutí mohly 

způsobovat další chyby – křivý střih, špatné držení hlavy. Hlavním problémem však 

zůstává plavecké dýchání. Plavec je charakterizován zvládnutím všech základních 

plaveckých dovedností a uplaváním vzdálenosti 200 metrů bez zjevných známek únavy. U 

mnoha uchazečů byla únava velmi zjevná a mnoho z nich také nesplnilo některou základní 

plaveckou dovednost. Přesto je můžeme označit za plavce, protože plavání bez limitu a 

v klidném prostředí unaví člověka jinak, než plavání na čas a pod tlakem způsobeným 

podmínkou pro přijetí. Z výše posuzovaného dotazníku také vyplývá, že celých 72 % 
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studentů odstranilo chyby v provedení, které prokazovali při přijímacím řízení. V nynější 

době tedy jsou všichni tito studenti již plnohodnotnými plavci.  

Poslední problémovou otázkou této práce je potřebnost dovednosti vylovení puku 

pro budoucí učitelky mateřských škol. V letech 2012 a 2013 byl tento požadavek zařazen 

do podmínek pro přijetí. Z celkové statistiky, ve které tato dovednost nebyla nijak 

posuzovaná, vyplývá, že tato dovednost nemá žádný význam. Uchazeči o obor TVS tuto 

dovednost prokázat nemuseli a přesto byli přijati. Budoucí učitelky mateřských škol tuto 

dovednost trénují později při studiu, v rámci samotného plaveckého výcviku. Při trénování 

odstraňují chyby spojené s dýcháním a potopením hlavy. Je možné říct, že i tito studenti 

jsou po absolvování studia na Pedagogické fakultě UK plnohodnotnými plavci a není 

potřeba jejich dovednost potopení testovat již u přijímacího řízení.  

Většina výše uvedených problémových otázek se shoduje s hypotézami, které byly 

pro tuto práci vytvořeny. Potvrdily se tyto hypotézy:  

Hypotéza č. 1: Přepokládám, že 45 % uchazečů mužského pohlaví při přijímacím řízení 

na obor Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání plavalo plaveckým 

způsobem kraul.  

Hypotéza č. 3: Předpokládám, že 60 % uchazečů při přijímacím řízení na obor 

Učitelství pro mateřské školy plavalo plaveckým způsobem prsa.  

 Hypotéza č. 6: Předpokládám, že více než 60 % provedených chyb bylo u plaveckého 

způsobu prsa.  

U těchto hypotéz přesahují výsledná procenta předpoklady.  
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Následující hypotézy se nepotvrdily, výsledná procenta nedosáhla stanovených 

předpokladů:  

Hypotéza č. 2: Předpokládám, že 70 % uchazeček při přijímacím řízení na obor Tělesná 

výchova a sport se zaměřením na vzdělávání plavalo plaveckým způsobem prsa.  

Tato hypotéza se nepotvrdila, plavecký způsob zvolilo pouze 61 % uchazeček.  

 

Hypotéza č. 4: Předpokládám, že 40 % uchazečů o obor Učitelství pro mateřské školy 

změnilo v průběhu 100metrové tratě při přijímacím řízení plavecký způsob.  

U stanovování této hypotézy jsem vycházela z malého vzorku, kde byla velká kumulace 

uchazečů měnících plavecký způsob.  

 

Hypotéza č. 5: Předpokládám, že 50 % všech uchazečů obou zkoumaných oborů se 

dopouštělo chyb v provedení plaveckých způsobů. 

Hypotéza č. 5 se nepotvrdila o pouhých 8 %. 

 

Hypotéza č. 7: Předpokládám, že 25% uchazečů o obor Tělesná výchova a sport se 

zaměřením na vzdělávání, dle platných pravidel plavání, nesprávně dýchá.  

U této hypotézy jsem stanovovala předpoklad s povědomím o chybovosti, nedělala jsem 

však rozdíl mezi uchazeči o obor TVS a MŠ.  

 

Možnou diskusí je zvýhodnění plaveckého způsobu znak u přijímacího řízení na 

Pedagogickou fakultu UK v Praze. Plavecký způsob znak je z hlediska naučení a ovládnutí 

správné techniky nejjednodušším plaveckým způsobem. Díky poloze na zádech 

nenastávají komplikace s dýcháním, které jsou u ostatních tří plaveckých způsobů (prsa, 

kraul, motýlek) velmi časté. U přijímacího řízení měl do roku 2017 tento plavecký způsob 

u mužů o 6 sekund nižší limit na bodové hodnocení než kraul (kraul na 10 bodů – 1:05, 

znak na 10 bodů – 1:11), u žen nižší o 3 sekundy (kraul na 10 bodů – 1:13, znak na 10 

bodů – 1:16). Z výše uvedených výsledků dotazníku vidíme, že část uchazečů volila znak 

kvůli výhodnějším časovým podmínkám – na stejný počet bodů mohli plavat pomaleji.  
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Dlouhodobě probíraným tématem je změna požadavků přijímacího řízení. 

Diskutovalo se o možnosti sjednotit limity pro všechny plavecké způsoby, díky kterým by 

se odstranil výskyt preferencí plaveckého způsobu pro jeho časové zvýhodnění. Při 

případném sjednocení limitů by záleželo na úrovni, tedy zda by časový limit odpovídal 

nynějšímu limitu pro znak, kraul nebo prsa. Pokud by se limit stanovil na úroveň limitu pro 

kraul, uchazeči, kteří dříve volili znak nebo prsa pro jejich nižší limit a uspěli na spodní 

bodové hranici, by nyní nesplnili požadavky pro přijetí ke studiu. Naopak při nynějším 

limitu pro plavecký způsob prsa, který je 1:26 na 10 bodů, tedy o 21 sekund nižší než u 

kraula, by přijímacím řízením prošel vyšší počet uchazečů – prošli by všichni, kteří 

v minulých letech volili kraula a pro jeho vyšší náročnost neuspěli.  

V letošním roce, 2017/2018, bude tento nový systém, který sjednotí všechny 

časové limity, použit u přijímacího řízení. Následné vyhodnocení a další časové období se 

stejnými podmínkami nám ukáže, zda bude tato změna správným krokem ke zkvalitnění 

přijímacího řízení.  

Tématem k diskuzi, spojeným s testováním základních plaveckých dovedností a 

obecně pohybových dovedností při přijímacím řízení je Cooperův test. Jedná se o 

dvanáctiminutový test plavání podle Coopera, při kterém se měří uplavaná vzdálenost 

v metrech. Pro věkovou skupinu uchazečů o prezenční bakalářské studium oboru Tělesná 

výchova a sport se zaměřením na vzdělávání a pro stejnou formu studia oboru Učitelství 

pro mateřské školy se tato dovednost měří dle tabulky 2 uvedené v přílohách. Vzhledem 

k vysokému počtu uchazečů v každém přijímacím řízení je téměř nemožné tento test 

zařadit do požadavku talentových zkoušek, jelikož by byl kvůli velké časové náročnosti 

neproveditelný.  
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8 Závěr 

V diplomové práci jsem se zabývala nejčastější volbou plaveckého způsobu a 

věnovala jsem se obecně přijímacímu řízení z pohledu plavání na Pedagogickou fakultu 

UK v Praze. Uvedla jsem techniky správné provedení všech tři základních plaveckých 

způsobů, prsa, kraul a znak. Dále jsem pomocí statistického zpracování a metody 

dotazování vyhodnotila četnosti vybraných hodnot – volba plaveckého způsobu, četnost 

chyb a nedostatků v technice. Zaměřila jsem se na změny v přijímacím řízení a v diskusi 

projednávám možnost sjednocení časových limitů.  

Vzhledem k faktu, že znak nebyl přes jeho časové zvýhodnění volen velkým 

počtem uchazečů, přijde mi rozumné časové limity sjednotit. Docílíme tak jednoduššího 

vyhodnocování bodů v průběhu přijímacího řízení a zároveň se odstraní upřednostňování 

plaveckého způsobu prsa pro jeho vyšší časový limit. Z nejčastějších chyb v provedení 

plaveckého způsobu vychází, že většina uchazečů přichází k talentovým zkouškám ne 

zcela připravených na správné technické provedení.  
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Poř.č. Datum Jméno a Příjmení Adresa trvalého bydliště Podpis 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         
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12.2 Hodnocení úrovně základních plaveckých dovedností 

Potopení hlavy  

potopení hlavy provedené zvolna podřepem, výdrž, počítáme zvolna do 5  3 body 

potopení hlavy provedené rychle, bez výdrže 2 body 

neúplné potopení hlavy (oči nebo uši zůstávají nad hladinou) 1 bod 

Otevření očí pod hladinou (bez plaveckých brýlí) 

při potopení otevření očí a rozeznání počtu ukázaných prstů ruky 3 body 

rychlé otevření očí, chybná odpověď  2 body 

potopení bez zrakové kontroly 1 bod 

Výdech do vody  

prohloubený úplný výdech, provedení z volna 3 body 

výdech do vody provedený rychle 2 body 

pouze částečný výdech 1 bod 

Hvězdice v poloze na prsou  

cvičení provedeno zvolna, výdrž, počítáme zvolna do 5 3 body 

cvičení provedeno bez výdrže 2 body 

cvičení neprovedeno správně nebo vůbec 1 bod 

Hvězdice v poloze na zádech  

cvičení provedeno zvolna, výdrž, počítáme zvolna do 5 3 body 

cvičení provedeno bez výdrže 2 body 

cvičení neprovedeno správně nebo vůbec 1 bod 

"Kotoul" ve vodě  

provedené salto vpřed, úplné přetočení podél příčné osy, zvolna 3 body 

provedené salto vpřed s drobnými nedostatky 2 body 

provedené neúplné přetočení 1 bod 

Vynesení dvou předmětů z hloubky 2 m  

vynesení dvou předmětů  3 body 

vynesení pouze jednoho předmětu 2 body 

vynesení předmětu nebylo úspěšné 1 bod 

Pád (skok) do vody z plaveckého startovního bloku 
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pád (skok) z podřepu střemhlav ("po hlavě") 3 body 

pád (skok) z podřepu "po nohou" 2 body 

vstup do vody nebyl proveden z podřepu skokem nebo pádem 1 bod 

Vznášení se ve vodě 

výdrž ve vznášení více jak 1 min 3 body 

výdrž ve vznášení více jak 30 s 2 body 

výdrž ve vznášení méně než 30 s  1 bod  

Splývání na prsou  

odraz od stěny bazénu a splývání více jak 5 m 3 body 

odraz od stěny a splývání více jak 2 m 2 body 

odraz od stěny a splývání bez výdrže  1 bod  

 

Tabulka 4 - Hodnocení úrovně základních plaveckých dovedností 

Vyhodnocení  

30-25 bodů  velmi dobré zvládnuti základních plaveckých dovedností 

24-16 bodů  pokročilý začátečník 

méně jak 16 bodů úplný začátečník  

 

Tabulka 5 - Vyhodnocení testu základních plaveckých dovedností (Čechovská, 2008) 
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12.3 Dvanáctiminutový test plavání podle Coopera  

Dvanáctiminutový test plavání podle Coopera (uplavaná vzdálenost v metrech) 

Kategorie zdatnosti 
Věk (roky) 

13-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60 a více 

Velmi slabá  muži 

            ženy 

< 457 

< 366 

< 366 

< 274 

< 319 

< 228 

< 247 

<183 

< 228 

< 137 

< 228 

< 137 

Slabá       muži 

            ženy 

457-540 

366-448 

366-448 

274-357 

319-402 

228-310 

274-357 

183-265 

228-319 

137-219 

228-265 

137-174 

Přijatelná   muži 

            ženy   

549-631 

457-540 

457-540 

366-448 

411-493 

319-402 

366-448 

274-357 

319-402 

228-310 

274-357 

183-265 

Dobrá      muži 

            ženy 

640-723 

549-631 

549-631 

457-540 

502-585 

411-493 

457-540 

366-448 

411-493 

319-402 

366-448 

274-357 

Vynikající   muži 

            ženy 

> 732 

> 640 

> 640 

> 549 

> 594 

> 502 

> 549 

> 457 

> 502 

> 411 

> 457 

> 366 

 

Tabulka 6 - Dvanáctiminutový test plavání podle Coopera (Čechovská, 2008) 
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12.4 Podmínky a kritéria přijímacího řízení pro akademický rok 

2017 

 

Studijní program: TV 

Studijní obor  TV + 2. obor 

Forma:   prezenční 

Popis přijímací zkoušky a kritéria hodnocení: 

V případě, že uchazeč získá z jednoho sportovního odvětví 0 bodů, celé talentové zkoušky jsou 

hodnoceny jako neúspěšné. 

PLAVÁNÍ (max. 10 bodů) 

Uchazeči o studium musí zaplavat vzdálenost 100m souvisle bez přerušení jedním ze tří libovolně 

zvolených plaveckých způsobů kraul (K), prsa (P), znak (Z), který nesmí v průběhu plavání měnit. 

Kontakt se stěnami bazénu je povolen pouze při obrátce. Součástí 100m úseku je střemhlavý startovní 

skok (i v případě volby plaveckého způsobů znak). Pokud se uchazeč nedostaví na start, nedokončí 

trať nebo nesplní uvedené podmínky, nezíská žádný bod. 

Dosažené časy jsou hodnoceny v rozsahu 0 - 10 bodů dle uvedené tabulky minimálních časových 

limitů. 

Plavání 

pohlaví 100m kraul [min] 100m prsa [min] 100m znak [min] body 

muži 

 1:05  1:18  1:11  10 

 1:07  1:20  1:14  9 

 1:10  1:23  1:17  8 

 1:14  1:27  1:21  7 

 1:19  1:32  1:26  6 

 1:25  1:38  1:32  5 

 1:32  1:45  1:39  4 

 1:40  1:53  1:47  3 

 1:49  2:01  1:56  2 

 1:59  2:11  2:06  1 
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 1:59,1 a více  2:11,1 a více  2:06,1 a více  0 

 

ženy 

 1:13  1:26  1:16  10 

 1:15  1:28  1:18  9 

 1:18  1:31  1:21  8 

 1:22  1:35  1:25  7 

 1:27  1:40  1:30  6 

 1:33  1:45  1:35  5 

 1:40  1:52  1:42  4 

 1:48  2:00  1:50  3 

 1:57  2:08  1:59  2 

 2:07  2:16  2:09  1 

 2:07,1 a více  2:16,1 a více  2:09,1 a více   0 

1)pokud uchazeč neprovede startovní skok, snižuje se bodové hodnocení o 1 bod  

2) obrátky se u jednotlivých plaveckých způsobů provádí dle platných Pravidel plavání 

3) v případě, že uchazeč získá z jednoho sportovního odvětví 0 bodů, celé talentové zkoušky 

jsou hodnoceny jako neúspěšné  

Pozn: uchazeči musí mít plaveckou čepici 

- body dle tabulky  

ATLETIKA (max. 10 bodů) 

Zkouška probíhá dle pravidel atletiky (s výjimkou šestiskoku). 

100m 

 

muži [s] 

 

ženy [s] 

 

klasifikace 

11,9 a méně 13,9 a méně 1 

12,0 - 12,9 14,0 - 15,2 2 

13,0 - 14,2 15,3 - 16,7 3 

14,3 a více 16,8 a více 4 
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Šestiskok - počítá se lepší výkon ze dvou pokusů. 

muži [m] ženy [m] klasifikace 

16,00 a více 13,00 a více 1 

15,99 - 15,00 12,99 - 12,00 2 

14,99 - 14,00 11,99 - 11,00 3 

13,99 a méně 10,99 a méně 4 

Míček (granát) 350 g 

muži [m] ženy [m] klasifikace 

60 a více 40 a více 1 

50 - 59 32 - 39 2 

35 - 49 20 - 31 3 

34 a méně 19 a méně 4 

 

Běh 1500m / 800m 

muži 1500m [min] ženy 800m [min] klasifikace 

4:50,0 a méně 2:45,0 a méně 1 

4:50,1 - 5:15,0 2:45,1 - 3:00,0 2 

5:15,1 - 6:00,0 3:00,1 - 3:35,0 3 

6:00,1 a více 3:35,1 a více 4 

 

Šestiskok - provedení  

Z místa od odrazové čáry (čára je součástí překonávané vzdálenosti) střídnonož, nepřerušovaně, s 

cílem doskákat co nejdál. Poslední, šestý skok, je proveden s dopadem na jedno nebo obě chodidla. 

Jedná se vlastně o násobné odrazy s náponem nebo odpichy (nikoliv dálkové skoky známé z 

gymnastiky). 

- Šestiskok - měření  

Od odrazové čáry k poslední stopě chodidla (chodidel) po šestém dopadu.  

Celkové hodnocení atletiky 

součet klasifikací 4-5 6-7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Počet bodů 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 
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Pokud uchazeč získá ve dvou disciplínách kvalifikační stupeň 4 je celkové hodnocení atletiky 0 

bodů. 

K talentové přijímací zkoušce doporučujeme běžecké tretry! 

 

GYMNASTIKA (max. 10 bodů) 

Hodnocení je dle pravidel sportovní gymnastiky. 

 

MUŽI 

Hrazda doskočná: náskok do svisu – výmyk – toč vzad – podmet (max. 4 body) 

Kůň nadél (120 cm): roznožka (max. 2 body) 

Akrobacie: stoj spatný – připažit – z rozběhu a přemetového poskoku přemet stranou 

s půlobratem (rondát) – kotoul vzad – kotoul vzad do zášvihu – stoj spatný – připažit - 

výkrokem pravé/levé stoj na rukou a kotoul – stoj spatný – připažit. (max. 4 body) 

ŽENY 

Hrazda po hlavu: ze shybu stojmo nadhmatem výmyk do vzporu – přešvih únožmo 

pravou/levou do vzporu jízdmo – přehmat do podhmatu – toč jízdmo vpřed – přehmat do 

nadhmatu – přešvih únožmo pravou/levou vzad – podmet (max. 4 body) 

Kůň našíř (110 cm): skrčka s oddáleného odrazu (1 m), (max. 2 body) 

Akrobacie: stoj spatný – připažit – z rozběhu a přemetového poskoku přemet stranou 

s půlobratem (rondát) – kotoul vzad – kotoul vzad do vzporu stojmo – stoj spatný – připažit - 

výkrokem pravé/levé stoj na rukou a kotoul – stoj spatný – připažit. (max. 4 body) 

Při získání dvou hodnocení 0 b. je celkový výsledek za gymnastiku 0 b. 

Celkové hodnocení gymnastiky je součet bodů ze všech disciplín.  

 

SPORTOVNÍ HRY (max. 10 bodů) 

Basketbal 

Test správného technického provedení, úspěšnosti střelby vrchem (nad hlavou) a dodržení pravidel: 

driblink zprava pravou rukou ke koši ze vzdálenosti 8 m pod úhlem 45°, dvojtakt zakončený střelbou (1. 

pokus), driblink doleva od koše, obrat, zleva driblink levou rukou ke koši, dvojtakt zakončený střelbou 

(2. pokus), driblink doprava od koše, obrat a znovu vše 2x opakovat, tj.: 6 pokusů bez přerušení za dobu 

40s.  
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Basketbal 

úspěšné 

dvojtakty 
body 

 

6 5  

5 4  

4 3  

3 2  

2 1  

1 - 0 0  

 

Volejbal 

a) Test správného technického provedení opakovaného odbíjení obouruč vrchem o stěnu ze vzdálenosti 

2m do výše nad 2,5m, po dobu 30s. 

b) Test správného technického provedení a úspěšnosti vrchního čelného podání, 4 pokusy. 

Volejbal 

a) Počet odbití b) úspěšná podání klasifikace 
 

26 a více 4 1 
 

25 - 20 3 2 
 

19 - 14 2 3 
 

13 a méně 1 - 0 4 
 

 

Hodnocení volejbalu 

součet klasifikací z obou testů 2 3 4 5 6 7 a více 
 

Počet bodů 5 4 3 2 1 0 
 

- pro určení bodového hodnocení je rozhodující klasifikace z odbití obouruč vrchem 

s přihlédnutím ke správnému technickému provedení.  

Celkové hodnocení sportovních her je součet bodů testu basketbalu a testu volejbalu bez 

rozlišení věku a pohlaví.  

Celkové hodnocení talentové zkoušky (max. 40 bodů) 

Jde o celkový součet bodů z atletiky, gymnastiky, plavání a sportovních her.  
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Pokud uchazeč získá z jednoho sportovního odvětví 0 (atletika, gymnastika, sportovní hry, 

plavání), výsledný počet bodů z talentové zkoušky je 0. 

 

Přijetí ke studiu oboru TV na PedF je podmíněno základními dovednostmi v bruslení, lyžování 

a jízdě na kole. Uchazeč, který je přijatý ke studiu TV musí počítat s finančními náklady 

spojenými s povinností absolvovat výuku a internátní kurzy (např. sportovní vybavení, 

doprava, atd.)  

 

Požadavky z talentové zkoušky jsou koncipovány pro uchazeče ve věku do 35 let. Uchazečům 

nad 35 let budou z každé disciplíny (atletika, gymnastika, plavání, sportovní hry) připočítány 2 

body (celkem tedy max. 8 bodů), ovšem jen tehdy, získá-li tento uchazeč v dané disciplíně 

alespoň jeden bod. 
 

 

Tabulka 7 - Požadavky přijímacího řízení PedF Praha 
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12.5 Podmínky přijímacího řízení pedagogických fakult v ČR  

PedF MUNI v Brně 

Muži body Ženy 

01:05,0 a lepší 10 01:13,0 a lepší 

01:05,1 - 01:15,0 9 01:13,1 - 01:23,0 

01:15,1 - 01:25,0 8 01:23,1 - 01:33,0 

01:25,1 - 01:35,0 7 01:33,1 - 01:43,0 

01:35,1 - 01:45,0 6 01:43,1 - 01:53,0 

01:45,1 - 01:56,0 5 01:53,1 - 02:04,0 

01:56,1 - 02:08,0 4 02:04,1 - 02:16,0 

02:08,1 - 02:20,0 3 02:16,1 - 02:29,0 

02:20,1 - 02:32,0 2 02:29,1 - 02:42,0 

02:32,1 - 02:44,0 1 02:42,1 – 02:55,0 

02:44,1 a horší 0 02:55,1 a horší 

 

Tabulka 8 - PedF MUNI v Brně 
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PedF Ostrava  

Plavání 100 m Plavání 100 m Plavání 100 m Plavání 100 m 

Muži do 28 let Muži nad 29 let Ženy do 28 let Ženy nad 29 let 

(kraul, prsa) (kraul, prsa) (kraul, prsa) (kraul, prsa) 

> 2:30 > 2:38 > 3:22 > 3:32 

2:22 2:29 2:52 3:01 

2:13 2:20 2:42 2:50 

2:04 2:10 2:32 2:40 

1:55 2:01 2:22 2:29 

1:46 1:51 2:12 2:09 

1:37 1:42 2:02 2:08 

1:28 1:33 1:52 1:58 

1:19 1:23 1:42 1:47 

1:10 1:14 1:32 1:37 

 

Tabulka 9 - PedF Ostrava 
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Pedf Ústí nad Labem  

 

Tabulka 10 - PedF Ústí nad Labem 
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Fakulta tělesné kultury Olomouc  

 

Tabulka 11 - FTK Olomouc - muži 

 

Tabulka 12 - FTK Olomouc – ženy 

 


