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Plavecká výuka na základní škole 
 

ODPOVĚDNÁ ŘEŠITELKA 

Mgr. Brigita Stloukalová, Ph.D., Katedra tělesné výchovy a sportu 

 

ŘEŠITEL 

Mgr. Tomáš Roztočil, Katedra tělesné výchovy a sportu 

 

SPOLUŘEŠITELÉ STUDENTI 

Petra Kameníková, Učitelství pro střední školy – základy společenských věd, tělesná výchova 

Jan Souček, Učitelství pro střední školy – základy techniky, tělesná výchova 

Olina Marešová, Učitelství pro 1. stupeň základní školy – tělesná výchova 

 

CELKOVÁ ČÁSTKA PŘIDĚLENÉ DOTACE 

43 000,- Kč 

 

STRUČNÝ POPIS POSTUPU PŘI ŘEŠENÍ 

V první části projektu jsme realizovali dotazníkový průzkum, jehož cílem bylo zjistit 

stav a podmínky pro organizovanou plaveckou výuku na základních školách. Dotazníkový 

průzkum jsme v průběhu roku rozšířili i na mateřské školy, protože se naskytla možnost 

publikovat zrovna tuto oblast na zahraniční konferenci. 

V druhé části jsme shromáždili obrazový materiál pro monografickou publikaci 

„Didaktika plavecké výuky“, která bude určena studentům KTVS. V této části práce stále 

pokračujeme, protože v prosinci 2012 se vyskytly problémy s VŘ a my jsme teprve nyní 

získali možnost materiály zpracovat. Text této monografie je připraven. 

 Dotazníkový průzkum na základních školách jsme zatím provedli ve čtyřech regionech 

– Jihlava, Havlíčkův Brod, Kutná Hora, Náchod. Práce studentů spočívala v provedení 

dotazníkového šetření. V současné době provádíme výzkum v dalších regionech a současně 

provádíme komparaci jednotlivých regionů v následujících oblastech: 

- kvantitativní ukazatelé plavecké výuky – počet škol, dětí, efektivita výuky, 

- zajištění výuky – personální, materiální a finanční zajištění, 

- kvalitativní ukazatelé – používaná metodika. 

 Studenti budou spolupracovat přímo s plaveckými školami, které výuku zajišťují. 

 Zároveň se zaměříme na pořízení a zpracování obrazového materiálu, který doplní již 

připravený text pro monografii. Jsou to fotografie metodických prvků, filmový záznam 

technických cvičení a herních forem. Realizace této části je nedokončena vzhledem 

k dlouhotrvajícímu a nakonec neúspěšnému výběrovému řízení. 

 

Přínos projektu spočívá ve vyhodnocení současného stavu plavecké výuky 

v mateřských a základních školách. 

 



SPLNĚNÍ KONTROLOVATELNÝCH VÝSLEDKŮ 

1. Článek v recenzovaném periodiku Tělesná kultura – Hodnocení plavecké výuky na 

základních školách – připravuje se, plánováno na podzim 2013 

2. Pokus o článek do čas. Journal of Sport Management - online (ISSN 1543-270X) – 

připravuje se 

3. Diplomové práce – obhajoby probíhají průběžně: 

Petra Kameníková – BP s pilotním výzkumem obhájena 2011, obhajoba DP s pokračujícím 

výzkumem a s kvalitativním hodnocením výuky plánována na 2012/13 

Jan Souček – BP s pilotním výzkumem obhájena 2011, obhajoba DP s pokračujícím 

výzkumem a s kvalitativním hodnocením výuky plánována na 2012/13 

Olga Marešová – DP s  výzkumem a se srovnáním čtyř regionů obhájena 2012 

4. Monografie Didaktika základní plavecké výuky – zpožděno s ohledem na VŘ 

 

PŘEHLED REALIZOVANÝCH NÁKLADŮ 

 Nepodařilo se realizovat původně plánované náklady. Hlavním důvodem bylo 

neúspěšné výběrové řízení na software a podvodní pouzdro pro videokameru. Tyto náklady 

jsme převedli zejména na zajištění, pořízení a zpracování obrazového materiálu – fotografií a 

videozáznamů u právnické osoby, která s námi na podobných věcech spolupracovala již v 

minulosti. 

 

1. Mimořádné stipendium pro studenty à 3 000,- Kč 9 000,- Kč 

2. Kancelářské potřeby 4 627,- Kč 

3. Zpracování fotografií 2 000,- Kč 

4. Překlady 5 100,- Kč 

5. Realizace obrazových materiálů 18 100,- Kč 

6. Konference (Brno, Stráž nad Nežárkou) 2 405,- Kč 

7. Kancelářské potřeby (původně na podvodní pouzdro) 1 866,- Kč 

Celkem 43 098,- Kč 

Výsledek - 98,- Kč 

 

Zdůvodnění: 

Mimořádné stipendium pro studenty: na úhradu nákladů a jako osobní odměna 

Kancelářské potřeby: toner-barva do tiskárny, papíry, šanony, desky, pořadače, DVD 

Překlady: zajištění kvalitního překladu pro zahraniční konferenci a publikaci 

Obrazový materiál: pro přípravu monografie 

Účast na konferenci: v Brně na konferenci Hodnocení a sebehodnocení (pořádáno PdF MU 

Brno), ve Stráži nad Nežárkou na seminář pořádaný FTVS zaměřený na T na 1. stupni 

základní školy a v mateřských školách (cílem bylo zejména navázat spolupráci mezi 

katedrami v této oblasti) 

 

Mgr. Brigita Stloukalová, Ph.D. 

 

V Pardubicích 31. prosince 2012 


