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Okruhy tém na štátne záverečné skúšky 
Teória a didaktika športovej špecializácie I – ŠPORTOVÉ PLÁVANIE 

 
pre bakalársky stupeň štúdia 

 
1. a) Význam plávania a vodného prostredia na organizmus človeka 

základné rozdiely v motorike človeka na suchu a vo vode, statická a dynamická funkcia vody, vplyv 
plávania na jednotlivé systémy organizmu človeka 

b) Základný výber talentov pre športové plávanie 
nadanie, talent, plavecký talent, všeobecné a špeciálne výberové požiadavky vo väzbe na útvary 
talentovanej mládeže v plávaní na Slovensku 
 

2. a) Charakteristika štruktúry pohybových aktivít vo vodnom prostredí 
vymedzenie a charakteristika PA z hľadiska cieľa, obsahu, organizácie, zaťaženia 

b) Zložky športovej prípravy a ich hierarchia z hľadiska etáp plaveckej prípravy 
charakteristika zložiek  s orientáciou na plaveckú prípravu v žiackych kategóriách, dominancia v rozvoji 
koordinačných a kondičných schopností 
 

3. a) Etapy dlhodobej športovej prípravy v plávaní 
charakteristika cieľa, úlohy, zameranie a smerovanie obsahu a rozsahu etáp športovej prípravy z 
pohľadu perspektívneho rastu plaveckej výkonnosti 

b) Koordinačné schopnosti vo vzťahu k pocitu pre vodu 
rozdelenie, charakteristika, koordinačné schopnosti ich aplikácia v pocite pre vody a technike plávania 
 

4. a) Faktory ovplyvňujúce efektivitu základného plávania 
charakteristika vonkajších a vnútorných faktorov základného plávania 

b) Rýchlostné schopnosti 
rozdelenie, charakteristika, prostriedky a metódy rozvoja na suchu a vo vode v žiackych kategóriách 
 

5. a) Biomechanické zákonitosti pri pohybe plavca vo vode 
fyzikálne vlastnosti vody, znaky plaveckého pohybu, plavecký krok, frekvencia, propulzia 

b) Základné plávanie 
cieľ, úlohy, obsah, väzby medzi jednotlivými metodicko – organizačnými celkami základného plávania 
 

6. a) Vývoj a technika striedavých plaveckých spôsobov 
zmeny v technike a v pravidlách spôsobov, kinematicko-dynamická štruktúra techniky, štartov, obrátok 

b) Základný plavecký tréning 
ciele a úlohy 2. etapy dlhodobej športovej prípravy, osobitosti kondičnej a technickej prípravy, 
používané metódy a prostriedky na rozvoj kondičných  a koordinačných schopností 
 

7. a) Vývoj plávania, svetová plavecká federácia FINA 
podmienky pre rozvoj plávania vo svete a na území Slovenska, charakteristika plaveckých športov 

b) Dominancia zložiek športovej prípravy z hľadiska etáp prípravy 
priorita zložiek z hľadiska veku a obdobia plaveckej prípravy 
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8. a) Plavecké zručnosti a ich význam pre nácvik a zdokonaľovanie techniky plávania 

uzatvorené a otvorené zručnosti, hierarchia plaveckých zručnosti z hľadiska zvládnuť vodné prostredie 
a nácviku techniky plávania 

b) Postavenie a rozvoj vytrvalostných schopností v žiackych kategóriách v plávaní 
druhy vytrvalosti podľa energetického krytia, doby trvania, charakteru pohybovej činnosti zapojenia 
svalstva, ich charakteristika, základné metódy rozvoja 
 

9. a) Didaktika plávania 
vývoj didaktiky plávania, didaktické metódy, formy, zásady, didaktické postupy uplatňované u žiakov v 
predškolskom, školskom veku, rozdiely v aplikácii 

b) Stavba ročného tréningového cyklu v žiackych kategóriách 
charakter prípravy, cykly, ich časové a obsahové zameranie 
 

10. a) Prípravná etapa základného plávania 
cieľ, zameranie, obsah, prostriedky, úloha náradia, náčinia, časové trvanie 

b) Profesionálne kompetencie učiteľa plávania 
teoretická, odborná príprava, osobnostné predpoklady, špeciálne zručnosti 
 

11. a) Špecifiká motorického učenie v nácviku techniky plávania 
charakteristika, druhy motorického učenia a ich aplikácia v plávaní, dynamický stereotyp, pohybový 
návyk 

b) Diagnostika úrovne plávania školskej a bežnej populácie 
motorické testy na hodnotenie úrovne plaveckej spôsobilosti všetkých vzdelávacích stupňov, obsahové 
a výkonové štandardy v plávaní 
 

12. a) Vývoj a technika súhlasných plaveckých spôsobov 
zmeny v technike a v pravidlách spôsobov, kinematicko-dynamická štruktúra techniky, štartov, obrátok 

b) Dlhodobé a krátkodobé plánovanie z hľadiska výkonnosti plavcov 
štvor, dvojročné plány, ročný tréningový cyklus, vrcholy v príprave 
 

13. a) Rozvoj silových schopností v prvých etapách plaveckej prípravy 
rozdelenie, osobitosti rozvoja z hľadiska veku, metódy, prostriedky rozvoja na suchu, vo vode 

b) Výsledky výskumov v oblasti základného plávania a ich prínos pre rozvoj praxe 
prínos výskumov do didaktiky plávania, zmeny plaveckej spôsobilosti žiakov, 3. ročníky ZŠ, Smernica 
MŠ SR, frekvencia výcvikov, zmeny koordinačných schopností vplyvom kurzov plávania 
 

14. a) Pedagogické zásady a metódy aplikované v didaktike plávania 
vyučovacie metódy podľa stupňa, obsahu, analýzy výučby plávania, charakteristika najrozšírenejších 
pedagogických zásad vo výučbe plávania 

b) Evidencia a kontrola trénovanosti 
všeobecné, špeciálne tréningové ukazovatele, zmeny v skladbe a objeme špeciálnych ukazovateľov, 
kontrola trénovanosti, výkonnosti 
 

15. a) Špecifika didaktiky plávania z hľadiska veku 
vývinové osobitosti detí a mládeže, kalendárny, biologický vek, rozdelenie a význam pomôcok v 
didaktike plávania 

b) Didaktické štýly a ich aplikácia v zdokonaľovaní techniky plávania 
príkazový, praktický, recipročný, s riadeným a samostatným objavovaním a iné 
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16. a) Plávanie s deťmi so špecifickými potrebami 
zdravotné plávanie, plávanie mentálne postihnutých, špecifiká didaktiky 

b) Pohyblivosť pohybového aparátu 
pasívna, aktívna, dynamická, statická, druhy strečingu, PNF, recipročná inhibícia 
 

17. a) Súťaže a útvary talentovanej mládeže v plávaní na Slovensku 
obmedzenia štartov vo vekových kategóriách, príprava na súťaže 

b) Diagnostika všeobecnej a špeciálne pohybovej výkonnosti plavcov 
motorické testy na suchu, vo vode v jednotlivých etapách prípravy, testy dĺžky plaveckého záberu 
 

18. a) Didaktika plávania z hľadiska vývinových osobitostí detí, mládeže a dospelých 
ontogenéza človeka, biologické, kondičné vývinové osobitosti, ich vplyv na didaktiku plávania z hľadiska 
veku 

b) Prvkové plávanie 
kinematicko-dynamické zmeny, využitie v rozvoji kondičných schopností 
 

19. a) Plavecký izokinetický dynamometer 
princíp registrácie sily, výkonu, rozdiely v plaveckých spôsoboch, zvyšovanie výkonnosti 

b) Žiak ako subjekt a objekt v didaktike plávania 
prvky limitujúce efektivitu výučby, vnútorná, vonkajšia motivácia, demotivujúce činitele, výchovné 
problémy 
 

20. a) Podmienky v základnom plávaní 
inštitucionálne, sociálne, personálne, materiálne, ekonomické, právne 

b) Metódy rozvoja aeróbnych schopností v prvých etapách plaveckej prípravy 
intervalová, súvislá, fartlek, charakteristika objemu, intenzity, zaradenie v RTC, aplikácia v tréningových 
prostriedkoch 
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