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Okruhy tém na štátne záverečné skúšky 
Športová špecializácia – ŠPORTOVÉ PLÁVANIE 

 
pre magisterský stupeň štúdia 

 
1. a) Plávanie na Olympijských hrách 

medzinárodné federácie, vývoj športového plávania, vývoj plaveckých spôsobov, rozdiely v technike 
plaveckých spôsobov v minulosti a súčasnosti 

b) Výber talentov 
typy výberových modelov kompenzačný, konjunkčný, disjunkčný, organizácia a zásady výberu, 
všeobecné a špeciálne výberové kritériách v rôznych etapách výberu a ich vzťah so športovým 
výkonom, vývinová stabilita, predikčná validita prediktorov 

 
2. a) Štruktúra športového výkonu 

športový výkon, výkonnosť, faktor, entropické, reverzibilné procesy faktorov, viacúrovňový model, 
limitujúce, somatické, kondičné faktory, optimalizujúce faktory 

b) Motorické učenie 
pohybové zručnosti otvorené, zatvorené, vonkajšie, vnútorné činitele motorického učenia, transfer, 
interferencia, druhy a fázy motorického učenia na nácvik a zdokonaľovanie techniky plávania 

 
3. a) Biomechanika plávania 

fyzikálne zákony pôsobiace pri pohybe plavca, hydrodynamický tlak a vztlak, Bernulliho princíp, hnacie 
a brzdiace sily pri plávaní, fázy plaveckého pohybu, časti plaveckého výkonu 

b) Didaktika plávania 
ciele, prvky didaktiky a ich charakteristika, metódy, podmienky, organizačné formy, výskumy v oblasti 
didaktiky plávania a ich aplikácia v praxi 

 
4. a) Koordinačné schopnosti vo vzťahu k technike plávania 

vývoj koordinačných schopností v ontogenéze človeka, rozvoj schopností vo väzbe na nácvik a 
zdokonaľovanie techniky plávania, metódy, prostriedky na ich rozvoj na suchu a vo vode 

b) Funkcia zložiek športového tréningu v plávaní 
kondičná, technická, taktická, psychologická ich obsah a zameranie v jednotlivých obdobia dlhodobej 
prípravy 

 
5. a) Dlhodobá koncepcia športovej prípravy v plávaní 

etapy športovej prípravy, ich ciele, úlohy, vekové, výkonnostné kategórie v základnom plávaní, 
základnom plaveckom tréningu, špecializovanom a vrcholovom plávaní, ranná špecializácia, špecifiká 
jednotlivých etáp z hľadiska rozvoja kondičných schopností a zaťaženia 

b) Fyziologická podstata a špecifiká rozvoja aeróbnych schopností v plávaní 
fyziologická podstata aeróbnych schopností, zóny intenzity zaťaženia, metódy rozvoja, stanovenie 
aeróbneho a anaeróbneho prahu, aplikácia v RTC 

 
6. a) Tréningové cykly v plávaní 

obdobia RTC, makrocykly, mezocykly, mikrocykly, ich obsah a zameranie z hľadiska RTC 
b) Ohybnosť v plaveckej príprave 
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rozvoj ohybnosti z hľadiska veku a výkonnosti, strečing, Andersonova metóda, Solverbonova metóda, 
PNF 

 
7. a) Funkcia rýchlostno-silových schopností v plaveckej príprave 

fyziologická podstata rýchlostných a silových schopností, využitie plaveckého izokinetického 
dynamometra na hodnotenie silového výkonu vo watoch a možnosti jeho využitia na rozvoj rýchlej sily 
vo vode 

b) Profesionálne kompetencie trénera v plávaní 
teoretická, odborná príprava, osobnostné predpoklady, špeciálne zručnosti 

 
8. a) Funkcia faktorov didaktiky plávania 

vnútorné faktory, somatické, psychické, vonkajšie faktory ich úloha a vzťahy, funkcia plaveckých 
pomôcok v didaktike plávania 

b) Metódy a prostriedky na rozvoj anaeróbnych schopnosti v plávaní 
fyziologická podstata anaeróbného zaťaženia, tréning tolerancie laktátu, tréning produkcie laktátu 

 
9. a) Rýchlostné schopnosti v plaveckom tréningu 

druhy rýchlosti, charakteristika rýchlosti z hľadiska nervového, svalového, energetického systému, 
metódy a prostriedky rozvoja na suchu a vo vode, didaktické zásady pri rozvoji rýchlostných schopností 

b) Špeciálne prostriedky v plaveckej príprave 
prvkové plávanie, plávanie s pomôckami, plávanie na závese, využite v rozvoji kondičných schopností, 
zaradenie v obdobiach prípravy tréning polohovky, obrátok, štartov 

 
10. a) Zmeny postavenia silových schopností v plaveckej príprave 

metódy a prostriedky rozvoja silových schopností z hľadiska etáp dlhodobej prípravy v plávaní, 
diagnostika silových schopností, plavecký izokinetický dynamometer, postavenie silových schopností v 
štruktúre plaveckého výkonu 

b) Vývoj a technika súhlasných plaveckých spôsobov 
zmeny v technike a v pravidlách spôsobov, kinematicko-dynamická štruktúra techniky, väzba na 
kondičné a koordinačné schopnosti, zapájanie svalových skupín, technika štartov a obrátok 

 
11. a) Plavecké športy, história a súčasná realizácia na Olympijských hrách 

vodné pólo, synchronizované plávanie, skoky do vody, diaľkové plávanie, Masters 
b) Stavba mikrocyklov a tréningovej jednotky v plávaní 

charakteristika jednotlivých častí, rozdiely v konkrétnych etapách a obdobiach prípravy, rozdiely v 
stavbe TJ pri rozvoji kondičných a koordinačných schopností, organizačné formy aplikované v TJ 

 
12. a) Osobitosti športovej prípravy detí a mládeže v plávaní 

rešpektovanie vývinových zákonitostí organizmu, kategórie v plávaní, všeobecné a špeciálne zásady 
rozvoja kondičných a koordinačných schopností v detskom veku, ranná špecializácia, zásady zaťaženia 
detí a mládeže 

b) Úloha motorických testov v športovej príprave plavcov 
motorické testy na suchu, vo vode, v jednotlivých etapách športovej prípravy 

 
13. a) Výskumy vo Vedách o športe s konkrétnym prínosom pre rozvoj praxe v plávaní 

v športovej edukológii, kinantropológii, niektoré porovnania vo svete na Slovensku 
b) Ročný tréningový cyklus v základnej a špeciálnej etape v plávaní 
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diferencie v zložkách športovej prípravy, charakteristika období, cyklov, zmeny a princípy zaťaženia, 
zameranie makro, mezo, mikrocyklov 

 
14. a) Technická príprava 

etapy technickej prípravy, kinematicko-dynamické charakteristiky techniky v plávaní, pohybový návyk, 
dynamický stereotyp, metódy učenia sa techniky, kontrola techniky, aktuálne zmeny v technike 
plávania 

b) Riadenie a plánovanie tréningového procesu v plávaní 
projekčná činnosť, plánovacia, realizačná inovačná fáza, druhy plánov ich charakteristika 

 
15. a) Tréningové zaťaženie 

intenzita zaťaženia ako faktor plaveckej špecializácie. (Charakteristika zaťaženia, vonkajšie, vnútorné , 
jeho prvky 

b) Vývoj a technika striedavých plaveckých spôsobov 
zmeny v technike a v pravidlách spôsobov, kinematicko-dynamická štruktúra techniky, väzba na 
kondičné a koordinačné schopnosti, zapájanie svalových skupín, technika štartov, obrátok 

 
16. a) Evidencia a vyhodnocovanie tréningového procesu 

všeobecné, špeciálne tréningové ukazovatele ich funkcia pri plánovaní, dynamika výkonnosti 
b) Vývoj a technika striedavých plaveckých spôsobov 

zmeny v technike a v pravidlách spôsobov, kinematicko-dynamická štruktúra techniky, väzba na 
kondičné a koordinačné schopnosti, zapájanie svalových skupín, technika štartov a obrátok 

 
17. a) Etapa základného tréningu v dlhodobej koncepcii športovej prípravy v plávaní 

charakteristika zložiek športovej prípravy z hľadiska veku, špecifiká rozvoja kondičných schopností a 
zaťaženia 

b) Plánovanie a evidencia plaveckej prípravy 
druhy plánov ich obsah, všeobecné a špeciálne tréningové ukazovatele, ich dynamika, kontrola 
trénovanosti 

 
18. a) Plávanie detí so zdravotnými a špecifickými potrebami 

medzinárodné súťaže mentálne a telesne postihnutých, osobitosti nácviku a zdokonaľovania techniky 
plávania, zložky športovej prípravy, riadenie prípravy 

b) Rozvoj vytrvalostných schopností vo vode 
zóny intenzity vytrvalostného zaťaženia, metódy, prostriedky, zaradenie v cykloch prípravy, kontrola 
vnútorného a vonkajšieho zaťaženia 

 
19. a) Kondičné a zdravotné aspekty pohybových aktivít vo vode 

aquafitness rozdelenie, aspekty programov, tvorba hodiny vo vode, Kruelova rovnica, regeneračné, 
rekondičné a rehabilitačné aspekty PA vo vode, Halliwickova metóda 

b) Etapa špecializovaného športového tréningu v plávaní 
zmeny v intenzite zaťaženia, zmeny v aplikácii tréningových metód, rozvoj kondičných schopností vo 
vzťahu k plaveckej špecializácii, význam psychologickej prípravy 

 
20. a) Metódy intervalového zaťaženia v plaveckej príprave 

princípy a prvky intervalového zaťaženia, diferencie z hľadiska rozvoja kondičných schopností, rozdiely 
v skladbe obsahu intervalového zaťaženia šprintéra a vytrvalca 

b) Psychologická príprava plavca 
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modelovaný tréning, dlhodobá, strednodobá, krátkodobá psychologická príprava, prostriedky regulácie 
predštartových stavov 
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