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Příloha č. 1: Evidenční list

Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta
M. D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1
Prohlášení žadatele o nahlédnutí do listinné podoby práce
Evidenční list
Jsem si vědom/a, že závěrečná práce je autorským dílem a že informace získané nahlédnutím
do zveřejněné práce nemohou být použity k výdělečným účelům, ani nemohou být vydávány
za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Byl/a jsem seznámen/a se skutečností, že si mohu pořizovat výpisy, opisy nebo
rozmnoženiny závěrečné práce, jsem však povinen/povinna s nimi nakládat jako
s autorským dílem a zachovávat pravidla uvedená v předchozím odstavci tohoto prohlášení.

Příloha č. 2: Test plavecké úrovně z hlediska základních plaveckých
dovedností
1. Potopení hlavy
potopení hlavy provedené zvolna podřepem, výdrž – počítat zvolna do pěti
potopení hlavy provedené rychle, bez výdrže
neúplné potopení hlavy pod vodou (oči nebo uši zůstávají nad vodou)
2. Otevření očí pod vodou (kontrola pod vodou)
při potopení očí a rozeznání počtu ukázaných prstů ruky
rychlé otevření očí, chybná odpověď
potopení bez zrakové kontroly
3. Výdech do vody
prohloubený úplný výdech, provedení zvolna
výdech do vody proveden rychle
pouze částečný výdech
4. Hvězdice v poloze na prsou
cvičení provedené zvolna, výdrž, počítat zvolna do pěti
cvičení bylo provedené bez výdrže
cvičení nebylo správně nebo vůbec provedené
5. Hvězdice v poloze na zádech
cvičení provedené zvolna, výdrž – počítat zvolna do pěti
cvičení bylo provedené bez výdrže
cvičení nebylo správně nebo vůbec provedené
6. Kotoul ve vodě
proveden překot vpřed, úplné přetočení podél příčné osy, zvolna
proveden překot vpřed s drobnými nedostatky
provedeno neúplné přetočení
7. Výlov 2 předmětů z hloubky 2 m
výlov 2 předmětů
výlov pouze 1 předmětu
výlov nebyl úspěšný
8. Pád (skok) do vody z plaveckého startovního bloku
pád (skok) z podřepu střemhlav („po hlavě“)
pád (skok) z podřepu „po nohách“
vstup do vody nebyl proveden z podřepu skokem nebo pádem
9. Vznášení se ve vodě (floating)
výdrž ve floatingu více než 1 minutu
výdrž ve floatingu více než 30 sekund
výdrž ve floatingu méně než 30 sekund
10. Splývání
odraz od stěny bazénu a splývání více než 5 m
odraz od stěny bazénu a splývání více než 2 m
odraz od stěny a splývání bez výdrže
Hodnocení
Velmi dobré zvládnutí základních plaveckých dovedností
Pokročilý začátečník
Úplný začátečník

3 body
2 body
1 bod
.
3 body
2 body
1 bod
3 body
2 body
1 bod
3 body
2 body
1 bod
3 body
2 body
1 bod
3 body
2 body
1 bod
3 body
2 body
1 bod
3 body
2 body
1 bod
3 body
2 body
1 bod
3 body
2 body
1 bod
25-30 bodů
16-24 bodů
méně než 16 bodů

Příloha č. 3: Dotazník pro zjištění charakteru temperamentu žáků
1) Jak často se nudíš?
A - Málokdy se nudím.
B - Snadno se začnu nudit, nudím se často.
2) Máš rád/a dobrodružství?
A - Ne, vyhýbám se mu.
B - Ano, dobrodružství mám moc rád/a.
3) Máš rád/a být občas sám/sama ?
A - Někdy chci být sám/sama, chci mít chvíli klid pro sebe.
B - Nemám rád/a samotu, je to nudné.
4) Kolik přátel potřebuješ?
A - Jsem rád/a, mám-li několik málo blízkých přátel.
B - Mám rád/a, mám-li kolem sebe hodně přátel.
5) Spisovatel/spisovatelka, nebo prodavač/prodavačka?
A - Raději bych byl/a spisovatelem/spisovatelkou, než být
prodavačem/prodavačkou.
B - Raději bych byl/a prodavačem/prodavačkou, než být
spisovatelem/spisovatelkou.
6) Necháš se přemluvit k nebezpečným činům?
A - Asi bych se nenechal/a přemluvit k nebezpečnému činu.
B - Často se nechám přemluvit k něčemu nebezpečnému.
7) Jaký je tvůj názor na aprílové žerty?
A - Myslím si, že aprílové žerty jsou hloupé.
B - Myslím si, že aprílové žertování je prima legrace.
8) Když vám zadá paní učitelka skupinovou práci, chopíš se slova ve skupině
a práci spíše řídíš, nebo jen posloucháš a pomáháš?
A - Spíše poslouchám své kamarády, práci neřídím.
B - Rád/a se chopím slova a práci řídím.
9) Pohybuješ se rád/a ve velké skupině lidí?
A - Ne, nemám rád/a velké skupiny lidí.
B - Ano, nevadí mi to. Mám rád/a velké skupiny lidí.
10) Tancuješ rád/a?
A - Nerad/a tančím.

B - Tančím rád/a.
11) Seznamuješ se rád/a s novými kamarády?
A - Nerad/a se seznamuji s novými kamarády.
B - Rád/a se seznamuji a poznávám nové kamarády.
12) Sděluji rád/a ostatním své nápady?
A - Radši si své nápady nechávám pro sebe a nemluvím o nich.
B - Rád/a sděluji ostatním své nápady a mluvím o nich.
13) Máš rád/a vtipné seriály?
A - Nikdy se nedívám na komediální seriály.
B - Myslím si, že komediální seriály jsou legrační.
14) Jsi rád/a, když jsi středem pozornosti?
A - Jsem rád/a, když mohu spíše ostatní poslouchat a nejsem středem pozornosti.
B - Mám rád, když mě ostatní kamarádi poslouchají a mohu být středem pozornosti.
15) Jsi spíše tichý/á, nebo výřečný/á?
A - Jsem spíše tichý člověk.
B - Jsem výřečný/á, rád si povídám.

Příloha č. 4: Dotazník pro učitele ke zjištění sociokulturního zázemí žáků
1.

Spolupráce s rodinou

OS= Rodiče se školou spolupracují podle nastavených pravidel a motivují k takové
spolupráci i své dítě. Docházejí na třídní schůzky, dítě pravidelně kontrolují, omlouvají
absenci, zajišťují adekvátní domácí přípravu žáka. Žák má obvykle splněné domácí úkoly
v souladu s požadavky učitele, má potřebné pomůcky, učebnice a sešity podle svého
rozvrhu. Rodiče chápou domácí přípravu jako důležitou podporu úspěchu dítěte ve škole.
S1= Nižší kvalita spolupráce rodičů se školou (např. častěji nenosí vypracované úkoly,
rodiče nezajišťují kvalitní domácí přípravu, neinformují se o prospěchu žáka, nezajímají se
o drobné kázeňské potíže svého dítěte apod.). Důvody mohou, ale nemusí mít objektivně
pochopitelnou příčinu (časové vytížení, nízké výchovně-vzdělávací kompetence jinak
pečujících rodičů, vztahové problémy mezi rodiči, dlouhodobá nemoc rodiče apod.). Při
motivaci školou jsou rodiče ochotni ke spolupráci, ale většinou s krátkodobým dopadem,
protože si se situací sami poradit neumějí. Na řešení závažnějších potíží dítěte rodiče mají
zájem a vždy se na nich v rámci svých možností podílejí.
S2= Nízká kvalita spolupráce, žák pravidelně nepřipraven, krytí absencí ze strany rodičů,
nedostatečná podpora žáka rodinou, formální řešení kázeňských problémů. U žáka hrozí
významný propad ve školních výsledcích nebo v chování a to prokazatelně právě z důvodu
nedostatečné podpory žáka rodinou. Rodina je však ochotná přijmout školou nabízená
alternativní řešení situace, nebo alespoň nepodniká kroky proti nim.
S3= Rodiče neposkytují pomoc v oblasti přípravy na výuku, nespolupracují, nejeví zájem
o řešení, negují nabízená opatření ze strany školy.
2.

Absence ve výuce

OS= Žákova docházka je bezproblémová, absence ve výuce z relevantních příčin vždy
omluvena.
S1=Vysoký počet hodin omluvené absence, ojedinělá neomluvená absence (do 10 hodin za
pololetí), rodina na řešení důsledků absence spolupracuje. Absence žáka ve škole negativně
ovlivňují školní výsledky, ale při intenzivnější spolupráci je žák schopen postupně pracovat
přibližně v souladu se svými předpoklady.

S2= Vysoký počet hodin omluvené absence, neomluvená absence (10 až 20 hodin za
pololetí), která je prokazatelně jednou z příčin závažnějších výukových obtíží v alespoň
jednom vyučovacím předmětu nebo je zdrojem adaptačních nebo kázeňských problémů
žáka. Rodina pouze přijímá řešení nabízená školou, není schopná nebo ochotná zajistit
přiměřené řešení situace.
S3= Vysoké počty omluvených a neomluvených hodin (nad 20 hodin za pololetí), rodina se
školou nespolupracuje. Absence ve výuce zásadně negativně ovlivňuje žákovy studijní
výsledky ve více než dvou předmětech nebo jeho začlenění do skupiny vrstevníků ve třídě.
3.

Omezení ve výuce z důvodu kulturní odlišnosti

OS= Žák se účastní veškerých vzdělávacích aktivit. Nejeví známky výrazně zvýšené
nepohody v souvislosti s kulturně citlivými tématy v rámci probíraného učiva ve škole.
S1= Žák v souvislosti s některými tématy výuky vyžaduje z důvodu kulturních
a náboženských specifik omezení účasti na některých aktivitách v rámci výuky (např. při
probírání tématu zodpovědného sexuálního chování v rámci výchovy ke zdraví apod.) nebo
odlišnou činnost (např. v rámci výtvarné výchovy vyloučení námětu lidské postavy apod.).
S2= Žák se nezúčastňuje výuky jednoho předmětu (například z náboženských důvodů). Je
nutné zajistit náhradní činnost a dohled během výuky tohoto předmětu (např. umístěním
žáka do jiné třídy či povolení samostudia v knihovně apod.).
S3= Žák se z důvodu kulturních či náboženských specifik neúčastní výuky více než jednoho
předmětu.
4.

Vztah k autoritě

OS= Žák respektuje autoritu, plní zadané úkoly, případný nesouhlas formuluje adekvátně
svému věku a situaci, ke konfliktům dochází jen sporadicky a souvisí s přirozenými projevy
dospívání.
S1= Vzdor, nekázeň, odmítání plnění zadaných úkolů, ve třídě působí rušivě, konflikty
s pedagogem však závažně nepřerůstají v závažnější problémy. Mohou souviset
se specifickým sociokulturním zázemím žáka, s nedůvěrou k danému pedagogovi,
s nezvládnutím míry zátěže v konkrétní situaci apod.
S2= Opakovaně nerespektuje autoritu pedagoga, časté konflikty, odmítání plnění úkolů bez
prvků agrese, žák narušuje atmosféru ve třídě. Konflikty jsou zpravidla výraznější

u některých pedagogů či v určitých situacích. V nezátěžových situacích je žák schopen
autoritu některých dospělých ve škole akceptovat bez větších problémů.
S3= Dlouhodobé vymezení proti autoritě, odmítá plnit zadané úkoly, konflikty časté
a závažné, prvky slovní a fyzické agrese, zásadně narušuje výuku i bezpečnost.

