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Abstrakt

Název:

Klasifikace v paralympijském sportu se zaměřením na stolní tenis hráčů
s tělesným postižením

Cíle:

Cílem této práce je vytvořit pomocí rešerše ucelený text, který se zabývá
problematikou klasifikace v paralympijském sportu se zaměřením na stolní
tenis hráčů s tělesným postižením

Metody: Práce využívá kvalitativní výzkumné metody. Je založena na analýze
a syntéze dostupných zdrojů z odborné literatury, podkladů klíčových
organizací a konzultací s odborníky.

Výsledky: Byl vytvořen ucelený text k tématu klasifikace v paralympijském stolním
tenisu hráčů s tělesným postižením. Práce může pomoci národním
klasifikátorům stolního tenisu hráčů s tělesným postižením při klasifikování
hráčů. V budoucnu je třeba realizovat výzkum v této oblasti tak, aby byla
klasifikace skutečně založená na vědeckých důkazech.

Klíčová slova: zdravotní postižení, hodnocení, paralympijské hry, klasifikátor,
sportovní třídy, způsobilost

Abstract

Title:

Paralympic classification in table tennis players with physical
impairments

Objectives:

The aim of this work is to create systematic text by literary research
follow up issue about classification in paralympic sport with focusing on
table tennis players with physical impairments.

Methods:

In this thesis we used qualitative research methods. It is based on the
analysis and synthesis of available literature resources, key organizations,
and expert consultations.

Results:

A comprehensive text about issue of classification in the paralympic
table tennis of physically disabled players was created. This work can
help national table tennis classifiers of physically disabled players to
classify players. In the future, research in this area needs to be carried
a way that the classification is truly based on scientific evidence.

Keywords: health impairment, evaluation, paralympic games, classifier, sport classes,
eligibility
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Seznam použitých zkratek
APA – Aplikované pohybové aktivity
C – Confirmed
C5-C6 – 5.-6. krční obratel
C7 – 7. krční obratel
CNC – Classification Not Completed
CP-ISRA – Cerebral Palsy-International Sport and Recreation Association
ČP – Český pohár
ČSTPS – Český svaz tělesně postižených sportovců
ČSTV – Československý svaz tělesné výchovy
DMO – Dětská mozková obrna
ETTU – European Table Tennis Union
FRD – Review with a Fixed Review Date
ICF – International Classification of Functioning, Disability and Health
ICIDH – International Classification of Impairments, Disabilities, and Handicaps
IPC – International Paralympic Committee
ISOD – International Sports Organization for the Disabled
ITTF – International Table Tennis Federation
ITTF-PTT – International Table Tennis Federation-Para Table Tennis
KH – Klub handicapovaných
L1-S1 – 1. bederní až 1. křížový obratel
LOH – Letní Olympijské hry
LPH – Letní Paralympijské hry
MČR – Mistrovství České republiky
ME – Mistrovství Evropy
MMT – Manual Muscle Testing
MOV – Mezinárodní olympijský výbor
MS – Mistrovství světa
N – New
NE – Sport Class Not Eligible
OA – Observation Assessment
OP VVV – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
PH – Paralympijské hry
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PŠD – Paralympijský školní den
PTT – Para Table Tennis
R – Review
ROM – Range of Movement
SK – Sportovní klub
SKV – Sportovní klub vozíčkářů
SKVZR – Sportovní klub vozíčkářů západočeského regionu
T51-T54 – Klasifikační třídy pro atlety závodící na dráze se speciálními vozíky
Th1-Th7 – 1.-7. hrudní obratel
Th8 – 8. hrudní obratel
Th8-S4 – 8. hrudní obratel až 4. křížový obratel
TJ – Tělovýchovná jednota
TJ ZPS – Tělovýchovná jednota zdravotně postižených sportovců
TT1-TT10 – Klasifikační třídy ve stolním tenisu hráčů s tělesným postižením
TT1-TT5 – Hráči na vozíku
TT6-TT10 – Hráči stojící
TVSM – Tělesná výchova a sport mládeže
UK FTVS – Univerzita Karlova; Fakulta tělesné výchovy a sportu
WHO – World Health Organisation
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1 Úvod
V průběhu posledních několika měsíců v reprezentaci ve stolním tenisu hráčů
s tělesným postižením vnímám potřebu věnovat se tomuto sportu nejen z pozice hráče,
ale také z dalších pozic, které se s tímto sportem pojí. To je jeden z hlavních důvodů,
proč jsem si k sepsání diplomové práce vybral téma klasifikace v paralympijském
sportu. Po dobu 8 let, co v reprezentaci působím a od 1.1.2019 také jako vedoucího
reprezentace a realizačního týmu stolních tenistů s tělesným postižením v Českém svazu
tělesně postižených sportovců (ČSTPS), mám ke zvolenému tématu velmi blízko.
V České republice, respektive v českém jazyce v podstatě neexistuje žádná
literatura ke zvolenému tématu diplomové práce. Od bakalářského studia se proto
snažím touto problematikou zabývat a odbornou literaturu vytvářet, publikovat
a prezentovat, a také se aktivně podílet na pořádání akcí v souvislosti s paralympismem
a propagovat stolní tenis hráčů s tělesným postižením.
K sepsání této práce výrazně pomohl fakt, že díky reprezentaci lze snadněji
oslovit odborníky na národní i mezinárodní úrovni. Konzultovali jsme s jediným
národním klasifikátor (bývalý mezinárodní klasifikátor), s mezinárodním klasifikátorem
(bývalý hlavní mezinárodní klasifikátor), s hlavním mezinárodním klasifikátorem a také
s hlavním manažerem celé sekce Para Table Tennis (PTT).
Hlavním cílem této práce je vytvořit pomocí rešerše ucelený text, který se zabývá
problematikou klasifikace v paralympijském sportu se zaměřením na stolní tenis hráčů
s tělesným postižením. Dalším cílem je vytvořit podpůrný materiál pro národní
klasifikátory stolního tenisu hráčů s tělesným postižením.
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2 Současný stav dostupné literatury
2.1 Úvod
V České republice, respektive v českém jazyce v podstatě neexistuje žádná
literatura ke zvolenému tématu diplomové práce. Od bakalářského studia se proto
snažím touto problematikou zabývat a odbornou literaturu vytvářet, publikovat
a prezentovat, a také se aktivně podílet na pořádání akcí v souvislosti s paralympismem
a propagovat stolní tenis hráčů s tělesným postižením. Výsledkem je např. bakalářská
práce zabývající se motivací a aktuálními psychickými stavy u stolních tenistů (Půlpán
D., 2017a), prezentace této bakalářské práce na České národní konferenci aplikovaných
pohybových aktivit v Olomouci (Půlpán D. et al., 2017b), nebo články v odborných
časopisech Tělesná výchova a sport mládeže ((Půlpán D. et al. (I. část), 2018, Půlpán D.
et al. (II. část), 2018)). K propagaci stolního tenisu hráčů s tělesným postižením dále
přispívá i účast na akcích, např. „UK FTVS žije paralympiádou v Pchjongjangu“, která
se konala 15.3. 2018 v rámci Operačního programu Výzkumu, vývoje a vzdělávání (OP
VVV) - Pohyb pro inkluzi (reg. č.: CZ. 02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004664). O důležitosti
rozvoje výzkumu a praxe založených na vědeckých důkazech v oblasti aplikovaných
pohybových aktivit (APA) píše např. Hutzler (2011).
Pro tuto práci bylo třeba čerpat jak ze zahraniční odborné literatury, tak např.
z rozhovorů, e-mailových korespondencí, webových stránek a historických dokumentů,
do kterých jsem měl možnost nahlédnout v archivu ČSTPS. Neméně důležité byly také
vlastní, více než 8leté, zkušenosti z prostředí stolního tenisu hráčů s tělesným
postižením.
Literatura k tématu je dostupná zpravidla jen v angličtině, a to jak odborná
literatura, tak dokumenty o klasifikaci sepsané v anglickém originálu podle
International Paralympic Committee (IPC). Vytváření klasifikačních dokumentů
zaměřených na stolní tenis hráčů s tělesným postižením má v kompetenci PTT, která
spadá pod International Table Tennis Federation (ITTF). Nezbytné materiály pro
sepsání této práce mi přes e-mailovou korespondenci poskytl také hlavní PTT manažer
Pablo Peréz (Peréz, 2018a). V archivu ČSTPS se mi podařilo dohledat archaické
materiály v českém jazyce zaměřené na klasifikaci stolního tenisu hráčů s tělesným
postižením ze 60. a 70. let minulého století, včetně materiálů anglického originálu z 80.
12

let. Dále jsem problematiku konzultoval s mezinárodním klasifikátorem zaměřeným na
PTT, panem doktorem Jurajem Štefákem, který mimo jiné po dobu 8 let působil ve
funkci hlavního klasifikátora PTT. Také jsme se sešli s panem profesorem Yvesem
Vanlandevijckem, který působí na Katholiek Universiteit Leuven a je jedním
z největších odborníků na výzkum v paralympijském hnutí.
V České republice v současné době existuje pouze jediný národní klasifikátor ve
stolním tenisu hráčů s tělesným postižením, který byl v minulosti i mezinárodním
klasifikátorem a který byl vedoucím diplomové práce s názvem: Metodika zdravotní
klasifikace tělesně postižených stolních tenistů (Sedláček, 2005). S ním jsem
problematiku konzultoval. Autor uvedené diplomové práce aktuálně přebírá pozici jako
jediného národního klasifikátora a střídá tak na pozici svého vedoucího diplomové
práce.
Jak již bylo zmíněno, materiály ke klasifikování v českém jazyce mimo
archaických materiálů z minulého století a výše uvedené (14 let staré) diplomové práce,
neexistují, tudíž se domnívám, že tato práce může být přínosná a jedinečná. Dále lze
tuto práci nazvat jakousi pilotní studií, protože mám v plánu v dané problematice
pokračovat i v doktorském studiu. Spolupracuji se současným hlavním klasifikátorem
PTT, panem doktorem Shengem Wu z National Taiwan University of Sport. Jak je
uvedeno v kapitole níže (2.2 Odborná literatura), napříč spektrem různých
paralympijských sportů již existují výzkumy. O PTT, konkrétně o hráčích stolního
tenisu s tělesným postižením, se podařilo systematickou rešerší na Web of Science
dohledat pouze 6 odborných článků, nicméně žádný z nich se nezabývá problematikou
klasifikace. Právě z tohoto důvodů probíhá výzkum vedený panem doktorem Shengem
Wu na National Taiwan University of Sport, kterého jsme oslovili a domluvili
spolupráci včetně tříměsíční zahraniční stáže ve druhém ročníku případného
doktorského studia.

2.2 Odborná literatura
Kondrič et al. (2010) ve své studii uvádí počet zadaných klíčových slov přímo
souvisejících se stolním tenisem ve sledovaném období studie. Nicméně se zde
neobjevuje žádné klíčové slovo, které by souviselo s PTT. Faber et al. (2018)
v úvodníku, který mapuje aktuální dění z oblasti vědy a výzkumu ve stolním tenisu
uvádí, že od roku 2016 do 2018 bylo odbornému časopisu Journal of Sports Sciences
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předloženo více než 60 dokumentů od badatelů z celého světa, kteří zkoumali nějakou
problematiku související se stolním tenisem. Nicméně k publikování bylo přijato pouze
17 z nich.
Dále uvádím cca 50 vědeckých článků, které vyšly v impaktovaných časopisech
a s naším tématem úzce souvisí a poukazují na to, v jakých paralympijských sportech již
výzkumy ohledně klasifikace proběhly. 3.11.2018 jsem na Web of Science zadal slovní
spojení: Paralympic Classification a zobrazilo se 155 výsledků hledání. Několik desítek
těchto odborných článků cituji v této diplomové práci.
Nejprve se zaměříme na vědecké články zabývající se klasifikací v různých
směrech včetně souvisejících témat. Chronologický výčet autorů a jejich prací
umožňuje vhled do toho, jak se problematika postupně vyvíjela.
Odborné články k tématu se v literatuře začínají spíše ojediněle vyskytovat v 90.
letech minulého století. Bailey (1994) se například zmiňuje o pojmech typologie
a taxonomie a také se zaměřuje na představení klasifikačních technik. Sherrill (1999) se
ve své práci zabývá paralympijským sportem a teorií klasifikace. Tweedy (2002)
zasvěcuje odbornou veřejnost do problematiky sjednocení klasifikace v paralympijském
sportu, popisuje biomechanické důsledky postižení na sportovní výkon (Tweedy, 2003).
Vanlandewijck (2006) poukazuje na potřebu vědeckých poznatků v paralympijském
hnutí, což později potvrzují i Thompson et al. (2013). Fujisawa et al. (2006) publikují
nový klinický test na posuzování stability. Wilson (2009) zmiňuje vliv Mezinárodní
klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (International Classification of
Functioning, Disability and Health - ICF) na klasifikaci v paralympijských sportech.
Beekhuizen et al. (2009) zkoumá spolehlivost při provádění šestiúhelníkového
obratnostního testu. Mills et al. (2011) publikovali studii, v níž upozornil na potřebu
hodnotit u paralympijských sportovců s poraněním míchy také autonomní funkce. Busse
et al. (2012) se mimo jiné zabývá způsobilostí účastnit se paralympijských sportů.
Burkett (2012) nastiňuje problematiku klasifikace v zimních paralympijských sportech.
Braye et al. (2013) se zabývají „posílením rovnosti“ mezi závodníky na
paralympijských hrách. Dále Tweedy et al. (2014) uvádí základní principy klasifikace
včetně klasifikačních metod a aktualizuje dostupný výzkum v této oblasti. Beckman et
al. (2014) také informuje o nové testové baterii pro měření svalové síly pro účely
paralympijské klasifikace. Beckman et al. (2016) publikoval jakýsi úvodník ke
klasifikaci v časopise Palaestra. Connick et al. (2016) uvádějí vývoj testů pro zhoršenou
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koordinaci pro testování v paralympijské klasifikaci. Tweedy et al. (2016) znovu
upozorňují na potřebný výzkum nutný k vývoji klasifikačních systémů napříč všemi
paralympijskými sporty. Beckman et al. (2017) obecně zkoumá posuzování svalové síly
pro účely klasifikace v paralympijském sportu. Vilanova-Periz et al. (2017) ve své
studii zveřejňují základy pro národní klasifikační strategii v paralympijském sportu ve
Španělsku. Van der Slikke et al. (2018) se zabývají budoucností klasifikace ve sportech
na vozíku. Tweedy et al. (2018) publikují práci ohledně aplikování vědeckých principů
ke zlepšení paralympijské klasifikace v současnosti i v budoucnu.
Navazujeme uvedením 6 publikací, které souvisí s PTT, konkrétně se stolním
tenisem hráčů s tělesným postižením. V databázi Web of Science jsme 29.10.2018
zadali klíčové sousloví: Table Tennis, které nám vyselektovalo 977 výsledků hledání.
Z těchto 977 publikací pouze 6 souviselo se stolním tenisem hráčů s tělesným
postižením. Jejich zaměření je uvedeno chronologicky.
Taktak (1997) ve své studii představil možné modifikace pro hráče, kteří mají
problém s úchopem pálky. Nagel-Albustin et al. (2008) publikoval článek s titulem:
Table Tennis for the Disabled, kde se zabýval tématem pouze z obecného hlediska. Jing
(2012) informoval o tom, jaký je stav stolního tenisu hráčů s tělesným postižením
v Číně. Byung-Chun et al. (2016) ve své pilotní studii uvedli typická poranění v oblasti
ramene u stolních tenistů s tělesným postižením na vozíku. Da Silva et al. (2017) zase
na sportovním vědeckém kongresu v Düsseldorfu prezentovali analýzy doby trvání
utkání u hráčů stolního tenisu s tělesným postižením v několika kategoriích postižení
a vzájemně je komparovali. Lim et al. (2018) pak v loňském roce prezentoval aplikaci
na trénování psychologických dovedností pro stolní tenisty s tělesným postižením na
vozíku. Výzkumu se zúčastnili hráči národního týmu Koreje.
Následuje výčet některých studií o klasifikaci v dalších paralympijských sportech.
Nejvíce je v publikacích zastoupena atletika, plavání a týmové sporty vozíčkářů.
Co se týká atletických disciplín, například Beckman (2009) se zabývá klasifikací
v běžeckých disciplínách. Vanlandewijck et al. (2010) publikují práci o dopadu
oslabené svalové síly v oblasti trupu na možnosti pohánění vozíku horními končetinami
(2010) a zkoumají efekt svalové síly v oblasti trupu na start atletických závodníků na
vozíku (2011). Nolan et al. (2011) se zabývají tím, zda je délka protézy místo chybějící
části dolní končetiny výhodou pro elitní dálkaře po transtibiální amputaci. Frossard
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(2012) vyhodnocuje rozptyl výkonnosti atletů na vozíku, kteří soutěží ve vrhačských
disciplínách za účelem vytvoření lepšího klasifikačního systému. Connick et al. (2018)
analyzuje novou izometrickou metodu pro měření svalové síly pro validní klasifikační
strukturu založenou na důkazech pro atlety v běžeckých disciplínách závodících na
vozíku.
Oh et al. (2012) uvádí aspekty klasifikace v plavání, konkrétně z PH konaných
v Londýně 2012. Evershed (2012) se zmiňuje o tom, že sportovní technologie slouží
k objektivnímu posuzování při klasifikaci v plavání. Hogarth (2018) pak uvádí novou
testovou baterii na testování svalové síly v plavání.
Vanlandewijck et al. (2003) popisují proporcionalitu v klasifikaci hráčů
basketbalu na vozíku. Altmann et al. (2014) informují o zlepšení klasifikačního systému
hráčů rugby na vozíku. Cámara et al. (2013) analyzují charakteristiku doskoků
u elitních hráčů fotbalu s mozkovou obrnou. Cavedon et al. (2014) a jeho kinematická
analýza podání v tenisu hráčů na vozíku, vyzývá ke zlepšení klasifikačního systému
v tenise hráčů na vozíku. Pernot et al. (2011) se zabývají validitou jednoho
z klasifikačních testů využívaného v severském lyžování určeného pro klasifikování
závodníků na vozíku. Reina et al. (2013) se zmiňují o vztahu mezi výkonností
a klasifikací u závodníků ve slalomu na vozíku. Stoter et al. (2017) pak prezentují
počáteční kroky ke klasifikaci založené na vědeckých důkazech v para golfu.
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3 Cíle, úkoly a metodika práce
Cílem práce je prozkoumat, utřídit a popsat problematiku stolního tenisu obecně
a stolního tenisu hráčů s tělesným postižením, včetně paralympijské úrovně.
Pro kontext práce je třeba objasnit termín tělesné postižení, včetně pojmů
příbuzných, a také popsat formy tělesného postižení, které se nejčastěji vyskytují
u hráčů stolního tenisu tělesně postižených. Stěžejními částmi práce jsou pak
podkapitoly 4.5 Klasifikace, 4.6 Klasifikace v paralympijském sportu a 4.7 Klasifikace
ve stolním tenisu hráčů s tělesným postižením.
Úkoly práce:
1. nashromáždit co nejvíce informací týkajících se dané problematiky
a. provést literární rešerši na základě klíčových slov
b. prostudovat podklady klíčových organizací (IPC, ITTF, ČSTPS)
c. konzultovat informace s předními odborníky z českého para sportu
i paralympijského sportu na mezinárodní úrovni
2. analyzovat získané informace
3. utřídit informace do logických celků
4. syntetizovat informace a popsat „state of the art“ dané problematiky
5. navrhnout postup dalšího výzkumu
Metoda
Hlavní metodou práce je metoda explanační. Jedná se o teoretický typ závěrečné
práce, který používá zejména analýzu a syntézu dostupných zdrojů. Autor kvalitativně
zkoumá dostupné texty z literární rešerše, podklady klíčových organizací a na základě
konzultací s předními odborníky a vlastní zkušenosti se snaží informace utřídit.
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4 Deskriptivně-analytická část práce
4.1 Stolní tenis
4.1.1 Charakteristika stolního tenisu
Stolní tenis spadá mezi sportovní síťové hry, kde se utkávají jednotlivci ve
dvouhrách nebo dvojice ve čtyřhrách. V této sportovní hře není přímý kontakt se
soupeřem. Cílem je dopravit míček pomocí pálky přes síť na polovinu soupeře tak, aby
mu vrácení činilo co největší potíže nebo tak, aby míček nevrátil vůbec (Schneeberger,
2011).
Stolní tenis patří mezi nejrychlejší sporty, po hráčích požaduje fyzickou
i psychickou kondici, skvělou techniku, a především dokonalou taktiku hry. Dále jsou
zde kladeny vysoké nároky na reakční rychlost, pohyblivost a koordinaci. Při rychlých
pohybech a výpadech je nedílnou součástí explozivní síla v horních i dolních
končetinách (Štiková, 2014). Ve stolním tenisu jsou proto nezbytné znalosti z oblasti
sportovního tréninku (Hýbner et al., 1999).

4.1.2 Vznik stolního tenisu
Počátky stolního tenisu ve světě se podle doložených zdrojů datují již před 2000
lety, kdy se v Japonsku hrála hra, kde se používaly pálky, míčky a stůl. Avšak stolní
tenis se ve svojí prapůvodní podobě objevil v Číně ještě dávno předtím. Co se týče
původních míčků, se kterými se hrálo, vyráběly se z kaučuku a několik takových míčků
se našlo v Hondurasu.
Počátky stolního tenisu v Evropě, jak ho již v dnešní podobě známe, vznikly
z pokusů přesunout tenis do uzavřených prostor. Stalo se tak přivezením společenské
hry z Číny do Velké Británie ke konci 19. století. 16. července 1891 byla hra
registrovaná pod názvem „Gossima“. Nejdříve hra vůbec nešla na odbyt, tak ji
přejmenovali na PING-PONG, kde zvuk „ping“ demonstroval odraz míčku od stolu
a „pong“ zvuk pergamenové pálky, která byla dutá. Zavedením celuloidového míčku se
v roce 1899 díky Jamesu W. Gibbovi stolní tenis stává sportovní hrou, a tak se stal
populární nejen ve Velké Británii a její rozmach dosáhl i dál do Evropy a do Spojených
států amerických. Stůl na stolní tenis se mohl postavit takřka kdekoliv, a to se stalo jeho
velkou výhodou, dále také nižší náklady na provozování tohoto sportu, například oproti
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tenisu, který byl v této době sportem/zábavou spíše pro movitější vrstvy obyvatelstva.
Postupem času se stolní tenis rozvinul ve sport, který se hraje téměř ve všech státech na
světě (Slobodzian, 2015, Stolní tenis [online], Štiková, 2014).

4.1.3 Historie stolního tenisu
Jak uvádí Hýbner et al. (1999), za přítomnosti devíti klubů byl 18. března 1925
v Praze založen Ústřední výbor ping-pongový, který se v říjnu 1925 přejmenoval na
Československou tabletenisovou asociaci, přičemž v lednu 1926 se Československo
stalo jednou ze šesti zemí, které založily ITTF.
ITTF vznikla v roce 1926 v Berlíně, a kromě Československa se zakládajícími
státy staly Německo, Maďarsko, Rakousko, Anglie a Švédsko. Ve stejném roce se také
konal turnaj, který se v historických tabulkách uvádí jako první mistrovství světa. Na
tomto turnaji veškeré zlaté medaile v kategoriích, které se hrály, a sice dvouhra mužů,
dvouhra žen, čtyřhra mužů, čtyřhra žen a mužská družstva, získalo Maďarsko, které
dalších 10 let bezkonkurenčně vládlo stolnímu tenisu. Viktor Barna byl maďarský stolní
tenista, který získal nejvíce medailí ze světových šampionátů a stal se tak
nejúspěšnějším stolním tenistou všech dob.
Další institucí je European Table Tennis Union (ETTU) založená v roce 1958
v Budapešti a Československo opět nechybělo a bylo mezi zakládajícími zeměmi.
Největší pocty se stolnímu tenisu dostalo, když jej Mezinárodní olympijský výbor
(MOV) v roce 1988 zařadil na program Letních Olympijských her (LOH) (Hýbner et
al., 1999, Stolní tenis [online], Štiková, 2014).

4.2 Stolní tenis hráčů s tělesným postižením
4.2.1 Stolní tenis hráčů s tělesným postižením ve světě
Možnost prvního kontaktu se stolním tenisem měli jedinci s tělesným postižením
ve Velké Británii, v malém městečku Stoke Mandeville v roce 1955. V místní
nemocnici si v létě v roce 1955 poprvé pacienti vyzkoušeli stolní tenis. Nicméně první
myšlenka uspořádat hry pro jedince s tělesným postižením vzešla od Ludwiga
Guttmanna již v roce 1948 právě ve Stoke Mandevillské nemocnici, které jsou známe
jako první Stoke Mandevillské hry. Avšak ve stejném roce 1948 byly v Československé
republice cca o 3 měsíce dříve, než ve Stoke Mandeville uspořádány první Kladrubské
hry pro osoby s tělesným postižením a stolní tenis byl jejich součástí. Na základě
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dostupných zdrojů tudíž můžeme označit rok 1948 jako rok, kdy se jedinci s tělesným
postižením poprvé dostali do kontaktu se stolním tenisem ve světě, respektive
v Československé republice.
Nicméně Stoke Mandeville je považováno za rodiště paralympijského hnutí jako
takového a Guttmann za „otce paralympismu“, protože z jeho popudu se v Římě v roce
1960 konaly první oficiální Lení Paralympijské hry (LPH) a stolní tenis opět nechyběl
(Reismüller et al., 2017, Vařeková et al., 2017). Kondrič M. (2012) uvádí, že stolní tenis
patří mezi pětici nejvíce rozšířených sportů na světě, a také je jeden z nejvíce
populárních raketových sportů mezi jedinci se specifickými potřebami.
V současné době (1.7.2018) je na světovém žebříčku vedeno ve všech
klasifikačních třídách ve stolním tenisu hráčů s tělesným postižením (TT1-TT10)
celkem 1155 hráčů, z toho 640 hráčů stojících1 (TT6-TT10) a 515 hráčů na vozíku
(TT1-TT5).
Tabulka č. 1: Rozdělení hráčů a jejich počet v TT1-TT10 k 1.7.2018

TT1:

50

TT2:

92

TT3: 147
TT4: 126
TT5: 100
TT6:

95

TT7: 144
TT8: 164
TT9: 113
TT10: 124
(ITTF Para Table Tennis Ranking Lists – as of 2018-07-01 [online])
V roce 2016, kdy vznikala bakalářská práce autora této DP (Půlpán D., 2017a), na
světovém žebříčku (1.12.2016) figurovalo v TT1-TT10 846 hráčů s tělesným
postižením; 448 hráčů v TT6-TT10 a 398 hráčů v TT1-TT5.

1

Hráči s tělesným postižením, kteří hrají ve stoje s protetickou pomůckou nebo bez a při hře nepoužívají
invalidní vozík.
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Tabulka č. 2: Rozdělení hráčů a jejich počet v TT1-TT10 k 1.12.2016

TT1: 39
TT2: 70
TT3: 110
TT4: 95
TT5: 84
TT6: 75
TT7: 98
TT8: 113
TT9: 78
TT10: 84
(ITTF Para Table Tennis Ranking Lists – as of 2016-12-01 [online])

4.2.2 Stolní tenis hráčů s tělesným postižením v České republice
4.2.2.1 Historie
V roce 1967 se konalo první mistrovství republiky, kterého se zúčastnilo 21 hráčů
a hrálo se bez rozdělení do jednotlivých klasifikačních tříd. Až na druhém mistrovství
republiky v roce 1968 se vytvořila jakási forma klasifikačních tříd a to: lehčí postižení,
střední postižení a nejtěžší postižení.
V roce 1977 již byly 4 klasifikační třídy: lehčí, střední, těžší a nejtěžší postižení.
Nicméně hned v následujícím roce 1978 se 4 třídy zredukovaly pouze na 2: lehčí a těžší
postižení. První mistrovství světa (MS) se konalo v roce 1982 a první mistrovství
Evropy (ME) v roce 1983, přičemž v roce 1983 byla sepsána první podrobná
klasifikace, která prošla schválením ITTF a od roku 1992 platí rozdělení současných
klasifikačních tříd TT1-TT10, kterými se Česká republika také řídí (Classification
Handbook Barcelona, 1992, Československý svaz tělesně a zrakově postižených
sportovců, 1991).
4.2.2.2 Současnost
Pro hráče s tělesným postižením existuje v současné době (2018) v České
republice několik oddílů, republikových turnajů i státní reprezentace. K dispozici jsou
4 webové stránky, které se stolnímu tenisu hráčů s tělesným postižením věnují. Jsou to:
www.stpara.cz (hráči na vozíku), www.caths.cz (hráči stojící), www.cstps.cz (hráči na
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vozíku/stojící) a www.pinec.eu (hráči stojící). Je třeba rozlišit, zda se jedná o hráče na
vozíku nebo o hráče stojící.
V České republice můžeme najít tyto oddíly, které zajišťují tréninky a turnaje pro
hráč na vozíku: Sportovní kluby (SK) Moravia Brno a SK Nové Město nad Metují,
Tělovýchovné jednoty (TJ) Sokol Lhůta a TJ Invaclub Loštice, Sportovní kluby
vozíčkářů (SKV) Nezlomeni Pardubice, SKV Praha, SKV Ostrava a SKV Otrokovice,
Sportovní

klub

vozíčkářů

západočeského

regionu

(SKVZR)

Cheb,

Klub

handicapovaných (KH) Euro-Club Handicap Jilemnice a ParaCENTRUM Fenix Brno.
Ročně se koná cca 8-10 turnajů a kalendář turnajů v roce 2018 je následující:
8 turnajů v rámci tzv. Českého poháru (ČP) (Hodonín, Mohelnice, Cheb, Plzeň,
Jilemnice, Praha, Ostrava a Pardubice), Mistrovství České republiky (MČR) jednotlivců
a MČR klubů ((ASTV – asociace stolního tenisu vozíčkářů [online], Půlpán et al., (II.
část), 2018)).
Pro nás je však podstatné zaměřit se na rozdělení hráčů do jednotlivých
klasifikačních tříd. Z rozhovoru s předsedou asociace stolního tenisu vozíčkářů, panem
Svatošem (2018) vyplynulo, že v rámci ČP se nerozlišují jednotlivé klasifikační třídy.
V podstatě jediným kritériem, aby se hráč ČP mohl zúčastnit je, aby při hře využíval
invalidní vozík. Nicméně na MČR již existuje rozdělení do jednotlivých klasifikačních
tříd v modifikované formě do dvou sloučených skupin; TT1-TT2 a TT3-TT5. Letošního
MČR (2018) se zúčastnilo 18 hráčů; 5 hráčů v TT1-TT2 a 13 hráčů v TT3-TT5.
Zajímavý je ovšem fakt, že turnajů v rámci ČP se během celého roku 2017 zúčastnilo
74 hráčů. Bohužel ale nejsme schopni říci, kolik z nich má zařazení do některé
z příslušných klasifikačních tříd a kolik hráčů zařazení vůbec nemá. A tak jediným
ukazatelem je výše zmiňované MČR s 18 hráči.
Pro hráče stojící existuje tzv. Liga bez bariér, ve které působí oddíly pro hráče
s tělesným postižením hrající ve stoje (Půlpán D., 2017a). V současné době je
evidováno šest oddílů, které se v roce 2018 do Ligy bez bariér přihlásily: TJ Labe
Kolín, TJ Slovan Svoboda Praha, TJ Jičín, Tělovýchovné jednoty zdravotně postižených
sportovců (TJ ZPS) Čechie Hradec Králové a TJ ZPS Sokol Lhůta a SK Janské Lázně.
Obdobně jako u hráčů na vozíku se ročně koná cca 8-10 turnajů, pro rok 2018
jsou to: 3 kola Ligy bez bariér, finále Ligy bez bariér, oblastní přebor jednotlivců
v Hradci Králové, oblastní přebor jednotlivců ve Svobodě nad Úpou, mezinárodní turnaj
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družstev v Hradci Králové, mezinárodní turnaj družstev (Středoevropský pohár)
v Janských Lázních a MČR jednotlivců.
Opět se zaměříme na rozdělení hráčů do jednotlivých klasifikačních tříd.
V případě hráčů stojících jsme schopni určit u každého evidovaného hráče na
republikovém žebříčku, jakou má přidělenou klasifikační třídu. Všechny hráče, kteří se
v průběhu roku 2017 zúčastnili některého z turnajů uvádíme v konečném republikovém
žebříčku za rok 2017 (viz tab. č. 3, str. 23-24), včetně jejich klasifikační třídy ((Stolní
tenis TP ČSTPS [online], Půlpán et al., (II. část), 2018)).
Tabulka č. 3: Konečný republikový žebříček za rok 2017

Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29. – 30.
29. – 30.
31.
32.
33.

Jméno
Procházka Radek
Cinibulk Miroslav
Budina Martin
Půlpán David
Líska Vladislav
Svoboda Michal
Soukup Jiří
Ježek Michal
Michal Jan
Čeřovský Petr
Němec Jaromír
Truc Petr
Zářecký Jan
Bureš Petr
Čech Pavel
Brunclík Marek
Havrda Vladimír
Hüttl Adolf
Palátka Daniel
Hlošek Tomáš
Matoušek Jaroslav
Matoušková Jolana
Šteflíček Jiří
Říha Vlastimil
Morávek Jiří
Rejthar Karel
Tesař Miloš
Rozsíval Oldřich
Sedláček Petr
Zhouf Miloslav
Kallmünzer Luboš
Kunart Petr
Hamara Tomáš

TT6-TT10
TT9
TT9
TT10
TT9
TT10
TT10
TT8
TT10
TT10
TT10
TT7
TT10
TT8
TT10
TT8
TT10
TT9
TT10
TT8
TT10
TT10
TT10
TT10
TT10
TT9
TT8
TT7
TT10
TT10
TT10
TT10
TT8
TT7
23

Body
2 370
2 330
2 120
2 110
2 040
2 040
1 670
1 640
1 600
1 530
1 370
1 320
1 240
1 160
1 060
830
760
750
720
670
660
580
580
460
440
380
300
260
240
240
210
200
170

34.
35. – 36.
35. – 36.
37.
38. – 42.
38. – 42.
38. – 42.
38. – 42.
38. – 42.

Homola Petr
Kožušník Milan
Jahoda Dušan
Dvořák Jaroslav
Malíková Jana
Dvořák Vladimír
Absolon Michal
Kugler Miroslav
Kohoutek Karel

TT8
TT9
TT9
TT7
TT10
TT7
TT10
TT8
TT7

130
100
100
60
0
0
0
0
0

(Stolní tenis TP ČSTPS [online] – http://www.pinec.eu/zapisy/4_zapis_STK_18.pdf)
Celkem jsme na konci roku 2017 registrovali 6 hráčů v TT7, 8 hráčů v TT8, 7
hráčů v TT9 a 21 hráčů v TT10.
4.2.2.3 Stolní tenis hráčů s tělesným postižením v praxi
Roubíček (2015) se zmiňuje o obecných výkonnostních úrovních ve stolním
tenisu; rekreační, masová, výkonnostní, vrcholová a státní reprezentace. Přibližně 90 %
hráčů s tělesným postižením v České republice spadá do rekreační a masové úrovně.
„Za masové soutěže považujeme soutěže rekreačního charakteru přístupné co
největšímu počtu účastníků, u nichž se nepředpokládá vyšší výkonnost podložená
soustavným tréninkem.“ (Hýbner et al., 1999, str. 5). Zbylých 10 % můžeme zařadit do
výkonnostní úrovně (do vrcholové pouze jednoho hráče) a do státní reprezentace.
Všichni současní reprezentanti trénují v oddílech pro intaktní stolní tenisty. Je to
pro ně z důvodu výkonnostní úrovně naprosto nezbytné, aby měli šanci konkurovat
špičkovým světovým hráčům. Slobodzian (2015) říká, že kdyby existovala kvalitní
práce s mladými stolními tenisty s tělesným postižením, tak by bylo třeba možné, aby se
Česká republika více přiblížila světové špičce, jako tomu bylo zhruba před 15-20 lety.
Ivan Karabec, český nejúspěšnější stolní tenista s tělesným postižením
v rozhovoru uvádí, že stolní tenis tělesně postižených je velice specifický a odlišný od
stolního tenisu hráčů bez postižení (Gális, 2017). Někdy dochází k situaci, kdy proti
sobě stojí (třeba i ze subjektivního pohledu) soupeři s různou mírou postižení a pak má
jeden z nich tendenci druhého litovat. Podobná situace může nastat, když proti sobě v
utkání nastoupí hráč s postižením a hráč bez postižení. Pro hráče s tělesným postižením
je často nezbytné na konkrétní údery stát v neobvyklém postavení a jejich údery jsou
tak nestandardní, což jsou faktory, které zhoršují možnost čtení hry.
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Také je zapotřebí informovat o tom, že i hráči s tělesným postižením jsou pouze a
jenom lidé, a i v této homogenní skupině existují neshody. Neznamená to, že si jedinci
se stejným tělesným postižením musí být automaticky tak blízcí, aby mezi nimi nebyly
žádné problémy. Např. Koukalová (2018) se vyjadřuje takto: „Když se sportovkyním ze
stejné země daří, nějak automaticky se předpokládá, že jsou kamarádky.“ (Koukalová,
2018, str. 200).
4.2.2.4 Osobní zkušenosti a aktuální dění
Problém

(ne)spravedlnosti

klasifikačních

tříd

se

neustále

řeší

napříč

paralympijskými sporty. Za stolní tenis mohu z osobní zkušenosti říci, že od roku 2011,
co jsem členem reprezentačního týmu a každý rok se účastním několik světových
turnajů, tak až do předloňského roku se nic nedělo. Až od 1. 1. 2018 se na mezinárodní
úrovni začalo „překlasifikovávat“ u hráčů v některých klasifikačních třídách, u kterých
bylo už roky evidentní, že jejich klasifikační třída nemůže být podle současných kritérií
správná. Nyní již záleží na tom, zda se poupraví kritéria pro konkrétní klasifikační třídy,
aby se nemuselo masově překlasifikovávat, nebo se opravdu velké množství hráčů bude
přesouvat ze své aktuální třídy do jiné. Může se stát i to, že na základě této kontroly
budou někteří hráči z třídy s nejmenším postižením ze stolního tenisu tělesně
postižených vyloučeni, protože nebudou splňovat daná kritéria způsobilosti.
Tento trend se přenáší i do českého prostředí. Z rozhovoru s předsedou soutěžně
technické komise stolního tenisu hráčů s tělesným postižením, panem Burešem (2018)
a z e-mailové korespondence s jediným národním klasifikátorem v České republice,
panem doktorem Havrdou (2018), jsme se dozvěděli, že se společně usnesli na
rozhodnutí, že se v letošním roce (2018) v průběhu některého z turnajů musí všichni
hráči (zatím pouze hráči stojící), kteří jsou evidování na republikovém žebříčku,
povinně nechat překlasifikovat ((Půlpán et al., (I. část), 2018)).

4.3 Paralympijské hry
4.3.1 Předchůdci her
V úvodu této kapitoly navážeme na kapitolu 4.2.1. Podle dostupných zdrojů se
první Kladrubské hry konaly 15.-24.4. 1948. Na programu prvních her bylo 15
sportovních (včetně stolního tenisu) a 7 kulturních disciplín. Je zapotřebí zmínit velmi
důležitý fakt, že Kladrubské hry byly jako první sportovní hry na světě pro osoby
s tělesným postižením a jejich zakladatelem je pan doktor Vojmír Srdečný (Reismuller
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et al., 2017, Vařeková et al., 2018/9). Kladrubské hry tedy můžeme označit jako prvního
právoplatného předchůdce Paralympijských her (PH).
Nicméně, jak již bylo uvedeno v předchozí kapitole, literatura zpravidla uvádí
jako předchůdce PH první Stoke Mandevillské hry, které se konaly cca o 3 měsíce
později (pouze v jeden den 29.7. v témže roce) než první Kladrubské hry a soutěžilo se
zde pouze v jediné sportovní disciplíně; lukostřelbě, přičemž mezi sebou poměřilo síly
16 závodníku na vozíku (Vařeková et al., 2018/9).
Již tehdy se během prvních Kladrubských her objevily počátky klasifikace.
Všichni účastníci byli rozděleni do klasifikačních skupin; A, B, C a D podle typu
a stupně tělesného postižení:
Skupina A – účastníci s postižením horních končetin
Skupina B – účastníci s postižením dolních končetin
Skupina C – účastníci s amputací dolní končetiny
Skupina D – účastníci s paraplegií dolních končetin
(Reismüller et al., 2017, Strnad et al., 2017, Vařeková et al., 2018/9)

4.3.2 Letní paralympijské hry
V této kapitole uvedeme výčet všech LPH (1960-2016). U každých LPH uvedeme
celkový počet hráčů stolního tenisu s tělesným postižením, kteří se LPH zúčastnili
a v jakých klasifikačních třídách soutěžili včetně jejich počtu v jednotlivých třídách.
Základní rozdělení tělesného postižení na LPH je: poranění míchy, amputace, dětská
mozková obrna (DMO) a Les Autres, které se dále podrobněji dělí podle sportu, ve
kterém sportovec soutěží.
Tabulka č. 4: Přehled LPH, klasifikačních tříd a počtu hráčů

Rok

Celkový počet Klasifikační
hráčů

Počet hráčů v jednotlivých třídách

třídy

1960 35

A, B, C

Neznámý

1964 51

A1, A2, B, C

Neznámý

1968 279

A1, A2, B, C

A1 – 17, A2 – 32, B – 88, C – 119

1972 265

1A, 1B, 2, 3, 1A – 15, 1B – 16, 2 – 16, 3 – 16, 4 – 16
4
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1976 265

1A, 1B, 1C, 1A – 24, 1B – 22, 1C – 21, C – 6,
C, D, D1, E, D – 15, D1 – 4, E – 5, J1 – 1,
J1, 2, 3, 4-5

1980 270

2 – 53, 3 – 45, 4-5 – 65

1A, 1B, 1C, 1A – 25, 1B – 24, 1C – 19, C – 20,
C, C1, D, E, C1 – 4, D – 17, E – 8, F – 11,

1984 101

F, J, 2, 3, 4

J – 4, 2 – 45, 3 – 38, 4 – 36

1A, 1B, 1C,

Neznámý

C1, C2, C3,
C4, C5, L1,
L2, L3, L4,
L5, 2, 3, 4
1988 294

1A, 1A-4, 1B,

1A – 13, 1A-4 – 8, 1B – 19, C – 13,

1C, C5, C6, 2, C5 – 13, C6 – 9, 2 – 38, 2-4 – 4,
2-4, 3, 4, TT2,

3 – 35, 4 – 39, TT2 – 19, TT3 – 6,

TT3, TT4,

TT4 – 8, TT5 – 18, TT6 – 34, TT7 – 25

TT5, TT6,
TT7
1992 265

TT1, TT2,

TT1 – 16, TT2 – 20, TT3 – 46, TT4 – 27,

TT3, TT4,

TT5 – 43, TT6 – 11, TT7 – 8, TT8 – 25,

TT5, TT6,

TT9 – 41, TT10 – 15

TT7, TT8,
TT9, TT10
1996 210

TT1, TT2,

TT1 – 15, TT2 – 15, TT3 – 32, TT4 – 24,

TT3, TT4,

TT5 – 28, TT6 – 11, TT7 – 11, TT8 – 18,

TT5, TT6,

TT9 – 23, TT10 – 18

TT7, TT8,
TT9, TT10
2000 270

TT1, TT2,

TT1 – 15, TT2 – 23, TT3 – 40, TT4 – 32,

TT3, TT4,

TT5 – 36, TT6 – 18, TT7 – 11, TT8 – 23,

TT5, TT6,

TT9 – 28, TT10 – 23

TT7, TT8,
TT9, TT10
2004 239

TT1, TT2,

TT1 – 15, TT2 – 20, TT3 – 34, TT4 – 31,
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TT3, TT4,

TT5 – 33, TT6 – 19, TT7 – 16, TT8 – 24,

TT5, TT6,

TT9 – 26, TT10 – 22

TT7, TT8,
TT9, TT10
2008 264

TT1, TT2,

TT1 – 14, TT2 – 22, TT3 – 46, TT4 – 34,

TT3, TT4,

TT5 – 34, TT6 – 22, TT7 – 22, TT8 – 24,

TT5, TT6,

TT9 – 23, TT10 – 23

TT7, TT8,
TT9, TT10
2012 276

TT1, TT2,

TT1 – 18, TT2 – 24, TT3 – 44, TT4 – 32,

TT3, TT4,

TT5 – 24, TT6 – 24, TT7 – 26, TT8 – 24,

TT5, TT6,

TT9 – 24, TT10 – 24

TT7, TT8,
TT9, TT10
2016 269

TT1, TT2,

TT1 – 18, TT2 – 21, TT3 – 42, TT4 – 30,

TT3, TT4,

TT5 – 27, TT6 – 23, TT7 – 23, TT8 – 26,

TT5, TT6,

TT9 – 23, TT10 – 23

TT7, TT8,
TT9, TT10
(IPC Historical Results Archive [online], Tournaments [online])

4.4 Tělesné postižení
Tělesné postižení můžeme definovat takto: „Tělesná postižení jsou přetrvávající
nápadnosti, snížené pohybové schopnosti s dlouhodobým nebo podstatným působením
na kognitivní, emocionální a sociální výkony. Řadíme mezi ně vady pohybového
a nosného ústrojí, tzn. kostí, kloubů, šlach, svalů a cévního zásobení. Dále pak
poškození nebo poruchy nervového ústrojí, pokud se projevují narušenou hybností.“
(Renotiérová et al., 2003, str. 204).
Srdečný (1986) uvádí, že stolní tenis je u jedinců s tělesným postižením velmi
oblíbený sport. Říká, že kromě radosti ze hry je také důležitý pro tělesné postižení
v oblasti dolních končetin, protože během hry se zlepšuje obratnost, rovnováha a jistota
dolních končetin. U tělesně postižených navíc obecně přispívá ke zvýšení pohybové
koordinace, vytrvalosti a svalové síly.
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4.4.1 Pojmy v angličtině důležité pro klasifikaci
Body Functions (tělesné funkce) – fyziologické funkce tělesných systémů včetně
psychologických funkcí
Body Structures (tělesné struktury) – anatomické části těla, jako jsou orgány,
končetiny včetně jejich součásti
Disorder – porucha sktruktury
Impairment – vada/postižení – významná odchylka nebo ztráta, která způsobuje
problémy s tělesnou funkcí nebo strukturou
Disability – snížená schopnost
Handicap – znevýhodnění, sociální důsledek postižení
Activity (Aktivita) – realizace úkolu nebo činnosti uskutečněná jedincem
Participation (účast) – zapojení se do životních situací
Activity Limitations (omezení aktivity) – potíže, které může mít jedinec při provádění
aktivit
Participation Restrictions (omezení účasti) – potíže, které může jedinec mít během
zapojením se do životních situací
Environmental Factors (environmentální faktory) – tvoří fyzické, sociální a postojové
prostředí, v němž lidé žijí a vedou svůj život
(Towards a Common Language for Functioning, Disability and Health [online])

4.4.2 Poranění míchy, amputace, DMO a Les Autres
Poranění míchy je poraněním páteřního úseku centrální nervové soustavy, při
kterém může, ale současně nemusí být poraněna páteř. Převážná většina míšních úrazů
je však sdružena s úrazem páteře. Poranění míchy vede vždy k dočasné nebo trvalé
poruše její funkce a struktury. Pro riziko trvalých a nevratných neurologických poruch,
které často vyřadí postiženého z obvyklého způsobu života, řadíme poranění míchy do
kategorie nejzávažnějších poranění. Trvalé komplikace míšního traumatu představují
vážný problém medicínský, sociální i ekonomický. Nejčastější příčinou míšních
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poranění jsou vysokoenergetické úrazy, které vznikají v rámci dopravních nehod
a náhodných úrazových dějů, méně často se uplatňují střelná nebo bodná poranění:
-

dopravní úrazy (60 %)

-

pracovní a domácí úrazy (25 %)

-

sportovní úrazy (15 %)

Výskyt míšních lézí v jednotlivých úsecích souvisí s pevností, pohyblivostí
a namáháním odpovídajících částí páteře. Mícha je nejčastěji poraněna v krční oblasti
a na přechodu hrudní a bederní páteře.
Mícha může být zraněna primárním i sekundárním způsobem. Při primárním
způsobu dochází k přímé traumatizaci míchy v okamžiku úrazového děje. K přímému
poškození míchy dochází jejím nárazem na kostěné struktury páteřního kanálu.
Sekundární způsob poranění míchy je představován autodestrukčními pochody, které se
týkají lokálních vaskulárních změn a vznikají po primárním poranění míchy. Jde
především o poruchu prokrvené (hypotenze, porucha autoregulace).
Z klinického hlediska rozlišujeme izolovaná poranění míchy bez poranění páteře
(tzv. translační poranění; SCIWORA = spinal cord injury without radiological
abnormalities) a kombinovaná poranění míchy frakturou páteře (tzv. vertebrospinální
poranění). Poranění míchy může být sdruženo i s poraněním dalších orgánů či tkání.
Izolovaná poranění míchy bez postižení páteře jsou obvyklá především u dětí
a mladších jedinců. Děti jsou náchylnější k tomuto typu poranění míchy díky větší
flexibilitě diskoligamentózního aparátu a menší síle paravertebrálního svalstva.
Z klinického hlediska se poranění míchy dělí na poranění krytá (uzavřená), bez
porušení durálního vaku a poranění pronikající (otevřená) s komunikujícím defektem
v oblasti durálního vaku. Z funkčního hlediska má i relativně malé poškození míchy
často závažné klinické příznaky. Na základě poruchy funkce lze poranění míchy
klasifikovat do čtyř základních kategorií:
a) krátkodobé porušení funkce míchy
b) dočasná blokáda specifické funkce míchy (funkční postižení neuronů a axonů)
c) trvalé porušení funkce v určité části míšního průřezu (např. BrownůvSéquardův syndrom)
d) trvalé porušení funkce v celé části míšního průřezu (transverzální léze míšní)
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Důležitým příznakem míšního poranění je tzv. spinální šok. Míšní šok zahrnuje
poúrazovou fázi vegetativních poruch funkčního rázu, které závisí na výši míšní léze.
U vysoké léze krční míchy dochází k respirační insuficienci. Do obrazu míšního šoku
dále patří např. hypotenze s bradykardií a poruchy termoregulace. Míšní šok zpravidla
odezní během několika dnů až týdnů s nástupem centrální spastické obrny (Hirt et al.,
2011).
Amputací se rozumí odstranění periferní části těla včetně měkkých tkání
s přerušením skeletu, která má za následek funkční nebo kosmetickou změnu. Příčinami
amputací jsou zejména traumatická poranění, úrazy elektrickým proudem, diabetes,
ischemická choroba a amputace v důsledku nádorových onemocnění (Diepoldová,
2014, Půlpán, 2017a).
DMO můžeme charakterizovat jako raně vzniklé poškození mozku, které vzniklo
před porodem, při porodu nebo po porodu. Projevuje se zejména v poruše vývoje
hybnosti. DMO je neurologické onemocnění, jehož důsledkem je poškození centrální
nervové soustavy. Často je kombinované s poruchami řeči, sluchu, zraku, epilepsií atp.
(Šedivcová, 2010).
Do Les Autres můžeme zařadit různé typy tělesného postižení a některé diagnózy,
které nejsou konkrétně uvedeny v typických příkladech pro klasifikační třídy
jednotlivých sportů. Nicméně i přesto tyto typy tělesného postižení splňují tzv.
minimální handicap pro zařazení do některé z klasifikačních tříd (Štefák, 2018).

4.5 Klasifikace
4.5.1 Pojem klasifikace a taxonomie
Klasifikace je proces, ve kterém jsou jednotlivé skupiny subjektů nebo celků,
uspořádány do určitého počtu menších skupin či tříd, na základě společných
pozorovatelných vlastností (Bailey, 1994).
S výrazem klasifikace úzce souvisí pojem taxonomie. Taxonomie je věda
zabývající se tím, jak klasifikovat, zásadami klasifikování, procedurami a pravidly
klasifikování.

Aplikuje

se

ve

většině

vědeckých

oborů

k rozvoji

systému

pojmenovávání a uspořádávání, které usnadní komunikaci, porozumění a vzájemné
vztahy spjaté s klasifikací (Fleishman et al., 1984). Jako věda sama o sobě je taxonomie
vytvořena díky využívání v jiných oblastech vědy, jako je patologie, botanika nebo
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v zoologii, kde se klasifikují živočichové, choroby a rostliny (Vallerand et al., 2001,
Vanlandewijck et al., 2011).

4.5.2 Klasifikace ve sportu
Klasifikace se také využívá ve většině sportů. Nejčastěji využívané klasifikační
jednotky v oblasti sportu jsou věk, pohlaví a tělesná hmotnost. Výsledkem těchto forem
klasifikací je minimalizovat vliv faktorů, které by ovlivňovaly výsledek soutěže
(Vallerand et al., 2001, Vanlandewijck et al., 2011).
Pokud budou např. všichni chlapci na školních atletických závodech soutěžit
společně, tak věk každého chlapce bude mít velký vliv na konečné pořadí. Nejlépe
umístění chlapci budou pravděpodobně ti starší, zatímco mladší najdeme s velkou
pravděpodobností na posledních místech. Je to proto, že věk úzce souvisí s fyzickým
dospíváním a je s tím spojena řada důvodů. Čím jsou chlapci fyzicky vyspělejší, tím
rychleji jsou schopni běžet. Nicméně pokud je na závodech klasifikujeme podle věku,
vliv fyzického dospívání na konečné pořadí bude minimalizován. Tak jako důsledky
dalších relativně významných faktorů – fyziologických, psychologických nebo
antropometrických.
Z hlediska sociologie klasifikace ve sportu podporuje a povzbuzuje jeho
účastníky. Jak znázorňuje předchozí příklad, je to z toho důvodu, že klasifikace zvyšuje
pravděpodobnost

výskytu

konkurenceschopnosti

a

výzkumy

naznačují,

že

konkurenceschopnost je jedním z klíčových faktorů pro motivaci účasti ve sportu jako
takovém. Pokud by chlapci na školních atletických závodech nebyli klasifikování podle
věku a např. 6letí by soutěžili proti 13letým, tak by pravděpodobnost výskytu
konkurenceschopnosti byla nízká a 6letí chlapci by měli nízkou motivaci se vůbec
zúčastnit. Tato klasifikace minimalizuje vliv věku na výsledek soutěže a podporuje
ochotu chlapců zúčastnit se školních atletických závodů (Vallerand et al., 2001,
Vanlandewijck et al., 2011).
Dále uvedeme pojem soutěživost. Zaujímající ve sportu funkci, která jako jeden
z několika faktorů odlišuje sport od jiných fyzických aktivit jako je cvičení,
každodenních aktivit nebo rekreačních aktivit. Navíc je známo, že soutěživost je silným
společenským faktorem, který motivuje ke sportování tisíce lidí. Pokud je však
soutěživost jednostranná nebo předvídatelná, tak se motivace zapojení se do sportu
snižuje,

zejména

po

neúspěšném

výsledku.
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Klasifikace

ve

sportu

snižuje

pravděpodobnost jednostranné soutěživosti a tímto způsobem soutěžící podporuje. Ve
sportu se používají dvě hlavní formy klasifikace: výkonnostní klasifikace a selektivní
klasifikace (Tweedy et al., 2009).
4.5.2.1 Výkonnostní klasifikace
Z taxonomického hlediska je klasifikační jednotkou sportovní výkon. Příklady
výkonnostní klasifikace zahrnují systém handicapů používaný v golfu, systém pásků
v několika bojových uměních a klasifikační systémy využívané např. ve fotbale,
americkém fotbale a rugby. Tyto systémy klasifikačních skupin klasifikují soutěžící
podle výkonnosti v daném sportu – sportovce, kteří jsou na vysoké výkonnostní úrovni
nechává soupeřit mezi sebou. Sportovcům, kteří jsou naopak na nižší výkonnostní
úrovni dává možnost poměřit síly také mezi sebou.
Zatímco sportovci v rámci klasifikační třídy mají společnou výkonnostní úroveň,
tak se mohou lišit věkem, tělesnou hmotností, pohlavím. Dále také tím, zda se jedná
o intaktní sportovce či sportovce s nějakým znevýhodněním. V systému výkonnostní
klasifikace, sportovci, kteří zlepší svoji výkonnost prostřednictvím zdokonalení
kondice, získáváním dovedností nebo jiných prostředků, jsou překlasifikováni do vyšší
výkonnostní třídy. Vzhledem k tomu, že výkonnost je základem pro zařazování do
jednotlivých tříd, tak jsou soutěže obvykle uzavřené a výsledky z nich mohou být
použity k zhodnocení platnosti klasifikačních metod. Pokud je soutěž uzavřená
a výsledky nejsou předvídatelné, tak jsou klasifikační metody platné.
Můžeme si všimnout, že mnoho systému klasifikační výkonnosti má tzv. strop.
Jakmile sportovci dosáhnou určité výkonnostní úrovně, tak nejsou dále klasifikování.
Např. golfisté s nulovým handicapem soutěží všichni společně. Nejsou rozděleni na
hráče, kteří jsou schopni zahrát par a ty, kteří jsou schopni zahrát pod par (Tweedy et
al., 2009).
4.5.2.2 Selektivní klasifikace
Na rozdíl od výkonnostní klasifikace, v selektivní klasifikaci není klasifikační
jednotkou výkon, ale specifický determinant pro výkon nebo soubor těchto
determinantů. Tzn. faktory, o nichž je známo, že silně předpovídají výkonnost.
V současných sportech se běžně používají tři typy selektivní klasifikace: podle věku
(např. věkové rozdělení v juniorském sportu a v seniorském sportu), rozdělení na
základě tělesné hmotnosti (např. váhové kategorie v boxu, zápasu nebo judu) a podle
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pohlaví (např. v jakémkoliv sportu, ve kterém muži a ženy soutěží separátně).
Klasifikačními jednotkami jsou v těchto příkladech: věk, tělesná hmotnost a pohlaví.
Existují i další významné rozdíly mezi výkonnostní a selektivní klasifikací.
Zaprvé v systémech selektivní klasifikace obecně neexistuje žádná hranice, a tak se
uplatňuje od nejnižších úrovní až po nejvyšší mezinárodní úrovně. Zadruhé, jestliže
soutěžící v systému selektivní klasifikace zlepší svoji výkonnost prostřednictvím
tréninku, tak se jejich zařazení nezmění, jako tomu může být v systému výkonnostní
klasifikace.

V systémech

selektivní

klasifikace

zvyšuje

efektivní

trénink

konkurenceschopnost v rámci přiřazené třídy. Nicméně systémy selektivní klasifikace
kontrolují pouze vliv malého počtu specifických determinantů důležitých pro výkon,
a tak se výkonnostní úrovně v dané třídě mohou značně lišit. Tudíž, zatímco výsledky
ze soutěží mohou být použity k vyhodnocení platnosti metod používaných v systémech
výkonnostní klasifikace, tak pro systémy selektivních klasifikací poskytují pouze chabé
důkazy. Následující hypotetický příklad z veslařského prostředí toto tvrzení znázorňuje.
Veslování má dvě třídy podle tělesné hmotnosti. Lehčí třída, kde je průměrná
hmotnost posádky menší než 70 kg a maximální hmotnost 75,5 kg a těžší třída, která je
bez hmotnostního omezení. V dané sezóně dokáže výborná veslařská posádka v lehké
třídě pravidelně vyhrávat rozdílem tří délek lodě před jejich nejbližšími konkurenty,
a dokonce může mít i rychlejší časy než některé posádky v těžké třídě.
Tyto výsledky však nepředstavují důkaz, že posádka byla klasifikována do špatné
váhové kategorie. Nicméně k rozhodnutí, že posádka byla zařazena správně, by bylo
nutné, aby každá vhodně kvalifikovaná osoba, která veslaře váží, každého veslaře vážila
na shodně zkalibrovaných vahách. Hmotnost by poté byla zkontrolována, aby se zjistilo,
že jednotlivé hmotnosti veslařů a celková hmotnost veslařů splnila stanovené normy.
Na základě výše uvedeného, lze říci, že oba klasifikační systémy, jak
výkonnostní, tak selektivní, podporují soutěžící tím, že poskytují rámec pro
spravedlivou a rovnou soutěž. Nicméně IPC je odhodlán pouze k vývoji klasifikačních
systémů selektivní klasifikace a klasifikačních systémů výkonnostní klasifikace nikoliv
(Tweedy et al., 2009).

34

4.6 Klasifikace v paralympijském sportu
4.6.1 Úvod
Pro klasifikaci výkonnostního sportu zdravotně postižených můžeme použít tuto
definici: „Hodnotící systém, který se používá k rozdělení sportovců do tříd při různých
sportovních aktivitách tak, aby jim poskytl srovnatelný výchozí bod pro trénink
a soutěže, a tím zajistil „fair play“ (Daďová et al., 2008, str. 6).
Dále je potřeba zmínit, že klasifikace není přístupná veřejnosti, smí se jí zúčastnit
pouze sportovec (popř. s doprovodem). Provádí ji zpravidla dva klasifikátoři, přičemž
jeden z nich má zdravotnické vzdělání, tzv. zdravotní klasifikátor a druhý z nich
sportovní vzdělání, tzv. technický klasifikátor. Ani jeden z výše uvedených klasifikátorů
by neměl posuzovat sportovce, se kterými má nějaký vztah (např. reprezentanty svého
státu), výjimka může být v soutěžích na národní úrovni, kde je klasifikace prováděna ve
většině případů jen jedním, a to národním klasifikátorem (Daďová et al., 2008).
Paralympijské hnutí poskytuje soutěžní sportovní prostředí pro osoby s řadou vad
a jako takové je propojeno klasifikačními systémy, které se používají ve dvou oblastech;
v oblasti zdravotního stavu se související zdravotní způsobilostí a ve sportovní oblasti
(Tweedy et al., 2009).
4.6.1.1 Oblast zdravotního stavu a způsobilosti
Prvním mezinárodně uznaným systémem pro klasifikaci zdravotního stavu
a způsobilosti byl dokument International Classification of Impairments, Disabilities,
and Handicaps (ICIDH), vydaný World Health Organisation (WHO) v roce 1980.
V roce 2001 byl dokument ICIDH revidován a přejmenován na International
Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). ICF je v současné době
mezinárodně nejrozšířenější uznávanou klasifikací zdravotního stavu a způsobilosti.
Jedná se o rozsáhlou, víceúčelovou klasifikaci, která poskytuje standardizovaný jazyk
a strukturu. Může být použita pro popis a porozumění fungování souvisejícím se
zdravím v nejrůznějších souvislostech a odvětvích (Tweedy et al., 2009).
Tweedy (2002) popsal taxonomický vztah mezi ICF a paralympijskou klasifikací.
Navrhl použití jazyka a struktury ICF v kontextu paralympijské klasifikace
a identifikoval několik výhod:
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-

Definice ICF pro klíčové termíny jsou jasné, jednoznačné a mezinárodně
uznatelné. Bylo vědecky prokázáno, že vědecké definice mezi sebou vzájemně
zvyšují spolehlivost klasifikačních systému, zejména v případech, kdy systémy
používají lidé z různých odborných prostředí.

-

Koncepce způsobilosti a postižení, které jsou popsány v ICF, jsou aktuální
a mezinárodně

uznávané,

včetně

vzájemného

vztahu

mezi

pojmem

vada/postižení a pojmem aktivita, které jsou stěžejními body v paralympijské
klasifikaci.
-

Klíčové pojmy a koncepce ICF jsou popsány v šesti jazycích – angličtině,
francouzštině, španělštině, ruštině, čínštině a arabštině. Z toho důvodu se
neanglicky mluvící odborníci mohou naučit o klíčových aspektech tohoto
systému v jejich vlastním jazyce. Tím se odstraní významná překážka
mezinárodního porozumění paralympijské klasifikaci.
Díky těmto výhodám používá IPC klasifikační kodex v souladu s jazykem

a definicemi ICF. Aby byly paralympijské systémy konzistentní, měly by také
odpovídat jazyku a struktuře ICF.
4.6.1.2 Sportovní oblast
Viz výkonnostní a selektivní klasifikace v kapitole 4.5.2 Klasifikace ve sportu.

4.6.2 Počátky paralympijské klasifikace
Paralympijský sport vznikl ve 40. letech minulého století (viz kapitola 4.2.1) jako
doplněk rehabilitačního procesu a paralympijská klasifikace byla tak v několika prvních
letech založena pouze na medicínských aspektech. Organizační struktura medicínsky
založených klasifikačních systémů se odrážela od rehabilitační struktury nemocnice.
Jednotlivé třídy byly určeny pro jedince s poraněním míchy, po amputaci, s postižením
mozku (DMO) a s dalšími neurologickými či ortopedickými diagnózami (Tweedy et al.,
2009). Mezi úplně prvními sportovci byli váleční veteráni, kteří utrpěli poranění
v oblasti míchy. Nicméně s podobnými diagnózami soutěžili i jedinci z řad civilního
obyvatelstva (Howe, 2008). Sportovcům, na základě jejich diagnóz, přidělili jednotlivé
klasifikační třídy, které platily pro všechny sporty – atletiku, plavání, lukostřelbu
a další. Např. sportovec v atletice s úplným přerušením míchy v bederní oblasti, které
má za následek ochrnutí dolních končetin, má zcela zachovanou funkci trupu a horních
končetin. Účastnil se však atletických závodů na invalidních vozících v jiné klasifikační
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třídě než sportovec s oboustrannou nadkolenní amputací, protože jejich lékařská
diagnóza byla odlišná. Skutečnost, že znevýhodnění způsobená jejich zdravotním
stavem mají za následek zhruba stejné omezení při pohánění invalidního vozíku nebyla
v klasifikačním procesu zhodnocena, protože klasifikace byla založena pouze na
lékařské diagnóze (Tweedy et al., 2009).

4.6.3 Vývoj paralympijské klasifikace
Jak se paralympijské hnutí dále vyvíjelo, sport přestal být pouhým doplňkem
rehabilitace a stal se sám o sobě důležitým. Zaměření spíše na sport, než na rehabilitaci
vedlo k vývoji funkčních klasifikačních systémů, v nichž již nejsou hlavními faktory
určující klasifikační třídu diagnózy a lékařská hodnocení, ale jak moc jedince
znevýhodňuje jeho omezení při sportovním výkonu. Pro znázornění se vrátíme
k příkladu z kapitoly 4.6.2. Atlet s úplným přerušením míchy v oblasti druhého
bederního obratle již soupeří se sportovcem s oboustrannou nadkolenní amputací ve
stejné klasifikační třídě. Je to proto, že znevýhodnění způsobená jejich zdravotním
stavem mají za následek zhruba stejné omezení při pohánění invalidního vozíku.
Na rozdíl od přístupu lékařské klasifikace, kdy sportovci soutěžili ve stejné
klasifikační třídě ve všech sportech, kterých se zúčastnili, ve funkčních klasifikačních
systémech je zapotřebí sportovce klasifikovat pro každý sport zvlášť. Důvodem je to, že
některé znevýhodnění může sportovce významně ovlivňovat v jednom sportu a v dalším
sportu zase naopak méně (Tweedy et al., 2009). Štefák (2017b) uvádí, že starý
klasifikační systém založený na anatomických odlišnostech, je zaměřený na kvalitu
postižení a tím je více statický, zatímco nový klasifikační systém založený na funkčních
rozdílech v kvantitě funkčnosti je více dynamičtější. Např. důsledek znevýhodnění
v plavání oboustrannou pod loketní amputací sportovce ovlivňuje významněji než stejné
znevýhodnění při atletických běžeckých závodech. Proto se ve funkčních klasifikačních
systémech, může plavec s takovýmto znevýhodněním, účastnit v klasifikační třídě
v plavání, která je pro více znevýhodněné plavce než z atletického hlediska pro
klasifikační třídu v atletice pro sportovce s identickým znevýhodněním, kde toto
znevýhodnění může být např. jako kritérium pro tzv. minimální handicap (Tweedy et
al., 2009).
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4.6.4 Organizace pro sportovce s TP a jejich vliv na klasifikaci
Zpočátku bylo zamýšleno, že jedna organizace – International Sports
Organization for the Disabled (ISOD), která vznikla v roce 1964, rozvine příležitosti
pro jedince, kteří měli jiné postižení než poranění míchy. V roce 1966 se Guttmann stal
prezidentem ISOD a sídlo organizace se přesunulo z Paříže do Stoke Mandeville. Mimo
jiné Guttmann také publikoval Textbook of Sport for the Disabled (1976). V roce 1967
ISOD zavedl pravidla a klasifikační systémy pro jedince s amputací a pro jedince
s dalšími formami postižení končetin (Bailey, 2008). Do roku 1976 ISOD také zavedl
pravidla a klasifikační systémy pro jedince s DMO. V tomtéž roce byla založena
organizace pro sportovce s DMO – Cerebral Palsy-International Sport and Recreation
Association (CP-ISRA), ale sportovci s tímto druhem postižení se paralympijských her
zúčastnili až v roce 1980. Soutěžící s amputacemi se paralympijských her účastnili již
v roce 1976 (Brittain, 2010).
ISOD také zavedl pravidla a klasifikační systém pro Les Autres. Jedná se
o francouzský výraz, který doslovně znamená „ostatní“. Systém je určen pro sportovce
s různými poruchami pohybu, kteří nespadají pod klasifikační systémy výše uvedených
organizací. Do Les Autres patřili např. sportovci, kteří měli „postižení pohybového
aparátu prvního stupně“, bez ohledu na diagnózu. Jedinci, u kterých byla výrazně
snížená funkce srdce, hrudníku, břicha, kůže, …, ale neměli sníženou funkci
pohybového aparátu, nemohli být zařazeni do Les Autres. Zařaditelní do Les Autres
byli

např.

sportovci

s roztroušenou

sklerózou,

svalovou

dystrofií

nebo

se

zraněním/znevýhodněním, které způsobuje trvalé oslabení svalů, nervů a kostí a má za
důsledek menší rozsah pohybu kloubních a svalových skupin. Sportovci z Les Autres se
poprvé zúčastnili paralympijských her v roce 1984. Do této kategorie byli následně
zařazeny i osoby s poruchou vzrůstu, které od roku 1988 také mohou soutěžit na
paralympijských hrách (Vanlandewijck et al., 2011).

4.6.5 Paralympijská klasifikace v současnosti
Mnoho sportů nezačalo rozvíjet své funkční klasifikační systémy a vzhledem
k relativně krátkému časovému úseku a neexistenci relevantních vědeckých důkazů, byly
klasifikační systémy těch sportů, které byly zdokonaleny, nezbytně založeny na vědeckých
důkazech. V rámci každého sportu se o vědecké důkazy snaží nejen paralympijští
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klasifikátoři z rozmanitého prostředí – lékaři, terapeuti, sportovci a trenéři, vývoj funkčních
klasifikačních systémů.

Je dobře známo, že klasifikační třída, která je sportovci přiřazena, má významný
dopad na míru úspěchu, jakého může sportovec dosáhnout. Bohužel se však
paralympijská klasifikace a výzkum v tomto směru nerozvíjí tak rychle jako ostatní
oblasti v paralympijském sportu. Současný paralympijský klasifikační systém je stále
založen spíše na úsudku malého počtu zkušených klasifikátorů než na vědeckých
důkazech. To má za následek, že platnost a správnost současných používaných metod je
často diskutabilní a sporná (Tweedy et al., 2009).
Nicméně v jedné z částí klasifikačního kodexu je dokonce výslovně uvedeno, aby
se klasifikační systémy dále vyvíjely na vědecky založených důkazech. Tento postoj má
dvojí cíl a záměr: poskytnout teoretický podložený popis vědeckých klasifikačních
principů v paralympijském sportu a definovat klasifikaci založenou na důkazech
a poskytnout pokyny, jak toho lze dosáhnout (Vanlandewijck et al., 2011).
To však nic nemění na faktu, že paralympijský sport, respektive paralympijské
hry jsou po letních olympijských hrách druhou největší mezinárodní sportovní akcí
(Gold, 2007).

4.6.6 Současný model paralympijské klasifikace
Podle Tweedyho et al. (2011) je klasifikace kritickým aspektem paralympijského
sportu ze dvou hlavních důvodů. Za prvé určuje, kdo je a není způsobilý soutěžit
v paralympijském sportu. Vzhledem k tomu, že narůstá povědomí veřejnosti či médií o
paralympijském sportu, existuje proporcionální význam rozhodnutí, která určují
způsobilost pro paralympijský sport.
Za druhé je klasifikace jediným prostředkem, kterým se v paralympijském sportu
můžete legitimovat. Pokud se zúčastněné strany v paralympijském hnutí (sportovci,
média, veřejnost, ...) domnívají, že sportovci, kteří na paralympijských hrách uspějí,
jsou zkrátka ti, kteří mají menší míru postižení než jejich soupeři, tak se hodnota
úspěchu v paralympijském sportu stává diskutabilní. Klasifikační systémy jsou navíc
tak složité, že je většina lidí považuje za matoucí a představují tak překážku k většímu
rozšíření povědomí a přijetí paralympijského sportu jako takového mezi širokou
veřejnost.
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Dále je velmi podstatné, aby existovala co největší minimalizace vlivu míry
postižení na výsledek ve sportovní soutěži. Toho se snažíme dosáhnout popsáním
kritérií způsobilosti z hlediska typu a závažnosti postižení, popsáním metod pro
klasifikování způsobilosti postižení podle rozsahu omezení v aktivitě v konkrétním
sportu a souvisejících potíží při jeho vykonávání (skákání, změny směru atd.)
Klasifikační systémy, které tohoto cíle dosáhnou, pomohou zajistit, aby byl úspěch
sportovců určen faktory jako dovednost, odhodlání a trénink. Sníží se tím
pravděpodobnost, že sportovec neuspěje, protože má větší omezení při vykonávání
daného sportu a souvisejících aktivit.
Přestože musejí být pro klasifikování míry postižení primárně používány vědecky
ověřené metody, které jsou platné a spolehlivé, tak pouze tato měření nemohou být
jediným kritériem pro klasifikaci. Důvodem je to, že ačkoliv některá postižení jsou
permanentní, tak se dají v různé míře ovlivnit cvičením a tréninkem. Např. jedinci
s částečným poraněním míchy a spastickou hypertonií mohou mít trvale omezenou
svalovou sílu, která je v různé míře ovlivnitelná cvičením a tréninkem. Je tedy nesmírně
důležité, aby sportovci, kteří díky cvičení a tréninku podají při klasifikačním procesu
lepší výkon než ti, kteří mají stejné postižení, ale např. vůbec necvičí, a tedy budou mít
při klasifikaci slabší výsledky, nebyli znevýhodněni tím, že jim bude přiřazena
klasifikační třída pro menší míru postižení. Zajistit, aby dobře trénovaní sportovci
nebyli takto znevýhodňováni, vyžaduje metody, které klasifikátorům umožní odlišit tyto
sportovce od netrénovaných. Baterie spolehlivých testů pro zjišťování omezení
vycházející z důsledku míry postižení poskytne klasifikátorům způsob, jak tyto
sportovce rozlišovat (Reina, 2014).
V klasifikaci v paralympijském sportu existuje ještě další problematika, a sice
slučování kategorií. Jedná se o aspekt, který můžeme pozorovat např. v plavání.
Z důvodu časovému náročnosti programu, malého počtu závodníků v nižších
klasifikačních třídách, a také z důvodu zvýšení divácké atraktivity, zavedly kompetentní
osoby tento trend. Slučování kategorií je vnímáno pro způsob sloučení dvojím
způsobem. V případě, že se slučování děje za účelem zrychlení organizace akce
a zvýšení divácké atraktivity, bývá na závodech zaveden bodový přepočet tak, aby
sportovci ze všech klasifikačních tříd mohli soutěžit najednou. Bodový přepočet
výsledkového systému dle platné klasifikační třídy závodníků umožňuje přímé
porovnání dosažených výkonů a zůstává aktuálním moderním trendem zejména na
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závodech světové série v plavání. Toto slučování však není přípustné na vrcholných
akcích jako ME, MS a LPH.
Na těchto vrcholných akcích lze pozorovat druhý případ slučování kategorií, který
je způsobený zejména nedostatkem závodníků v daných kategoriích. Tento trend je
nejvíce viditelný v nižších klasifikačních kategoriích u žen. Dochází tak k přímé
konfrontaci více postižených sportovců s méně postiženími bez šance na výše
zmiňovaný bodový přepočet. Proto je záměrem tento typ slučování kategorií co nejvíce
omezit (Šašek, 2018).
4.6.6.1 Ohrožení platnosti klasifikačních metod
V některých případech mají klasifikační metody značnou platnost. Např. v řadě
paralympijských sportů (tenis na vozíku, plavání, jachting a atletika) všichni sportovci
s poraněním míchy v oblasti 7. krčního obratle (C7) soutěží ve stejné klasifikační třídě.
Toto zařazení je odůvodnitelné, protože míra znevýhodnění způsobená poraněním
míchy v oblasti C7 bude přibližně stejná u všech takto znevýhodněných jedinců. Proto
bude mít toto poranění podobný dopad na sportovní výkon. Nižší úroveň lézí je navíc
spojena se sníženým omezením aktivity, tudíž sportovci s úplnou lézí např. v oblasti 8.
hrudního obratle (Th8) budou soutěžit v odlišné kategorii než ti s lézí v oblasti C7.
Metody pro přiřazování tříd v těchto popsaných případech jsou založeny na lékařské
diagnóze a na potvrzujícím klinickém vyšetření svalové síly včetně pozorování
sportovce při provádění sportovně specifických i nesportovně specifických úkolů. Tyto
metody jsou typicky používány pro mnoho klasifikačních systémů a pro výše popsané
případy se zdají být platné. Nicméně, jak naznačují další informace, z podrobnějšího
zkoumání vyplývá, že existuje významné ohrožení platnosti těchto metod.
Obecně platí, že ohrožení platnosti funkčních klasifikačních metod vyplývá ze
dvou samostatných, ale souvisejících problémů s měřením: relativního významu měření
a platného způsobu sčítání výsledků měření. Následující příklady relativních významů
měření a platných způsobů měření jsou založeny na systému klasifikace pro atletiku,
konkrétně pro atlety, kteří mají oslabenou svalovou sílu a kteří závodí na dráze se
speciálními vozíky. Tyto principy však platí pro klasifikační systémy napříč
paralympijskými sporty. Existují 4 klasifikační třídy pro atlety závodící na dráze se
speciálními vozíky, a sice: T51-T54. Kritéria pro zařazení do těchto tříd popsaná
z hlediska oslabení/ztráty svalové síly mohou být shrnuta následovně:
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T51 – omezení aktivity odpovídající kompletní míšní lézi na úrovni 5.-6. krčního
obratle (C5-C6); flexe v loketním kloubu a dorzální flexe zápěstí do stupně síly 52,
pokles svalové síly v ramenním kloubu, velkého prsního svalu a tricepsu na stupních
síly 0-3
T52 – omezení aktivity odpovídající kompletní míšní lézi na úrovni C7-C8; ramenní
kloub, loketní kloub a zápěstí bez svalového omezení, zhoršená svalová síla flexorů
a extenzorů prstů, oslabení až ztráta funkce svalů ostatních svalů ruky
T53 – omezení aktivity odpovídající kompletní míšní lézi na úrovni 1.-7. hrudního
obratle (Th1-Th7); síla paže bez svalového omezení se slabou nebo žádnou inervací
břicha a svaly inervované z nižších partií páteře
T54 – omezení aktivity odpovídající kompletní míšní lézi na úrovni 8. hrudního obratle
až 4. křížového obratle (Th8-S4); síla paže bez svalového omezení, rozsah svalového
omezení trupu je od částečného omezení až po svalový rozsah bez omezení
(Tweedy et al., 2009)
Relativní význam měření
Relativní význam měření se týká relativního vlivu jednotlivých měření různých
typů znevýhodnění, které ovlivňují výsledek klasifikace. Na základě výše uvedených
klasifikačních tříd T51-T54, by klasifikace sportovce s kompletní lézí v oblasti Th2,
vyžadovala potvrzující diagnostické testy a klinické hodnocení síly pomocí svalového
testu – Manual Muscle Testing (MMT) a výsledkem by byla třída T53. Nicméně
klasifikace je komplikovanější u osob s nekompletní lézí např. v oblasti C6, které mají
částečnou inervaci břicha a svaly inervované z nižších partií páteře a stejně tak
s omezením svalové síly v oblasti horních končetin. Taková osoba má stejný typ
znevýhodnění, jako je popsáno v profilu klasifikační třídy T53, a sice omezení svalové
síly. Nicméně rozdělení do klasifikačních tříd podle různých typů znevýhodnění je také
podle dalších popisů tříd. V důsledku této problematiky jsou v tomto případně možné tři
hlavní výsledky klasifikace:

2

0 = nulová svalová síla, 1 = záškub, 2 = slabá svalová síla, 3 = průměrná svalová síla, 4 = dobrá svalová
síla, 5 = normální svalová síla (Krivošíková, 2011).
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T52 – tato třída bude přidělena, pokud je znevýhodnění způsobeno tím, že má jedinec
menší svalovou sílu v paži než sportovci ve třídě T53 a je to považováno za větší
znevýhodnění, než které přináší větší svalová síla trupu
T53 – tato třída bude přidělena, pokud je znevýhodnění způsobeno tím, že má jedinec
menší svalovou sílu v paži než sportovci ve třídě T53 a je to považováno jako
rovnocenné se znevýhodněním, které přináší větší svalová síla trupu
T54 – tato třída bude přidělena, pokud je znevýhodnění způsobeno tím, že má jedinec
menší svalovou sílu v paži a je to považováno za menší znevýhodnění, než které přináší
větší svalová síla trupu
V popsaném případě vyžaduje rozhodování založené na důkazech znalost
relativního významu měření, konkrétně významu svalové síly paží a trupu ve vztahu
k pohánění speciálního vozíku používaného na atletické dráze. V současné době v tomto
směru neexistují žádné výzkumy3, a proto jsou rozhodnutí přiřazení klasifikační třídy
učiněna „pouze“ na základě odborného posouzení. Posudek je zpravidla výsledkem
MMT jednotlivých svalových skupin, sledováním plnění sportovně specifických
i nesportovně specifických úkolů (Tweedy et al., 2009).
Platný způsob sčítání výsledků měření
Problémy spojené s platnými způsoby sčítání výsledků měření v průběhu
klasifikace vyplynou na povrch, když se klasifikují dva nebo více typů postižení.
Zvážíme-li případ osoby s kompletní míšní lézí v oblasti Th2 a omezení pohybu
v pravém loketním kloubu, tak bez přidruženého omezení, v tomto případě omezení
pohybu v pravém loketním kloubu, by sportovec byl jednoznačně zařazen do třídy T53.
Nicméně další výskyt zmíněného znevýhodnění – sníženého rozsahu pohybu
(ROM) vede ke dvěma možným výsledkům klasifikace:
T52 – tato třída bude přidělena, pokud znevýhodnění způsobené sníženým ROM na
pravé paži způsobuje stejnou nebo větší nevýhodu než oboustranné oslabení paží, které
je pro tuto třídu definováno

3

Connick et al. (2018) analyzuje novou izometrickou metodu pro měření svalové síly pro validní
klasifikační strukturu založenou na důkazech pro atlety v běžeckých disciplínách závodících na vozíku.
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T53 – tato třída bude přidělena, pokud znevýhodnění způsobené sníženým ROM na
pravé paži způsobuje relativně menší znevýhodnění než oboustranné oslabení paží,
které je pro tuto třídu definováno
V tomto případě rozhodování založené na důkazech vyžaduje nejen znalost
relativního významu měření sníženým ROM a síly v loketním kloubu, ale také platný
způsob sčítání výsledků měření. Sčítají se body v různých jednotkách: zhoršený ROM
měřený ve stupních a omezení svalové síly, které se měří na řadové stupnici (0-5) – viz
Krivošíková (2011). Do nedávné doby se dle Tweedy et al. (2009) tomuto problému
nevěnoval žádný výzkum a rozhodnutí o přiřazení klasifikační třídy byla často učiněna
„pouze“ na základě odborného konsensu klasifikační komise. V loňském roce nicméně
tuto problematiku popsal Connick et al. (2018).
4.6.6.2 Klasifikační systémy založené na důkazech – taxonomické požadavky
Problémy spojené s relativním významem měření a platným způsobem sčítání
výsledků měření zdůrazňují hlavní nedostatky v přístupech ke klasifikaci. IPC uznává
potřebu systémů klasifikace, které jsou založeny na důkazech a výslovně nařizuje vývoj
takových systémů v jedné z částí klasifikačního kodexu. V této části kodexu ustanovuje
taxonomické předpoklady potřebné pro vývoj sportovně specifických klasifikačních
systémů založených na důkazech.
Co je systém klasifikace založený na důkazech?
V paralympijském sportu je klasifikační systém založený na důkazech ten, který:
-

má jasně stanovený účel

-

jehož empirické důkazy naznačují, že metody použité pro přidělení klasifikační
třídy dosáhnou stanoveného účelu
Jednou z nejvýznamnějších překážek rozvoje klasifikačních systémů založených

na důkazech je skutečnost, že mnoho klasifikačních systémů nemá jasně stanovený účel
ani nemá stanoveno, jak tohoto účelu dosáhnout, tím pádem jsou tyto klasifikační
systémy nejednoznačně definovány. Např. mnoho klasifikačních systémů jednoduše
uvádí, že cílem je poskytnou spravedlivou a rovnou soutěž. Toto tvrzení je však
nejednoznačné, protože spravedlivé a rovné soutěže lze např. dosáhnout systémy
výkonnostní a selektivní klasifikace (Tweedy et al., 2009).
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Účel klasifikace
Aby se usnadnil vývoj klasifikačních systémů založených na důkazech, měly by
všechny paralympijské klasifikační systémy ukazovat, že účelem těchto systémů je
podporovat účast sportovců, kteří mají nějaké postižení. A to tak, aby dopad
znevýhodnění co nejméně ovlivňoval sportovní výsledky. Toto prohlášení o účelu
klasifikace bylo poprvé navrženo Tweedym v roce 2002 a je v souladu s částí
klasifikačního kodexu. Z hlediska taxonomie je přijetí tohoto prohlášení rozhodující,
protože pojem postižení je jednoznačně považován za klasifikační jednotku
v paralympijské klasifikaci, společně s dalšími

systémy selektivní

klasifikace

používanými ve sportu (např. věk, pohlaví a tělesná hmotnost).
Pro minimalizování dopadu znevýhodnění na výsledek sportovní soutěže by měl
koncepčně každý klasifikační systém obsahovat:
-

popis kritérií způsobilosti z hlediska typu postižení a závažnosti postižení

-

popis metod pro klasifikaci způsobilých postižení podle rozsahu omezení
v aktivitě, které tato postižení způsobují

(Tweedy et al., 2009).
Definice způsobilých typů postižení
Mělo by být jasně určeno, které typy postižení jsou, pro jaký sport způsobilé
a definovat je podle ICF. Příklad určování je uveden v klasifikačním projektu od IPC,
který se touto problematikou zabývá. Dosud bylo v paralympijském sportu
klasifikováno pouze deset hlavních typů postižení, kterými jsou: porucha svalové síly,
zhoršení rozsahu pohybu, chybějící část jedné z končetin, rozdílná délka končetiny,
hypertonie, ataxie, atetóza, porucha vzrůstu, porucha zraku a mentální znevýhodnění.
Klasifikační kodex uvádí, že typ postižení musí být trvalý, což naznačuje, že by se
v dohledné době neměl stav zlepšit, bez ohledu na to, jak moc bude jedinec trénovat,
rehabilitovat atd.
Je důležité si uvědomit, že mnoho zdravotních stavů, které jsou způsobilé pro
paralympijský sport, ovlivňují různé tělesné struktury a tělesné funkce. Např. kromě
zhoršené svalové síly a poranění míchy, mohou také vyústit v poruchu vnímání
(propriocepce, hmatu nebo bolesti), v poruchu termoregulace a ve zhoršenou srdeční
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funkci. Zatímco některé z těchto typů postižení mohou mít významný dopad na
sportovní

výkon,

tak

rozsah

různých

postižení,

které

jsou

klasifikované

v paralympijském sportu, má potenciál ovlivnit kulturu a strukturu paralympijského
sportu. Z tohoto důvodu je třeba ke klasifikaci zodpovědně přistupovat. Navíc každý
z paralympijských sportů neklasifikuje všech deset druhů postižení a ani to není
povinnost. Např. porucha zraku se aktuálně neklasifikuje ve sportech na vozíku a ztráta
svalové síly není klasifikována v judu nebo goalballu. Které z deseti typů postižení je
klasifikováno či nikoliv, záleží na rozhodnutí vedení každého paralympijského sportu.
Jakmile se pro paralympijský sport pro nějaké rozhodne, mělo by být jasně definováno.
Je třeba si uvědomit, že zatímco teoreticky je možné vytvořit klasifikační
systémy, ve kterých by sportovci se všemi deseti typy znevýhodnění soutěžili společně,
tento přístup není IPC upřednostňován.
Spíše, jak již dříve navrhl Tweedy (2003), existují spolehlivé taxonomické
metody pro zacházení s deseti způsobilými typy znevýhodnění ve třech odlišných
skupinách:
1. biomechanické znevýhodnění zahrnující osm postižení, které způsobují
omezení aktivity, které jsou biomechanické povahy – porucha svalové síly, zhoršený
rozsah pohybu, chybějící část jedné z končetin, rozdílná délka končetiny, hypertonie,
ataxie, atetóza, porucha vzrůstu
2. porucha zraku
3. mentální znevýhodnění
Biomechanické znevýhodnění může být také označováno jako postižení
neuromuskuloskeletální, které je v souladu s ICF, ale ve sportovním kontextu je to méně
vypovídající. Nebo může být označováno jako tělesné postižení, což je vlastně
jednoduché, ale méně přesné (Tweedy et al., 2009).
Definice způsobilých závažností z důsledku postižení
Klasifikační kodex uvádí, že pokud má být jedinec s určitým postižením
způsobilý, tak musí mít jeho postižení vliv na výkon v konkrétním sportu. Aby se
zajistilo, že jsou v paralympijském sportu pouze „způsobilá postižení“, každý
paralympijský sport by měl vypracovat kritéria pro tzv. minimální handicap. Přesněji
řečeno, měl by identifikovat ty aktivity, které jsou základem pro výkon v daném sportu,
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a poté popsat kritéria pro každý typ způsobilého postižení, které bude mít vliv na
vykonávání těchto aktivit. Např. stanovení kritérií minimálního handicapu pro sportovce
se zrakovým postižením v alpském lyžování, by mělo být stanoveno analýzou zraku
a definováním, jak dobrý zrak je potřebný k optimálnímu výkonu v alpském lyžování.
Tedy analýzou zrakové ostrosti, zorného pole, citlivost kontrastu atd. Následně, jak
budou tyto determinanty identifikovány, vytvořit soubor kritérií pro minimální
handicap, u kterých bude dostatečně prokazatelné, že ovlivňují základní aktivity
potřebné pro podání optimálního výkonu ve sjezdovém lyžování.
Může se stát, že sportovec bude mít způsobilý typ postižení v jednom sportu, ale
v některém dalším sportu bude považován za nezpůsobilého, protože jeho postižení pro
daný sport nesplňuje kritéria pro minimální handicap. Např. jedinec, který je po
amputaci jednoho prstu na ruce, což je technicky vzato amputace, tím pádem jeden ze
způsobilých typů postižení. Nicméně tento typ postižení nezpůsobuje dostatečné
omezení např. v atletice v běžeckých disciplínách, a proto sportovec nesplňuje kritéria
pro minimální handicap a není tak způsobilý v tomto sportu závodit.
Zdůrazňujeme, že kritéria pro minimální handicap by měla popisovat postižení,
která přímo způsobují omezení aktivity pro výkon v daném sportu a měla by vyloučit
znevýhodnění, která způsobují omezení aktivity v tréninku, ale nemají přímý dopad na
aktivity, které jsou pro daný sport elementární. Např. ačkoliv ztráta prstu na jedné ruce
způsobí omezení v určitých tréninkových cvičeních (problém s úchopem činky,
posilovacího stroje, …), tak znevýhodnění bude mít zanedbatelné omezení při sprintu
jako takovém, a proto závažnost postižení není taková, aby byla způsobilá pro atletické
závody v běžeckých disciplínách.
Určení toho, jak velké omezení v aktivitě bude dostatečné, je do jisté míry
ovlivněno sportovní kulturou a někdy lze považovat více názorů za správné. Stanovení
kritérií pro minimální handicap by tak mělo vycházet z vědeckých výzkumů, pokud jsou
tedy vůbec k dispozici. Dále ze zjištěných postojů a názorů klíčových zúčastněných
stran, kterými jsou: sportovci, trenéři, vědci z oblasti sportu a klasifikátoři (Tweedy et
al., 2009).
Klasifikace postižení podle rozsahu způsobujícího omezení v aktivitě
Jednotlivá postižení, která splňují kritéria pro způsobilost v paralympijském
sportu, by měla být rozdělena do klasifikačních tříd podle toho, jak velké omezení
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v daném sportu způsobují. Je potřeba si uvědomit, že v paralympijských klasifikačních
systémech by jednotkou pro klasifikováni mělo být zaměření na postižení, a ne na
sportovce. Toto rozlišení je velmi důležité, protože zdůrazňuje, že každý sportovec je
jedinečný, vnímaný jako lidská bytost, jejíž rozmanitost a individualita nemůže být
zachycena pouze přiřazením klasifikační třídy.
Dále je zapotřebí zmínit další problematiku, která úzce souvisí s klasifikací
podle rozsahu způsobujícího omezení v aktivitě. Musíme si uvědomit, že existuje celá
řada dalších faktorů, podle kterých bychom dále mohli sportovce do jednotlivých tříd
přiřazovat. Např. motivace, věk, fyzická kondice, trénovanost, … Pokud bychom
sportovce přiřazovali pouze podle funkce a nebrali bychom ohled na typ postižení, pak
by byl mladý, motivovaný a dobře trénovaný sportovec přiřazen do funkčnější třídy než
někdo starší, nemotivovaný a netrénovaný a získal by tak konkurenční výhodu. Proto
klasifikace založená pouze podle funkce není vhodným koncepčním základem pro
zařazování do paralympijského sportu.
Dalšími determinanty pro klasifikaci by mohl být vrozený potenciál, fyzické
parametry nebo proporcionalita těla. Např. v atletické disciplíně v disku máte díky vyšší
výšce, delšímu rozpětí paží a ideálnímu složení svalových vláken větší pravděpodobnost
k lepšímu výkonu. Pokud by byli sportovci klasifikování pouze podle těchto faktorů
a nebrali bychom ohled na typ postižení, tak by vyšší sportovci, s delším rozpětím paží
a s ideálním složení svalových vláken, museli soutěžit ve vyšší výkonnostní třídě než
menší sportovci, s kratším rozpětím paží a s neideálním složením svalových vláken.
Paralympijské klasifikační systémy by měly zajistit, aby sportovec, který má nejlepší
kombinaci vrozeného potenciálu, fyzických parametrů nebo proporcionality těla, získal
konkurenční výhodu. Proto klasifikace založená pouze na těchto determinantech není
vhodným koncepčním základem pro zařazování do paralympijského sportu (Tweedy et
al., 2009).
Praktické důsledky
Správná taxonomická struktura je nezbytnou podmínkou pro vývoj klasifikačních
systémů založených na důkazech, protože umožňuje definovat výzkumné otázky, které
lze řešit pomocí obvyklých vědeckých přístupů (Tweedy et al., 2009). Paralympijské
sporty hledající cestu k rozvoji klasifikačních systémů založených na důkazech, by
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měly revidovat své současné systémy s ohledem na to, co odpovídá vědě založené na
důkazech.
4.6.6.3 Klasifikační systémy založené na důkazech – potřeby výzkumu
Pokud mají klasifikační systémy potřebnou taxonomickou strukturu, včetně
stanovení klasifikačních jednotek a jednoznačně definovaný účel klasifikace, tak lze
tuto problematiku řešit pomocí vědeckých metod.
Fleishman et al. (1984) rozlišuje v klasifikaci dva typy výzkumu:
-

výzkum zaměřený na produkt, který hodnotí vztahy uvnitř klasifikačních tříd
nebo mezi klasifikačními kategoriemi

-

výzkum zaměřený na proces, který zahrnuje teoretickou práci založenou na
taxonomických principech a podložených klasifikačních systémech, dále na
empirickém výzkumu hodnotícího platnost metod, které se používají k zařazení
do příslušných klasifikačních tříd
Rozvoj klasifikačních systémů založených na důkazech, vyžaduje výzkum

zaměřený na proces. Výzkum zaměřený na produkt má omezenou schopnost přispívat
k vývoji klasifikačních systémů založených na důkazech (Tweedy et al., 2009).
Výzkum zaměřený na produkt
Výzkum zaměřený na produkt je rozhodně cenný, ale až po zavedení
klasifikačních systémů založených na důkazech. Např. již dříve provedený výzkum
zahrnuje hodnocení spolehlivosti z vnitřního prostředí jednotlivých klasifikačních tříd
a také z prostředí klasifikátorů. Jedná se o porovnání výkonnosti atletů – mužů,
závodících na dráze se speciálními vozíky, konkrétně na 100 m, 200 m, 400 m a 800 m.
Údaje ukazují inverzní vztah mezi klasifikační třídou a výkonností. Poskytují pouze
slabé důkazy o tom, že klasifikace v tomto případě byla provedena validně.
Je velmi důležité, aby se výzkumní pracovníci zaměřili na vývoj a validitu
klasifikačních systémů založených na důkazech, výzkumných návrhů, které ověřují
klasifikační proces, než aby se soustředili na hodnocení klasifikačního produktu jako
takového (Tweedy et al., 2009).
Výzkum zaměřený na proces
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Bylo zjištěno, že nezbytným předpokladem pro vývoj klasifikačních systémů
založených na důkazech, je jednoznačné tvrzení, které ukazuje, že cílem systémů je
klasifikovat způsobilá postižení podle rozsahu omezení v aktivitách, která způsobují.
Toto tvrzení poskytuje přesné pokyny vědcům, kteří se věnují vývoji klasifikačních
systémů založených na důkazech. Počáteční krok vyžaduje vývoj objektivních
a spolehlivých metod měření obou základních principů paralympijské klasifikace –
postižení a omezení v aktivitě:
-

Měření

postižení:

měření

postižení je v klasifikaci

do značné míry

neistrumentované a ve velké míře závisí na klinickém úsudku, zejména
u biomechanických

poruch.

V některých

případech

mohou

být

stále

nejvhodnějšími metodami, avšak vědci by měli prozkoumat možnosti používání
jednoduchých a snadno dostupných nástrojů, které jsou objektivnější a méně
závislé na posouzení uživatele, který přístroj obsluhuje. Kritéria pro validní testy
v souvislosti s postižením jsou následující:
-

Specifika měření: test by měl měřit pouze efekt jednoho typu postižení bez
dalších „kontaminací“ ostatních typů postižení. Např. test pro hodnocení
koordinace by měl vyžadovat minimální rozsah pohybu, rovnováhy a svalové
síly, aby mohl být vůbec proveden. Pokud je to možné, test by také měl vyloučit
vliv nezpůsobilých typů znevýhodnění, jako jsou např. problémy s funkcemi
v motorických oblastech.

-

Počítejte s velkými rozdíly ve výkonnosti závodníků v atletice závodících na
dráze se speciálními vozíky. V rámci omezení vyplývajících z prvního kritéria,
by daný test míry postižení měl zohlednit maximální možný rozsah odchylek ve
výkonu:

-

Posouzením tělesných struktur, které ovlivňují výkon. Např. ROM loketního
kloubu bude mít vliv na výkon závodníka v atletice závodícího na dráze se
speciálním vozíkem. Naopak ROM v hlezenním kloubu nikoliv.

-

Posouzení tělesných pozic týkajících se sportovních výkonů. Např. při testování
zhoršené koordinace pro závody v atletice na vozíku, by měl být sportovec
testován v poloze v sedě a pohyby paže by měly být prováděny v sagitální
rovině.

-

Použitím kompozitních opatření, kdekoliv je to možné, např. místo
individuálního měření svalové síly zápěstí, lokte a ramene, aplikování testu,
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který spočívá v tlačení na stěnu, který zahrnuje všechny příslušné svalové
skupiny, by se pravděpodobně vyvolala opatření, která by vyústila ve větší
variabilitu výkonnostních rozdílů u závodníků na vozících.
-

Pokud je to možné, opatření by měla být rezistentní proti tréninku. Např.
v atletice mnoho sportovců ke zvýšení výkonu používá plyometrický a silový
trénink. Proto, jestliže oslabení svalové síly bylo posuzováno měřením
využívající plyometrii nebo silový trénink, je pravděpodobné, že dobře
trénovaný sportovec bude mít lepší výkon než netrénovaný sportovec se
srovnatelnou mírou postižení. To může vyústit v chybné zařazení trénovaného
sportovce do klasifikační třídy pro závodníky/hráče s menší mírou postižení.
Izometrická síla obvykle není závislá na trénovanosti sportovce a důkazy
naznačují, že izometrická velikost síly neodpovídá velikosti silového tréninku.
Na základě tohoto zjištění, je velikost izometrické síly vhodnějším typem měření
míry postižení pro účely paralympijské klasifikace v atletice.

-

Měření omezení v aktivitě: metody hodnocení pro vyjádření míry omezení
v aktivitě se budou lišit podle typu sportu a podle skupiny postižení, které
chceme měřit – biomechanické, zrakové nebo intelektuální postižení. Jedním
z přístupů je identifikovat biomechanické, zrakové nebo intelektuální aktivity,
které mají největší vliv na výkon v konkrétním sportu a tyto aktivity využívat
jako základ pro vývoj standardizovaných sportovně-specifických testovacích
metod. Např. pro pohánění vozíku je zapotřebí dvou odlišných biomechanických
aktivit/technik – techniku, kterou se rozjedete z klidové polohy a techniku
k udržení maximální rychlosti. Pokud sportovci s biomechanickými poruchami
(zhoršená svalová síla, snížený rozsah pohybu nebo hypertonie) vykonávají tyto
aktivity – rozjetí se z klidové polohy a udržení maximální rychlosti – podle
svých nejlepších schopností, pak se sníží výkon (např. měřený čas), čímž se
zvyšuje omezení v dané aktivitě, např. při atletických závodech na dráze se
speciálními vozíky. Za účelem vyhodnocení vlivu postižení na sportovní
aktivity, musí vědci zajistit, aby všichni sportovci vykonávali identickou,
standardizovanou aktivitu. To zajistíme např. stejným vybavením, polohování
atd. Pokud mají sportovci dovoleno využít individuálního polohování, obvázání
a dalších pomocných faktorů, tak se aktivita účinně změní na novou aktivitu, při
níž se vliv postižení sníží. Pak ale není možné výsledky porovnávat mezi dalšími
sportovci.
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Po vyvinutí vhodných opatření, mohou vědečtí pracovníci získat zpětnou vazbu
a výsledky měření míry postižení a výkonnosti, tak mají možnost ze vzorku sportovců
analyzovat pomocí multivariačních statistických metod. Výsledkem multivariační
analýzy bude regresní rovnice, která odráží relativní význam ve spojitosti mezi různými
opatřeními pro měření míry postižení a omezení aktivity. Vzorek sportovců, na němž je
regresní rovnice založena, by měl být reprezentativní a co možná největší.
Jakmile je regresní rovnice odvozena a ověřena prostřednictvím výzkumu, stane
se základem klasifikačního procesu. Klasifikátoři vyhodnotí sportovce pomocí
standardizovaných opatřeních pro míru postižení ověřených výzkumem a výsledky
každého opatření se započítají do příslušné regresní rovnice pro získání bodového
skóre, podle míry postižení. Toto skóre bude ve vztahu s omezením v aktivitě
v konkrétním sportu, které je také založeno na vědeckých důkazech. Tímto způsobem
budou řešeny aktuální problémy spojené s relativním významem měření a platným
způsobem sčítání výsledků měření.
Všimněme si, že výše popsané metody výzkumu kvantifikují relativní dopad
postižení na standardizovaných aktivitách, které umožňují velmi minimální variace.
Pokud jde o individualizované polohování a vybavení, tak klasifikační metody, které
budou v praxi používány, budou založeny na relativním dopadu způsobených různými
postiženími v závislosti na výkonu těchto aktivit. V konkurenčním prostředí
paralympijského sportu, mnoho sportů umožňuje klasifikovaným sportovcům používat
individualizované polohování a techniky jako obvazování atd. Tyto pomocné techniky
účinně mění aktivitu, kterou každý jednotlivce vykonává způsobem, který minimalizuje
dopad míry postižení sportovce, čímž se zvyšuje výkonnost. Použití těchto
individuálních úprav by nemělo mít vliv na přidělení klasifikační třídy. Nicméně
sportovně-techničtí

klasifikátoři,

musí

být

obeznámeni

s dopadem

každého

individuálního přizpůsobení během klasifikace. Zároveň musí zajistit, aby se
dodržovaly technické předpisy upravující přípustné individuální techniky, včetně
materiálů, ze kterých jsou případné pomůcky pro individuální techniky vyrobeny. Tato
opatření jsou důležitá z důvodu neporušení integrity paralympijského sportu (Tweedy et
al., 2009).
Rozdělení do klasifikačních tříd podle postižení
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Vzhledem k tomu, že je rozsah omezení aktivity spojitou proměnnou, je
matematicky nemožné vytvořit klasifikační systém, v němž budou třídy obsahovat
pouze sportovce, kteří mají přesně stejný stupeň omezení aktivity. Třídy tím pádem
vždy pokrývají určitý rozsah stupně omezení aktivity. Nejdůležitější principem pro
stanovení počtu tříd by mělo být to, aby v rámci jedné klasifikační třídy rozsah stupně
omezení aktivity nikdy nebyl tak velký, aby sportovci s postižením, které způsobuje
největší stupeň omezení aktivity nebyli značně znevýhodněni proti sportovcům, jejichž
postižení způsobuje nejmenší stupeň omezení aktivity. Např. sportovci s tetraplegií
a paraplegií by neměli soutěžit ve stejné klasifikační třídě v atletických závodech na
dráze se speciálními vozíky, protože rozsah omezení aktivity vyplývající z těchto
rozdílných typů postižení je příliš velký. Nicméně, aby bylo zajištěno konkurenční
prostředí pro každou klasifikační třídu v co největším rozsahu, rozsah omezení aktivity
v rámci jedné třídy by měl být co možná největší, aniž by znevýhodňoval ty jedince,
kteří mají v dané třídě největší závažnost postižení.
Je rozhodující, aby počet tříd v daném sportu byl založen na těchto objektivních
principech. Po určení počtu tříd je úlohou jednotlivých sportovních federací a jejich
administrátorů k zavedení efektivní strategie propagace a zachování principů, aby se
maximalizovala účast a zajistilo se široké konkurenční prostředí v každé třídě. Jsou-li
čísla v určité třídě nízká, znamená to, že daný sport musí používat efektivnější strategii
propagace a zachování principů; není to ukazatel toho, že by měl být počet tříd snížen.
Kdyby měl být počet tříd v daném sportu řízen počtem sportovců soutěžících v tomto
sportu, povede k dlouhodobé nestabilitě klasifikačních systémů a je v rozporu s cílem
rozvíjet klasifikační systémy založené na důkazech. Jak bylo zjištěno, je zde zásadní
nutnost výzkumu, který by popisoval, do jaké míry narušují různé typy postižení a jejich
závažnosti, vliv na výkon v paralympijských sportech. Měření postižení pro účely
paralympijské klasifikace však představuje minimálně dva další závažné problémy;
identifikaci úmyslného zkreslení schopností a opatření proti znevýhodnění více
trénovaného sportovce oproti méně trénovanému (Tweedy et al., 2009).
Identifikace úmyslného zkreslení schopností
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Je dobře známo, že s cílem získat platná opatření4, mnoho testů měřící míru
závažnosti jednotlivých postižení vyžaduje, aby sportovci při testování vyvinuli
maximální úsilí. Nepřímé důkazy naznačují, že někteří sportovci se snaží získat
příznivější klasifikační třídu tím, že úmyslně zkreslují své schopnosti. Tzn. nepokouší
se provádět všechny testy co nejusilovněji, aby pravděpodobně zveličovali závažnosti
svého postižení. Odradit sportovce před úmyslným zkreslením schopností, by měl
klasifikační kodex, který nařizuje přísné sankce, a to i včetně doživotního zákazu účasti
v paralympijském sportu. Objektivní metody pro identifikaci úmyslného zkreslení
schopností by poskytly důležitý vědecký základ pro uplatnění sankcí. Je tudíž zapotřebí
výzkumu, který vyvíjí a validuje takovéto metody. Tyto metody jsou důležitým
prostředkem, jak zajistit všem zainteresovaným stranám v paralympijském sportu –
sportovcům, trenérům, manažerům, veřejnosti a médiím, že spravedlnost a integrita
paralympijského prostředí je chráněna sankcemi, které jsou jak vynutitelné, tak velmi
závažné (Tweedy et al., 2009).
Opatření proti znevýhodňování více trénovaného sportovce oproti méně trénovanému
Přestože opatření, která se zaměřují na posuzování míry postižení jsou do značné
míry odolná vůči vlivu tréninku, tak tomu ale neplatí vždy. Např. zhoršení svalové síly
v důsledku neúplného poranění míchy může být ovlivněno takto: chronické nepoužívání
těchto svalových skupin může způsobit ještě větší oslabení/zkrácení svalu. Naopak
svalová síla může být zvýšena odporovým tréninkem. Je nesmírně důležité, aby
sportovci, kteří tréninkem pozitivně ovlivnili a snížili tak omezení v aktivitě, nebyli
znevýhodněni tím, že budou zařazeni/přeřazeni do klasifikační třídy pro sportovce
s nižší mírou postižení.
Jedním z důležitých prostředků k ochraně před touto možností je použití způsobů
měření míry postižení, které nejsou pro daný sport specifické. Např. měření svalové síly
pomocí izometrie by odráželo zhoršení svalové síly, ale také by bylo více odolné vůči
sportovnímu tréninku než dynamické způsoby měření svalové síly.
Další zárukou bude vývoj testovacích baterií pro omezení aktivity, které by
klasifikátoři mohli používat k odlišení netrénovaných a trénovaných sportovců. Tyto
baterie by měly zahrnovat aktivitu zájmu – např. 30 m sprint pro běžce v atletice a další
4

V roce 2018 bylo v PTT při klasifikování zavedeno video (Peréz et al., 2018c). Videozáznam může být
např. průkazným materiálem v dokázání úmyslného zkreslení schopností tím, že se porovná záznam hry
pořízený v průběhu klasifikace a záznam z utkání během turnaje.
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doplňkové testy omezení aktivity. Skok daleký z místa je dobrým příkladem
doplňkového testu omezení aktivity pro běžce, protože zdůrazňuje vliv jednoho
ze způsobilých typů znevýhodnění pro běh (zhoršení svalové síly), dále je
biomechanicky odlišný od aktivity zájmu (běhu), ale úzce souvisí s běžeckým výkonem
a je nenákladný a snadno proveditelný. Platné a spolehlivé testy omezení aktivity
mohou klasifikátorům poskytnou objektivní zjištění úrovně trénovanosti sportovce,
která je, pokud možno nezávislá na vlivu postižení. Z toho vyplývá, že více trénovaný
sportovec bude provádět lépe doplňkové testy pro zjištění míry omezení aktivity než
méně trénovaný sportovec. Tímto způsobem mohou být použity doplňkové testy
omezení aktivity, které zajistí, že více trénovaný sportovce nebude znevýhodněn oproti
méně trénovanému sportovci (Tweedy et al., 2009).

4.6.7 Budoucnost
Tato úvaha uvádí, že paralympijské hnutí vyrostlo ze tří hlavních důvodů:
1. Sport je pro jedince se zdravotním postižením účinným prostředkem pro lepší
výsledky rehabilitace.
2. Jedinci se zdravotním postižením mají právo se účastnit sportu a měli by
k tomu dostat stejné příležitosti jako všichni ostatní.
3. Paralympijský sport je elitní, vzrušující a inspirativní.
Každý

z těchto

důvodů

převládal

v různých

obdobích

během

vývoje

paralympijského hnutí. Zdravá budoucnost paralympijského hnutí závisí na uznání
a vzdělávání se ve všech těchto třech historicky důležitých oblastech vývoje
(Vanlandewijck et al., 2011).

4.7 Klasifikace ve stolním tenisu hráčů s tělesným postižením
4.7.1 Způsobilé oblasti tělesného postižení
Způsobilých oblastí tělesného postižení existuje v současném paralympijském
hnutí, a tedy i ve stolním tenisu hráčů s tělesným postižením – spadajícího pod
International Table Tennis Federation-Para Table Tennis (ITTF-PTT), 8 – snížená
svalová síla, omezený pasivní rozsah pohybu, ztráta končetiny, rozdílná délka dolních
končetin, porucha vzrůstu, hypertonie, ataxie a atetóza.
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Snížená svalová síla – sportovci se sníženou svalovou silou disponují zdravotním
stavem, který buď snižuje nebo eliminuje jejich schopnost vědomého kontrahování
svalů ve vykonání pohybu nebo tento stav brání k vytvoření síly. Příklady zásadních
zdravotních stavů, které mohou vést k oslabení svalové síly, zahrnují: poranění míchy
(úplné nebo neúplné, tetraplegie, paraplegie nebo paraparéza), svalová dystrofie,
syndrom po dětské obrně a rozštěp páteře.
Omezený pasivní rozsah pohybu – sportovci s omezeným pasivním rozsahem pohybu
mají omezení nebo nedostatek pasivního pohybu v jednom nebo více kloubech.
Příklady zásadních zdravotních stavů, které mohou vést k omezenému pasivnímu
rozsahu pohybu, zahrnují: arthrogrypózu a kloubní ztuhlost, která je důsledkem
chronické imobilizace kloubu.
Ztráta končetiny – sportovci se ztrátou končetiny mají buď úplnou nebo částečnou
absenci kostí nebo kloubů jako důsledek traumatu (např. traumatická amputace),
důsledek nemoci (např. amputace jako důsledek rakoviny kosti) nebo vrozená příčina
ztráty končetiny (např. dysmélie).
Rozdílná délka dolních končetin – sportovci s rozdílnou délkou dolních končetin, mají
rozdíl v délce dolních končetin z důsledku narušení růstu končetiny nebo z příčiny
traumatu.
Porucha vzrůstu – sportovci s poruchou vzrůstu mají omezenou délku trupu a dolních
nebo horních končetin. Příklady zásadních zdravotních stavů, které mohou vést k poruše
vzrůstu, zahrnují: achondroplázii, dysfunkci růstového hormonu a dědičné onemocnění
osteogenesis imperfecta.
Hypertonie – sportovci s hypertonií mají zvýšený svalový tonus a sníženou schopnost
uvolnění svalu, způsobené poškozením centrálního nervového systému. Příklady
zásadních zdravotních stavů, které mohou vést k hypertonii, zahrnují: DMO,
traumatické poškození mozku a mrtvici.
Ataxie – sportovci s ataxií mají nekoordinované pohyby způsobené poškozením
centrálního nervového systému. Příklady zásadních zdravotních stavů, které mohou vést
k ataxii, zahrnují: DMO, traumatické poškození mozku, mrtvici a roztroušenou
sklerózu.
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Atetóza – sportovci s atetózou mají neustálé pomalé nedobrovolné vlnovité/hadovité
pohyby. Příklady zásadních zdravotních stavů, které mohou vést k atetóze, zahrnují:
DMO, traumatické poškození mozku a mrtvici.
Existuje mnoho dalších poruch, ale paralympijské hnutí vychází z vytvořených
materiálů zastřešující organizace ISOD a jejich příslušných národních organizací.
Z tohoto důvodu může být jakékoliv nové způsobilé tělesné postižení zavedeno pouze
za předpokladu, že bude schváleno valnou hromadou IPC. Seznam způsobilých
tělesných postižení je tedy aktuálně kompletní, viz výše. Sportovec musí mít minimálně
jedno z těchto způsobilých postižení, aby se mohl para sportu účastnit. Nicméně seznam
způsobilých tělesných postižení také zahrnuje příklady zásadních zdravotních stavů,
které mohou vést ke způsobilému tělesnému postižení. Tento seznam příkladů však není
kompletní (Classification Rules for ITTF Para Table Tennis [online], International
Standard for Eligible Impairments [online]).

4.7.2 Kritéria pro minimální postižení
ITTF-PTT stanovila minimální kritéria pro postižení, aby zajistila, že způsobilá
postižení sportovce ovlivní míru, v jaké je sportovec schopen vykonávat konkrétní
specifické úkoly a činnosti, které jsou pro stolní tenis zásadní. Aby mohl být sportovec
považován za způsobilého v PTT, musí splňovat alespoň jedno z 8 způsobilých
tělesných postižení. Závažnost postižení musí korespondovat s kritérii minimálního
handicapu, která popíšeme níže.
Oslabená svalová síla
Hrající horní končetina – oslabená ruka, která ovlivňuje zásadní funkce ve stolním
tenisu, jako úchop pálky, síly a pohyby.
Nehrající horní končetina – paréza plexus brachialis s některými zbytkovými funkcemi.
Ztráta minimálně 30 bodů v Manual Muscle Testing (MMT)5, která je rozložena
v rámci celé horní končetiny.
5

MMT zahrnuje několik testů na dolních a horních končetinách. V rámci horní končetiny to jsou ramenní
kloub (flexe, extenze, abdukce, addukce, vnější rotace, zevní rotace), loketní kloub (flexe, extenze),
předloktní (supinace, pronace), zápěstí (flexe, extenze, radiální odchylka, ulnární odchylka),
metakarpofalangeální kloub u 2.-5. prstu a palec (opozice, extenze).
V rámci dolní končetiny to jsou kyčelní kloub (flexe, extenze, abdukce, addukce), kolenní kloub (flexe,
extenze), kotník (dorzální flexe, plantární flexe).
Každá položka (např. flexe zápěstí) je hodnocena 0-5 body. 0 bodů – nulová svalová síla (např. flexe
zápěstí), 5 bodů – normální svalová síla (např. flexe zápěstí) (viz 2. poznámka pod čarou, str. 42). Takto
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Dolní končetiny – ztráta minimálně 10 bodů v MMT na jedné dolní končetině. Ztráta 10
bodů na obou dolních končetinách současně není považována za splňující kritéria
minimálního handicapu.
Omezený pasivní rozsah pohybu
Hrající horní končetina – ztuhlost zápěstí s funkčním úchopem, mírné omezení
pasivního ROM ramenního a loketního kloubu.
Nehrající horní končetina – těžké omezení ramenního nebo loketního kloubu, které
významně ovlivňují rovnováhu.
Dolní končetiny – ztuhlý kotník, mírné omezení pasivního ROM v hlavních kloubech
(kyčelního a kolenního)
Trup – mírné až těžké omezení v mobilitě trupu
Ztráta končetiny
Hrající horní končetina – amputace prstů – ztráta 6 článků na 4. a 5. prstu nebo ztráta
5 článků na 2. a 3. prstu nebo ztráta 2 článků prstu na palci a části první
metakarpofalangeální kosti, která má za následek nedostatečný úchop rakety.
Nehrající horní končetina – amputace pod loketním kloubem s délkou paže menší než
2/3 délky ulny nebo srovnatelné dysmélie.
Dolní končetiny – amputace minimálně 1/3 chodidla nebo srovnatelné dysmélie.
Rozdílná délka dolních končetin
Rozdílná délka dolních končetin minimálně 7 cm. Správné měření sportovce probíhá
vleže na zádech od spina iliaca anterior superior k vnitřnímu kotníku.
Porucha vzrůstu
Sportovci, kteří mají poruchu vzrůstu, musejí splňovat maximální výšku: muži
maximálně 140 cm a ženy 137 cm. Přidělení klasifikační třídy takového sportovce je
zpravidla TT10, nicméně záleží na případné kombinaci postižení. Např. sportovec
s poruchou vzrůstu a s jednostrannou podkolenní amputací bude zařazen v klasifikační
třídě TT8.

se oboduje každá z položek (5 bodů v MMT = ztráta 0 bodů, 4 body v MMT = -1 bod, 3 body v MMT =
-2 body, 2 body v MMT = -3 body, 1 bod v MMT = -4, 0 bodů v MMT = -5 bodů (Wu, 2018).
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(Classification Rules for ITTF Para Table Tennis [online])
Hypertonie
V PTT se míra spasticity vyjadřuje dle stupnice Ashwortha:
0 – žádný vzestup svalového tonu
1 – lehký vzestup svalového tonu, klade zvýšený odpor při flexi i extenzi
2 – výraznější vzestup svalového tonu, nicméně končetinu lze snadno uvést do flexe
3 – velmi výrazný vzestup svalového tonu – pasivní pohyb je obtížný
4 – končetiny jsou ztuhlé do flexe i extenze
(Štětkářová et al., 2012)
Hypertonie je definovaná jako zvýšený svalový tonus, který je způsoben
poškozením centrální nervové soustavy a jehož výsledkem je zvýšená odolnost proti
pasivnímu prodloužení svalu. Jeden z následujících typů hypertonie (spastická
hypertonie, spastická rigidita, spastická dystonie) musí být u sportovce jednoznačně
klinicky zjištěna, aby byl způsobilý. Např. 1. stupeň na zápěstí, lokti, rameni, kotníku,
koleni nebo kyčli (Classification Rules for ITTF Para Table Tennis [online]).
Spastická hypertonie je definována jako odolnost proti pasivnímu pohybu, která je
závislá na rychlosti s typem odporu; fenomén „sklapovacího nože“. Tento jev je typický
tím, že při spasticitě dolních končetin při stupňované snaze o flexi dříve extendovaných
kolen odpor náhle zmizí a noha se volně flektuje a připomíná tím sklapnutí nože.
Závislost rychlosti se zvyšuje s rostoucí rychlostí pasivního pohybu, zvyšuje se odpor,
který začíná již v dřívější fázi rozsahu. Spastická hypertonie převládá v antigravitačních
svalech, zejména ve flexorech horních končetin a extenzorech dolních končetin.
Při klasifikaci v PTT testování zahrnuje rychlý, pasivní pohyb přes hlavní rozsah
pohybu v zápěstí, lokti, rameni, kotníku, koleni a kyčli. Sportovci s jednoznačným
klinickým zjištěním spastické hypertonie, jsou v PTT způsobilí. Při testování na
spastickou hypertonii může být v oblasti kotníku nebo zápěstí vyvolán klonus6. Klonus,
který trvá nejméně v rozsahu 4 spasmů a který se během klasifikačního měření opakuje,
je považován za přítomnost spastické hypertonie, která splňuje podmínky minimálního
handicapu.
6

„Při prudkém protažení svalu (např. trojhlavého svalu lýtkového tlakem na špičku nohy směrem ke
kolenu) dochází k prudkému stahu lýtkového svalu, který se několikrát opakuje, při větší dráždivosti trvají
tyto stahy, tedy klonus, tak dlouho, dokud udržujeme sval protažený.“ (Trojan et al., 2005, str. 110).
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Spastická rigidita je definována jako zvýšená odolnost proti pasivnímu pohybu
končetiny, která je nezávislá na rychlosti protažení a relativně rovnoměrná v celém
rozsahu pohybu této končetiny. V tomto případě rigidita znamená ztuhlost, nehybnost,
nepružnost.
Spastická dystonie je viditelná na první pohled, na rozdíl od spastické hypertonie
je přítomna v klidu, kdy se žádný pohyb nevykonává. Spastická dystonie je proměnlivá
a zvyšuje se při protažení svalů, ale někdy se může během déle trvajícího pasivního
protažení snížit.
Sportovec s velmi mírnou hypertonií (s hemiparézou nebo monoplegií), který má
normální funkci hrající horní končetiny s minimálním omezením na dolní končetině,
může být zařazen do klasifikační třídy TT10 (Classification Rules for ITTF Para Table
Tennis [online], Seidl, 2015).
Ataxie
Ataxie se týká nestability, nekoordinace nebo nemotornosti volního pohybu. Způsobilá
ataxie pro PTT musí být důsledkem motorické nebo senzorické dysfunkce nervového
systému. Při klasifikačním měření sportovce by měli být klasifikátoři přesvědčeni, že
pohyb typický pro ataxii je jednoznačně prokazatelný během klasifikace a že je toto
postižení způsobeno motorickou nebo senzorickou poruchou nervového systému.
Některé testy, které se mohou využívat k určení ataxie: finger-to-nose test, finger-tofinger test, toe-to-finger test, tandemová chůze, chůze.
Atetóza
Atetóza se týká nežádoucího pohybu a držení těla, které je důsledkem poškození
motorických řídících center mozku, nejčastěji bazálních ganglií. Při klasifikačním
měření sportovce by měli být klasifikátoři přesvědčeni, že pohyb typický pro atetózu je
jednoznačně prokazatelný během klasifikace a že je toto postižení způsobeno
poškozením motorických řídících center mozku. Zjevná atetóza je taková, kdy je
pozorovatelná alespoň jedna z těchto charakteristik:
-

nedobrovolné pohyby prstů nebo horních končetin, i přes to, že se sportovec
snaží být v klidu

-

nedobrovolné pohyby prstů nebo dolních končetin, i přes to, že se sportovec
snaží být v klidu
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-

neschopnost udržet tělo v klidu – kymácí se tělo

-

charakteristické atetoidní polohování končetin nebo trupu

Pozn.: sportovec, u kterého jsou jediným postižením atetoidní pohyby v obličeji, nebude
způsobilí v PTT (Classification Rules for ITTF Para Table Tennis [online]).

4.7.3 Historické dělení klasifikačních skupin
Jak bylo zmíněno v kapitole 4.3.1. Již v roce 1948 se objevily počátky první
klasifikace. Všichni účastníci tehdejších Kladrubských her byli rozděleni do
klasifikačních skupin; A, B, C a D podle typu a stupně tělesného postižení:
Skupina A – účastníci s postižením horních končetin
Skupina B – účastníci s postižením dolních končetin
Skupina C – účastníci s amputací dolní končetiny
Skupina D – účastníci s paraplegií dolních končetin
Jelikož součástí Kladrubských her byl také stolní tenis, tak můžeme výše
uvedenou klasifikaci uvést jako prvotní klasifikaci pro hráče stolního tenisu s tělesným
postižením na světě. Co se týče Stoke Mandevillských her konaných taktéž od roku
1948, tak tam se soutěží účastnili pouze hráči na vozíku. Totéž platilo pro paralympijské
hry, a to až do roku 1976, kdy se na paralympijských hrách v Torontu poprvé objevila
kategorie pro jiné tělesně postižení, než pro sportovce na vozíku; pro sportovce
s amputací (Klimeš, 2013).
V roce 1985, Svaz invalidních sportovců Československého svazu tělesné
výchovy (ČSTV), sepsal 4 klasifikační třídy pro hráče stolního tenisu s tělesným
postižením. Zajímavostí je, že ČSTV tyto třídy dělil zvlášť pro muže a zvlášť pro ženy,
protože v současnosti platí jak pro muže, tak pro ženy, stejná klasifikační kritéria.
Muži
Skupina I – lehké postižení
-

nehrající horní končetina: nemožnosti nadhození míčku podání – amputace,
obrny, vrozené vady, úrazy

-

hrající horní končetina: postižení, které omezuje techniku vedení pálky –
omezená pohyblivost v ramenním kloubu, loketním kloubu, v zápěstí, snížení
svalové síly po úrazech, po obrně atd.
61

-

dolní končetina: postižení, které zřetelně omezuje pohyb za stolem – následky
po úrazech, omezená pohyblivost v kyčelním a kolenním kloubu, snížení
svalové síly po úrazech, po obrně atd.

-

zkrácení končetiny nejméně o 6 cm, vrozené vady

Skupina II – střední postižení
-

těžší postižení hrající horní končetiny, které podstatně omezuje držení a vedení
pálky; obrny, vrozené vady, úrazy, amputace prstů atd.

-

těžší postižení jedné nebo lehčí postižení obou dolních končetin tak, aby byla
podstatně zhoršena pohyblivost za stolem – následky po úrazech a po
onemocněních s podstatným snížením svalové síly, značné omezení pohyblivosti
v kolenním a kyčelním kloubu

Skupina III – těžké postižení
-

těžké postižení jedné nebo obou dolních končetin tak, že je nutno používat při
chůzi opěrnou pomůcku, podkolenní amputace

Skupina IV – velmi těžké postižení
-

těžké postižení jedné nebo obou dolních končetin, kdy je nutno při chůzi
používat alespoň jedné opěrné pomůcky a ortopedický přístroj, nadkolenní
amputace

Ženy
Skupina I – lehké a střední postižení
-

nehrající horní končetina: nemožnosti nadhození míčku při podání – amputace,
obrna, vrozené vady, úrazy

-

hrající horní končetina: postižení, které omezuje techniku vedení pálky –
omezená pohyblivost v ramenním kloubu, loketním kloubu, v zápěstí

-

snížení svalové síly po úrazech, po obrně atd.

-

dolní končetina: postižení, které zřetelně omezuje pohyb za stolem – následky
po úrazech, omezená pohyblivost v kyčelním a kolenním kloubu, snížení
svalové síly po úrazech, po obrně atd.

-

zkrácení končetiny nejméně o 6 cm, vrozené vady, amputace
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-

těžké postižení hrající horní končetiny, které podstatně omezuje držení a vedení
pálky – obrny, vrozené vady, úrazy, amputace prstů atd.

-

těžší postižení jedné nebo lehčí postižení obou dolních končetin tak, aby byla
podstatně zhoršena pohyblivost za stolem – následky po úrazech a po
onemocněních s podstatným snížením svalové síly, značné omezení v kolenním
a kyčelním kloubu

Skupina II – těžké a velmi těžké postižení
-

těžké postižení jedné nebo obou končetin tak, že je nutno používat při chůzi
opěrnou pomůcku, podkolenní amputace

-

těžké postižení jedné nebo obou dolních končetin, kdy je nutno při chůzi
používat alespoň jedné opěrné pomůcky a ortopedický přístroj, nadkolenní
amputace
(Svaz invalidních sportovců ČSTV, 1985)

4.7.4 Současné dělení klasifikačních tříd
Ve stolním tenisu tělesně postižených existuje 10 klasifikačních tříd, které se
označují TT1 až TT10. Písmenná zkratka vznikla z anglického názvu Table Tennis
a čísly 1 až 10 je vyjádřena míra postižení (Daďová et al., 2008). Systém rozdělování do
jednotlivých klasifikačních tříd je zde stanoven tak, že čím větší rozsah tělesného
postižení hráč má, tím je mu přidělena nižší klasifikační třída (Roubíček, 2015). Pro
účely klasifikace ve stolním tenisu se testuje především možnost rozsahu pohybu,
lokomoční omezení, svalová síla, rovnováha a schopnost udržet raketu.
Pro hráče na vozíku jsou určeny třídy TT1-TT5, kde v TT1 jsou „nejvíce“
postiženi hráči na vozíku a v TT5 „nejméně“. Ve třídách TT6-TT10 soutěží stojící
stolní tenisté, opět platí pravidlo, čím větší míra postižení, tím nižší číslo třídy a naopak.
Pro stolní tenis hráčů s tělesným postižením (stojících) platí stejná pravidla, jako pro
„zdravé“ hráče, která jsou dána ITTF (Daďová et al., 2008). Co se modifikací týče, tak
převážná většina stojících hráčů, konkrétně hráčů s amputací používá identickou
kompenzační pomůcku jak pro běžnou chůzi, tak pro stolní tenis. V jiných sportech,
např. při lyžování musejí využít speciální protézu (Hruša, 2016). Hráči na vozíku mají
také několik modifikací (připoutání rakety k ruce, způsob servisu, výška polštářů atd.)
(Daďová et al., 2008).
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4.7.4.1 Hráči na vozíku
Kritéria, přičemž minimálně jedno z následujících kritérií musí být splněno, aby
sportovec mohl být klasifikován v klasifikačních třídách TT1-TT5, respektive alespoň
ve třídě TT5:
-

sportovec není schopen chůze bez podpory (hůl, berle)

-

sportovec není schopen udělat plnohodnotně krok do strany

-

jednostranná nadkolenní amputace (nebo podobné dysmélie) se zbytkovým
pahýlem, který není delší než 1/3 délky zdravé dolní končetiny, pokud neexistují
další výjimečné okolnosti

-

nadkolenní amputace v rámci jedné dolní končetiny a jednostranná podkolenní
amputace na druhé končetině (nebo podobné dysmélie)

TT17
-

„nejtěžší“ postižení

-

ochrnutí dolních končetin + těžké ochrnutí horních končetin (= kvadruplegie)

-

žádná rovnováha při sedu s výrazným snížením funkce hrající horní končetiny

-

nestabilní rovnováha trupu, nehrající horní končetina pomáhá ke stabilizaci sedu
a trupu

-

velice slabý úchop – raketa se váže k ruce

-

slabá flexe zápěstí

-

žádná extenze v loketním kloubu, protože nejsou funkční svaly tricepsu

-

funkce krku a ramene normální

-

poranění míchy v oblasti C5 nebo vyšší

-

velká ztráta funkcí po dětské obrně – nefunkčnost ramenního kloubu může být
kompenzována funkčním trupem, a to především rotací

-

DMO – špatná rovnováha a významné snížení koordinace horních končetin

TT2

7

Příklady u jednotlivých klasifikačních tříd jsou pouze ilustrativní – kompletní výčet neexistuje. Veškeré
klasifikovaní do příslušných tříd probíhá na základě individuálních diagnóz, funkčních schopností a
možností sportovce. Doposud neexistuje klasifikační systém, ve kterém by byly zahrnuty typologicky
všechny případy postižení sportovců – to je v podstatě nereálné.
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-

kvadruplegie – horní končetiny již nejsou tak těžce ochrnuty

-

žádná rovnováha při sedu s výrazným snížením funkce hrající horní končetiny

-

nestabilní rovnováha trupu, nehrající horní končetina pomáhá ke stabilizaci sedu
a trupu

-

velice slabý úchop – raketa se váže k ruce

-

extenze v loketním kloubu dobrá (MMT 4-5 bodů)

-

poranění míchy v oblasti C6-C7

-

dětská obrna – slabý úchop ruky a žádná funkce trupu

-

DMO (o něco méně závažná omezení, než v TT1) – špatná rovnováha
a významné snížení koordinace horních končetin

TT3
-

částečná až žádná rovnováha trupu (přičemž horní část trupu může vykazovat
určitou aktivitu) při ventrodorzálním a laterolaterálním pohybu

-

horní končetiny zpravidla zdravé, případně některé anomálie

-

na hrající horní končetině se může vyskytnout ztráta některých funkcí, které
však nemají významný vliv na základní činnosti a dovednosti ve stolním tenisu

-

nehrající horní končetina opět pomáhá k udržení pozice sedu a trupu a pohybuje
s vozíkem

-

dolní končetiny ochrnuté

-

poranění míchy v oblasti C8-T8

-

dětská obrna – již z částečnými funkcemi trupu a horní končetiny zpravidla
zdravé

-

ztráta některých funkcí na hrající horní končetině kompenzována některými
funkčními svaly trupu

-

DMO – snížené některé funkce trupu a zpravidla zdravé horní končetiny, co se
týče rychlosti pohybu a koordinace

TT4
-

již schopnost v určité míře udržet stabilní sed a rovnováhu trupu bez pomoci
nehrající horní končetiny, avšak ne optimálně, protože není schopnost
stabilizovat pánev (míra schopnosti udržení stabilního sedu závisí na tom, jaké
břišní a zádové svaly jsou plně funkční)

-

horní končetiny zdravé
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-

dolní končetiny ochrnuté nebo vysoké oboustranné nadkolenní amputace, díky
kterým není zpravidla možné hrát ve stoje a omezují stabilitu sedu

-

poranění míchy v oblasti T8-L2

-

srovnatelné snížené funkce způsobené dětskou obrnou nebo ortopedickými
vadami

TT5
-

„nejlehčí“ postižení

-

dobrá až normální funkčnost trupu (MMT 4-5)

-

dostačující aktivita svalů pánevního dna a pletence dolní končetiny pro stabilní
sed

-

horní končetiny zdravé

-

dolní končetina/y amputovaná/é nebo ochrnuté

-

poranění míchy v oblasti 1. bederního až 1. křížového obratle (L1-S1)

-

jednostranná nadkolenní amputace (nebo podobné dysmélie) se zbytkovým
pahýlem, který není delší než 1/3 délky zdravé dolní končetiny, pokud neexistují
další výjimečné okolnosti

-

nadkolenní amputace v rámci jedné dolní končetiny a jednostranná podkolenní
amputace na druhé končetině (nebo podobné dysmélie)

((Classification Rules for ITTF Para Table Tennis [online], Daďová, et al., 2008, Půlpán
D., 2017a, Půlpán D. et al., (I. část), 2018, Štefák, 2017a, Table tennis
classification [online]))
4.7.4.2 Stojící hráči
Kritéria minimálního handicapu, přičemž minimálně jedno z následujících kritérií
musí být splněno, aby sportovec mohl být klasifikován v klasifikačních třídách TT6TT10, respektive alespoň ve třídě TT10:
-

zahrnuje alespoň velmi mírné postižení jedné z končetin, trupu nebo krku, které
má vliv na základní činnosti a dovednosti ve stolním tenisu

-

postižení trupu ovlivňuje normální rotaci trupu, která evidentně ovlivňuje výkon

-

postižení dolních končetin ovlivňuje rovnováhu a pohyblivost

-

hrající horní končetina – velmi mírné postižení (mírně ovlivňuje rychlost, švih,
dosah a sílu úchopu při forhendových a bekhendových úderech)
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-

nehrající horní končetina – střední až těžké postižení (ovlivňuje rovnováhu,
ideální zapření se/postavení se na úder, nemožnost nadhození míčku při servisu
– nutnost míček nadhodit stejnou horní končetinou, kterou hráč hraje)

TT6
-

„nejtěžší“ postižení, které většinou postihuje obě horní a obě dolní končetiny
nebo alespoň tři z nich

-

amputace na hrající horní končetině + oboustranná nadkolenní amputace

-

dále např. onemocnění jako ataxie, atetóza, hypertonie, která postihují dolní
končetiny a hrající horní končetinu

-

svalová dystrofie končetin, trupu nebo některá jiná nervosvalová postižení, která
jsou svojí závažností srovnatelná

-

těžká DMO – hemiplegie hrající horní končetiny

-

diplegie hrající horní končetiny

-

atetóza – špatná rovnováha, špatný pohyb = nestandardní údery

-

amputace hrající horní končetiny + obou dolních končetin nebo obou horních
končetin a dolní končetiny nebo srovnatelné dysmélie

-

artrogrypóza na hrající horní končetině a dolní/ch končetinách nebo na obou
horních končetinách a dolní/ch končetinách

-

svalová dystrofie končetin a trupu nebo jiné neuromuskulární postižení
a částečné poranění míchy, která jsou srovnatelná s kritérii pro tuto klasifikační
třídu

-

hráči, kteří drží rukojeť pálky v ústech

TT7
-

výrazné postižení buď obou dolních končetin (problémy s dynamickou
a statickou rovnováhou) nebo výrazné postižení hrající horní končetiny, nebo
nepříznivý vliv postižení na obě horní končetiny a částečně na dolní končetiny

-

závažná dětská obrna obou nohou

-

středně těžká hemiplegie nebo diplegie, která má vliv na funkčnost hrající horní
končetiny

-

středně těžké postižení hrající horní končetiny a mírně postižené dolní končetiny

-

částečné poranění míchy, které je srovnatelné s kritérii pro tuto klasifikační třídu

-

jednostranná nadkolenní amputace a jednostranná podkolenní amputace
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-

hráč s exartikulací kyčelního kloubu nebo nadkolenní amputací – zbývající
pahýl do 1/4 délky zdravé dolní končetiny – hráč hraje na jedné noze (např.
s berlí nebo holí)

-

jednostranná nadkolenní amputace s pahýlem do 1/5 délky zdravé dolní
končetiny – hráč hraje s protézou

-

kombinace postižení horních a dolních končetin, které jsou méně závažná než
v TT6

TT8
-

středně těžké postižení obou dolních končetin a částečně postižená hrající horní
končetina

-

středně těžká hemiplegie nebo diplegie, která nemá znatelný vliv na funkčnost
hrající horní končetiny, ale vliv na funkčnost dolních končetin

-

svalová slabost jedné dolní končetiny z důsledku dětské obrny a u druhé dolní
končetiny např. ztuhlý kotník

-

jednostranná nadkolenní amputace

-

oboustranná podkolenní amputace

-

ztuhlý kyčelní a kolenní kloub

-

luxace kyčelního kloubu s viditelným zkrácením

-

jednostranná pod loketní dysmélie s nefunkčním zápěstím na hrající horní
končetině

-

ztuhlý loketní kloub na hrající horní končetině

-

ztuhlý ramenní kloub na hrající horní končetině

-

střední artrogrypóza na hrající horní končetině

TT9
-

mírné postižení dolních končetin

-

dětská obrna dolních končetin, ale s dobrou dynamickou a statickou
rovnováhou, včetně pohybu

-

jednostranná podkolenní amputace

-

ztuhlý kyčelní kloubu

-

ztuhlý kolenní kloub

-

artróza kolene nebo kyčle (atrofie či snížený rozsah pohybu)

-

snížený ROM v kyčelním kloubu
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-

snížený ROM v kolenním kloubu

-

amputace prstů nebo ruky bez schopnosti úchopu se sníženým pohybem
v rameni u hrající horní končetiny

-

ztuhlé zápěstí a prsty bez schopnosti úchopu u hrající horní končetiny

-

střední omezení ROM v loketním kloubu u hrající horní končetiny

-

střední omezení ROM v ramenním kloubu u hrající horní končetiny

-

amputace v ramenním kloubu – nehrající horní končetina

-

paréza plexus brachialis v rámci celé nehrající horní končetiny

-

lehká až střední hemiparéza nebo monoplegie s prakticky zdravou hrající horní
končetinou a s nepatrnými problémy dolních končetin

TT10
-

„nejlehčí“ postižení

-

velmi mírné postižení dolních končetin

-

ztuhlý kotník na jedné dolní končetině

-

amputace chodidla (minimálně 1/3)

-

subluxace kyčelního kloubu

-

mírné až střední snížení ROM v hlavních kloubech dolní končetiny

-

ztráta minimálně 10 bodů v MMT na jedné dolní končetině

-

ztráta 10 bodů na obou dolních končetinách současně není považována za
splňující kritéria minimálního handicapu

-

mírné až střední postižení trupu – např. ankylozující spondylartritida, dále
hyperlordóza, hyperkyfóza, skolióza

-

amputace prstů – ztráta více než 4 článků prstů, která má za následek
nedostatečný úchop rakety nebo srovnatelné dysmélie – hrající horní končetina

-

ztuhlé zápěstí s funkčním úchopem na hrající horní končetině

-

amputace prstů nebo dysmélie s funkčním úchopem na hrající horní končetině

-

oslabená funkce hrající horní končetiny, které ovlivňují základní činnosti
a dovednosti ve stolním tenisu, jako je úchop, síla a pohyb

-

mírné snížení ROM loketního nebo ramenního kloubu hrající horní končetiny

-

střední až těžké postižení nehrající horní končetiny

-

nehrající horní končetina – amputace pod loketním kloubem s délkou předloktní
menší než 2/3 délky ulny nebo srovnatelné dysmélie

-

paréza plexus brachialis se některými zbylými funkcemi
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-

hráči s poruchou vzrůstu také splňují požadavek minimálního postižení; muži
maximálně do 140 cm a ženy 137 cm
((Classification Rules for ITTF Para Table Tennis [online], Daďová et al., 2008,
Půlpán D., 2017a, Půlpán D. et al., (I. část), 2018, Štefák, 2017a, Table tennis
classification [online]))

4.7.5 Nezpůsobilé oblasti tělesného postižení
Jakékoliv postižení, které není v této mezinárodní normě uvedeno jako způsobilé,
se označuje jako nezpůsobilé. Sportovec, který disponuje souběžně nezpůsobilým
i způsobilým postižením, může být hodnocen podle klasifikačního panelu8 v souladu
s mezinárodní normou pro způsobilost postižení, na základě způsobilého postižení za
předpokladu, že nezpůsobilé postižení neovlivní posuzované schopnosti podle
klasifikačního panelu pro klasifikování a přidělení do klasifikační třídy.
Např. sportovec s těžkou osteoartritidou může mít omezený pasivní rozsah
pohybu (způsobilé postižení) a může mít bolesti (nezpůsobilé postižení). Pokud
přítomnost bolesti omezuje posuzované schopnosti podle klasifikačního panelu,
sportovci nemusí být přidělena klasifikační třída, i přesto, že má způsobilé postižení.
Pro pomoc v posuzování pro ITTF-PTT a dalším mezinárodním sportovním
federacím, se uvádí tyto příklady nezpůsobilých postižení: bolest, sluchové postižení,
slabý svalový tonu, hypermobilita kloubů, kloubní instabilita, omezená svalová
vytrvalost, omezené motorické funkce, zhoršené kardiovaskulární funkce, zhoršené
respirační funkce, zhoršené metabolické funkce, různé tiky a nestandardní stereotypy.
Tento výčet nezpůsobilých postižení není však kompletní. Cílem seznamu je
pomáhat mezinárodním sportovním federacím při vytváření jasných pravidel a pokynů
ohledně způsobilosti v paralympijském sportu.
Sportovec, který má nezpůsobilé postižení, zahrnující jedno z nezpůsobilých
postižení uvedeného výše (nikoliv však výhradně) a nemá žádná ze způsobilých
postižení, nemůže soutěžit v žádném paralympijském sportu.
Řada zdravotních stavů nevede ke způsobilému znevýhodnění a nejsou tak
zásadními zdravotními stavy. Pokud má sportovec jak zdravotní stav, který nevede ke
8

Klasifikační panel je skupina klasifikátorů, kterou jmenuje ITTF-PTT (Classification Rules for ITTF
Para Table Tennis [online]).
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způsobilému znevýhodnění, tak i zásadní zdravotní stav, tak mu může být přidělena
klasifikační třída a může tak soutěžit v některém z paralympijských sportů. Sportovec,
který má zdravotní stav jednoho z níže uvedených zdravotních stavů (opět pouze
příklady), ale nemá žádný zásadní zdravotní stav, tak nemůže soutěžit v žádném
paralympijském sportu.
Zdravotní stavy, které nevedou ke způsobilému znevýhodnění: způsobující primárně
bolest, únavu, kloubní hypermobilitu nebo hypotonii nebo jsou především
psychologické a psychosomatické povahy.
Příklady zdravotních stavů, které primárně způsobují bolest, zahrnují:
myofasciální bolestivý syndrom, fibromyalgii nebo komplexní regionální bolestivý
syndrom. Příkladem zdravotního stavu, který primárně způsobuje únavu, je syndrom
chronické únavy. Příkladem zdravotního stavu, který primárně způsobuje hypermobilitu
nebo hypotonii je Ehlers-Danlosův syndrom. Příkladem pro zdravotní stavy, které jsou
primárně psychologické nebo psychosomatické, zahrnují např. poruchy látkové
přeměny nebo posttraumatické stresové poruchy.
Zdravotní stavy uvedené v této podkapitole jsou pouze příklady, existuje mnoho
dalších zdravotních stavů, které nevedou ke způsobilému znevýhodnění. Cílem tohoto
seznamu je pomáhat mezinárodním sportovním federacím při vytváření jasných
pravidel a pokynů ohledně způsobilosti v paralympijském sportu (International Standard
for Eligible Impairments [online]).

4.7.6 Stanovení způsobilého znevýhodnění a zásadních zdravotních
stavů
Kterýkoliv sportovec, který si přeje soutěžit v mezinárodní soutěži (včetně ITTFPTT), musí informovat příslušnou mezinárodní sportovní federaci, že má způsobilé
postižení, před tím, než se bude moci zúčastnit klasifikace. ITTF-PTT může od
sportovce požadovat, aby prokázal, že má zásadní zdravotní stav a je tak způsobilý
účastnit se v paralympijském sportu. Mezinárodním sportovním federacím se důrazně
doporučuje, aby požádali sportovce o prokázání zásadního zdravotního stavu, pokud
mají v úmyslu se účastnit v paralympijském sportu, na základě toho, že mají jednu nebo
více z osmi způsobilých poruch (oslabená svalová síla, omezený pasivní rozsah pohybu,
ztráta končetiny, rozdílná délka dolních končetin, porucha vzrůstu, hypertonie, ataxie
a atetóza).
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ITTF-PTT musí určit, zda má sportovec způsobilé postižení, nebo zásadní
zdravotní stav a může od sportovce vyžadovat poskytnutí diagnostických informací.
V takových případech může ITTF-PTT jmenovat výbor pro posuzování způsobilostí,
pokud to považuje za nezbytně nutné k posouzení diagnostických informací.
Primárním požadavkem je určit, zda sportovec má způsobilé postižení či nikoliv.
U některých sportovců je to jednoduchá záležitost a nevyžaduje dodání žádných
diagnostických informací (např. pokud má sportovec ztrátu končetiny). Po dalších
sportovcích mohou být vyžadovány výše zmíněné diagnostické informace, které
umožňují ITTF-PTT zjistit, že sportovec má způsobilé postižení nebo zásadní zdravotní
stav (např. aby si ITTF-PTT byla jistá, že způsobilé postižení je trvalé). ITTF-PTT by
měla pečlivě rozhodovat a vytvořit komisi pro posuzování způsobilostí pouze
v situacích, kdy potřebuje odbornou pomoc při určování, zda sportovec je či není
způsobilý. Např. sportovec, který má zhoršenou svalovou sílu, ale ITTF-PTT není jasné,
jaký je původ zhoršené svalové síly nebo zda je zhoršení svalové síly trvalé. V takovém
případě může ITTF-PTT usoudit, že při určování těchto otázek, bude napomáháno
vytvořením komise pro posouzení způsobilostí.
Proces, kterým je vytvořena komise pro posouzení způsobilostí, která zvažuje
diagnostické informace, musí splňovat tato ustanovení: hlavní klasifikátor oznámí
příslušnému národnímu orgánu, že diagnostické informace musí být poskytnuty jménem
sportovce. Hlavní klasifikátor dále vysvětlí, jaké diagnostické informace jsou potřebné
a pro jaké účely je jich zapotřebí, stanoví časové lhůty pro dodání diagnostických
informací a jmenuje komisi pro posuzování způsobilostí. Pokud je to možné, komise
musí být složen z hlavního klasifikátora a nejméně dalších dvou odborníků s příslušnou
lékařskou kvalifikací. Všichni členové komise musí podepsat příslušné závazky týkající
se důvěrnosti informací. Pokud se hlavní klasifikátor nedomnívá, že má k dispozici
potřebné kompetence pro posouzení diagnostických informací, nebude se účastnit
přezkoumání diagnostických informací.
Každý člen komise pro posouzení způsobilostí přezkoumá diagnostické informace
a rozhodne, zda zjistil existenci způsobilého postižení. Pokud komise dospěje k závěru,
že sportovec má způsobilé postižení, bude sportovci umožněno dokončit klasifikační
proces. Pokud výbor není přesvědčen, že sportovec má způsobilé postižení, hlavní
klasifikátor o tom podá písemnou zprávu příslušnému národnímu orgánu nebo
národnímu paralympijskému výboru. Národní orgán nebo národní paralympijský výbor,
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dostanou příležitost vyjádřit se k rozhodnutí a mohou poskytnout doplňující informace
výboru pro posouzení způsobilostí pro další přezkoumání. Pokud bude rozhodnutí
výborem znovu přezkoumáno, hlavní klasifikátor informuje národní orgán nebo národní
paralympijský výbor. Pokud se rozhodnutí nezmění, hlavní klasifikátor vydá konečný
dokument o rozhodnutí národnímu orgánu nebo národnímu paralympijskému výboru.
Výbor pro posuzování způsobilostí může rozhodovat nadpoloviční většinou. Pokud je
hlavní klasifikátor součástí výboru, může vetovat jakékoliv rozhodnutí. (International
Standard for Eligible Impairments [online]).

4.7.7 Nezpůsobilá sportovní klasifikační třída
Pokud ITTF-PTT zjistí, že sportovec nemá způsobilé postižení, musí sportovci
udělit tzv. nezpůsobilou sportovní klasifikační třídu – Sport Class Not Eligible (NE)
a tento status sportovce potvrdit sportovním klasifikačním statusem Confirmed (C).
Sportovec, jemuž je přidělena nezpůsobilá sportovní klasifikační třída, protože nemá
způsobilé postižení, nemá právo na žádné další posuzování nebo přezkoumání.
Sportovec, který nemá způsobilé postižení, nemá nárok soutěžit v paralympijským
sportu, a proto musí být zařazen do nezpůsobilé sportovní klasifikační třídy
(International Standard for Eligible Impairments [online]).

4.7.8 (Způsobilá) sportovní klasifikační třída
Sportovní klasifikační třída je definovaná ITTF-PTT. V těchto klasifikačních
třídách (TT1-TT10) jsou hráči s tělesným postižením rozděleni podle vlivu způsobilého
postižením na schopnost vykonávat specifické úkoly a činnosti, které jsou pro stolní
tenis fundamentální. Sportovec, který splňuje kritéria pro minimální postižení, musí být
přiřazen do některé z klasifikačních tříd. Přidělení klasifikační třídy musí být založeno
pouze na hodnocení klasifikačního panelu na základě toho, do jaké míry způsobilé
postižení sportovce ovlivňuje ve schopnostech vykonávat specifické úkoly a činnosti,
které jsou pro stolní tenis zásadní. Toto posuzování se musí konat pod dohledem bez
konkurenčního prostředí, které umožňuje opakované sledování klíčových úkolů
a činností (Classification Rules for ITTF Para Table Tennis [online]).

4.7.9 Nedokončená klasifikace
Pokud v žádném stádiu hodnocení sportovce není ITTF-PTT nebo klasifikační
panel schopen sportovci přidělit klasifikační třídu, hlavní klasifikátor nebo relevantní
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jiná kompetentní osoba z klasifikačního panelu, může sportovce označit jako
Classification Not Completed (CNC). Toto označení není klasifikační třídou a není
možné proti němu podat protest. Označení CNC se však zaznamenává pro účely
klasifikačního seznamu všech hráčů. Sportovec, který je označen jako CNC, nesmí
v PTT soutěžit (Classification Rules for ITTF Para Table Tennis [online]).

4.7.10 Sportovní klasifikační status
Pokud klasifikační panel přidělí sportovci klasifikační třídu, musí mu také určit
sportovní klasifikační status. Sportovní klasifikační status informuje, zda se bude
sportovec muset v budoucnu podrobit další klasifikaci. Rozlišujeme 4 statusy, které
klasifikační panel může stanovit: New (N), Confirmed (C), Review (R) a Review with
a Fixed Review Date (FRD).
N – status je sportovci přidělen ITTF-PTT předtím, než se sportovec zúčastní
klasifikace. Sportovec s tímto statusem se musí nejdříve zúčastnit klasifikace, než
nastoupí ve své první mezinárodní soutěži, pokud ITTF-PTT nestanoví jinak.
C – sportovec bude označen tímto statusem, pokud je klasifikační panel spokojen s tím,
že sportovec má jak způsobilé postižení, tak schopnost sportovce vykonávat specifické
úkoly a činnosti, které jsou pro stolní tenis zásadní a zůstanou stabilní. Sportovec s C
statusem není povinen se podrobit dalšímu klasifikování (s výjimkou situací týkajících
se protestů, lékařského přezkumu a změn kritérií pro klasifikační třídu, ve které je
zařazen).
R – je stanoven, pokud se klasifikační panel domnívá, že bude vyžadováno další
klasifikování. Může tak určit na základě několika faktorů, např. když sportovec
v nedávné době přešel ze soutěží ITTF do ITTF-PTT, má nestálé nebo progresivní
postižení, které je sice trvalé, ale není stabilní nebo vzhledem k nízkému věku sportovce
nedosáhl fyziologické zralosti. Sportovec se statusem R musí absolvovat další
klasifikaci na každém následující mezinárodní soutěži, pokud ITTF-PTT nestanoví
jinak.
FRD – tento status s konkrétním datem přezkoumání, může být sportovci přidělen,
pokud se klasifikační panel domnívá, že bude zapotřebí dalšího klasifikačního
přezkoumání, ale sportovce nebudete nutné přezkoumávat před tímto pevným datem.
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(Classification Rules for ITTF Para Table Tennis [online])

4.7.11 Pozorování během soutěže
Klasifikační panel může požadovat, aby byl sportovec před finálním přidělením
klasifikační třídy a stanovením statusu klasifikační třídy, nejdříve pozorován během své
první soutěže. V tomto případě bude sportovec do soutěže zařazen v klasifikační třídě,
kterou získal při běžné klasifikaci. Nicméně se po pozorování může stát, že bude
přeřazen o třídu výše či níže. Sportovci, který je povinen se zúčastnit pozorování je
přidělen sledovací kód Observation Assessment (OA). Tento kód nahrazuje sportovní
klasifikační status po dobu pozorování (Classification Rules for ITTF Para Table Tennis
[online]).

4.7.12 Protesty
Protest může být podán pouze v případě sportovní klasifikační třídy, proti
sportovnímu klasifikačnímu statusu nelze podat protest. Dále se nemůže protestovat
proti NE. Protest může podat buď národní orgán daného sportu nebo národní
paralympijský výbor nebo ITTF-PTT (Classification Rules for ITTF Para Table Tennis
[online]).

4.7.13 Lékařské přezkoumání
Týká se sportovců se sportovním klasifikačním statusem C a FRD. Lékařské
přezkoumání musí být požadováno, pokud se změní povaha a stupeň postižení, které
změní schopnosti sportovce vykonávat specifické úkoly a činnosti, požadované ITTFPTT takovým způsobem, který je odlišný od změn způsobených stárnutím, trénovaností
a odbornou způsobilostí. Žádost o přezkoumání může být podána národním orgánem
daného sportu nebo národním paralympijským výborem, a to včetně nevratného
poplatku ve výši 100 EUR. V žádosti musí být vysvětleno, jak a do jaké míry došlo ke
změně postižení sportovce a proč se národní orgán/výbor domnívá, že se změnily
schopnosti sportovce vykonávat specifické úkoly a činnosti, které stolní tenis vyžaduje.
ITTF-PTT musí obdržet žádost co nejdříve. Hlavní klasifikátor rozhodne o tom,
zda bude žádost o přezkoumání přijata. Každý sportovec nebo kompetentní osoby, které
vědí o jakýchkoliv změnách týkající se změn schopností sportovce a nenahlásí je
národnímu orgánu/výboru, může být vyšetřován v souvislosti možným úmyslným
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zkreslením schopností. Pokud je žádost o přezkoumání akceptována, sportovní
klasifikační status C nebo FRD se okamžitě změní na R (Classification Rules for ITTF
Para Table Tennis [online]).

4.7.14 Probíhající výzkum evidence-based classification systems v PTT
Od roku 2015 se v paralympijském sportu začíná objevovat termín „evidencebased classification systems“. Po zkontaktování se s hlavním PTT manažerem Pablo
Perézem a hlavním PTT klasifikátor Shengem Wu jsme zjistili, že doposud žádné
výzkumy v oblasti klasifikace v PTT neproběhly, nicméně aktuálně probíhá první
výzkum a je v kompetenci Shenga Wu a jeho týmu na National Taiwan University of
Sport. Výzkum se týká přesnějšího a spravedlivějšího definování kritérií minimálního
handicapu pro klasifikační třídu TT10.
Obrázek č. 1: Výzkumný projekt

(Peréz et al., 2018b)
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Obrázek č. 2: Charakteristika tělesného postižení

(Peréz et al., 2018b)
Obrázek č. 3: Charakteristika postižených částí těla

(Peréz et al., (1), 2018)
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Obrázek č. 4: Závěry a budoucí směry

(Peréz et al., 2018b)
Obrázek č. 5: Budoucí plány v ostatních klasifikačních třídách

(Peréz et al., 2018b)

4.7.15 Osobní údaje poskytnuté pro účely výzkumu klasifikace
ITTF-PTT může požádat sportovce o poskytnutí osobních informací pro účely
výzkumu. Použití osobních informací pro účely výzkumu ITTF-PTT musí být v souladu
se všemi platnými etickými požadavky. Údaje poskytnuté sportovcem ITTF-PTT
výhradně a výlučně pro účely výzkumu nesmějí být použity k žádnému jinému účelu.
ITTF-PTT smí používat údaje pouze pro účely klasifikačního výzkumu s výslovným
souhlasem příslušného sportovce. Pokud má v plánu ITTF-PTT zveřejnit jakékoliv
informace poskytnuté sportovcem pro účely sportovce, musí před tímto zveřejněním
získat od dotyčného sportovce souhlas. Souhlas není nutný, pokud je publikace

78

anonymní čili neidentifikuje žádného sportovce, kteří souhlasili s poskytnutím svých
osobních údajů (Classification Rules for ITTF Para Table Tennis [online]).
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5 Závěr
Výsledkem diplomové práce je vytvořený ucelený text zabývající se problematiku
klasifikace v paralympijském sportu se zaměřením na stolní tenis hráčů s tělesným
postižením. Z textu může čerpat jak laická veřejnost, tak především odborníci
zabývající se stolním tenisem hráčů s tělesným postižením, paralympijskou klasifikací,
stolním tenisem atd.
Co se týče dalších směrů, kterými by se měl výzkum ubírat po doběhnutí
aktuálního projektu vedeného dr. Shengem Wu na National Taiwan University of Sport,
který se zabývá stanovení přesnějších a spravedlivějších kritérií minimálního handicapu
pro klasifikační třídu TT10, tak se plánuje výzkum zaměřený na zlepšení tzv. borderline
mezi jednotlivými třídami a další studie postupně zkoumající ostatní klasifikační třídy;
TT9, TT8 atd. Tento proces je na několik následujících let. V současné době jsem se
Shengem Wu v kontaktu, máme domluvenou první osobní schůzku v rámci světové
konference ITTF (19.-20.4.2019), kde budu jako poster prezentovat svoji bakalářskou
práci (Půlpán D, 2017a). Dále mám s dr. Wu domluvenou 3měsíční stáž na taiwanské
univerzitě. Cca před půl rokem získal tento odborník velký 4letý stolně-tenisový
projekt, který má zahrnovat cca 15 dalších odborníků z prostředí stolního tenisu, kteří se
budou zabývat jak stolním tenisem intaktních hráčů, tak PTT. Existuje tedy šance, že se
projektu zúčastním za Českou republiku. Z tohoto důvodu se budu ucházet o doktorské
studium, v jehož rámci bych se mohl do mezinárodní studie zapojit.
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