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Abstrakt 
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centru Jedličkova ústavu 

Zpracovala: Veronika Bortelová 

Vedoucí bakalářské práce: odb.as. Aleš Kaplan 

Shrnutí práce: Seznámila jsem se s možnostmi integrace zdravotně postižených ve 
Sportovním centru Jedličkova ústavu. Zjistila jsem, v jakých projektech dochází 
k integraci zdravých lidí se zdravotně postiženými v rámci Sportovního centra 
Jedličkova ústavu.Podařilo se mi zachytit důležitost role trenéra při sportovní činnosti 
zdravotně postiženého jedince. 
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Abstract 

Tittle (Thema works): Integration possibilities ofphysically disabled people in Sports 
club of 

J edlicka institute 

Student: Veronika Bortelová 

Supervisor: odb.as. Aleš Kaplan 

Resumé: I acquainted myselfwith the integration possibilities of handicapped people in 
Sports centre of Jedlicka institute.! found out in which Sports centre' s projects the 
integration occurs.I suceeded in describing how important is the personality of a coach 
of physically disabled people. 

Key words : physically disabled people, integration, Jedlicka institute, Sports centre, 
athletes, coach, interview 
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1. Úvod 

Sport zdravotně postižených nemůže kopírovat sport zdravých. Ze zdravých 

sportovců se rekrutují funkcionáři, trenéři i manažeři. U zdravotně postižených to 

není možné, potřebují pomoc zdravých, tedy doprovod, instruktory a asistenty. 

Již před mnoha lety jsme si uvědomili co znamená pro postižené sport, při kterém se 

mohou vyrovnat zdravým a mohou prožívat radost z pohybu. 

Na bývalé sportovce, včetně sportovců zdravotně postižených nezapomněla 

Newyorská deklarace, jejíž účastníci světové Konference o Dobrovolné práci 

v Olympijském a Sportovním Hnutí, která se konala v New Yorku (USA) 12.-

14.11.2001 provedli výzvu. Vyjádřili totiž apel na bývalé sportovce, včetně 

sportovců zdravotně postižených, aby šli příkladem jako dobrovolní trenéři, techničtí 

pracovníci, administrátoři, vychovatelé a propagátoři boje proti násilí, drogám 

a rasismu ve sportu a v neposlední řadě tak posilovali integraci mezi lidmi zdravými 

a zdravotně postiženými. 

V první části bakalářské práce jsem se zaměřila z hlediska teoretických východisek 

na integraci zdravotně postižených a vysvětlením tohoto pojmu. Je třeba si uvědomit, 

že zdravotně postižení se musí ve svém životě vyrovnávat s různými bariérami. 

Nastíním zde bariéry jak fyzické, tak psychické. V další části uvádím význam 

pohybových aktivit a sportu pro zdravotně postižené. Stručně popíši historii 

organizovaného sportu handicapovaných ve světě i u nás v České republice. Pokud 

se jedinec rozhodne vykonávat nějaký sport, není to pouze rodina, která ho v tomto 

podporuje. Uvádím zde, jakou úlohu v jejich životě sehrává trenér. 

Ve druhé části bakalářské práce se potom zaměřím na pohybové aktivity 

v konkrétním sportovním centru, v mém případě ve Sportovním klubu Jedličkova 

ústavu. Nejdříve uvedu historii Jedličkova ústavu a stěžejní hlavní cíle ústavu. 

Následně historii Sportovního centra Jedličkova ústavu a největší úspěchy členů 

tohoto klubu. Jako ukázku integrace osob se zdravotním postižením jsem si vybrala 

akci, sportovní odpoledne, kterou pořádá Sportovní centrum Jedličkova ústavu, a 

která nese název Prázdniny na nečisto. Otázku, že sport může zdravotně 
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postiženému pomoci a dokonce mu změnit jeho život, se snažím dokumentovat 

v rozhovoru s jedním z členů Sportovního klubu Jedličkova ústavu a s jedním z jeho 

trenérů. 

Cílem bakalářské práce bylo seznámení se s možnostmi integrace zdravotně 

postižených ve Sportovním centru Jedličkova ústavu. Důležitou roli v procesu 

integrace totiž kromě výchovně vzdělávacího subjektu sehrává samotný pedagogický 

pracovník, v tomto případě trenér, který má za úkol vést zdravotně postižené v době 

volnočasových aktivit. 

Chtěla bych zde také ukázat na některé problémy, které se u vykonávání sportovních 

aktivit neustále vyskytují. 
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2. Teoretická východiska 

2. 1 Integrace v životě zdravotně postižených 

Integrace patří podle Ivanovové (2001) k základním fenoménům rozvoJe 

osobnosti 

a utváření kvality života zdravotně a sociálně postižených. Bezprostředně souvisí 

s řešením problémů emancipace postižených. Možnosti integrace JSOU 

interindividuálně a intraindividuálně různé a míra integrace je významně 

podmiňována mírou rovnocennosti (samostatnosti a nezávislosti) postiženého. 

Integrace se týká jednak vlastní osobnosti postiženého, jednak jeho okolí jak tvrdí 

Jesenský (1995). 

Mezi hlavní prostředky patří podle Jesenského (1995) sociální rehabilitace, 

enkulturace, speciální výchova a vzdělávání, psychologické působení a pracovní 

uplatnění a také pohybové aktivity. V rámci zapojení pohybových aktivit v životě 

zdravotně postižených dochází k využití rehabilitačních, kompenzačních 

a reedukačních pomůcek a také tedy k odstraňování technických, organizačních 

a jiných bariér samostatnosti a nezávislosti postižených. 

Integraci lze definovat podle Jesenského (1995) jako stav soužití postižených 

a nepostižených při přijatelné míře konfliktnosti, jako stav vzájemné podmíněnosti. 

Vážnou chybou přístupu k postiženým a k možnostem jejich integrace je, když se 

v diagnostice a prognostice klade důraz na neschopnost či snížené schopnosti místo 

důrazu na uchované schopnosti a jejich rozvoj (Ivanovová, 2001). V této souvislosti 

je třeba si uvědomit, že na zdravotní postižení nemá být nahlíženo jako 

na charakteristiku člověka, ale jako na něco, co se objeví, jestliže je nepřístupné 

životní prostředí konfrontováno s osobou s funkčním poškozením. Zodpovědnost 

za dosažení těchto cílů je nesena celou společností, ale především státem, místní 

správou a městskými úřady (Ivanovová, 2001 ). 
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2. 1. 1 Principy pedagogické integrace 

Integraci chápeme podle Jesenského (1995) jako dynamický, postupně se 

rozvíjející pedagogický jev, ve kterém dochází k partnerskému soužití postižených a 

intaktních na úrovni vzájemně vyvážené adaptace během jejich výchovy a 

vzdělávání 

a při jejich aktivním podílu na řešení výchovně vzdělávacích situací. 

Do pedagogické integrace zdravotně postižených pak patří integrace školní 

i mimoškolní, působení rodiny, integrační působení osvětových, kulturních a dalších 

institucí a zařízení, tedy každé pedagogické ovlivnění člověka, které si klade za cíl 

integraci intaktních a zdravotně postižených bez rozdílu věku (Jesenský, 1995). 

Integrace je tak nejobsáhleji rozšířena a nejlépe metodicky a organizačně 

propracována v oblasti školství. Poradny a speciální pedagogická centra tak plní 

významné funkce diagnostické, informační a metodicko-koordinační se zaměřením 

na rodiče, učitele, vychovatele i pracovníky v rehabilitaci a rekvalifikaci. Důležitou 

roli sehrávají podle Ivanovové (2001) mimoškolské instituce (sportovní, turistické 

oddíly, kluby, organizace a sdružení, zájmové kroužky, zimní a letní tábory, 

rekondiční pobyty, soubory pěvecké, taneční, divadelní apod.), které mají užší 

zaměření a mohou více reflektovat uchované schopnosti a získané dovednosti. 

O mimoškolních institucích mluvíme přímo jako o integrovaných výchovně

vzdělávací institucích. Dalším subjektem, který může promluvit do integračního 

procesu je výchovně rehabilitační komunita Život a seberealizace ve výchovně 

rehabilitačních komunitách skýtá možnost pro seberealizaci každého člena v oblasti, 

která více odpovídá jeho osobním schopnostem. V komunitě je integrován 

a komunita se pak může integrovat jako skupina na vyšší úrovni než její jednotlivý 

člen, přes skupinu pak získává i zkušenosti a schopnosti k individuální integraci 

ve společnosti intaktníchjak tvrdí Jesenský (1995). 

Důležitou úlohu hrají principy pedagogické integrace, které jsou dle Jesenského 

(1995) a Ivanovové (200 1) členěny následovně: 

• princip respektování potřeb integrovat se, 
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• princip respektování emancipace v integraci, 

• princip partnerství zdravotně postižený-intaktní v integraci, 

• princip dvojsměmosti procesu integrace, 

• princip plurality možností integrace, 

• princip odstupňování integračních výstupů, 

• princip jednoty výchovy, vzdělávání a rehabilitačního působení v integraci. 

V případě řešení bakalářského úkolu je potřeba zachytit hlavní poznatky 

v pedagogické integraci, které rozčlenil Jesenský (1995) následovně: 

• soustava speciálních škol je jedním z řešení vzdělávání postižených. Pro svůj 

segregační charakter by se měla uchovávat především pro případy, které se jinak 

vzdělávat nemohou; 

• ze všech známých forem integrovaného vzdělávání zdravotně postižených je 

nejúčelnější podporovat "kmenovou" návštěvu vzdělávacích zařízení pro intaktní, 

případně i tzv. obrácenou integraci. Tento typ by se měl stát řádnou součástí 

vzdělávací soustavy; 

• specializované třídy při školách běžného typu uplatňovat u definovaných skupin 

postižení; 

• podporovat je také nutno integrované formy mimoškolní výchovy, které by měly být 

ve stručnosti v rámci naší práce nastíněny; 

• pro integrované vzdělávání není současná realita soustavy výchovy a vzdělávání ČR 

příznivá. 

Důležitou roli z hlediska integrace sehrávají vedle rodičů i pedagogové různých 

specializací, ale také instruktoři a trenéři v rámci mimoškolských aktivit. 
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2. 1. 2 Princip života bez bariér 

Z hlediska řešení životních situací můžeme dělit bariéry do dvou kategorií. 

Jednak fyzické a jednak psychické (Ivanovová, 2001). Fyzickými bariérami jsou 

reálná omezení v prostředí, ve kterém žijeme, ve kterém se každý den pohybujeme. 

Komplikují nebo zcela znemožňují pohyb osob s postižením v daném prostředí. 

Psychické bariéry však můžeme zaregistrovat jak u "zdravých" jedinců, tak 

u samotných zdravotně postižených. "Zdravý" člověk se mnohdy postiženému 

vyhýbá. Důvody mohou být různé. Jsou lidé, kteří nevědí, jak s postiženou osobou 

komunikovat, jak jí pomoci. Někteří mají jakýsi zvláštní pocit viny, že oni jsou 

zdraví a ten druhý je více či méně bezmocný. "Zdraví" lidé často nevědí, jaké 

zdravotní komplikace postižení přináší a zda je osoba pohybující se na vozíku 

schopna komunikace. Osoba s postižením se cítí být vyřazena ze společnosti do té 

míry, jak se k ní chová její okolí. Přítomnost fyzických bariér situaci jenom zhoršuje. 

Navíc vážným psychickým problémem je vyrovnání se změněnou životní situací. 

Zejména, došlo-li k náhlé změně života a životního stylu pro neočekávanou těžkou 

nemoc či úraz. Tito lidé si mnohem více uvědomují fyzické bariéry ve svém okolí 

než ti, kteří se s postižením narodili a od raného dětství jsou zvyklí na každodenní 

boj s překážkami. Fyzické bariéry ještě zhoršují schopnost vyrovnat se s novou 

životní realitou. Problém narůstá přímo úměrně s věkem. Postižený se tak dostává do 

začarovaného kruhu (Filipiová, 1998). 

V tomto případě je pak důležité si uvědomit, že z hlediska sociálního cítění můžeme 

registrovat shodu. Ne nadarmo se říká, že u člověka je rozhodující, jaký je uvnitř a ne 

jak vypadá jeho tělesná schránka jak tvrdí Filipiová (1998). Výrazně mohou mimo 

jiné pomoci sociální pracovníci, pracovníci ve zdravotníci, pedagogičtí pracovníci, 

trenéři a instruktoři, zkrátka všichni ti, kteří se spolupodílejí na procesu integrace 

zdravotně postižených. 
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2. 2 Pohybová aktivita v životě zdravotně postižených 

Pohyb je základním projevem živého organismu. Pohybová činnost je vedle 

zdravé a správné výživy významnou složkou kvality života a kladně ovlivňuje 

výkonnost a zdatnost jedince (Beck, 1977). 

U zdravých jedinců by se sport měl stát denní potřebou a tedy nutností, u zdravotně 

postižených jedinců je důležitou součástí integrace. Můžeme tedy citovat Sira 

Ludwiga Guttmanna (1976) 

" Široce pojato, cíle sportu jsou vyjádřením principů, které platí stejně pro postižené 

i pro nepostižené osoby. K tomu navíc přistupuje obrovská terapeutická hodnota 

sportu a jeho nezastupitelná role v procesu fyzické, psychické a sociální rehabilitace 

postižených." 

Jak uvádí Rezoluce 76/41 Výboru ministrů Rady Evropy má každý jedinec právo 

účastnit se sportu a pohybových aktivit. Sport je vlastně boj o sebe samého 

ve formě hledání hranic vlastních možností a jejich překonávání. Pro zdravotně 

postiženého jedince to platí dvojnásob, neboť jsou nuceni překonávat větší množství 

velkých překážek, než zdraví lidé. Pro někoho je přijatelné už to, že zažívá pohyby 

a pocity, které někdy nebo od určitého okamžiku zažít nemohl. Někdo úplně 

odbourává těžké trauma, zcela přehodnotí svůj postoj, a dospěje od pocitu zmaru 

k činorodému pojetí žití, což podporuje proces integrace zdravotně postiženého 

člověka. Ovládne-li člověk s postižením nějaký sport, překonává sám sebe. Získává 

pocit volnosti pohybu, staví se tak na úroveň se zdravými lidmi, pro něž se svou vůlí 

k životu a odhodláním stává inspirací. Přestává být tedy litován a začíná být 

respektován (www.ipc-athletics.org). Ovšem důvodem k vykonávání sportu a 

pohybových aktivit není pouze zvyšování fyzické kondice, snaha soutěžit, prosadit se 

či zlepšit svůj životní styl, ale především radost ze sportu a z pohybu jako takového 

a setkávání se s přáteli, kamarády (Potměšil, Šnajdr 1996). Sportování musí 

vyvolávat příjemnost a radost (Lorenzen, 1961). Pokud chybí chuť a uspokojení 

z vykonané pohybové aktivity, žádná motivace nepomůže. Monotónní nebo příliš 

náročný trénink může zdravotně handicapované od sportu odradit. Pohybová činnost 

musí zdravotně postižené bavit. Pro většinu zdravotně postižených sama možnost 

vykonávat nějaký sport nebo se účastnit jakékoliv pohybové aktivity je náplní života. 
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Důležité je, aby se vše odbývalo v příjemných podmínkách a zainteresováním 

cvičícího 

či trenéra. Mnoho zdravotně handicapovaných bere účast na trénincích nebo 

na závodech jako možnost změny prostředí, navázání kontaktu s novými lidmi.Velké 

značení má též, kde se tréninky či pohybové aktivity konají, tedy střídání tělocvičny 

a venkovního prostoru, hřiště. 

Podle Bahrynowské-Ficové (1999) se sportem daří nenásilně začlenit jedince se 

zdravotním postižením mezi takzvané nepostižené. Sport a tělesná aktivita umožňují 

snazší komunikaci mezi lidmi a sociálními skupinami a také integraci jednotlivců do 

těchto skupin. 

2. 2. 1 Stručná historie organizovaného sportování zdravotně handicapovaných 

Počátky sportu a pohybových aktivit u osob s tělesným postižením můžeme 

zachytit již v roce 1948, kdy se uskutečnily první Stoke Mandevillské hry ve Velké 

Británii. Jednalo se o závody pro veterány II. světové války se zraněním páteře. 

S těmito hrami je spojeno jméno zakladatele a propagátora sportu osob na vozíku 

Sira Ludwiga Guttmanna. O čtyři roky později roku 1952 se konaly první 

mezinárodní hry vozíčkářů. Těchto her se zúčastnili sportovci z Holandska 

a podpořili tak vznik hnutí dnes označovaného jako paralympiáda, tedy hry 

v olympijském stylu pro sportovce s tělesným postižením. První paralympiáda, které 

se zúčastnili pouze vozíčkáři s poúrazovými stavy, se konala v Římě v roce 1960 

(www.ipc-athletics.org). 

V 80. letech minulého století byl založen Mezinárodní koordinační výbor světových 

organizací postižených sportovců jako rovnocenný protějšek mezinárodního 

olympijského výboru. V roce 1992 byl přejmenován na Mezinárodní paralympijský 

výbor (IPC Intemational Paralympic Comittee ), jehož činnost 

v českých podmínkách zastupuje Český paralympijský výbor. 

V České republice byl organizován jako první závod zdravotně postižených tzv. 

Kladrubské sportovní hry pro tělesně postižené již tři měsíce před Stoke 

Mandevillskými hrami. Ovšem tyto snahy se setkaly s negativním ohlasem lékařů 
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zodpovědných za chod rehabilitačního ústavu a provozování sportu bylo oficiálně 

přerušeno téměř po dobu dvaceti let. 

Před rokem 1989 se v jiných společenských podmínkách bývalé ČSSR konala pouze 

mistrovství republiky a memoriál dr. Knapka v Hrabyni, což byly mezinárodní 

závody, kterých se účastnily země bývalých socialistických států, ale také například 

Rakušané. První novodobé mistrovství republiky se uskutečnilo v roce 1988 

v Novém Městě nad Metují. 

Sport pro osoby se zdravotním postižením u nás zastřešuje Unie zdravotně 

postižených sportovců, ve které je sdruženo následujících šest svazů: 

• ČSTSP =Česká asociace tělesně postižených sportovců 

• ČFSCPHSH = Česká federace sportovců s centrálními poruchami hybnosti 

Spastic Handicap 

• ČSZPS =Český svaz zrakově postižených sportovců 

• ČSMPS = Český svaz mentálně postižených sportovců 

• ČSNS = Český svaz neslyšících sportovců 

• ČSVPS = Český svaz vnitřně postižených sportovců 

2. 2. 2 Úloha tělovýchovných instruktorů v práci se zdravotně postiženými 

Jak probíhá hodina tělesné výchovy nebo sportovní trénink nejvíce záleží na 

trenérovi, učitelovi. Sebelepší zařízení, moderně vybavená tělocvična či hřiště 

neznamenají tolik jako dobrý trenér, vychovatel. I ti nejlepší sportovci nedosáhnou 

svých výsledků bez dobrého a soustavného metodického vedení. Pokud tomu tak 

není, ztrácejí sportovci o jakoukoliv pohybovou aktivitu nebo sport zájem. 

Velký význam a výchovný účinek má osobní příklad učitele, trenéra. Těžko může 

trenér požadovat od svých svěřenců například přezutí obuvi nebo uklizení nářadí či 

načiní, pokud sám nevykonává to samé.To platí i při dodržování hygieny. Sportovci 

musí vědět, že jim sám jde příkladem. Stěží lze zdravotně postižené přesvědčit ke 

sportování, když chybí účinný příklad dospělých jak tvrdí Kábele (1976). 
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Aby trenér, učitel mohl vést své hodiny úspěšně, měl by sám být v dobrém fyzickém 

stavu. Je samozřejmé, že zdravotně postižení vyžadují daleko větší péči a pomoc než 

osoby zdravé. I když sám trenér aktivně necvičí, v některých případech nestačí jen 

slovní výklad, ale některé cviky či techniku vrhu nebo hodu, je potřeba názorně 

ukázat. 

Trenér nebo učitel by měl mít kladný osobní vztah ke sportu, projevovat o něj zájem. 

Ani to ovšem není všechno. Nutné je i odborné vzdělání, teoretické 

i praktické. Trenér nebo učitel by měl neustále sledovat vývoj tréninkových metod. 

Pokud toto zanedbává, po několika letech se může stát, že používá zastaralé metody 

a tedy své svěřence nedokáže dostatečně připravit tak, aby dosáhli co nejlepších 

výsledků, na což upozorňuje Kábele (1976). 

Podle Bolacha (1986) trenér, který vede sportovní hodinu zdravotně postižených má 

na starost daleko více úkolů než trenér osob zdravých. Práce s handicapovanými je 

obtížná a vyžaduje velké zaangažování a zainteresování a též zabírá více času. 

Trenér musí znát aktuální zdravotní stav svých svěřenců, vědět vše o jejich 

pohybových možnostech. 

Bahryowska-Fic (1999) říká, že osoba trénující zdravotně postižené musí být velmi 

trpělivá. Pokud svěřenec dělá nějaké chyby, je třeba stále ho opravovat. Hlídat ho, 

aby tyto chyby neopakoval a trpělivě mu vysvětloval, co provádí špatně. Ovšem 

opravuje ho tak, aby mu vykonávaný sport neznechutil.Trenér by měl být dostatečně 

taktní, energický, rozumný, empatický (snažit se pochopit své svěřence, vcítit se 

do jejich role), fyzicky silný, emocionálně zaujatý ve své práci a srdečný. 

Trenér nesmí zapomínat na bezpečnost (Kábele 1976) a následně uvedený autor 

upozorňuje, že u zdravotně postižených je větší pravděpodobnost nebezpečí úrazu, 

zhoršení vlastního defektu i celkového stavu než u osob intaktních. Před každou 

hodinou, před každým tréninkem je třeba zkontrolovat a připravit sportovní hřiště 

nebo tělocvičnu. Při hodině musí své svěřence sledovat a kontrolovat jejich reakce 

na zatížení, tedy příznaky únavy jako pocení, načervenalá kůže, a jiné. 

Měl by znát psychický stav zdravotně postiženého, zda má nějaké osobní , pracovní 

nebo rodinné problémy a dálejakje smířený se svým postižením (Beck 1977). 
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3. Výzkumná část 

3. 1. Cíle a úkoly práce 

Cílem bakalářské práce bylo seznámení se s možnostmi integrace zdravotně 

postižených ve Sportovním centru Jedličkova ústavu. Důležitou roli v procesu 

integrace totiž kromě výchovně vzdělávacího subjektu sehrává samotný pedagogický 

pracovník, v tomto případě trenér, který má za úkol vést zdravotně postižené v době 

volnočasových aktivit. Kromě hlavního cíle jsem si stanovila i další dva cíle: 

- zjištění, zda jsou v rámci Sportovního centra organizovány projekty, při kterých 

dochází k možné integraci zdravých lidí se zdravotně postiženými, 

- zachycení jakou roli sehrává při sportovní činnosti se zdravotně postiženými trenér. 

Kromě výše definovaných cílů jsem si stanovila následující úkoly: 

- provést literární rešerši dostupné odborné literatury, 

- provést monitorování podmínek pro sportovní a pohybové aktivity ve Sportovním 

centru Jedličkova ústavu, 

- účastnit se vybraného sportovního projektu organizovaného Sportovním centrem 

Jedličkova ústavu, 

- zaznamenat poznatky z realizace vybraného sportovního projektu, 

- zkompletovat výsledky vybraných sportovců Jedličkova ústavu, 

- připravit strukturu řízeného rozhovoru a realizovat vlastní rozhovor s vybraným 

sportovcem aj eho trenérem, 

- provést komentář k jednotlivým subkapitolám ve výsledkové části. 

3. 2. Problémové otázky 

Vzhledem k charakteru bakalářské práce, která má deskriptivní povahu, jsem si 

formulovala problémové otázky: 

1) Které pohybové aktivity jsou využívány v rámci sportovních programů 

organizovaných Sportovním centrem Jedličkova ústavu? 

2) Můžeme zachytit integrační sportovní akce pořádané Sportovním centrem 

Jedličkova ústavu? 
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3) Jak může organizovaná sportovní činnost pomoci zdravotně 

postiženém u jedinci? 

3. 3. Charakteristika sledovaného subjektu 

Vybraný výchovně vzdělávací subjekt, který se specializuje na zdravotně 

postižené, jsem si vybrala záměrně. Každoročně se v období prázdnin účastním 

jedné sportovní akce, kterou pořádá Sportovní centrum Jedličkova ústavu. 

Stručně bych popsala kritéria výběru: 

- systematická práce se zdravotně postiženými, 

- podmínky pro sportovní a pohybové aktivity, 

-personální zajištění zkušenými trenéry a instruktory, 

- tradice ve výchovně vzdělávacím systému zdravotně postižených, 

- znalost prostředí a podmínek díky každoroční účasti na jednom ze sportovních 

projektů, 

- úspěšnost v soutěžích pořádaných pro zdravotně postižené. 

Jelikož se jedná o deskriptivní práci je charakteristika sledovaného subjektu 

důkladněji popsána v úvodu výsledkové části. 

3. 4. Metodika práce 

Pro vlastní výzkumné šetření byly použity metody pedagogického výzkumu, 

nejprve pedagogické pozorování a následně jedna z explorativních metod, řízený 

rozhovor. Z hlediska pozorování jsme se zaměřila na sledování, zaznamenávání 

a následného popisování vybraného prostředí, jevů a činností jedinců ve 

Sportovním centru Jedličkova ústavu. Uvědomuji si, že tato forma je vždy 

subjektivní. Jednalo se o pozorování přímé účastnické. 

Následně bylo použito rozhovoru, což je explorativní výzkumná metoda, která 

vychází z řečové komunikace bez opory písemného projevu respondenta. 

Jednalo se o rozhovor strukturovaný, při kterém jsem se snažila získat odpovědi 

na předem připravený soubor otázek. Formulace otázek byla pro tento rozhovor 

stálá, však nestandardizovaná, jelikož byl tento rozhovor využit pouze u dvou 

záměrně vybraných respondentů. 
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Vlastní metodologický postup deskriptivní studie byl následující: 

1. Určení výzkumné otázky a problémů 

2. Určení postupu a vybrání instrumentů pedagogického výzkumu pro tento typ 

práce: a) zpracování dostupného materiálu, který byl zachycen pomocí 

pozorování, 

b) řízený rozhovor. 

3. Nashromáždění všech údajů. 

4. Komentování nashromážděných údajů. 

5. Návrh priority jednotlivých zdrojů informací. 

6. Příprava konečného sdělení. 
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4. Výsledková část a diskuse 

4. 1. Stručná historie, výchovně vzdělávací cíle a organizační 

struktura Jedličkova ústavu (deskriptivní část) 

Jedličkův ústav byl založen roku 1913 a jeho zakladatelem byl prof. MUDr. 

Rudolf Jedlička. Do roku 1915 k původnímu ústavu ještě přibyla škola, 

dílny, tělocvična 

na Vyšehradě a ortopedická tělocvična v ústavu a internát. Jedličkův ústav a školy 

pro tělesně postižené hl.města Prahy (dále JÚŠ) je v současnosti příspěvková 

organizace. Zřizovatelskou funkci převzalo město Praha v roce 1992, kdy byl 

zároveň sloučen dosavadní Jedličkův ústav jako Ústav sociální péče zřizovaný 

Ministerstvem sociálních věcí se školami při Jedličkově ústavu zřizovanými 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR .. Od roku 1994 je statutárním 

zástupcem JÚŠ ředitel PhDr. Jan Pičman, jmenovaný do funkce od !.července 1994 

primátorem hl. m. Prahy. 

V současnosti navštěvuje denně více než 170 žáků a studentů několik typů škol 

od základní a zvláštní, přes střední až po tři obory střediska praktického vyučování. 

Dále jsou v komplexu ubytováni zdravotně postižení, kteří dochází na pražské 

střední i vysoké školy. Přibližně polovina žáků zde bydlí celý týden a polovina denně 

dochází. Pro ubytování je k dispozici 105 lůžek ve třech domovech mládeže. 

Z hlediska poskytování ambulantních služeb prostřednictvím Speciálně 

pedagogického centra je v evidenci JÚŠ dalších 200 dětí a mladých lidí, kteří 

navštěvují běžné školy. V roce 2002 došlo k otevření rehabilitačního bazénu o délce 

12 m a tím se výrazně rozšířily poskytované služby. Žáci a studenti využívají také 

rekreační zařízení JÚŠ v Bukové u Nových Hradů. 

V devadesátých letech minulého století prošel JÚŠ řadou změn: od nového 

formulování základní koncepce přes proměnu postoje společnosti k lidem 

s postižením, až ke změnám stavebního charakteru. Celé zařízení bylo potřeba 

přebudovat pro potřeby jedinců s postižením a přispět tak k integračnímu procesu. 
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Z hlediska koncepce cílů a úkolů práce a vzhledem k integraci můžeme upozornit 

na následující: 

Hlavním výchovně vzdělávacím cílem JÚŠ Je připravit mládež s tělesným 

postižením do života jako samostatné jedince, v co největší míře integrované 

do společenského prostředí. 

Hlavním úkolem JÚŠ je poskytovat komplexní výchovně vzdělávací a rehabilitační 

péči dětem a mládeži s tělesným postižením. 

Při formulování výchovně vzdělávacího cíle ve vztahu k integraci jsou uplatňovány 

následující principy: 

• každý člověk má potřebu duchovních a sociálních kontaktů, proto je JÚŠ koncipován 

jako co nejvíce otevřená instituce podporující kontakty dětí s jejich vrstevníky 

a okolním světem, 

• nejvhodnějším prostředím pro výchovu dítěte je jeho vlastní rodina, proto je JÚŠ 

určen především těm, u kterých není možné zajistit výchovu a vzdělání v přirozeném 

prostředí, 

• součástí JÚŠ je odborná pomoc poskytovaná jednotlivcům a institucím, které ji 

osobně či profesně potřebují, 

• péče o děti v JÚŠ je komplexní, vyvážená, respektující jejich osobnost a potřeby. 

Krátký komentář: 

Z hlediska strukturalizace a výše nastíněných principů můžeme konstatovat, že 

JÚŠ je koncipován jako výchovně vzdělávací subjekt, jehož zřizovatelem je hl. m. 

Praha, což umožňuje významné propojení péče v oblasti sociální, zdravotní a 

výchovně vzdělávací v jednom zařízení a při jednotném vedení. 

Dochází k zdůrazňování postoje inkluze, v tomto případě jedinců se specifickými 

potřebami, jako základní princip fungování společnosti. Integrace je vnímána jako 

proces s rozličnými fázemi a JÚŠ přispívá k procesu tím, že poskytuje mladým lidem 

a dětem s tělesným postižením v určité fázi jejich rehabilitace kvalitní komplexní 
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služby pod dohledem interdisciplinárního týmu odborníků v jednom objektu, který je 

vybaven speciálním rehabilitačním zařízením. 

Shrneme - li cíle, které souvisí s integračními procesy, můžeme konstatovat 

v bodech, že dochází: 

- k přípravě mladých lidí s postižením na běžný život a k samostatnosti, 

-k udržování a posilování otevřené funkce celé organizace a všech, kdo v ní pracují. 

- k nabídce nejširších služeb komplexní (samozřejmě včetně pedagogické) 

rehabilitace ve speciálním zařízení a u ambulantních klientů v jejich přirozeném 

prostředí jako je rodinné, školní, 

k rozvoji tranzitního programu, kdy dochází k přechodu z prostředí speciálního 

zařízení do běžného prostředí, 

- k působení na "majoritní" společnost ve prospěch výraznějšího přijetí i jedinců se 

specifickými potřebami. 

4. 1. 1. Přehled sportovních a pohybových aktivit v Jedličkově ústavu 

Sportování a veškerou pohybovou aktivitu v Jedličkově ústavu zajišťuje 

Sportovní centrum, které je členem organizace Spastic Handicap. Většina aktivních 

sportovců jsou jedinci s diagnózou DMO (dětská mozková obrna různého druhu 

postižení). 

Hlavní organizační zaměření Sportovního centra v rámci tělovýchovného servisu je 

v následujících sportovních odvětvích 

1) Atletika 

V průběhu sezóny dojíždí handicapovaní jedinci na atletický stadion, kde 

zaměřují speciální přípravu na běhy. Vrhy a hody probíhají na hřišti Jedličkova 

ústavu, v zimě a v chladném období je využívána tělocvična a rehabilitační 

bazén. Všichni svěřenci Sportovního centra se účastní všech národních soutěží 

a vybraní jedinci (n=5) reprezentují Českou republiku v zahraničí. 

2) Boccia 
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Boccia je jako hra plánovaná pro hráče s nejtěžším postižením. Podrobnějším 

popisem se zabýváme v Příloze 1 v přílohové části) 

3) Curling 

Nejnovějším sport pro vozíčkáře, ve kterém svěřenci JÚ patří k nejlepším v České 

republice, a jsou členy národního týmu, využívají komplexně bezbariérové 

víceúčelové curlingové haly v pražských Roztylech, která je jediná svého druhu 

ve střední Evropě 

4) Cyklistika 

V Jedličkově ústavu jsou bohužel nevhodné prostory pro provozování tohoto 

sportu, cyklisté se tedy připravují individuálně. Sportovní centrum se pouze 

zaměřuje na kondiční přípravu a organizuje soustředění 

5) Lukostřelba 

Lukostřelba je vhodným sportem pro vozíčkáře bez postižení horních končetin. 

Tréninky probíhají v tělocvičně Jedličkova ústavu nebo ve sportovních zařízeních 

na Strahově. 

6) Střelba ze vzduchové pušky 

Relativně novým sportem ve Sportovním centru je střelba ze vzduchové pušky. 

Tento sport se teprve rozbíhá. 

7) Šachy 

Šachisté JSOU v programu Sportovního centra zastoupeni a mají pravidelné 

tréninky v tělocvičně. 

8) Stolní tenis 

Stolní tenis nemá bohužel v organizační struktuře Sportovního centra významné 

zastoupení, jelikož je o tento sport mezi sportujícími JÚ malý zájem 

Sportovní centrum také spolupracuje se sdružením PROTEBE. Humanitární sdružení 

PROTEBE je u Ministerstva vnitra registrované občanské sdružení, které již 1 O let 

zaměřuje svoji činnost na práci s dětmi a mládeží. Veškeré projekty tohoto sdružení jsou 

zaměřeny na integraci zdravotně či sociálně handicapované mládeže s ostatní populací. 

Pomáhá v získávání nových zkušeností, rozvíjí zájmovou činnost (např. šachy, turistika 

atd.) a nabízí alternativu k současnému komerčnímu životnímu stylu. 

Mezi nepravidelné mimoškolní aktivity patří v Jedličkově ústavu: 

1) Florbal 
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V současnosti oblíbený sport v Jedličkově ústavu, jsou organizovány turnaje 

mezi školami. 

2) Fotbal 

Jedná se o aplikovanou nesoutěžní formu fotbalu, kdy se hraje v tělocvičně 

na malé branky. V týmu spolu hrají i chodící i vozíčkáři, kteří se pohybují 

"po čtyřech" a hrají rukama 

3) Horolezectví 

Sportovní centrum je jediným klubem, který se horolezectví věnuje. Akce jsou 

nepravidelné. 

4) Lyžování 

Lyžařské kursy jsou pořádány nejenom pro žáky Jedličkova ústavu, ale i pro další 

zájemce. S občanským sdružením Křižovatka života jezdí na kursy 

pro monolyžaře. 

5) Plavání 

Bazén v Jedličkově ústavu má rozměry pouze 12,5 metrů na 6 metrů a spíše 

slouží k výuce plaveckých stylů a využívá se pro regeneraci sportovců. 

4. 1. 2. Stručná historie sportovního centra 

Centrum pro tělesnou výchovu, však trochu jiného charakteru a zaměření, 

vzniklo již roku 1913, prakticky ten samý rok, kdy byl založen Jedličkův ústav. 

Zpočátku se jednalo pouze o rehabilitační sportovní aktivity, teprve později 

o organizovanou a pravidelnou činnost. Změna nastala v roce 1994 s příchodem 

studenta FTVS UK (současný trenér Sportovního klubu JU) jako nového 

vychovatele, který spolu s dalšími vychovateli založili Sportovní centrum Jedličkova 

ústavu. 

První sporty, se kterými vychovatelé začínali, byl stolní tenis a jízda 

na formulkách, což je speciálně upravený vozík pro rychlostní a vytrvalostní jízdy. 

V roce 1997 byla otevřena nová tělocvična a byli určeni dva pracovníci, kteří byli 

zodpovědní za chod tělocvičny a organizaci Sportovního centra. Tělocvična přinesla 

možnost začít se sálovými sporty jako například florbal, fotbal či boccia. V tom 

samém roce (1997) začíná i atletika, stolní tenis a závěsný kuželník. 

Dalším velkým přínosem Je otevření rehabilitačního bazénu, sauny 

a posilovny přímo v Jedličkově ústavu a školách v roce 2002. 
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4. 2. Charakteristika vybrané sportovní akce Jedličkova ústavu 

jako jedné z možností integračního procesu 

Název sportovní akce: 

PRÁZDNINY NA NEČISTO ...... neboli "Zahradní slavnost" 

Datum: 27.06.2007 

Sportovní centrum ovšem pamatuje i na ty, kteří z nějakého důvodu nechtějí 

aktivně sportovat a věnovat svůj volný čas vrhání koulí, házení diskem, běhání 

po stadionu či pobíhání za balonem. A pokud dostanou chuť vyzkoušet si různé 

sportovní disciplíny, pořádá se každoročně na hřišti a okolí Jedličkova ústavu 

sportovní den nazvaný "Prázdniny na nečisto" ( PNN ), neboli "Zahradní slavnost". 

Mottem sportovní akce je: "Otevření Jedle světu .... aneb i na vozíku se dá 

dovádět". Což znamená, že každý kdo se dostaví, absolvuje všechny připravené 

soutěže na vozíku. Sportovní centrum tím chce ukázat, že i tělesně postižení 

na vozíku zvládnou spoustu věcí a umí se bavit, i když mají nějaké omezení. Ovšem 

tento den není určen pouze handicapovaným, účastnit se může kdokoliv, zdravý nebo 

tělesně postižený. Disciplíny jsou pečlivě vybrány, aby je všichni bez problémů 

zvládli. Přibližně se v Jedličkově ústavu sejde zhruba 300 dětí s rodiči a příbuznými. 

Program sportovní akce se skládá z více částí: 

1) Slavnostní zahájení, kdy jsou představeni všichni hosté a partneři PNN a 

přítomní se seznámí s programem. 

2) Sportovní část tvoří osmiboj a také lanový program 

Osmiboj se skládá s následujících disciplín: 

a) jízda na veslovacím trenažéru, 

b) boccia, 

c) "autoškola" na vozíku, kdy zúčastněný projíždí slalomem mezi 

kužely na čas, 

d) vrh koulí nebo míčkem, 

e) lukostřelba, 
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f) závěsný kuželník, 

g) šipky, 

h) střelba na koš z vozíku. 

Lanový program: se skládá z následujících pohybových činností: 

na houpačce, 

na horostěně, 

na lanovce, 

slaňováním hradeb Vyšehradu. 

3) Exhibiční trojboj, za účasti známých osobností a partnerů akce, má následující 

disciplíny: 

slalomová jízda na vozíku, 

střílení z pohybu na vozíku florbalovou hokejkou n branku, 

jízda na trojkolce, což je kolo pro tělesně postižené s jedním kolem 

vpředu a dvěma vzadu. 

4) Vystoupení "veselých klaunů" 

5) Vyhlášení výsledků soutěží 

6) Koncert a diskotéka pod širým nebem 

V roce 2007 byl v průběhu celé akce přístupný skákací hrad. Ty, které 

zajímala hasičská výzbroj a výstroj, si ji na "vlastní kůži" mohli vyzkoušet 

v hasičském voze zaparkovaném před školou. Povoleno bylo i malování nejenom 

křídou, ale i prstem na chodník. 

Oblíbené je též vystoupení veselých klaunů. Klauni bývají dva a pohybují se 

mezi dětmi celé odpoledne. Baví je, občas vstupují i do soutěžních disciplín a snaží 

se soutěžícím překazit jejich pokusy. 

Na každém stanovišti jsou vždy organizátorem určeny dvě až tři osoby, které 

na disciplíny dohlížejí. Ti si sami určují podmínky soutěžení a upravují je dle 

rozsahu postižení handicapovaných. Například při střelbě na koš - ti, kteří střelbu 

zvládli, stříleli z jednoho metru na basketbalový koš. Ti mladší nebo s větším 

postižením kutáleli basketbalový míč ze vzdálenosti cca pěti metrů směrem 

na florbalovou branku, která stála právě pod basketbalovým košem. Každý měl pět 
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pokusů a byly počítány hody, které prolétly síťkou basketbalového koše respektive 

míče, které se dokutálely až do branky. 

"Dohlížitelé" mohou být jak učitelé nebo vychovatelé ze škol Jedličkova 

ústavu, tak praktikanti z fakulty tělesné výchovy a sportu UK nebo samotní členové 

Sportovního centra, kteří se též podílejí na veškeré přípravě. 

Velkému ohlasu se též těší slaňováni hradeb Vyšehradu. Málokdy je šance 

něco podobného si vyzkoušet. Slaňování má vždy na starosti vedoucí Sportovního 

centra se svým známým, který se slaňování a lezení po skalách věnuje profesionálně. 

Většina dětí má zpočátku ze slaňováni obavy. Je pro ně nezvyklé a těžké 

zvyknout si na to, že "sjíždějí" hradby na svém vozíku pozpátku a musí mít 

ohromnou důvěru v osobě, která je jistí. Ta na vozíčkáře musí hodně mluvit 

a přesvědčovat ho, že nemusí mít z ničeho strach, že vše bude v pořádku a brzy již 

bude na zemi. O to větší je pak pocit spokojenosti a pýchy, když se podaří úspěšně 

dokončit slaňování a získat opět v bezpečí na pevné zemi. 

Krátký komentář: 

Cíl této sportovní akce, podle mého názoru, není jenom v pobavení se 

a vyzkoušení si různých sportovních aktivit. Především umožňuje navazování 

kontaktů uvnitř subpopulace se zdravotním postižením, společenských kontaktů 

s takzvanými nepostiženými jedinci a dochází k vytváření pozitivního příkladu 

pro dosud nesportující osoby na vozíku. 

Zajímavou otázkou je též takzvaná obrácená integrace (integrace znamená 

začlenění jedince se zdravotním postižením do společnosti mezi nepostižené 

jedince). Ta spočívá v účasti nepostižených osob ve sportovních aktivitách pro osoby 

s postižením. Ve sportu na vozíku se jedná například o integraci v basketbale či 

tenise. 

4. 3. Účast vybraných členů Sportovního centra v atletických 

soutěžích 

Kromě pořádání sportovních akcí se ve Sportovním centru věnují hlavně svým 

členům=sportovcům a to především atletům, kteří dosahují výrazných úspěchů v ČR 

i v zahraničí. Mezi nejúspěšnější atlety posledních let ve Sportovním centru patří 
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Daniela Vrátilová, dříve Procházková (běh na 100m, 200 m, 400 m a disk, koule), 

dále Petr Vrátil (disk , oštěp, pětiboj) a František Serbus (disk, koule, kuželka). 

U posledního jmenovaného bych se ráda pozastavila detailněji a podle grafů (Graf 1 

a Graf 2 v Přílohové části) zhodnotila jeho výkonnost za posledních 5 let (2003 -

2007). 

První graf se týká soutěže nazývané Jarní atletika. Jak lze vyčíst, František Serbus 

má jak v hodu kuželkou, tak v hodu diskem vzestupnou výkonnost, zatímco v kouli 

jeho výkony rostly pozvolněji. Nejlepšího výkonu dosáhl v roce 2006. 

V Grafu 2 jsem zanesla Františkovy výkony z mistrovstvích České republiky. Nutno 

podotknout, že v roce 2005 se František mistrovství nezúčastnil. V hodu kuželkou 

i v hodu diskem můžeme vidět, že jeho výkony se každým rokem výrazně zlepšují. 

Ovšem ve vrhu koulí je patrná stagnace za první dva roky. Poté se jeho výkon 

zvednul zhruba o 1 ,3 metru. 

Tabulkový přehled výsledků vybraných závodníků 

A) Daniela Vrátilová (dříve Procházková) 

Tabulka 1 
MS 2002, Lilie (Francie) 

Ženy: 100m, T38 
Pořadí Příjmení,jméno 

1. Dyachenko,Inna 
2. Webb,Katrina 
3. Procházková,Daniela 

Tabulka 2 
ME 2003, Assen (Holandsko) 
Ženy: 100m, T38 
Pořadí Příjmení,jméno 

1. Bolshakova,Natalia 

Národnost Výkon 
UKR 13,99 s 
AUS 14,49 s 
CZE 15,69 s 

Národnost Výkon 
RUS 15,05 s 

2. Procházková,Daniela CZE 15,35 s 

Tabulka 3 
Ženy: 200m, T38 

1. Bolshakova,N atalia RUS 31,16 s 
2. F ernandes,Maria Graca SP 32,22 s 
3. Procházková,Daniela CZE 32,85 s 

Tabulka 4 
Ženy: 400 m, T38 

1. Bolshakova,N atalia RUS 1:10,91 min 
2. Fernandes,Maria Graca SP 1:11,81 min 
3. Procházková,Daniela CZE 1:16,64 min 
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Tabulka 5 
MS 2005, New York a New London (USA) 
Ženy: 100m, T38 
Pořadí Příjmení,jméno 

1. Dyachenko,Inna 
2. Procházková,Daniela 

Tabulka 6 
Ženy: 200m, T38 

Tabulka 7 
Ženy: disk, F38 

Národnost 
UKR 
CZE 

11. I Procházková,Daniela I CZE ll9,78m I 

Tabulka 8 
Ženy: koule, F38 

11. I Procházková,Daniela I CZE I 8,74m I 

B) Petr Vrátil 

Tabulka 9 
MS 2002, Lilie (Francie) 

Muži: disk (1,5 kg), F38 
Pořadí Příjmení,jméno 

1. Doroshenko, O leksandr 
2. Kolek,Roman 
3. Vrátil,Petr 

Tabulka ll 
LPH 2004, Atény (Řecko) 
Muži. Disk (1,5 kg), F38 
Pořadí Příjmení,jméno 

1. Doroshenko, O leksandr 
2. Herdani,J a vad 
3. Loosch, Thomas 
4. Vrátil,Petr 

Národnost 
UKR 
CZE 
CZE 

Národnost 
UKR 
I Rl 
GER 
CZE 
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Výkon 
14,19 s 
15,03 s 

Výkon 
39,61 m 
34,85 m 
33,17 m 

Výkon 
44,58 m 
43,27 m 
41,19 m 
38,51 m 



Tabulka 12 
MS 2005, New York a New London (USA) 
M v· v .b . F38 UZl: pet1 OJ, 

Pořadí Příjmení,jméno Národnost Disciplína Výkon Body 
1. Vrátil,Petr CZE 1764 

Dálka 4,32m 259 
Oštěp 42,48 m 478 
200m 30,28 s 236 
disk 36,64 m 597 
1500 m 06:18,3 min 194 

C) František Serbus skončil na Mistrovství Evropy juniorů na 1. místě 

ve vrhu koulí. Je mistrem ČR v hodu kuželkou a splnil A limity pro letní 

Paralympijské Hry v Pekingu 2008. 

Tabulka 13 

Jarní atletika Spastic Handicap 

10.05.2003 Bílina 

Disciplína: koule 2 kg MC2 

Umístění Třída Příjmení,jméno 

1. C2 Serbus,František 

Tabulka 14 

Disciplína: disk 1 kg MC4 

Umístění Třída Příjmení,jméno 

1. C3 Musil,Roman 

5. C2 Serbus,František 

Tabulka 15 

Disciplína: kuželka MC6 0,397 kg 

Umístění Třída Příjmení,jméno 

1. C2 Serbus,František 
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Výkon 

4,36m 

Výkon 

25,65 m 

8,92m 

Výkon 

20,20 m 



Tabulka 16 

Jarní atletika Spastic Handicap 

15.05.2004 

Disciplína: koule muži W -M 

Umístění Třída Příjmení,jméno 

1. T33 Musil,Roman 

2. F32 Serbus,František 

Tabulka 17 

Disciplína: disk W-M 

Umístění Třída Příjmení,jméno 

1. T33 Musil,Roman 

2: F32 Serbus,František 

Tabulka 18 

Disciplína: kuželka W -M 

Umístění Třída Příjmení,jméno 

1. F32 Serbus,František 

Tabulka 19 

Jarní atletika Spastic Handicap 

14.05.2005 Bílina 

Disciplína: koule W -M30 

Výkon 

10,06 m 

4,95 m 

Výkon 

27,30 m 

11,06 m 

Výkon 

19,61 m 

Umístění Třída Kategorie Příjmení,jméno 

1. 33 M Musil,Roman 

2. 32 KTI Serbus,František 

Tabulka 20 

Disciplína: disk W -M30 

31 

Body Hmotnost Rekord 

1049 3kg 

748 2kg NR 

Body 

1009 1 

604 1 

397 g NR 

Výkon Body Hmotnost Rekord 

10,28 m 1021 3 kg 

5,62m 771 2kg 



Umístění Třída Kategorie 

1. 33 M 

2. 32 KTI 

Tabulka 21 

Disciplína: kuželka W -M30 

Umístění Třída Kategorie 

1. 32 JRI 

Tabulka 22 

Jarní atletika Spastic Handicap 

14.05.2006 Bílina 

Disciplína: koule W-M 

Umístění Třída 

1. 33 

2. 32 

Tabulka 23 

Disciplína: disk W -M 

Umístění Třída 

1. 33 

2. 

3. 32 

Tabulka 24 

Kategorie 

M 

KTI 

Kategorie 

M 

KTI 

Disciplína: kuželka W -M 

Umístění Třída Kategorie 

1. 32 KTI 

Příjmení,jméno Výkon Body 

Musil,Roman 26,88 m 970 1 

Serbus,František 12,04 m 683 1 

Příjmení,jméno Výkon Body 

Serbus,František 21,01 m 659 0,397 NR 

Příjmení,jméno Výkon Body Hmotnost Rekord 

Musil,Roman 10,70 m 1062 3 

Serbus,František 6,99m 918 2 NR 

Příjmení,jméno Výkon Body 

Musil,Roman 26,23 m 946 1 

Bin Dabbas Mohammad Humaid 32,21 m 869 1 

Serbus,František 13,18 m 748 1 

Příjmení,jméno Výkon Body 

Serbus,František 20,76 m 651 0,397 
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Tabulka 25 

Jarní atletika Spastic Handicap 

12.05.2007 Bílina 

Disciplína: koule W -M30 

Umístění Třída Příjmení,jméno 

1. 33 Musil,Roman 

2. 32 Serbus,František 

Tabulka 26 

Disciplína: disk W -M30 

Umístění Třída Příjmení,jméno 

1. 32 Serbus,František 

Tabulka 27 

Disciplína:kuželka W -M30 

Umístění Třída Příjmení, jméno 

1. 32 Serbus,František 

Tabulka 28 

Výkon Body 

10,56 m 1014 

5,77m 704 

Výkon Body 

16,06 m 922 

Výkon Body 

22,73 m 715 

Mistrovství České republiky v atletice Spastic Handicap 

01.06.2003 Bílina 

Disciplína: koule MC2 (2kg) 

Umístění Třída Příjmení,jméno Výkon 

2. C2 Serbus,František 4,81 m 

33 

Hmotnost LPH 

3 kg A 

2 kg B 

Body 

1 A 

397 g 



Tabulka 29 

Disciplína: disk MC4 (1kg) 

Umístění Třída Příjmení,jméno 

8. C2 Serbus,František 

Tabulka 30 

Disciplína: kuželka MC2 (397g) 

Umístění Třída Příjmení,jméno 

1. C2 Serbus,František 

Tabulka 31 

MČR v atletice Spastic Handicap 

05.06.2004 Bílina 

Disciplína: koule W -M (2kg) 

Výkon 

8,76m 

Výkon 

20,75 m 

Umístění Třída Kategorie Příjmení,jméno 

2. F32 JRI Serbus,František 

Tabulka 32 

Disciplína: disk W-M (1kg) 

Umístění Třída Kategorie Příjmení,jméno 

2. F32 JRI Serbus,František 

Tabulka 33 

Disciplína: kuželka W-M (397g) 

Umístění Třída Kategorie Příjmení,jméno 

1. F32 JŘI Serbus,František 

Výkon Body Rekord 

4,76m 720 

Výkon Body Rekord 

11,54 m 630 NR 

Výkon Body Rekord 

17,47 m 

Mezinárodní mistrovství České republiky v atletice Spastic Handicap 

11.06.2005 Bílina 

Serbus,František NP 

34 



Tabulka 34 

Mistrovství České republiky v atletice Spastic Handicap 

25.06.2006 Bílina 

Disciplína: koule W -M30 (2kg) 

Umístění Třída Kategorie Příjmení,jméno Výkon 

2. 32 KTI Serbus,František 6,07m 

Tabulka 35 

Disciplína: disk W-M30 (1kg) 

Umístění Třída Kategorie Příjmení,jméno Výkon 

2. 32 KTI Serbus,František 13,58 m 

Tabulka 36 

Disciplína: kuželka W-M50 (397g) 

Umístění Třída Kategorie Příjmení,jméno Výkon 

1. 32 KTI Serbus,František 22,67 m 

Tabulka 37 

Mistrovství České republiky v atletice Spastic Handicap 

24.06.2007 Bílina 

Disciplína: koule W-M (2kg) 

Umístění Třída Příjmení,jméno Výkon Body LPH 

2. 32 Serbus,František 6,09m 743,3 B 

Tabulka 38 

Disciplína: disk W-M (1kg) 
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Body 

833 

Body 

771 

Body 

711 



Umístění Třída Příjmení,jméno Výkon Body LPH 

2. 32 Serbus,František 15,47 m 888,3 A 

Tabulka 39 

Disciplína: kuželka W-M (397g) 

Umístění Třída Příjmení,jinéno Výkon Body LPH I 
2. 32 Serbus,František 23,27m 732,3 

Krátký komentář: 

Petr Vrátil a Daniela Vrátilová se již mohou chlubit medailemi z různých 

světových soutěží. Petr Vrátil se dokonce již zúčastnil Paralympijských her v roce 

2004. František Serbus za svůj největší dosavadní úspěch považuje medaili 

z mistrovství Evropy juniorů. U nás v České republice patří mezi nejlepší. Vzhledem 

k jeho vzrůstající výkonnosti lze předpokládat, že i on se již brzy postaví na 

stupínek vítězů v nějaké světové soutěži. Všem třem se to může splnit již letos 

na Paralympijských hrách v Pekingu. 

4. 4. Rozhovor se záměrně vybraným sportovcem Jedličkova 

ústavu 

Oslovený respondent souhlasil se zveřejněním osobních dat pro účely 

bakalářské práce. 

Příjmení a jméno: Serbus František 

Rok narození: 1985 

Tělesná výška: 165 cm 

Tělesná hmotnost: 54,50 kg 

Druh postižení: DMO, quadruparetická forma s dyskinetickou příměsí, 

kyfoskolióza páteře lehkého stupně 

Atletické disciplíny: koule, disk, kuželka 
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Dosažené úspěchy: za největší dosavadní úspěch považuje 1.místo ve vrhu 

koulí na ME juniorů 

Zájmy ve volném čase: pes, posezení s přáteli, jízda na kole 

Rozhovor ze dne 18.2.2008 

1) Jaké postavení má ve vašem životě atletika? 

Atletika mě velmi baví, ovšem ve svém životě ji stavím na druhé místo. 

Před atletikou dávám přednost svému psovi. 

2) Jak dlouho provozujete atletiku? 

S atletikou jsem začal ve svých 12letech v roce 1997. 

3) Jak jste se dostal k atletice? 

K atletice mě přivedl můj trenér. Na základní škole jsem se nudil, a tak jsem 

se rozhodl pro atletiku. 

4) Jak vám pomohla atletika v rozvoji vaší osobnosti? 

Pomohla mi hodně hlavně po fyzické stránce, zesílil jsem v horní části trupu. 

Atletika mě doslova "postavila na nohy". Dříve jsem jezdil na vozíku, 

nechodil, pouze lezl po čtyřech. Nyní již chodím a vozík používám málo, 

spíše na cesty domů a na vaření. 

5) Provozujete ve svém volném čase i jiné pohybové aktivity? 

Využívám plaveckého bazénu v Jedličkově ústavu a jednou týdně chodím 

plavat. Plavání je v rámci regenerace. Plavu též kvůli protažení zad. Dále rád 

hraji fotbal, příležitostně florbal (na vozíku). 

6) Jakou roli hraje ve vaší sportovní přípravě prostředí Jedličkova ústavu? 

Pro mě Jedličkův ústav znamená hodně. Chodil jsem zde do MŠ (mateřská 

školka), absolvoval rodinnou školu v roce 2005. I když již dva roky bydlím 

sám mimo Jedličkův ústav, každý den se sem vracím. Dojíždím na tréninky. 

Reprezentuji totiž Jedličkův ústav nejenom v atletice, ale i v boccie. 
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Jedličkův ústav je pro mne druhou rodinou. Jsem zde od malička. Myslím si, 

že jsem si udělal dobré jméno a byl bych rád, aby tu na mě nezapomněli. 

S lidmi z Jedličkova ústavu mám dobrý vztah, jsem zde velmi rád. 

7) Jakou roli hraje ve vaší sportovní přípravě role trenéra? 

Byl to trenér, který mě "postavil na nohy". Je to tvrdý trenér, který 

upřednostňuje silové tréninky. Ovšem mimo tréninkové hřiště je naprosto 

v pohodě. Jediné, kdy ho nemusím vidět, jsou závody. Protože bývám 

nervózní a trenér mi svoji přítomností mou nervozitu ještě zvyšuje. 

Posílám si ho na určitá místa tak, abych na něj neviděl. 

8) Vytvořili jste si v rámci vašich tréninků i partu, se kterou trávíte i volný 

čas? 

S lidmi z atletiky se mimo tréninky vůbec nestýkám, pouze se svým trenérem. 

A se "spolusportovci" z reprezentace se ani nemůžu vídat tak často, neboť 

jsme rozptýlení po celé České republice. Ve svém volném čase se stýkám 

s kamarády z bývalé školy. 

9) Kolik času trávíte atletickým tréninkem? 

Někdy si říkám, že až moc. Jinak mám tréninky každý den kromě pátku. Zde 

je harmonogram: 

Pondělí - trojfázový trénink: hody+ vrhy- 1 hodinu 

posilování na strojích- I hodinu 

plavání - 30 minut 

Úterý - posilování - 1 hodinu (lehké posilování se svým tělem -kliky, leh-

sedy .. ) 

Středa - vrhy 2 hodiny 

Čtvrtek- posilovna (hodně těžká- na strojích) 

Pátek- volno 

Tréninky takto probíhají prakticky po celý rok. Při vrzích nebo hodech 

kombinujeme různé váhy. Náčiní odhazuji nebo vrhám buď z "kozy" (koza je 

speciální vrhací stolička umístěna ve vrhacím kruhu a výška sedadla této 
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stoličky nesmí přesahovat 75 cm) nebo z různých pozic jako v kleku, v sedě 

či v leže. 

V posilovně se věnujeme pouze vrchní části trupu. Sám se dostanu na každý 

stroj, trenér mě bere jako zdravého. Nohy posiluji na tříkolce, která mi 

nahradila vozík. Individuálně již moc nenajdu sílu, abych si doma zacvičil. 

Pouze, když se přemisťuji po bytě, vyvěsím se na tyči, kterou mám 

přidělanou u dveří, a udělám si pár shybů. 

1 O) Kombinujete atletickou přípravu i s dalšími pohybovými aktivitami? 

Jak jsem již zmínil, jsem též reprezentant České republiky v boccie. 

S bocciou jsem začal ještě o dva roky dříve, v roce 1995 než s atletikou. 

Tréninky mám v Jedličkově ústavu dvakrát týdně, vždy v úterý a ve čtvrtek 

po posilování. 

Neumím určit, který z těchto sportů mě baví více. Oba dva asi stejně. 

ll) Účastníte se také v rámci sportovní přípravy soustředění? 

Soustředěni mívám jak se Sportovním centrem Jedličkova ústavu, tak 

s reprezentací. Soustředění se Sportovním centrem nebývají povinná. Jsou 

zhruba dvakrát až třikrát ročně. Počet účastníků na soustředěních záleží 

na tom, jaké se blíží závody. Pokud jsou to závody v rámci České republiky, 

jezdí více atletů. Pokud se jedná o reprezentační závody, stane se, že jedu 

jako sportovec i sám. Reprezentační soustředění jsou asi čtyřikrát 

ročně. Nejčastěji o prázdninách. 

12) Jaký je to pocit reprezentovat Českou republiku v zahraničí? 

Z reprezentace mám dobrý pocit, jsem hrdý, že jsem něco dokázal. A mezi 

reprezentačními atlety není žádná rivalita. Naopak, pomáháme si a navzájem 

se povzbuzujeme. 

13) Dokázal byste popsat co vám atletika umožnila ve vašem životě? 

OSAMOSTA TNĚNÍ 

14) Jakého vítězství si ceníte nejvíce? 
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Nejvíce s1 cením 1. místa na Mistrovství Evropy juniorů.Tedy aspoň 

prozatím. Moc bych se chtěl dostat do výběru, který pojede v tomto roce 

na Paralympiádu. 

15) Co pro vás znamená účast na paralympijských hrách? 

Paralympiáda pro mě znamená hodně. Jako pro každého sportovce je i pro mě 

paralympiáda vrchol kariéry. Jsem v reprezentaci pět let a myslím si, že se 

mi daří.Vím, že je atletika dřina, a dělám vše pro to, abych se 

paralympijských her v příštím roce zúčastnil. Splnil jsem již limit v hodu 

diskem, který je 15,84 metrů a dosáhl jsem výkonu 16,53m. Aby má účast 

byla stoprocentní, bylo by potřeba splnit ještě limit v kouli, který je 

7,30 metrů. A mám k němu blízko. Koulí jsem vrhnul 7,04 metrů. 

Shrnující komentář k rozhovoru: 

Když František přišel do Prahy, neuměl se o sebe postarat. Byl naprosto 

závislý na pomoci druhých. Sám si neudělal nic. Nedokázal si tenkrát představit, že 

by kdy mohl chodit. Pohyboval se pouze pomocí vozíku. Vše se změnilo poté, co ho 

nynější trenér Sportovního centra přivedl k atletice. Ze začátku se mu do sportování 

moc nechtělo. Nebavilo ho to, nechtěl "mučit" své tělo v posilovně a věnovat atletice 

tolik času. Ovšem později pochopil, že to je pro něj jediná šance, jak žít svůj život 

bez asistenta. 

Atletice se věnoval čím dál intenzivněji, což se každým rokem projevovalo 

i na jeho výkonech. Pro srovnání, v roce 2003 hodil diskem na mistrovství České 

republiky (MČR) 8,76 m. O čtyři roky později na MČR to bylo již 

15,47 m. Kuželkou dohodil v roce 2003 na MČR n značku 20,75m. V roce 2007 

23,27 m. A koulí na MČR roku 2003 vrhnul 4,81m.V loňském roce dosáhl 6,09 m. 

Jeho výkony stále vzrůstají každým rokem. Jeho úsilí bylo odměněno, když v létě 

loňského roku splnil limit v hodu diskem a má velkou šanci se kvalifikovat na 

Paralympiádu v letošním roce v Pekingu. Do splnění limitu 

ve vrhu koulí mu chybí pouhých 31 cm.Jako každý sportovec by rád dosáhl toho 

největšího úspěchu a tím je právě účast na Paralympijských hrách. 

Atletika není jediným sportem, kterým se zabývá. Je též dobrým hráčem 

bocci. a zasloužil si být v reprezentačním výběru. Nerozlišuje, který ze sportů 
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ho baví víc, zda je to boccia či atletika. Jediný rozdíl vidí v tom, že atletika je více 

fyzicky náročná. 

Františkovou největší zábavou je ovšem jeho pes, vlčák, který ho doprovází 

úplně všude, na tréninky, na závody, na soustředění a při cestách domů. 

Jeho rodiče na jeho závody ani v atletice ani v boccie nejezdí, ale on ví, že 

mu vždy fandí a na dálku mu drží pěsti. 

V roce 2005 František ukončil rodinnou školu v Jedličkově ústavu. 

Absolvoval pobyt ve cvičném bytě, který zvládnu! naprosto bez problémů. Nyní 

bydlí sám se svým psem. Nikdo mu nepomáhá, sám si vaří, všude se zvládne 

přesunout bez cizí pomoci. Dvakrát v týdnu dochází na 5 hodin do práce 

do knihovny, kde působí jako pomocník správce sítě. 

František je velmi společenský, bezkonfliktní a také velmi vtipný .. 

S komunikací nemá žádné problémy, lehce navazuje kamarádské vztahy. Když je 

potřeba pomoci, neváhá. Ví, že kdyby před 12 lety nezačal s atletikou, nikdy by se 

takhle daleko nedostal. Na mou otázku, co mu atletika v jeho životě dala, odpověděl 

jediným slovem: osamostatnění. 

4. 5. Rozhovor se záměrně vybraným trenérem Jedličkova ústavu 

Oslovený respondent souhlasil s uskutečněním interwiev a zveřejněním 

svého jména pro účely bakalářské práce. 

Rozhovor ze dne 14.2.2008 

1) Jak často mají vaši svěřenci tréninky? 

Tréninky ve Sportovním centru probíhají třikrát týdně řízené a jeden až dva 

individuálně. Příprava je prakticky stejná jako u nepostižených, specifikace je 

pouze v zaměření. Své tréninky si nezapisuji a nevedu si žádný deník. Vše 

mám v hlavě. 

2) Kde se tréninky konají? 

Tréninky v Praze se konají v Jedličkově ústavu v tělocvičně nebo při teplém 

počasí venku na hřišti. Poněvadž Jedličkův ústav není ideální pro běžce 

neboť zde není atletická dráha, na své tréninky docházíme buď na školní 
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hřiště pod Nuselský most nebo do Stromovky na Olymp, kde je umělý 

povrch. 

Vzhledem k tomu, že mám dva vrhače, kteří již přehodí hřiště v JÚ, musí 

jezdit společně s běžci na Olymp do Stromovky, kde jsou velmi vstřícní 

a máme tam možnost bezplatného pronájmu stadionu a v zimě atletickou 

halu. S atlety vrhači, kterým stačí hřiště, trénujeme v Jedličkově ústavu. 

3) Jak je rozdělena příprava? 

Příprava je rozdělena podle vrcholů sezony. Pokud je Mistrovství Evropy 

nebo světa či Paralympijské hry, bývají na konci srpna a počátkem září dvě 

až tři několikadenní soustředění. Jezdí se na několik míst - Buková, 

Stromovka v Praze, Nymburk. Dále bývají reprezentační srazy na atletickém 

stadionu v Bílině. 

Z hlediska periodizace můžeme tréninky rozdělit na přípravné období, které 

je na podzim a v zimě, kdy atleti jezdí na kondiční soustředění na hory 

na Mariánskou boudu u Jáchymova. Po přípravném období následuje 

takzvané přechodné období odpočinkové od atletiky. Na tréninku se hraje 

fotbal , florbal, chodí se plavat. Postupně se přidává posilovna, zvyšují se 

zátěže. Postupně se rozvíjí maximální síla. 

Na jaře je další období přípravné, kdy se na začátku pokračuje v rozvíjení 

maximální síly. Přidává se vytrvalost a postupně se přechází na dynamickou 

sílu. Jsem bývalý judista a velmi často a rád využívám posilovacích strojů 

včetně veslovacího trenažéru, běhacího pásu a bicyklového ergometru, a to 

především v přípravném období. 

V závodním období se ladí forma. Před samotnými závody je již jen 

odpočinek, aby sportovci "dostali chut"' na výkon. 

4) Jak jste začal s trénováním v JU? Co Vás k tomu přivedlo? 

"Díky" těžkém u úrazu v roce 1994, po kterém jsem půl roku jezdil na vozíku 

a byl prakticky nepřetržitě rok hospitalizován, jsem poznal, že postižení 

může potkat kohokoliv a že ne všichni postižení jsou zároveň mentálně 

postižení se sníženým IQ. V té době jsem měl úspěšně uzavřen 2.ročník 

odborného studia na FTVS v oboru sport. manažer. Díky intervenci 

doc.Potměšila jsem přerušená studia zdárně dokončil a v posledním roce 
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na studiích jsem již na částečný úvazek nastoupil v Jedličkově ústavu. 

V tomto období se zrovna dokončila budova Topolka s tělocvičnou, kterou 

jsem dostal na starost vybavit a zároveň rozjet Sportovní klub, který byl 

založen roku 1994, ale měl pouze pár členů a dělala se pouze jízda 

na formulce. 

5) Jak těžké je udržet zdravotně postižené u sportování? 

Myslím si, že je to podobné jako u nepostižených, někdo zájem má jiný ne. 

6) Jaký je, dle Vašeho názoru, rozdíl v trénování tělesně postižených 

a zdravých jedinců? 

Hlavní odlišnost od tréninku "zdravých" je v tom, že tréninková skupina je 

značně nehomogenní, to znamená, že mám skupinu atletů a každý jedinec 

má jiný stupeň postižení. Navíc se občas přidá i mentální retardace. Tedy je 

to velmi o trpělivosti . 

7) Jak motivujete své svěřence? 

Co se týče motivace, tak jsem jim jasným důkazem toho, že pokud budou mít 

pevnou vůli, tak zlepší své schopnosti a dovednosti, včetně samostatnosti 

v běžném životě. Což je hlavní cíl. Medaile jsou druhořadé. Alespoň 

s takovým krédem jsem začínal. Ovšem teď mám čtyři atlety v přípravě 

na Paralympiádu a už to je další motivace, i pro ostatní. 

8) Mají atleti za své výkony nějaké odměny? 

Pro někoho je odměnou diplom na závodech, dále máme každoročně 

vyhlášení nejlepších sportovců SC JÚ Praha, dále pak Spastic handicap 

a ještě výše nejlepší Paralympionik. 

Medailisté z MS a PH mají nárok na kalomé a další odměny, ale zdaleka to 

nedosahuje výše u intaktních. Snažím se, aby moji svěřenci měli kvalitní 

oblečení, boty a další materiál a kvalitní možnost tréninku, regenerace 

a rehabilitace 
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9) Jaký měla vliv atletika na Františka Serbuse? 

Fanda je "moje dítě". Když jsem ho před ll lety začal"ovlivňovat", byl zcela 

nesamostatný, odkázaný na pomoc asistenta i v běžných činnostech. 

Myslím, že Fanda je nejlepší ukázka toho, co sport dokáže. Problém byl, že 

trvalo opravdu hodně dlouho, než pochopil, že sport je pro něj prakticky 

jediná možnost seberealizace vzhledem k jeho opravdu těžké formě DMO. 

Kromě zlepšení fyzických funkcí mu sport určitě prospěl i po stránce 

integrace a socializace. 

1 O) Z jakých materiálů čerpáte pro přípravu tréninků? 

Zásady tréninku postižených jsou prakticky totožné jako u nepostižených. Je 

třeba dávat větší důraz na kompenzační cvičení a posuzovat je individuálně 

podle stupně a typu postižení. 

Shrnující komentář k rozhovoru: 

Vlastní Sportovní centrum v Jedličkově ústavu bylo sice založeno roku 1994, ale 

tenkrát se v centru věnovalo pouze dvěma sportovním aktivitám, a to jízdě 

na formulce a stolnímu tenisu. O sportování tehdy ještě nebyl velký zájem. O tři roky 

později se v Jedličkově ústavu objevil Pavel Martínek, nynější trenér centra, který 

byl přijat na poloviční úvazek, aby zde pracoval jako učitel tělesné výchovy. Zároveň 

mu byl přidělen Sportovní klub a vybavení tělocvičny. A hlavně díky němu se 

Sportovní klub začal rozjíždět a rozšiřovat o další sportovní aktivity, což popisuje 

subkapitola 4.1.2. 

Pavel Martínek vychází se všemi svými svěřenci mimo hřiště velmi dobře, ovšem 

na trénincích vyžaduje od svých svěřenců maximum. Jako bývalý judista se hlavně 

zaměřuje na silové tréninky a při nich neodpouští. Mezi jeho oblíbený posilovací 

stroj patří veslovací trenažér. Dle jeho názoru je nejlepší na zesílení trupu. Ovšem 

také nezapomíná, že zvláště pro tělesně postižené je velmi důležité provést protažení 

před i po tréninku. Často sám tato kompenzační cvičení předcvičuje . Minimálně 

jednou týdně musí jeho svěřenci využít rehabilitačního bazénu. 

Nejsou to ovšem jen tréninky, které připravuje. Neboť je předsedou Sportovního 

klubu, musí se starat o jeho chod a zajišťovat ideální podmínky pro veškeré sportovní 

aktivity. Shánět sportovní načiní a nářadí, zajistit přepravu na tréninky, pokud se 
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konají jinde než v Jedličkově ústavu, a na závody. Také se snaží je zabezpečit 

materiálně, kdy shání sponzory, kteří věnují oblečení či obuv. 

Ví, že sport vede ke zlepšení fyzické kondice a ke zlepšení zdravotního stavu. 

Nejlepším důkazem je osoba Františka Serbuse. Byl to výše dotazovaný trenér, který 

zdravotně handicapovaného jedince přivedl k atletice. 
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5. Závěry 

Cíle bakalářské práce jsem splnila. Seznámila jsem se s možnostmi integrace 

zdravotně postižených ve Sportovním centru Jedličkova ústavu. Zjistila jsem, 

v jakých projektech dochází k integraci zdravých lidí se zdravotně postiženými 

v rámci Sportovního centra Jedličkova ústavu.Podařilo se mi zachytit důležitost role 

trenéra při sportovní činnosti zdravotně postiženého jedince.Stanovený postup 

pomocí úkolů byl dodržen.Následně odpovídám na problémové otázky, které byly 

formulovány ve výzkumné části.V rámci sportovních programů organizovaných 

Sportovním centrem Jedličkova ústavu jsou využívány pohybové aktivity atletika, 

boccia, curling, lukostrelba, šachy.Novou nabízenou aktivitou je střelba ze 

vzduchové pušky.Méně významné zastoupení má stolní tenis, jelikož o tento sport 

není výrazný zájem.Díky nevhodným prostorám není provozována cyklistika.V 

rámci mimoškolních aktivit se objevují následující sportovní odvětví: florbal, fotbal, 

horolezectví a plavání. 

V rámci sportovních akcí pořádaných Sportovním centrem Jedličkova ústavu 

můžeme zachytit integrační sportovní akce.Jedná se zejména o sportovní akci 

Prázdniny na nečisto, kde dochází k programové nabídce sportovních akcí, která je 

tvořena sportovní částí a kulturně společenskou.Z hlediska sportovních aktivit zde 

účastníci absolvují osmiboj a také lanový program.Všichni, kteří se zúčastní, mohou 

dobrovolně absolvovat všechny připravené soutěže na vozíku.Soutěže nejsou určeny 

pouze handicapovaným, ale také zdravým jedincům.Na tuto akci se schází 

každoročně zhruba 300 dětí s rodiči a příbuznými.Díky této sportovní akci můžeme 

registrovat integrační proces mezi zdravotně postiženými a zdravými jedinci. 

Na základě řízeného rozhovoru se pokusím odpovědět na třetí problémovou otázku, 

která se zamýšlí nad poznáním, jak může organizovaná sportovní činnost pomoci 

zdravotně postiženému jedinci.Z rozhovorů obou respondentů můžeme registrovat 

důležitou skutečnost, že sport vede ke zlepšení fyzické kondice, a k vytvoření vztahu 

kjakékoliv pohybové aktivitě.Pomocí pohybových aktivit dochází, podle mne, 

k přijatelnější integraci zdravotně postižených se zdravými lidmi.Domnívám se, že 

důležitou roli zde sehrává trenér, který může podnítit k pravidelné pohybové 

činnosti. 

Myslím si, že veškerá sportovní centra či kluby mají velmi pozitivní vliv na 

postižené jedince.Nejen po fyzické stránce, ale především po stránce sociální.Dle 
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mého názoru se prostřednictvím sportu daří nenásilně začleňovat jedince se 

zdravotním postižením mezi jedince tzv. nepostižené.Sport a pohybové aktivity 

umožňují snazší komunikaci mezi lidmi a sociálními skupinami a také integraci 

jednotlivců do těchto skupin.Sport umožňuje navazování kontaktů uvnitř 

subpopulace osob se zdravotním postižením, také společenské kontakty s intaktními . 

Ovšem nemusí to být pouze vrcholový sport, kde dochází k integraci.Sportovní 

kluby, například jako Jedličkův ústav, by měla pořádat podobné akce jako jsou 

Prázdniny na nečisto, kterých se může účastnit kdokoliv, handicapovaný i 

nepostižený jedinec.Dochází pak k tzv. obrácené integraci. Takováto integrace má 

velký význam pro rozvoj sportu samotného a socializaci jedinců se zdravotním 

postižením. 

Jeden z hlavních činitelů u sportu postižených jedinců je, podle mého názoru, 

postava trenéra. To on se snaží zdravotně postižené dostat ke sportování a překonat 

je, že sport či jakákoliv fyzická aktivita je pro ně důležitá.Mezi trenérem a jeho 

svěřencem by měla být neustálá komunikace, naslouchání, tedy zjišťování jeho 

potřeb.Měl by své svěřence chválit, vždy přistupovat k hodnocení pozitivně.Ale ani u 

postižených jedinců by se to nemělo přehánět. 
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Příloha 1 

Popis pohybové aktivity boccia 

Popis pohybové aktivity boccia pro zdravotně handicapované (www.spb-cr.cz): 

Hra je modifikací klasické hry boccia, která původně vznikla z římských zábav v 

Itálii, další podobu a kořeny této hry můžeme vidět ve francouzské hře "petanque" či 

"boules" či anglickém "lawn bowling" (trávníkovém bowlingu). 

Stručná pravidla: 

Bocciu mohou hrát jednotlivci i družstva. Ke hře je potřeba 6 červených, 6 modrých 

a jeden bílý míček, tzv. "jack". Cílem hry je umístit míčky své barvy co nejblíže 

bílému (cílovému) míčku. Míčky můžeme k cílovému míčku hodit přímo, nebo k 

němu přiťuknout míček jiným míčkem, nebo přiťuknout cílový míček do blízkosti 

svých míčků či odrazit soupeřův míček dále od cílového. Když někteří sportovci 

neudrží kouli, používají takzvanou rampičku, ke které mají asistenta, jemuž diktují 

kam mají rampičku nasměrovat.Vlastní kouli přidržují většinou bradou a nakonec ji 

uvolní. Asistent se po dobu hry nesmí podívat do herního pole. Po skončení směny 

(setu) se sčítají všechny míčky, které jsou blíže cílovému míčku než nejbližší míček 

soupeře. Za každý takový míček je jeden bod. Pokud jsou dva míčky ve stejné 

vzdálenosti dostávají oba hráči po bodu. V soutěžích jednotlivců a družstev či dvojic 

- párů se hrají vždy 4 směny, v soutěži družstev trojic- týmů se hraje vždy 6 směn. 

Hráči se střídají ve vhazování cílového míčku na hrací plochu v každé směně. V 

průběhu hry hází míčky ta strana, která má svůj nejbližší míč dále od cílového míčku 

než soupeř. Pokud je po odehrání zápasu stav nerozhodný hraje se rozhodující směna 

(tie-break). 

Povrch hracího pole musí být rovný a hladký, jako například dlážděná nebo dřevěná 

podlaha v tělocvičně. Rozměry hracího pole jsou 12,5 m x 6 m. Jednotlivci, kterým 

jejich pohybové omezení nedovoluje samostatně odhazovat míč, hrají s pomocníkem 

a hrací pomůckou - rampou, rourou- pomocí které se míčky umisťují do hracího 

pole. 
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