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Anotace 

Diplomová práce pojednává o významu pohybu a sportu pro život člověka, 

konkrétně se zaměřuje na využití pohybu a sportu ve výchově a vzdělávání dětí 

s tělesným postižením. 

K realizaci diplomové práce použiji kvantitativní výzkum, konkrétně metodu 

dotazníkového šetření. 

V teoretické části jsou uvedeny důvody, proč by měl být pohyb nedílnou 

součástí života každého člověka a čím je tolik přínosný pro osoby s tělesným 

postižením. Práce popisuje nejběžnější pohybové aktivity a sporty osob s tělesným 

postižením a dále se zaměřuje na úlohu tělesné výchovy ve vzdělávání dětí s tělesným 

postižením. 

V praktické části je popsán pedagogický výzkum, který se skládá ze dvou 

souborů respondentů. Jeden soubor tvoří děti s tělesným postižením, u kterých se 

zaměřuji na získání informací o povědomí významu pohybu pro jejich život a ve 

druhém souboru porovnávám odpovědi dětí s tělesným postižením a jejich rodičů. 
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Abstract 

The thesis refers about meaning of movement and sport in human life, especially 

it is focused on usage of the movement and the sport in education of invalid children. 

To implementation of the thesis I will use quantitative research, especially the 

questionnaire investigation method. 

There are mentioned two reasons in the theoretical part, why the movement and 

the sport should be integral component of everybody's life and why these are so useful 

for the invalid men. The thesis is describing the most common activities and sports of 

the invalid people and it is specialized on purpose of physical training in education of 

the invalid children. 

In practical part there is described the pedagogical research, which consist of 

two groups of informants. The first one includes the invalid children and it is focused on 

getting infomation about awareness of sense of the movement and the sport for their 

lifes, in the second group there are compared the answers of the invalid children and 

their parents. 
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1 Úvod 
Téma své diplomové práce „Sport jako součást výchovy a vzdělávání tělesně 

postižených" jsem si zvolila proto, že se domnívám, že pohyb a sport je nedílnou 

součástí zdravého způsobu života každého člověka. Pro každého z nás znamená 

zlepšení fyzické kondice, ale také neméně důležité zlepšení psychického stavu. Dalším 

podstatným rysem je navazování sociálních kontaktů a upevňování a rozvoj 

kamarádských a přátelských vztahů. Při pohybových aktivitách a sportech se zažívají 

pocity radosti a uspokojení z podaného výkonu. Každý z nás by si měl zvolit takové 

pohybové aktivity a sporty, při kterých zažije úspěch. 

Toto podle mého názoru platí jak pro „zdravé" lidi, tak pro osoby s tělesným 

postižením. Děti s tělesným postižením mají od narození menší možnosti sociálních 

kontaktů, jejich „zdraví" vrstevníci je často z pohybových her vylučují, neboť jim 

nestačí. Proto pak děti s tělesným postižením většinou trpí pocitem méněcennosti, 

nedostačivosti a svých vrstevníků se straní. 

Naším úkolem, úkolem speciálních pedagogů, by mělo být najít vhodné 

pohybové aktivity a sporty, při kterých se tyto děti mohou realizovat. Získají 

sebevědomí, uznání a zažijí úspěch, který je v životě tolik potřebný. 

Pohybové aktivity a sport v dětech také rozvíjejí vytrvalost, trpělivost, úctu 

k druhému, toleranci, spolupráci a pravidlo fair-play ve hře i v životě. Tyto vlastnosti 

musíme podporovat. Měly by být cílem naší výchovy a vzdělávání dětí. Proto je velice 

důležité začlenit do výchovy a vzdělávání dětí pohybové aktivity a sporty. 

V této práci se zabývám otázkou významu pohybu a sportu pro život dětí 

s tělesným postižením. Mým cílem je v teoretické části popsat konkrétní význam 

pohybu v obecné rovině a především se zaměřím na význam pohybu pro osoby 

s tělesným postižením. Velkou část budu věnovat úloze tělesné výchovy pro žáky 

s tělesným postižením. Zde budu popisovat jaké jsou úkoly školní tělesné výchovy, jaké 

je pojetí současné tělesné výchovy a jaké jsou úkoly učitele tělesné výchovy. Dále budu 

charakterizovat učební osnovy a učební plán tělesné výchovy na příkladu vybrané 

základní školy pro tělesně postižené. Další část budu věnovat sportům tělesně 



postižených, modifikacím sportovních činností, kolektivním a individuálním sportům a 

rekreačním sportům. 

Praktickou část rozdělím na dva soubory, základní a výběrový. V základním 

souboru bude mým cílem zjistit, jakým sportům či jaké pohybové aktivity děti 

s tělesným postižením provozují. Dále jaký význam přikládají pohybu ve svém životě. 

Zda se zajímají o sporty, které mohou dělat lidé s tělesným postižením a zda znají 

nějaké organizace či kluby, které zaštiťují tyto sporty. Další otázka, na kterou chci znát 

odpověď, se týká povědomí dětí s tělesným postižením o paralympiádě a o sportech, 

které se v jejím rámci provozují. Dále se chci dovědět něco o tom, jak tráví děti se svojí 

rodinou volný čas a především v kolika případech se v odpovědi na tuto otázku objeví 

pohybová aktivita či nějaký sport. V jedné otázce se také ptám, zda jejich rodiče dělají 

nějaký sport. V posledních dvou otázkách mě zajímá, zda si dotazovaní přejí dělat 

nějaký sport a zda vidí nějaké překážky, které by jim bránily nebo stěžovaly tento či 

jiný sport dělat. Ve výběrovém souboru se zaměřím na porovnání odpovědí z dotazníků, 

které budou vyplňovat rodiče dětí s tělesným postižením, s odpověďmi jejich dětí. 



v 

Část teoretická 

2 Význam pohybu a sportu pro život 

2.1 Obecný význam 

Tendence k pohybu je základní tendencí všech živých organismů. Mění se 

věkem, tělesným a duševním stavem i návykem. Vlivem učení a podmínek se stále 

specifikuje, takže pouze určité tělesné činnosti v určité situaci uspokojují aktuální 

pohybovou potřebu určitého jedince. (Macák, 1989) 

Léčebně preventivní účinek pravidelné pohybové činnosti je již dlouho znám a 

jeho vědecké zdůvodnění se stále více v posledních letech potvrzuje i v praxi. Do této 

pohybové činnosti se zahrnuje jak spontánní pohyb, který je obzvláště výrazný 

v dětském věku, tak i organizovaná cvičení v jednotlivých formách školní tělesné 

výchovy, zájmová tělovýchovná činnost a individuální pohybová činnost. Každá 

pohybová aktivita vytváří fyziologické podněty. Záleží na množství, druhu, intenzitě 

činnosti, na věku a zdravotním stavu dítěte, zda působení pravidelného cíleného i 

spontánního pohybu bude účelné, účinné a úspěšné. 

Dítě od počátku svého života pociťuje stálou potřebu pohybu a také ji uplatňuje. 

Trvalý a pravidelný pohyb je součástí jeho životních projevů. Nedostatek způsobený 

buď zevními příčinami (omezený prostor, nepochopení potřeb dítěte), tak i vnitřními 

onemocněními, se velmi záhy projeví v motorickém a psychickém vývoji dítěte. Dítě se 

potřebuje pohybovat také proto, že poznává okolní svět při bezprostředním styku s ním 

pomocí různých smyslů. Při omezení pohybu je toto poznání omezeno, a tím se zpomalí 

psychický vývoj. 

Při výchově dětí se osvědčila pedagogická zásada nebránit v prvních letech 

života projevům spontánní pohybové činnosti dítěte. Spíše podněcovat jeho touhu a 

příliš do ní nezasahovat řízeným cvičením (aktivním či pasivním). U méně pohyblivých 

dětí pak podněcujeme jejich aktivitu hrou a úzkým tělesným kontaktem, (autorský 

kolektiv, 1993) 



Pohybová činnost je jednou z nejvýznamnějších potřeb dítěte. V současnosti ve 

společnosti sice převládá hypokinetický životní styl, ale v zájmu zdravého vývoje dítěte 

není možné ponechat pohybovou činnost dětí v jejich celkovém týdenním režimu pouze 

na dvou až třech vyučovacích hodinách povinné tělesné výchovy týdně. Škola 

významně zasahuje do režimu dítěte, musí být „pohyblivější" a pohyb musí být 

přenesen do veškeré výuky i do celého chodu školy. (Mužík, Krejčí, 1997) 

Je prokázáno, že pohybová činnost je jedním z velmi účinných prostředků 

prevence zdraví. Na pohybové aktivity nelze však pohlížet jen jako na prostředek 

ovlivňující fyzické zdraví a kondici. V naší společnosti stále nejsou doceňovány 

psychoregenerační, psychoregulační a psychorelaxační účinky pohybových činností, 

které se pozitivně projevují dokonce dříve než např. snížení hmotnosti. 

U dětí plní pohybová činnost i zcela nepostradatelnou funkci socializační. Je 

vhodnou náplní volného času, a tak působí jako preventivní prostředek proti 

nežádoucím sociálním jevům. Ke konkrétním pozitivům z oblasti sociální patří 

jedinečná setkání s druhými lidmi a uvolněná komunikace s nimi, činnost v různých 

sociálních rolích, učení se sociálním dovednostem (toleranci, respektu), zkušenost 

s emocemi, s nimiž se jedinec nesetká v jiných životních sférách, aktivizace výkony 

druhých členů skupiny a přizpůsobení týmovým cílům (kooperaci), (srov. Mužík, 

Krejčí, 1997, Sborník referátů, Svoboda, 1996) 

Pohyb chápeme jako základní prostředek rozvoje a výchovy dítěte. Čím větší 

množství impulsů centrální nervová soustava dostává, tím lépe se dítě vyrovnává s 

objektivní realitou. Záměrně organizovaná pohybová aktivita dítě vychovává, aniž o 

tom ví. Musíme ovšem dítěti nabídnout takové činnosti, které jsou pro něj přitažlivé a 

zábavné. (Karásková, 1994) 

V současnosti můžeme pozorovat ve všech rozvinutých společnostech 

kvalitativní i kvantitativní změny ve vztahu sport a životní styl. Vedle tradičního 

výkonnostního a vrcholového sportu se objevují nové sportovní formy, které jsou silněji 

motivovány dobrou pohodou, zdravím a vlastním prožitkem. Sport se stává stále 

důležitějším i pro dříve málo aktivní skupiny obyvatelstva. Roste význam sportu jako 



prostředku, který umožňuje více se dovědět o sobě i veřejně sám sebe prezentovat. 

(Sborník referátů, Fialová, 1996) 

Jednou z nezastupitelných hodnot zdravého životního stylu je vlastní pohybový 

rozvoj, který je zárukou celoživotní pohybové soběstačnosti a pohybové mohoucnosti. 

Tvořivý a emočně prožitý pohyb je i důležitým faktorem psychohygienickým, má 

antistresové účinky, může být faktorem emočního přeladění, aktivního odpočinku, 

sociokulturním zážitkem i antidepresivním opatřením. Sportovně pojatý pohyb může též 

být nástrojem sebepotvrzení, sebedůvěry a sebepojetí, ventilem agresivních tenzí. 

(Sborník referátů, Hošek, 1996) 

2.1.1 Pohybová schopnost 

Dětský organismus nejlépe snáší a přijímá pestrou nabídku pohybových činností 

zaměřenou na všechny prvky základních pohybových schopností, jako je obratnost, 

rychlost, vytrvalost a síla, a přizpůsobenou jeho věku a zdravotnímu stavu. K základním 

cvičením rozvíjejícím pohybové schopnosti patří účelné a systematické posilování. 

(Kábele, 1992) 

Pokud se dává přednost jen některé z uvedených schopností, např. síle, ta je 

specificky rozvíjena už od útlého dětství, pak to může vyvolat poruchy ve vývoji 

pohybového systému a dalších orgánů. Vzniká únava z jednostranného přetěžování a 

nedostatek podnětů pro rozvoj některých schopností pak působí tlumivě na celkový 

rozvoj, (autorský kolektiv, 1993) 

2.1.2 Působení pohybu na organismus dítěte 

Pravidelné působení tělovýchovné činnosti vyvolává u dítěte fyziologické 

zvětšení srdce a zhospodárnění srdeční práce při tělesné námaze a zvýšení schopnosti 

srdečního svalu stahovat se. Vzniká i účelnější rozdělení krve na periferii. Svaly, které 

jsou zvyklé na tělesnou námahu, se spokojí i s menším krevním průtokem. 

Pravidelné cvičení zejména ve volné přírodě a na hřišti podporuje i adaptační 

schopnosti jedince na horko a na chlad. Takto adaptované dítě snáze odevzdá teplo 

vznikající při pohybu, a naopak v chladu zabraňuje ztrátám tepla zvýšeným stažením 

cev. Nedochází pak k prochladnutí a eventuálně ani k proniknutí infekčních činitelů 



sliznicemi. Toto otužování vzniká rychleji a je mnohem účinnější, pokud je spojeno 

s tělesnou činností, (autorský kolektiv, 1993) 

2.1.3 Přiměřenost pohybu 

Je problematické určit množství pohybové činnosti, které dítě potřebuje. Závisí 

to na věku i typu dítěte a na řadě zevních činitelů. Oba extrémy, jak nedostatek pohybu, 

tak i trvalé či jednostranné přetěžování, se mohou projevit negativními odchylkami ve 

vývoji dítěte. Zpočátku to bývají jen poruchy spánku, snížená chuť k jídlu a nadměrná 

únava. Soudí se, že školní dítě by mělo mít zabezpečeno několik hodin pohybu denně, 

nejméně však jednu hodinu organizovaného nebo spontánního pohybu střední intenzity 

během dne. 

I pro oslabené děti platí obecná potřeba přiměřeného pohybu. Vylučují se však 

nevhodné pohybové činnosti (např. některá gymnastická cvičení aj.), které by mohly 

oslabené děti poškodit, a ty, které není dítě v důsledku oslabení schopno provádět (např. 

vytrvalostí běh a na výkon). Cílená pohybová činnost u těchto dětí má tedy i speciální 

zaměření, které může příslušné oslabení zmenšit nebo dokonce zcela odstranit. 

Současně se cvičení zaměřuje na celkové posílení zdravotního stavu a výkonnosti, 

především po nejrůznějších onemocněních a úrazech, (autorský kolektiv, 1993) 

2.1.4 Působení sportu na osobnost člověka 

Účast ve sportu i sledování sportu mohou přiměřeně pomáhat růstu takových 

projevů psychiky a činnosti, jako je aktivita, cílevědomost, odvaha a vytrvalost. Mohou 

vzbuzovat i touhu po napodobování vzoru, po vlastním estetickém projevu apod. Často 

vyvolávají radost i zármutek, ale i hrdost a pocit sounáležitosti k rodišti, k městu a 

vlasti. 

Ve sportovní činnosti prožívá sportovec určitý vztah k předmětům, jevům, 

výkonům, událostem, lidem, k vlastním činům i ke své vlastní osobě. Něco působí 

radost, něco žal, hněv, strach, atd. To všechno jsou různé druhy emocionálních prožitků 

spojených se sportem. Jsou to různé formy vztahu sportovce ke skutečnosti, hodnocení 

toho, co na něho působí. 



Radost, především afekt radosti, se ve sportu vyskytuje často. Je to cit, který je 

základem zájmového charakteru sportovní činnosti. Z hlediska aktivity je citem 

převážně pozitivním, z hlediska sportu žádoucím cílem, vydatným zdrojem motivace. 

Sympatie je cit, který ve sportovním tréninku vyrůstá z jeho společenského 

charakteru vlivem vytvořených interpersonálních vztahů. Na základě těchto vztahů se 

vytváří nová hodnota - přátelství, jejíž ohrožení má velmi silné citové odezvy. (Macák, 

1989) 

Po celý školní věk převládají hry pohybové, které při rozmanitějších a 

intenzivnějších sociálních vztazích dítěte nabývají čím dál více formy soutěživých her 

kolektivních. Děti, které pohybově druhým nestačí, jsou často vylučovány z účasti na 

životě dětského kolektivu a na hodnotách, které dětská společnost svým členům přináší. 

Pocit méněcennosti, nebylo-li výchovné vedení dost taktické, se nyní často ohlašuje 

spinou silou a přináší nebezpečí neúčelných, nevhodných kompenzací. (Matějček, 

1992) 

Uspokojování potřeby pohybu dostává již od útlého dětství společenský 

charakter. Nežádoucí způsoby pohybových projevů jsou tlumeny, společensky vhodné 

posilovány. K uspokojování potřeby tělesného pohybu dochází výběrovým způsobem. 

Z vrozené potřeby pohybu se postupně vyvíjí i potřeba společenská, sledující v podstatě 

udržení vysoké funkční, tělesné i psychické zdatnosti organismu. Ve sportovní činnosti 

vystupuje potřeba pohybu jako základní pohnutka, která prostřednictvím 

nespecializované tělovýchovné činnosti přivádí na určitém stupni a za určitých 

podmínek individuum k činnosti sportovní, jež je pouze specifickou formou činnosti 

tělovýchovné. Při vlastní sportovní činnosti je potřeba pohybu jedním z impulsů 

vedoucích k této činnosti. 

Velký význam mají pro sportovní činnost potřeby, které souvisejí s utvářením 

vztahů mezi lidmi (např. potřeba určitých citových vztahů, potřeba zaujmout určité 

místo ve společnosti, potřeba hodnocení a uznání vlastní činnosti apod.). (Macák, 1989) 

2.2 Význam pohybové činnosti pro osoby s tělesným postižením 

Přání a potřeby tělesně postižených jsou shodné s potřebami a tužbami zdravých 

lidí. Cílem je zapojení do normálního pracovního a společenského života. 
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Tělesně postižený jedinec by měl mít stejnou příležitost k utváření způsobu 

života jako zcela zdravý člověk. Tato skutečnost vystupuje do popředí u dětí a mladých 

tělesně postižených. (Kábele, 1992) 

Tělesně postižení potřebují pohybovou aktivitu a sportovní činnosti stejně jako 

ostatní lidé k udržení, případně zlepšení duševní a tělesné kondice a k rozvoji 

společenských vztahů. Pohybová aktivita je velice důležitou součástí prevence 

v progresu invalidity a má zásadní vliv na pracovní začlenění. 

Z psychologického hlediska sport tělesně postižených není pouze sociálně 

přijatelnou koncepcí pocitů méněcennosti, ale tak jako u lidí zdravých je podstatnou 

mimořádně důležitou složkou jejich duševního života. 

Získání handicapu j e v životě každého člověka vážnou krizovou situací a právě 

její překonání a vyrovnání se s ní vyžaduje osobnost. Jde o novou polohu života, o 

změnu životního zaměření a snad i nových životních hodnot, o hledání sama sebe, své 

identity a místa v životě i společnosti. Sport, pohyb, sféra svobody, atmosféra a 

kamarádi mohou být právě těmito faktory, které napomáhají hledat východiska. Jde o 

překonávání izolace, navazování kontaktů, zjišťování, že handicap mají i jiní, že 

s handicapem lze žít, poučovat se z příkladů jiných a získávat zkušenosti jak zvládnout 

vzniklou situaci. Právě v prvním období po úraze, kdy jsou zřejmé trvalé či dlouhodobé 

následky, ztráta končetiny, imobilita, je vidina „normálního" života, příklady kamarádů, 

zjištění, že nejsem sám, snaha dokázat, že nejsem zbytečný, touha po setkávání a 

prožitku, rozhodující motivací, cestou z beznaděje, která vede k „plnému" a kvalitnímu 

životu. 

Pohyb patří k základním životním projevům, hra je jedním z projevů vztahu ke 

světu a způsob setkávání se se spolubližním, proto je radost ze sportu jedním 

z nejčastějších důvodů, proč ho člověk provozuje. Smysl ve hře je tvoření, poznávání a 

zdokonalování. Svoboda konání a dobrovolnost účasti vytváří sféru volnosti, která je 

pro člověka tak potřebná a tedy i pro člověka s postižením. Potřeba soutěžit, zlepšit 

kondici vyjadřuje nejen snahu srovnávat se, soupeřit, vyhrávat, dokazovat sobě i 

ostatním, ale také sebereflexi, uskutečňování představ, realizaci cílů, obhajobu a projev 

vlastní existence. Právě toto „zacílení", které se projevuje zaměřeností a soustavností je 

- 11 -



zdrojem jednak dlouhodobé, ale i velice důležité aktuální motivace umožňující 

překonání pohodlnosti, obtíží spojených s oblékáním, přesunem a prováděním vlastní 

činnosti. (Sborník referátů, Potměšil, 1996) 

Poslední roky přinesly nové možnosti a dříve neobvyklý rozvoj sportu zdravotně 

postižených. Ač někdy s více či méně oprávněnými obavami začíná být tato činnost 

uznávána jako reálně existující jev. Význam pohybu tradičně spojovaný s medicínskými 

a rehabilitačními aspekty tím získává další a širší rozměr. Aktivní provádění sportovní 

činnosti u osob se zdravotním postižením je jedním z důležitých prostředků 

přispívajících ke kvalitě života ve smyslu fyzického a psychického vyrovnání se 

s handicapem, náplní volného času, s prožíváním a sociální interakcí. (Sborník referátů, 

Svoboda, 1996) 

Zásadní a výchozí význam v komplexní péči o vozíčkáře má léčebná 

rehabilitace. Využívá prostředků tělesné výchovy a sportu. Je prvním krokem k osvojení 

pohybových dovedností na invalidním vozíku, v zapojení do pravidelné tělesné výchovy 

a sportu, k udržování optimální fyzické a psychické kondice. Tělesná výchova je jeden 

ze základních stavebních prvků celého komplexního rehabilitačního procesu. (Kábele, 

1992) 

2.2.1 Kontraindikace v pohybu a pohybové poruchy 

Těžce postižení jsou osoby s trvalým ochrnutím dolních končetin, tj. lidé 

odkázaní na život v invalidním vozíku. Ti trpí ztrátou volního ovládání svalstva dolních 

končetin a částečně i trupu. Příčinami poruch neuromuskulárních funkcí jsou jednak 

některá onemocnění a jednak úrazová poranění CNS, tj. mozku a míchy. V poslední 

době narůstá počet případů poranění vzniklých při sportovních a rekreačních aktivitách. 

(Kábele, 1992) 

2.2.2 Činnost hybného ústrojí 

Činnost hybného ústrojí je řízena ústrojím nervovým. Základním prvkem je tzv. 

motorická jednotka, která se skládá z motorického nervového vlákna, na které je 

připojen určitý počet svalových vláken. Sval není schopen existence bez spojení s touto 

nervovou buňkou. Řízení pohybu je založeno na přenosu informace od centrálního 

nervového ústředí k svalovému orgánu. Zpětně podává centrálnímu nervovému systému 
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informace o stavu svalstva, takže mezi svalstvem a řídícím nervstvem jsou vlastně dvě 

přenosové cesty, (autorský kolektiv, 1993) 

2.2.3 Svalstvo posturální a fázické 

V systému svalstva rozdělujeme svalstvo na posturální a fázické. Posturální má 

hlavní úkol udržovat polohu těla v prostoru vůči zemské přitažlivosti a zajišťovat změny 

těchto poloh. Je to svalstvo, které např. udržuje polohu typickou pro člověka - stoj. 

Tyto svaly jsou stále v určitém pracovním napětí. Lépe se zapojují ve všech 

pohybových činnostech, což je zvlášť výrazné za extrémních situací a při velké únavě. 

V průběhu života, zejména s nedostatkem pohybových podnětů a při zdravotním 

oslabení, mají posturální svaly tendenci ke zkracování. 

V systému svalstva převážně fázického převažují svalová a nervová vlákna, 

která mají za úkol pohybovat tělem vpřed a provádět jemné koordinační pohyby. Při 

jednotlivých pohybových činnostech mají tendenci méně se zapojovat. V průběhu 

života s nedostatkem pohybu a při zdravotním oslabení mají velký sklon k oslabování -

mnohdy až na úroveň 50 % plné svalové síly. 

Každý kosterní sval, ovládaný naší vůlí, obsahuje oba druhy vláken, ale jeden 

druh bývá v převaze. Podle této převažující složky se pak sval v nejrůznějších životních 

podmínkách chová. To je důležité pro tělovýchovný proces. 

U zdravého jedince je vzájemný vztah obou svalových systémů funkčně 

vyvážený a v životě neustále probíhá snaha těla o udržení této svalové rovnováhy. To 

ovšem předpokládá přiměřené zatěžování obou svalových systémů, jak posturálního, tak 

fázického. Nepochybnou prioritu v udržování svalové rovnováhy má svalstvo převážně 

posturální, které se svým sklonem ke zkracování stávají relativně silnější, kdežto svaly 

převážně fázické jsou touto převahou ve své funkci tlumeny. Zkrácený sval posturální 

působí tlumivě na sval fázický, který za těchto okolností nemůže kladně odpovídat na 

posilovači trénink. Proto v cíleném tělovýchovném procesu nejprve svaly zkrácené 

protahujeme a teprve pak oslabené svaly posilujeme, (autorský kolektiv, 1993) 

2.2.4 Pohybový stereotyp a svalová rovnováha 

Koordinovaný pohyb je řízen podle určitého řádu, podle schématu nervových 

spojů a tomu odpovídá pojem pohybový stereotyp. Je to soustava podmíněných a 
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nepodmíněných reflexů, které vyústí v určitý pohyb. Opakováním se tyto reflexují 

v paměti. Mění se v průběhu života přestavbou jako reakce na změny vnějšího a 

vnitřního prostředí. 

Z těchto stručně uvedených zásad řízení pohybu je jasné, že složité nervové 

spoje vyžadují při vytváření a kontrole pohybu určitou dobu. Z tohoto hlediska je pro 

vyučovací proces zdravotní tělesné výchovy důležitá volba optimální rychlosti u 

nacvičovaného pohybového tvaru, která úzce souvisí s věkem a pohybovou zkušeností 

žáků. Protože naším cílem je přesně provedený pohyb, je třeba využívat kontroly 

pomocí zpětných reflexních nervových vazeb. Aby bylo možné pohyb opravovat a 

skutečně řídit, musí se provádět pomalu (asi tři čtvrtě sekundy). Ktomu využíváme 

pohybů řízených, které se vypracovávají pomalu a přesně, stále se upravují a fixují do 

paměti ve správném prostorovém a časovém sledu. 

I ty nejsložitější pohybové výkony v tělovýchovném procesu jsou kombinacemi 

pohybových stereotypů. Ve výuce se stereotypy vypracovávají formou opakování a 

s jejich budováním se vytváří i vnitřní pohybový stereotyp nervových dějů, který je 

uložen v buňkách ústřední nervové soustavy (paměti). 

Výuka tělesné výchovy oslabených žáků má za úkol upevnit a vybudovat 

rovnováhu pohybových stereotypů. Správně zakódované a zafixované hybné stereotypy 

v paměti se snadno spouštějí a přesně provádějí, jsou pro organismus velmi 

ekonomické. Jednou vybudované stereotypy se velmi obtížně přepracovávají. 

Hybné stereotypy jsou však také rychle a někdy velmi výrazně ovlivňovány 

každou změnou organismu a jeho podmínek. Stačí často relativně banální a dočasné 

oslabení dětského organismu a již se to výrazně projeví na svalové rovnováze. Tuto 

skutečnost mnohdy podceňují rodiče, učitelé i někteří lékaři. 

Úprava svalové nerovnováhy je nezbytným předpokladem pro úpravu 

základních pohybových stereotypů. V oslabených svalech dochází k dlouhodobému 

útlumu, který se projeví snížením svalového tonusu, snížením svalové síly a opožděným 

nástupem svalové činnosti. 

- 14-



Svalová nerovnováha u dětí je vždy spjata se snížením tělesné a pohybové 

výkonnosti, velkou zranitelností hybného ústrojí, zejména šlachových úponů, vazů a 

kloubních pouzder. 

Důsledkem svalové nerovnováhy je porucha kloubní funkce. Nejčastěji dochází 

k omezenému rozsahu kloubní pohyblivosti, tzv. blokádám. I u dětí se porucha kloubní 

funkce projevuje dříve nebo později bolestivostí, která omezí jejich tělesnou zdatnost a 

výkonnost. 

Speciální cvičení jsou zaměřena na protahování svalů převážně posturálního 

charakteru a na posilování převážně fázického charakteru. Cíleným využíváním 

uvedených prostředků se příznivě ovlivní rozvoj svalové rovnováhy a důsledkem je i 

vyšší zdatnost a výkonnost dítěte. Kompenzační cvičení svalové nerovnováhy se 

zařazuje nejen u všech oslabení pohybového ústrojí, ale i u oslabení vnitřních orgánů, 

smyslových a nervových funkcí, (autorský kolektiv, 1993) 

2.2.5 Strečink 

Strečink znamená protahování, natahování, rozpínání, napínání, které zvyšuje 

pohyblivost a ohebnost svalů, kloubů a v určitém rozsahu i šlach a vazů. 

Je vhodné jej zařazovat před tělesnou zátěží i po ní, po monotónních činnostech 
a po delší pohybové nečinnosti. Má-li být protahování účinné, je třeba je aplikovat 

pravidelně, přiměřeně a správně. Správné je uvolněné, plynulé protahování, prováděné 

soustředěně do příjemného pocitu svalového napětí. Dýchání musí být pravidelné a 

přirozené. Zvlášť důležité je dodržování časového limitu v protažené poloze. Zásadně je 

třeba se vyvarovat trhavým, švihovým pohybům, protahování do bolesti a se zadrženým 

dechem. 

Z praktického hlediska platí, že před každým protahováním je potřebné zařadit 

krátké rozcvičení za účelem uvolnění a rozehřátí svalů a svalových tkání, zvýšení 

krevního oběhu a tepové frekvence. Bez rozehřátí organismu je účinek strečinku 

významně nižší. 

Pravidelné a správně prováděné protahování má následující výhody: 

uvolňuje celý organismu, 
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zmenšuje svalové napětí, 

zvětšuje rozsah pohybových možností, 

podporuje svalovou koordinaci, 

ochraňuje klouby, svaly, vazy a šlachy před zraněním, 

připravuje organismus na namáhavou činnost, 

zkracuje proces zotavení po tělesné činnosti, 

rozvíjí tělesné vědomí, 

navozuje pocit duševní pohody. 

Strečink vozíčkářů je zaměřen na protahování trupu, procvičování zádových, 

břišních a prsních svalů, krku, pak krčních svalů a krční páteře. Z hlediska specifiky 

života na vozíku, tj. extrémní námahy svalů ramen a paží, je třeba věnovat protahování 

těchto svalových partií zvýšenou pozornost. Svaly ramen a paží jsou jak v praktické, tak 

i ve sportovní činnosti vozíčkářů zatěžovány nejvíce. Přitom protahovací cvičení zde 

plní roli preventivní, kompenzační i regenerační. (Kábele, 1992) viz. Příloha č. 1. 

2.2.6 Posilování osob s TP 

Posilování je činnost poměrně namáhavá a zatěžující. Proto při jeho realizaci je 

nutno respektovat řadu doporučení. Ta se týkají zejména rozcvičení před posilováním, 

výběru a efektivnímu střídání posilovačích metod vzhledem k věku, pohlaví a úrovni 

zdatnosti, počtu opakování cviků, tempa posilovacího cvičení, míry zatížení, způsobu 

dýchání a uvolňovacích cvičení. 

Rozcvičení před posilováním obsahuje tři složky: 

zahřátí organismu s cílem prokrvení svalstva a jeho přípravy na zvýšenou 
námahu, 

procvičení pohyblivosti těch svalových a kloubních partií, které budou 

předmětem posilování, 

zařazení jednotlivých silových cvičení s velmi nízkou intenzitou. (Kábele, 1992) 
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Při výběru metod volíme mezi postupným zatěžováním určité svalové skupiny a 

kruhovým tréninkem. Postupné zatěžování rozvíjí svalovou sílu a hmotu, kruhový 

trénink působí pozitivně na celkovou tělesnou kondici, silovou vytrvalost a aerobní 

kapacitu. Posilování se provádí v sériích, tzn. že se cvičení opakuje bez odpočinku 

několikrát po sobě. Po odpočinku následuje změna cviku. Rozhodující pro určení počtu 

opakování je výběr posilovači metody a míra zatížení. Dýchání musí být pravidelné a 

středně intenzívní. Zásadně je třeba dbát na sladění dýchání s rytmem cvičení. Před 

zahájením každého posilovacího cviku je vhodné se dvakrát až třikrát zhluboka 

nadechnout a vydechnout. Cvik začínáme vždy v nádechu a v průběhu vydechujeme. 

Abychom předešli přetěžování posilované svalové partie nebo ztrátě pružnosti svalu, 

zařazujeme na závěr uvolňovací cvičení. 

Pozitivní vliv posilování na rozvoj svalové síly i ostatních atributů tělesné 

zdatnosti je dostatečně prokázán. Vzhledem k tomu, že svalová síla a tělesná zdatnost 

má pro vozíčkáře životní význam, je logické, že posilovači cvičení jsou nezbytnou 

součástí každého rehabilitačního programu vozíčkářů. Při posilování vozíčkářů se 

zaměřujeme na svalstvo horních končetin a zádové svalstvo, s ohledem k míře postižení 

pak i na břišní svalstvo. 

Dobrá fyzická kondice vozíčkářů je jednou ze základních podmínek jejich 

plnohodnotného zapojení do života. Získat a udržet si dobrou kondici, tj. být zdatný, 

znamená pravidelně a intenzivně se věnovat vhodným pohybovým aktivitám včetně 

cílené tělesné výchovy a sportu. (Kábele, 1992) 
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3 Tělesná výchova na ZŠ pro tělesně postižené 

3.1 Legislativa 
Zákon č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon) 

§ 16 Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami 

Dítětem, žákem a studentem se speciálními vzdělávacími potřebami je osoba se 

zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním. 

Zdravotním postižením je pro účely tohoto zákona mentální, tělesné, zrakové 

nebo sluchové postižení, vady řeči, souběžné postižení více vadami, autismus a 

vývojové poruchy učení nebo chování. 

Zdravotním znevýhodněním je pro účely tohoto zákona zdravotní oslabení, 

dlouhodobá nemoc nebo lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování, 

které vyžadují zohlednění při vzdělávání. 

Speciální vzdělávací potřeby dětí, žáků a studentů zjišťuje školské poradenské 
zařízení. 

Děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na 

vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a 

možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na 

poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení. Pro žáky a studenty se 

zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním se při přijímání ke vzdělávání a 

Při jeho ukončování stanoví vhodné podmínky odpovídající jejich potřebám. Při 

hodnocení žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze 

postižení nebo znevýhodnění. Délku středního a vyššího odborného vzdělávání může 

ředitel školy ve výjimečných případech jednotlivým žákům nebo studentům se 

zdravotním postižením prodloužit, nejvýše však o 2 školní roky. 

Děti, žáci a studenti se zdravotním postižením mají právo bezplatně užívat při 

vzdělávání speciální učebnice a speciální didaktické a kompenzační učební pomůcky 

poskytované školou. 

Vyžaduje-li to povaha zdravotního postižení, zřizují se pro děti, žáky a studenty 

se zdravotním postižením školy, popřípadě se souhlasem krajského úřadu v rámci školy 
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jednotlivé třídy, oddělení nebo studijní skupiny s upravenými vzdělávacími programy. 

Žáci s těžkým mentálním postižením, žáci s více vadami a žáci s autismem mají právo 

se vzdělávat v základní škole speciální, nejsou-li vzděláváni jinak. 

§ 18 Individuální vzdělávací plán 

Ředitel školy může s písemným doporučením školského poradenského zařízení 

povolit nezletilému žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami na žádost jeho 

zákonného zástupce a zletilému žákovi nebo studentovi se speciálními vzdělávacími 

potřebami na jeho žádost vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. 

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími 
potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných 

§1 

(1) Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami se 

uskutečňuje s pomocí podpůrných opatření, která jsou odlišná nebo jsou poskytována 

nad rámec individuálních pedagogických a organizačních opatření spojených se 

vzděláváním žáků stejného věku ve školách, které nejsou samostatně zřízené pro žáky 

se zdravotním postižením (dále jen "běžná škola"). 

(2) Podpůrnými opatřeními při speciálním vzdělávání se pro účely této vyhlášky 

rozumí využití speciálních metod, postupů, forem a prostředků vzdělávání, 

kompenzačních, rehabilitačních a učebních pomůcek, speciálních učebnic a 

didaktických materiálů, zařazení předmětů speciálně pedagogické péče, poskytování 

pedagogicko-psychologických služeb, zajištění služeb asistenta pedagoga, snížení počtu 

žáků ve třídě, oddělení nebo studijní skupině nebo jiná úprava organizace vzdělávání 

zohledňující speciální vzdělávací potřeby žáka. 

(4) Za žáky s těžkým zdravotním postižením se pro účely této vyhlášky považují 

žáci s těžkým zrakovým postižením, těžkým sluchovým postižením, těžkou poruchou 

dorozumívacích schopností, hluchoslepí, se souběžným postižením více vadami, s 

autismem, s těžkým tělesným nebo těžkým či hlubokým mentálním postižením. Těmto 

žákům s ohledem na rozsah speciálních vzdělávacích potřeb náleží nejvyšší míra 

podpůrných opatření. 

§ 3 Formy speciálního vzdělávání žáků se zdravotním postižením 
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Speciální vzdělávání žáků se zdravotním postižením je zajišťováno formou 

individuální integrace, formou skupinové integrace, ve škole samostatně zřízené pro 

žáky se zdravotním postižením, nebo kombinací forem uvedených. 

§ 5 Typy speciálních škol 

Typy speciálních škol pro účely jejich označování jsou - mateřská škola pro 

tělesně postižené, základní škola pro tělesně postižené, střední škola pro tělesně 

postižené (střední odborné učiliště pro tělesně postižené, odborné učiliště pro tělesně 

postižené, praktická škola pro tělesně postižené, gymnázium pro tělesně postižené, 

střední odborná škola pro tělesně postižené. 

§ 8 Organizace speciálního vzdělávání 

(1) Forma a obsah speciálního vzdělávání žáka a míra podpůrných opatření se 

stanoví podle rozsahu speciálních vzdělávacích potřeb žáka. 

(2) Speciální vzdělávání a podpůrná opatření doporučená školským 

poradenským zařízením zabezpečuje škola ve spolupráci se školským poradenským 

zařízením. 

(4) Žáci se zdravotním postižením, kteří se vzdělávají v základní škole nebo 

třídě základní školy samostatně určené pro tyto žáky, mohou mít na prvním stupni 

nejvýše 5 vyučovacích hodin v dopoledním vyučování a 5 vyučovacích hodin v 

odpoledním vyučování; na druhém stupni nejvýše 6 vyučovacích hodin v dopoledním 

vyučování a 6 vyučovacích hodin v odpoledním vyučování. 

(5) Ve třídách, odděleních a studijních skupinách zřízených pro žáky se 

zdravotním postižením mohou být zařazeni žáci 2 i více ročníků. 

(6) Ve třídách, odděleních a studijních skupinách určených pro žáky s těžkým 

zdravotním postižením mohou zabezpečovat výchovně vzdělávací činnost souběžně 3 

pedagogičtí pracovníci, z nichž 1 je asistent pedagoga. 

(7) Ve třídách, odděleních a studijních skupinách, ve kterých se vzdělává žák se 

zdravotním postižením, může se souhlasem ředitele školy a zákonného zástupce žáka 

nebo zletilého žáka působit osobní asistent, který není zaměstnancem právnické osoby, 

která vykonává činnost školy. 
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(9) Ve vybraných předmětech se žáci se zdravotním postižením v rámci svých 

možností mohou vzdělávat společně s ostatními žáky školy a být zapojeni do všech 

činností školy v době mimo vyučování. 

Metodický pokyn č. j. 37014/2005 k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a 
studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT 

Cílem tohoto metodického doporučení je v rámci péče o zdraví dětí a mládeže 

sjednotit způsob bezpečného provozování zařízení dětských a sportovních hřišť i 

tělocvičen a souborů určených k provozování sportovní činnosti z pohledu úrovně 

bezpečnosti zařízení, kontrolních mechanismů a hygieny. Metodické doporučení také 

navazuje na dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva. 

Toto metodické doporučení stanoví postupy vedoucí k zajištění prevence a 

ochrany zdraví a bezpečnosti dětí, žáků, mládeže a veřejnosti při užívání zařízení 

dětských a sportovních hřišť, tělocvičen a souborů určených k provozování sportovních 

činností. Součástí metodického doporučení je i seznam souvisejících právních předpisů, 

metodických doporučení a norem. Je určen pro provozovatele a statutární zástupce 

všech veřejných zařízení a objektů, ve kterých se nachází zařízení herních prvků 
s charakterem dětského hřiště nebo prvky sportovního charakteru. 

Bezpečnost a zásady při výuce v tělocvičně a v bazénu ze dne 16. 9. 2003 (vnitřní 
směrnice JÚŠ): 

- doktorka JÚŠ určila, zda žák/student může či nemůže navštěvovat bazén, 

- asistent bude k dispozici dle požadavků učtele, 

- u nových žáků je vhodné konzultovat cviky s odborníky, 

- do posilovny mohou jíž žáciústudenti jen v doprovodu učitele, 

- před vstupem do bazénu si musí žák/student, který je na vozíku, přesednout na 
jiný vozík, 

- ve sprchách jsou k dispozici protiskluzové podložky, přesto je nutná zvýšená 

opatrnost zvláště pro chodící okolo bazénu, 

- do posilovny a do tělocvičen se smí chodit pouze v cvičebním úboru a vhodné 
obuvi. 
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Zákonné a prováděcí předpisy, které jsem pro tuto práci vybrala, se týkají 

vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dodržování 

zásad bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů v tělocvičnách, v zařízeních 

dětských a sportovních hřišť a v bazénu. 

Pro potřeby této práce se domnívám, že není nutné ani účelné, uvádět stávající 

zákony a prováděcí předpisy v plném rozsahu a znění. Proto uvádím pouze odstavce, 

které jsem uznala za podstatné a výchozí. 

3.2 Pojetí školní tělesné výchovy 

Úloha tělesné výchovy v systému vzdělávání mladého člověka je zcela evidentní 

a nezastupitelná. Prvotní poslání tělesné výchovy je poslání zdravotní, v širším slova 

smyslu. Kromě toho plní samozřejmě svoje specifické funkce - má zvyšovat zdatnost a 

výkonnost dětí, naučit konkrétním pohybovým dovednostem, ale také přinášet dětem 

poznatky související s nejrůznější pohybovou nebo pracovní činností a v neposlední 

řadě přinášet pocit uspokojení a radosti z pohybu. (Sborník prací, Pavlík, 1993) 

Tělesná výchova dává dítěti možnost účelného zaměření a vydávání psychické i 

fyzické energie, a tím mimo jiné získání určitého vyrovnání a uklidnění a zároveň mu 

přináší uspokojení z dosažených úspěchů a perspektivu činnosti, ve které může získat i 

sociální rehabilitaci. Velmi často jsou obsahem tělesné výchovy mimo jiných 

pohybových aktivit pohybové hry. (Karásková, 1992) 

Tělesná výchova je v určité kvalitě a množství nezbytným předpokladem pro 

zdravý rozvoj každého jedince. Pro optimální rozvoj dítěte je zapotřebí rovnoměrně 

rozvíjet všechny pohybové schopnosti člověka - sílu, rychlost, vytrvalost a obratnost. 

Pro všestranný rozvoj lidského organismu jsou důležité všechny pohybové schopnosti a 

proto nemůžeme žádnou z nich opomíjet. (Sborník prací,Vilímová, 1993) 

V pojetí školní tělesné výchovy se postupně vyčlenilo šest základních oblastí: 

oblast přirozených pohybových činností zaměřených anatomicko fyziologicky, 

oblast zdravotního zaměření, 

oblast cvičení s hudbou, 
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oblast psychomotorického zaměření (zaměření na vztah žáka k činnosti), 

oblast pedagogického zaměření (vidí člověka jako osobnost, formuje ho 

komplexně), 

oblast zaměřená na sport (soutěžení, snaha po výkonu). 

Každá z uvedených oblastí má v současné tělovýchovné pedagogice místo, 

všechny by měly být zastoupeny, ale mohou se lišit vzájemnou proporcionalitou danou 

cílem, tradicí, podmínkami. Základním cílem ale musí být vztah žáka k činnosti, do 

popředí se dostává ne jako dosud činnost pedagoga, ale činnost dítěte se snahou získat 

dítě pro trvalou uvědomělou pohybovou aktivitu. 

V oblasti sportuje nutné i při měření a soutěžení nezdůrazňovat samotný výkon, 

ale stavět do popředí individuální výkon (překonat sám sebe, těšit se ze zlepšeného 

výkonu). V tomto smyslu má i sportovní zaměření školní tělesné výchovy perspektivy. 

(Sborník prací, Hurychová, 1993) 

3.3 Úkoly současné tělesné výchovy 

V prvé řadě je nutno vytvořit u žáků předpoklady pro začlenění pohybové 

činnosti do každodenního života jako zdroje tělesného rozvoje, zdraví, vzdělanosti, 

kulturnosti, vhodné zábavy i odpočinku ve volném čase. 

Tělovýchovný proces musí být v souladu s ostatními vyučovacími předměty 

přípravou pro život. Musí se vněm budovat korektnost, tolerance a vzájemné 

respektování. (Sborník prací, Hurychová, 1993) 

V období globální hypokineze stoupá aktuální význam školní tělesné výchovy 

v utváření vztahu k celoživotní pohybové aktivitě. Z toho musí vycházet moderní 

pedagogické přístupy, vyžaduje to i nové programy. (Sborník referátů, Svoboda, 1996) 

Základem je změna vztahů mezi učitelem a žákem, mezi školou a rodinou, učitel 

se musí stát kvalifikovaným rádcem a usměrňovatelem žákovy činnosti. Tělovýchovný 

proces na škole musí být naplněn radostí, stálým poznáváním vlastních schopností žáků, 

prožíváním účinků pohybu na vlastní organismus. Cíle školní tělesné výchovy se musí 

zaměřit na využití získaných dovedností a vědomostí nejen při vývoji žáka, ale v celém 

jeho dalším životě i při výchově vlastních potomků. Školy se musí stát centrem 
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pohybového vzdělávání i pohybové rekreace v jednotlivých místech v těsné návaznosti 

na další oblasti využití volného času. (Sborník prací, Hurychová, 1993) 

Tělesná výchova by měla být komplexněji pojímaná výchova k péči o celkovou 

tělesnou a s ní související psychickou a sociální stránku lidské osobnosti. Měli bychom 

začít chápat tělesnou výchovu jako součást ekologické výchovy a výchovy ke zdraví -

tj. výchovy ke správnému dennímu režimu s pohybovou aktivitou zaměřenou na 

dosažení přiměřené úrovně tělesné, duševní i sociální pohody a na komplexní relaxaci a 

regeneraci ve spojení se zdravou výživou. 

Prožitek by měl být chápán jako součást pohybového výkonu, neboť výkon bude 

k pohybové činnosti náležet vždy. Výkon dostupný dispozicím žáků přitom může mít 

různou individuální úroveň a měl by být v tomto smyslu i posuzován. Domníváme se, 

že ve školní tělesné výchově nemají nediferencované výkonnostní limity význam. 

Základem pro hodnocení dítěte by neměly být splněné nebo nesplněné výkonnostní 

normy, ale především postoje žáka k péči o vlastní tělo a své zdraví a změny mezi 

výchozím a hodnoceným stavem žákovy osobnosti. Vyžaduje to individuálně posuzovat 

změny tělesné a psychické kondice žáka a také změny sociálních vztahů. 

Dosažení optimálně orientované zdatnosti je nezbytným předpokladem po 

vytvoření kladného vztahu dítěte k celoživotní pohybové aktivitě. Je přece přirozené, že 

člověk vyhledává činnosti, které mu poskytují prožitek a relaxační efekt. Východiskem 

k tomu, by mělo být pedagogické působení učitele, které žákům umožní aktivní učební 

činnosti založenou na prožitku a zároveň na zdravotním účinku pohybové činnosti a 

současně žáky povede k osvojení základních pohybových dovedností, vědomostí a 

k pochopení významu zdravého způsobu života jako důležité životní hodnoty. (Mužík, 

Krejčí, 1997) 

Tři základní úkoly současné tělesné výchovy: 

cílem tělesné výchovy je šťastný člověk, ne poražený v soutěži, ale mající 

prožitek z pohybu a komunikace, 

správně chápaná pohybová aktivita směřuje vždy ke zdraví člověka a pohybem a 

prožitkem pohybu lze léčit i různá onemocnění, 
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pohyb musí být součástí denního života každého člověka a pomáhat mu žít 

šťastně a radostně, (srov. Mužík, Krejčí, 1997; Sborník prací, Mužík, 1993) 

Povinná školní tělesná výchova hraje při utváření celkového pohybového režimu 

dětí a mládeže významnou a nezastupitelnou roli. Škola by se měla v mnohem větší 

míře podílet, případně i převzít zodpovědnost za celkový pohybový režim mládeže, 

rozšířit nabídku v tělovýchovných a sportovních klubech. Zároveň, zvláště pro 

rozsáhlou skupinu pohybově méně talentovaných, zřizovat a vést v mnohem větším 

počtu než dosud zájmové sportovní kroužky přímo na školách. Jednou z dalších 

významných cest je zpřístupnění tělovýchovných a sportovních zařízení škol pro 

spontánní pohybové vyžití dětí, mládeže i rodinných kolektivů. (Sborník referátů, 

Svoboda, 1996) 

Školní tělesná výchova může významně přispívat k celoživotní a pravidelné 

pohybové aktivitě žáků a studentů pokud učivo bude vyučujícími učiteli tělesné 

výchovy tvořivě modifikováno dle věku, pohlaví, zájmu žáků i podmínek škol, dále 

pokud bude hodnocení ve školní tělesné výchově, včetně klasifikace postaveno na 

intraindividuálním modelu srovnávání a bude trvale zaměřeno na podněcování 

pozitivních postojů žáků k pohybové aktivitě (sportu, cvičení i tělesné zátěži). Kromě 

toho musí učitelé ve vyučování tvořivě reflektovat obsah učiva a technologii jeho 

nácviku a brát ohled na vývojovou odlišnost žáků a studentů. Dalším a neméně 

důležitým úkolem je, aby školní tělesná výchova a její význam byl podporován rodinou 

i sociálním okolím, mimoškolní organizovanou i spontánní aktivitou žáků. Škola by 

měla položit na této cestě žákům základní a rozhodující orientaci. (Sborník referátů, 

Rychtecký, 1996) 

3.4 Úkoly učitele TV 

Hlavní úkoly učitele TV jsou získat mládež pro pravidelnou pohybovou 

aktivnost, přesvědčit ji o potřebě provozovat pohybové aktivity i mimo školu a po 

skončení školní docházky. Naplnění tohoto úkolu je podmíněno ovlivňováním vnitřní 

motivace. Ne tedy jenom hlásáním potřeby celoživotní pohybové aktivnosti, nýbrž 

vytvářením pozitivního prostředí, působícího přirozeně a nenásilně na vnitřní motivaci 

dětí angažovat se v pohybových aktivitách. 
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Učitel musí řešit individualizaci motorického učení, formování osobnosti žáka, 

formování různých sportovních kolektivů, rozvoj specifických vlastností a dovedností 

žáka, vytvoření žákovy motivační struktury ve vztahu k tělesné výchově a sportu, péči o 

celé pedagogicko-psychologické prostředí tělesné výchovy a sportu ve škole. 

Učitel tělesné výchovy může pozorováním žáků zjistit, jak zvládají náročné 

situace, jak zvládají úspěch a neúspěch, jak se orientují v prostoru a čase, jakou mají 

sebekontrolu, jak hodnotí sami sebe, jaká je jejich úroveň a rozsah vnímání, dále 

koncentraci pozornosti či jaký postoj zaujímají ke kolektivu. (Macák, 1989) 

Učitel tělesné výchovy by měl porozumět pohybovému projevu žáka, umět 

formulovat jasně své požadavky i způsoby hodnocení, být aktivní, umět podporovat 

vzájemnou kladnou interakci se žáky i mezi žáky navzájem a podněcovat je ke 

spolupráci. 

Učitel by měl umět stanovit uskutečnitelné učební cíle. Ptát se sám sebe, čeho 

mají jeho žáci dosáhnout, jakou pozorovatelnou změnu v jejich chování, postojích a 

zájmech bude sledovat. Svoji primární funkci spatřuje v promyšleném a přesném 

instruování žáků. Do výuky přichází připraven tak, aby žáci odcházeli s vědomím, že se 

něco naučili, volí pro ně tedy vhodné pohybové činnosti. Žáci se naučí pohybové 

dovednosti, pouze pokud ji budou provádět a procvičovat. Efektivní učitel je proto 

aktivní, žáky informuje, poskytuje dopomoc a demonstruje. Učitel začíná každou 

vyučovací hodinu přehledem obsahu lekce nebo učebních cílů. Žáci chtějí vědět, co 

mají od výuky očekávat. Pokud se to dovědí, jsou lépe připraveni postupně vstřebávat 

informace během výuky. Většina otázek kladených učitelem by měla vyvolávat správné 

odpovědi žáků. Žáci, kteří při odpovědích pocítí úspěch, v odpovídání rádi pokračují. 

Učitel uzavírá lekci přehledem a shrnutím hlavních myšlenek. Žáci by si měli na konci 

vyučovací hodiny uvědomit, co nového se naučili. (Mužík, Krejčí, 1997) 

Učitel může zvyšovat zájem u méně pohybově nadaných dětí cestou 

nenormativních činností s využitím intraindividuálních vztahových hodnotících norem, 

tj- hodnocení individuálních přírůstků výkonů spíše než jeho absolutní výše. Především 

jde o to, neodradit a nevytvořit pocit méněcennosti. To se mnohdy kompetitivně 
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orientovaným „tělocvikářům" daří. Ve snaze dát dětem hodnotný tělovýchovný 

program jsou vedeni především zářícíma očima pohybově nadaných žáků, ale ty, co 

někde v koutku tělocvičny spíše unikají od cvičení, raději neberou na vědomí. To není 

z hlediska duševní hygieny dětí méně pohybově nadaných dobré a pravděpodobně to při 

delší aplikaci vyústí v trvalé, principiálně osobnostní odmítání pohybových aktivit 

vůbec. (Sborník referátů, Hošek, 1996) 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků učitel 

uskutečňuje na základě svých kompetencí k učení, k řešení problémů, kompetencí 

komunikativních, sociálních a personálních, kompetencí občanských a pracovních. 

V rámci těchto kompetencí učitel vede žáky ke vztahu k pohybovým činnostem, ke 

sportu a k vlastnímu tělu. Vede žáky k poznávání zdraví jako důležité životní hodnoty a 

učí žáky vyrovnávat se s jejich zdravotním oslabením a seznamuje je s možnostmi jeho 

kompenzace. Dále seznamuje žáky s terminologií užívanou v tomto oboru, předkládá 

jim zásady hygieny a zdravého životního stylu a vede je k uvědomění si svých možností 

a snaze dosáhnout jejich optimálního využití. Dodává žákům sebedůvěru, učí žáky 

relaxovat, doporučuje jim volnočasové pohybové aktivity a vzbuzuje zájem o nácvik 

plaveckých dovedností. Důležité je vést žáky k jasnému a stručnému vyřešení sporů a 

neshod, podporovat komunikaci mezi soutěžícími družstvy i uvnitř jedné skupiny, měnit 

složení jednotlivých skupin při soutěživých hrách, tak aby komunikace probíhala mezi 

všemi žáky ve třídě, udržovat komunikaci na přijatelné úrovni i ve vypjatých situacích a 

dbát na to, aby žáci vzájemně vyslechli své argumenty a zaujali stanovisko. Učitel se též 

soustřeďuje na spolupráci ve skupině mezi jednotlivými žáky i mezi skupinami za 

účelem dosažení společného cíle, dohlíží na dodržování stanovených pravidel, 

umožňuje žákům zažít úspěch, oceňuje pokroky a učí žáky přijímat prohru a přát výhru 

ostatním. Učitel by měl také umožnit žákům podílet se na stanovení kritérií pro 

hodnocení činností a vést je k uznání i menšího pokroku u žáků s těžším stupněm 

postižení. Učitel dbá na správné držení těla a používá kompenzační a rehabilitační 

pomůcky a pokračuje v nácviku sebeobsluhy při hygieně, oblékání a lokomoci. (Školní 

vzdělávací program pro základní vzdělávání, JÚŠ, 2007) 
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3.5 Učební osnovy tělesné výchovy 

Pro tuto práci vycházím z učebních osnov a učebního plánu tělesné výchovy 

popsaných ve Školním vzdělávacím programu pro základní vzdělávání - Společně proti 

bariérám, který je zpracován podle RVP ZV a přílohy RVP ZV - LMP v Jedličkově 

ústavu a základní škole a střední škole - JÚŠ a má platnost od 1. 9. 2007. 

Předmět Pohybové činnosti je součástí vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. 

Rozvíjí tělesné dovednosti žáků v co největší dosažitelné míře, udržuje a posiluje jejich 

momentální zdravotní stav a pomáhá jim po stránce reedukační a kompenzační. 

Pohybové činnosti jsou vyučovány koedukovaně vzhledem k menšímu počtu žáků ve 

skupinách, nejsou tedy tvořeny skupiny podle postižení, ale je zachován kolektiv třídy. 

Fyzioterapeut cvičí s dětmi individuálně. Náplní je nápravné, uvolňovací a kondiční 

cvičení individuálně rozvíjející pohybové dovednosti jednotlivých žáků. Součástí 

Pohybových činností je také plavání, neboť ovlivňuje úroveň pohybových dovedností. 

Zaměřuje se na adaptaci na vodní prostředí, pozitivní ovlivnění pohybového aparátu, 

zvládání základních plaveckých dovedností a zvládnutí některých plaveckých způsobů. 

Úkolem je rovnoměrně a všestranně zatěžovat svalstvo, udržet rozsah kloubní 

pohyblivosti, příznivě ovlivňovat činnost srdečně cévního systému, rozvíjet funkci 

dýchacího aparátu především u jedinců s respiračním oslabením a rozvíjet 

termoregulační mechanismy, a tak napomáhat k otužování žáků. Plavání je také 

vhodným preventivním i kompenzačním prostředkem obezity a pozitivně ovlivňuje 

duševní funkce. Během plavání je nutné respektovat individualitu a potřeby žáků, 

zohlednit druh, stupeň a míru postižení. Nejdůležitějším úkolem plavání je především 

změna polohy těla jedince a relaxace, při které dojde k uvolnění svalových skupin. 

Učivo předmětu Pohybové činnosti pro 1. období ( 1 . - 3 . ročník): 

cvičení v tělocvičně a na hřišti, 

bezpečnostní pravidla na různých typech sportovišť, oblečení, vhodná obuv, 

užití kompenzačních pomůcek, 

rytmizace pohybu, říkadla, básničky, písničky, tleskání rukama, hra na tělo, hry, 

drobné hry, dodržování známých pravidel, boccia, 
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zásady jednání v duchu fair play, turistika, pobyt v bazénu, jízda na vozíku, 

slézání a vylézání na vozík, 

hod míčkem a kroužkem na cíl, závěsný kuželník, plavání s pomůckami i bez, 

jízda na saních a bobech, překonávání architektonických bariér, pohyb v terénu, 

polohování během dne a sportovní dny. 

Učivo předmětu Pohybové činnosti pro 2. období (4. - 5. ročník): 

sebeobsluha při hygieně, svlékání a oblékání, bezpečnostní pravidla na různých 

typech sportovišť, 

terminologie v TV, 

závody a soutěže, závěsný kuželník, boccia, floorbal, soutěživé hry, 

cvičení s hudbou, tanec na vozíku, 

nápravná cvičení, fyzioterapie, polohování na vozíku i mimo něj, 

cvičení v přírodě, sportovní aktivity na škole v přírodě, turistika, tábornické 
dovednosti. 

Učivo předmětu Pohybové činnosti pro 2. stupeň: 

kondiční cviky, rytmické formy, relaxační cviky, posilovači cviky, protahovací a 

uvolňovací cviky, 

sportovní terminologie, konkrétní cviky pro individuální práci s žákem, 

dýchací cviky, relaxace, polohování ve třídě, rytmická cvičení, kondiční cvičení, 
hry, 

rozvoj pohybových a sportovních her, upevnění pravidel a herních dovedností 

(boccia, florbal, hod míčem na cíl, různé formy práce s míčem jako nahrávka, 

přihrávka, střelba, dribling, stolní tenis, přehazovaná). 

historie a současnost sportu - olympiáda, paraolympiáda, 

základy lehké atletiky (jízda na vozíku, slalom, vrhy, plazení, lezení), závody a 

soutěže (využití všech dostupných pomůcek - gumy, míče, tyče, obruče, plné míče, 

kuželky, létající talíře, posilovači náčiní, kostky, rehabilitační pomůcky apod.), 
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gymnastika (protahovací a uvolňovací cviky, sestavy na melodie, koordinace 

pohybů, cvičení na žíněnkách), 

zimní sporty (bobování, sáňkování, hry na sněhu), plavání, turistika a pobyt 

v přírodě, hygiena a bezpečnost při sportovních aktivitách, 

sportovní etika a první pomoc. 

Učivo předmětu Pohybové činnosti - plavání pro 1. období ( 1 . - 3 . ročník): 

základy hygieny a bezpečnosti v prostorách bazénu, získávání důvěry a jistoty 

k týmu pracovníků a vyučujícímu ve vodě, 

dechová cvičení, odbourání pocitu strachu, orientace ve vodním prostředí, 

splývání a ukázky základních plaveckých technik, protahovací a relaxační 

cvičení (v teplém vířivém bazénu). 

Učivo předmětu Pohybové činnosti - plavání pro 2. období (4. - 5. ročník): 

příprava před pohybovou činností, dechová cvičení, seznámení se s pomůckami, 

protahovací a relaxační cvičení, relaxace ve vírivce, 

jednoduché hry ve vodě, metodický nácvik plaveckých technik (prsa, kraul, 

znak) na suchu i ve vodě. 

Učivo předmětu Pohybové činnosti - plavání pro 2. stupeň: 

prohloubení plaveckých dovedností, hry ve vodě, zdokonalování splývání, 

zaměření na správné držení těla, potápění, 

zdokonalování plaveckých technik, využití plaveckých pomůcek, protahovací a 

relaxační cvičení, relaxace ve vírivce, nevhodná cvičení, 

doplňkové závody na čas, plavání pod vodou (soutěže), rovnováha na pěnových 

deskách, skoky do vody. 

3.6 Učební plán tělesné výchovy 

Předmět pohybové činnosti je podle učebního plánu pro 1. stupeň vyučován 

jednou za 14 dní 2 hodiny v bazénu a jednou za 14 dní vyučování probíhá v pracovnách 
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fyzioterapie. Do předmětu jsou zařazovány sportovní dny a pravidelná cvičení na škole 

v přírodě. Pohybové činnosti jsou posíleny v 1. až 5. ročníku o 1 disponibilní hodinu. 

Předmět pohybové činnosti je podle učebního plánu pro 2. stupeň vyučován 

jednou za 14 dní 2 hodiny v bazénu a jednou za 14 dní probíhá vyučování v tělocvičně 

nebo na hřišti. 

Předmět pohybové činnosti je podle učebního plánu pro l . a 2. stupeň - LMP 

vyučován jednou za 14 dní 2 hodiny v bazénu a jednou za 14 dní probíhá vyučování 

v tělocvičně nebo na hřišti. V rámci TV jsou také realizovány výstupy ze zdravotní 

výchovy a žáci docházejí na fyzioterapii. 
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4 Sporty osob s tělesním postižením 

K obrovskému rozšíření a popularitě sportu mezi vozíčkáři přispěly různé 

sportovní soutěže a utkání, uskutečňující se už více než 40 let. 

Kromě paraolympiád probíhají jednou za čtyři roky Světové hry tělesně 

postižených (letní a zimní), každoročně se konají hry ve Stoke Mandeville a řada 

světových či evropských šampionátů v jednotlivých sportech jako např. v basketbale, 

stolním tenise, vzpírání, lukostřelbě, kulečníku, šermu, plavání atd. Po vzoru zdravých 

tenistů je každým rokem pořádán mezinárodní okruh turnajů, který se uskutečňuje na 

evropském, americkém, asijském i australském kontinentě. Na všech významných 

světových maratónských tratích dnes vedle sebe soutěží zdraví běžci a vozíčkáři. 

Pro celou historii vozíčkářského sportu jsou důležité dvě skutečnosti: změny 

v konstrukci a funkčnosti invalidního sportovního vozíku a zlepšení tréninkových 

metod. 

Předpokladem jakékoliv sportovní činnosti vozíčkářů je zvládnutí jízdy na 

invalidním vozíku. To se netýká pouze dospělých těžce tělesně postižených, ale též dětí 

s vrozenými či získanými anomáliemi pohybového systému. Do vozíku též usedají i 

méně postižení sportovci, např. amputáři. (Kábele, 1992) 

4.1 Modifikace pohybových her 

Osvojování a zdokonalování základních pohybových dovedností v jízdě na 

vozíku je možno dosáhnout různými hravými aktivitami. V podstatě lze využít celé 

škály her, je však potřebné je upravit z hlediska pohybu na vozíku. Pohybových her, 

které je možno aplikovat v rámci léčebné rehabilitace je celá řada: Souboj čísel, 

Přenášení kuželek, Červení a bílí, Škatulata, hejhejte se!, Paralelní slalom, Jízda pro 
míč. 

Pravidla vybraných pohybových her: 

Přenášení kuželek - vozíčkáři utvoří dvě družstva po 4 až 6 hráčích a postaví se 

do zástupu za sebou na jednom konci tělocvičny. Pak vyznačíme na druhém konci 

tělocvičny vždy dva půlmetrové kruhy pro každé družstvo. Do levého z dvojice kruhů 

postavíme kuželku. Na zapísknutí trenéra vyjedou první hráči družstev směrem ke 
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kruhu s kuželkou, vezmou ji a přemístí do prázdného pravého kruhu a vrací se co 

nejrychleji zpátky ke svému družstvu, kde „plácnutím" do ruky odstartují dalšího hráče, 

který převeze kuželku zpět do levého kruhu a jede odstartovat dalšího spoluhráče. Tak 

se vystřídají všichni hráči v družstvu. Vítězí družstvo, které ukončí závod jako první. 

Pokud kuželka spadne nebo je umístěna mimo kruh, musí se hráče vrátit a chybu 

napravit. 

Paralelní slalom - jedná se o závod jednotlivců, proto se ho může zúčastnit 

libovolný počet vozíčkářů. Postavíme vedle sebe 2 stejné slalomové dráhy z 10 kuželek. 

Vzdálenosti mezi kuželkami mohou být různé, přibližně 1 m. Vylosujeme dvojice 

jezdců, které mezi sebou soutěží, vítěz postupuje do dalšího kola, poražený vypadává. 

Nejlepší dva závodníci se probojují do finále, které rozhoduje o celkovém vítězi. 

V případě, že se závodník dotkne kuželky a ta spadne, je okamžitě ze hry vyřazen. 

Jestliže po dotyku kuželka zůstane stát, závodník může pokračovat v jízdě. (Kábele, 

1992) 

Pohybová hra realizovaná ve školní tělesné výchově je vybírána vzhledem k 

fyzické a psychické úrovni žáků, k podmínkám prostředí, kde je pohybová hra 

realizována i k pomůckám, které jsou k dispozici. Úroveň pohybové hry je ovlivněna i 

sociálními zkušenostmi účastníků. Praktická potřeba je vždy nejdůležitějším kritériem 

výběru, neboť pohybová hraje součástí hry, součástí životní kategorie. 

Pohybovou hru chápeme jako výchovně zaměřenou a uvědoměle organizovanou 

kolektivní soutěživou činnost alespoň dvou stran, vyplývající z předem dohodnutého 

námětu a pravidel v účelný, souvislý a uzavřený herní děj. Je provázena napětím, 

veselím, radostí a spontánností účastníků. Pohybové hry realizované ve školní tělesné 

výchově odpovídají nejen podmínkám školy a učebním programům, ale především 

potřebám žáků. 

Pohybová hra má zřejmě větší význam z pohledu dlouhodobého stimulu k 

tělesnému vývoji, než některé jiné tělesné činnosti. Dochází přitom k rozvoji vlastností, 

morálně volní stránky žáka, zvyšuje se jeho sebeovládání, kázeň, sebevědomí i umění 

snášet prohru. V průběhu hry je též zkvalitňována taktická stránka pohybového myšlení 

v různých situacích. (Karásková a kol., 1992) 
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Pohybové hry chápeme jako malé sociální systémy, ve kterých je hra současně 

sociální interakcí a společným jednáním. Žáci jsou současně spoluhráči a protihráči, 

kteří tvoří hru. Žáci se jasně oceňují podle kvality svého uplatnění ve hře, podle svých 

dovedností a schopností. Tento vztah je na škole často velmi silný, neboť se přenáší i do 

jiných předmětů. Vyšší iniciativa, anticipace, správné rozhodování, a tím většinou i 

konkrétní úspěch žáka zajišťují větší úspěch i skupině. Individualita se ve hře podřizuje 

zájmům skupiny a jejím potřebám. Společná participace na výsledku celého kolektivu 

znamená vzájemné prožívání či sdílení nejrůznějších zážitků, (srov. Karásková a kol., 

1992, Centrum APA, 2007, 21.1.2008) 

Žáky nemotivujeme k činnosti v pohybové hře, ale především k spoluúčasti v ní. 

I v jednoduchých pohybových hrách charakteru honiček je rozvíjena tvořivost žáků a 

upevňuje se vztah k pohybové činnosti. Výrazně nižší unavitelnost žáků je v hrách, 

které je zaujaly. Motivace ke hře prodlužuje činnost žáků ve hře a tato skutečnost má 

vliv na rozvoj pohybových schopností a dovedností, které jsou v pohybové hře 

používány. (Karásková a kol., 1992) 

Cíl a smysl her musí každý pedagog bezpodmínečně znát. Bez toho není možné, 

aby hru modifikoval a přitom její smysl zachoval. Musí mít také na paměti veškeré 

prostředky (nejen materiální) a nástroje, s kterými pracuje. Musí si také uvědomit, že 

každá hra musí mít motivační prvek - příběh. 

Pedagog si musí uvědomit, že ne vše je za každou cenu nutné modifikovat a 

zapojení žáka s TP lze také tím, že mu určí funkci rozhodčího, koordinátora atd. Nelze 

tak ale činit v každé druhé hře. Každá hra musí mít kromě motivačního začátku, 

vlastního obsahu hry také konec a vyhodnocení. Učitel by měl dbát na to, aby žáci 

neodcházeli ze hry s převládajícími negativními emocemi. 

Snahou by mělo být co největší zapojení všech žáků, včetně žáka se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Toho můžeme docílit zmenšením hřiště nebo zvětšením počtu 

míčů, stejně jako zvýšeným počtem branek, kterým dosáhneme vyšší úspěšnosti při 

dosažení gólů či košů. 

Podle našich potřeb můžeme též upravit počty hráčů. Pokud víme, že někteří 

žáci jsou velmi šikovní, zařadíme knim spolužáky se specifickými vzdělávacími 
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potřebami. Lze upravit i jejich počet, tak abychom výkonnostně týmy přiblížili. 

Možnosti, kdy šikovnější žáci ty méně šikovné do hry nezapojí, zabráníme tím, že těm 

méně šikovným umožníme body za splněný úkol násobit. Například, pokud určený žák 

dá koš, platí za 5 bodů. 

Nezbytnou součástí hry je pohyb. Nejpřirozenější je chůze a běh, ale můžeme 

zařadit i několik dalších (pohyb v sedu, vleže, plazení, chůze po čtyřech, skoky, 

poskoky po jedné končetině, kombinace všech). Změny pohybu můžeme zařadit a 

kombinovat i v průběhu hry. Všichni hráči se nemusí pohybovat stejně. 

Druh, tvar a velikost sportovního náčiní bývá poměrně důležitá pro některé žáky 

se specifickými vzdělávacími potřebami. Nejde pouze o ozvučené míče pro žáky 

zrakově disponované, ale i žáci s TP používají různé typy sportovního náčiní. Například 

žák s DMO lépe manipuluje s velkým lehkým míčem než s těžkým a malým. Dále 

existuje řada sportovních náčiní možná i vhodnějších z hlediska manipulace a 

praktického využití - frisbee, ringo kroužky, kruhy, tyče či modifikované míče. Někdy 

jsou náročnější z hlediska jemné motoriky, avšak můžeme využít jejich specifických 

tvarů a nepoužívat je pouze jako náhradu za míč. (Centrum APA, 2007, 21.1.2008) 

4.2 Modifikace sportovních her 

Konkrétní sportovní hry, které jsou u nás v podmínkách tělesné výchovy nejvíce 

uplatňované, jsou především basketbal, volejbal, fotbal a floorbal. Kromě obecných 

principů modifikací se zaměřujeme na žáky používající vozík. Co se týká žáků se 

spasticitou, záleží obrovským způsobem na stupni postižení, do jaké míry se mohou hry 

účastnit. (Centrum APA, 2007, 21.1.2008) 

Basketbal 

Pravidla pro driblink: 

za driblink se považuje, když hráč, který má míč pod kontrolou, míč hází, 

odráží, kutálí nebo vozí a dotkne se jej dříve než jiný hráč. Dribling spočívá v tom, že 

hráč po vybojování míče současně pojíždí vozíkem a bouchá míčem o zem, nebo 

střídavě pojíždí na vozíku a bouchá míčem o zem, tedy po jednom či dvou zabráních za 

Poháněči obruče následuje jeden či více úderů míče o zem, nebo střídavě používá oba 

způsoby driblinku, (Kábele, 1992) 
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obecně používáme větší či menší míč nebo jiný typ míče, aplikujeme méně 

složité úkoly (žák se neučí driblovat ve slalomu mezi kužely, je menší vzdálenost ujitá 

či uběhnutá s driblinkem) a pro driblink žák používá dominantní ruku, 

žák používající vozík při driblingu nechá míč v klíně a ovládá vozík, dribluje dle 

pravidel basketbalu na vozíku - jeden dribling na dva doteky při ovládání vozíku, 

žák používající vozík (s postižením horních končetin, případně trupu) má míč 

v klíně. Při driblingu ho tlačí spolužák či asistent a žák mezitím co je tlačen, zkouší 

dribling. 

Přihrávka a chytání: 

obecně při přihrávce a chytání aplikujeme rozdílné vzdálenosti při nácviku, 

využíváme pomoci asistenta či spolužáka, žákovi házíme pomalejší přihrávku a vždy po 

stejné trajektorii, 

žák používající vozík z bezpečnostních důvodů používá lehčí míč. Musíme 

nalézt nejvhodnější způsob přihrávky - jednou rukou, přes hlavu či od prsou, 

žák používající vozík (s postižením horních končetin, případně trupu) vždy 

používá lehčí míč, míč kutálí po zemi nebo ho kutálí z klína, odhazuje a chytá míč 

s pomocí asistenta nebo používá stojan. (Centrum APA, 2007, 21.1.2008) 

Střelba: 

střelba v basketbale vozíčkářů je poznamenána třemi skutečnostmi. Jednak hráč 

sedící na vozíku nemá možnost výskoku ani zvednutí ze sedačky a míč při střelbě 

vypouští z rukou řádově o 1 m níže, což snižuje efektivitu střelby. Dále hráč pohání 

vozík silou svých paží, což vede k dřívější únavě. Za třetí se do střelby promítá stupeň 

postižení, a tak se omezuje výběr způsobu střelby, (Kábele, 1992) 

obecně používáme větší či menší míč nebo jiný typ míče dle aktuálních 

dovedností, střelba je z různé vzdálenosti od koše a na různou výšku košů, využíváme 

různé velikosti košů, 

žák používající vozík a žák s postižením horních končetin, případně trupu 

Používá lehčí míč a pro střelbu můžeme použít místo koše alternativu (krabici či díl 

švédské bedny). 
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Hra: 

při hře vhodně motivujeme žáky bez postižení, aby přijali případné změny 

pravidel, a žáky s postižením necháme hrát na nižší koše, 

pravidla hry můžeme modifikovat tak, že žádný hráč nesmí vzít míč žákovi s TP 

při driblingu. Žáka s TP necháme hrát zónově nebo může pouze bránit nebo útočit 

(bezpečnostní důvody, unavitelnost). Do hry zařadíme průpravné hry a herní cvičení -

hra jeden na jednoho, dva na dva, najeden koš. 

Volejbal 

Základní manipulace s míčem, přihrávka a nahrávka: 

obecně učíme žáka manipulovat s míčem, používáme lehčí míče, měníme 

rychlost nahrávky, snížíme síť a žáka s TP necháme hrát volejbal jako přehazovanou, 

žák používající vozík se pohybuje blíž síti a používá lehčí míče, 

žák používající vozík (s postižením horních končetin, případně trupu) využívá 

zavěšeného míče, hraje s pomocí asistenta, odehrává míč z klína a k odbití míče používá 

hlavu či nohy. 

Servis: 

obecné zásady jsou stejné jako u přihrávky a nahrávky, 

žák používající vozík s pomocí pedagoga musí najít nejvhodnější způsob podání 

a žák s postižením horních končetin, případně trupu odehrává zavěšený či držený míč, 

míč může přes síť přehodit, pracuje s asistentem. 

Hra: 

obecně vhodně motivujeme žáky bez postižení, aby přijali eventuální změny 
pravidel, 

žák s TP má určenou pozici v zóně kvůli bezpečnosti. Pokud hraje žák s TP, 

zařadíme pravidlo o jednom odbití. Žák s TP může hrát místo volejbalu přehazovanou. 

Variantou je hrát volejbal v sedě (sitting voleyball - oficiální paralympijský sport). 

Fotbal 
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Především musíme vhodně motivovat žáky bez postižení, aby přijali eventuální 

změny pravidel. Vedení míče je podobné jako dribling u basketbalu. 

Žáka sTP necháme plnit úlohu brankáře, dále můžeme manipulovat 

s výkonností a s počtem hráčů v týmu. Žák s TP spolupracuje při hře s asistentem. 

Florbal 

Vedení míčku, přihrávka a střelba: 

žák s TP má upravené držení hokejky, většinou plní úlohu brankáře. Střelba je 

z kratší vzdálenosti a branka je zvětšená. Manipulujeme s velikostí míčku a hokejky, 

žákovi používajícímu vozík musíme nastavit stabilizovanou bezpečnou polohu 

ve vozíku pomocí popruhů, k vozíku přidáme páté kolečko kvůli stabilitě (není nutné 

vždy), 

žákovi používajícímu vozík (s postižením horních končetin, případně trupu) 

zajistíme stabilizovanou bezpečnou polohu ve vozíku nastavením pomocí popruhů, 

přidáme páté kolečko kvůli stabilitě (není nutností). Hokejku připevníme k vozíku nebo 

ji nahradíme speciálním pravoúhelníkem, který přidáme k vozíku těsně u země. 

Při hře platí stejná pravidla jako u fotbalu. Pouze pokud hráč plní úlohu brankáře 

nemusí být na vozíku. 

Pokud žák s TP hraje v poli, musíme dbát principů bezpečnosti. (Centrum APA, 

2007,21.1.08) 

4.3 Rekreační pohybové aktivity vozíčkářů 

Rekreační pohybové aktivity pro řadu vozíčkářů kompenzují soutěžní sport či 

představují aktivní odpočinek. Řadíme sem vodní sporty - jachting, veslování, 

pádlování, vodní lyžování a potápění. Pro adaptaci se vymýšlejí a konstruují speciální 

pomůcky, umožňující účast co nejširšího počtu postižených. 

U vozíčkářů je třeba věnovat specifickou pozornost oblečení, neboť jejich 

postižení je provázeno poruchami krevní cirkulace a uroinfekcemi. V chladném počasí 

je potřebné zabránit nadměrné hypotermii. Nastupujícími příznaky jsou třesavka, 

blednutí kůže, svalová inkoordinace atd..U vozíčkářů je složitá situace, neboť mají 
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sníženou periferní citlivost nebo jim zcela chybí, a proto příznaky hypotermie vůbec 

nezaznamenají. 

Další výraznou skupinou jsou různé formy turistiky: cyklistické výlety na 

speciálně konstruovaných kolech na ruční pohon, nebo na vozících upravených pro 

pojezdy v přírodě. 

Dále letecké sporty včetně balónového létání, paraglydingu a parašutismu., také 

jízda na koni, kuželky, kulečník a v současné době i tanec vozíčkářů jednotlivců, 

skupin, či vozíčkář se zdravým partnerem. (Kábele, 1992) 

4.4 Letní sporty 
Atletika 

Atletické soutěže stály na samém počátku sportu vozíčkářů. V atletice soutěží 

muži a ženy různých kategorií. Někteří sportovci soutěží na vozících, jiní s protézami. 

Soutěží ve třídách rozdělených v disciplínách na základě funkční klasifikace, která se 

průběžně upravuje tak, aby sportovcům umožnila co největší zapojení. 

V atletice jsou následující disciplíny: 

dráhové disciplíny - sprint, střední tratě, vytrvalostní tratě a štafetové závody, 

skokanské disciplíny - skok vysoký, skok daleký a troj skok, 

vrhačské disciplíny - hod diskem, hod koulí a hod oštěpem (kuželkou), 

pětiboj - kombinace disciplín na trati a v poli na základě klasifikace sportovců. 

(Centrum APA, 2007, 21.1.2008) 

Basketbal na vozíku 

Basketbal vozíčkářů je v současnosti nejrozšířenější sportovní hrou mezi tělesně 

postiženými. Je jednou z mála sportovních her pro tělesně postižené, kde společně hrají 

jedinci s různým charakterem postižení. Nejčastěji se setkáváme s paraplegiky, spastiky, 

poliomyelitiky a s amputáři dolních končetin. Tým je sestaven z pěti hráčů, kteří mají 

Přiděleny body na základě funkčního potenciálu. Cílem hry je vstřelit protihráčům co 

nejvíce košů a zabránit jim v získání míče a vstřelení koše. Míč se smí přihrávat, 

kutálet, odrážet, vozit nebo s ním driblovat. Rozměry hřiště a košů jsou stejné jako u 

tradičního basketbalu. (Kábele, 1992) 
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Boccia 

Boccia je testem svalové kontroly a přesnosti vyžadující velkou míru 

soustředění. Jako sportovní disciplína je určena především jedincům s dětskou 

mozkovou obrnou, traumatickým poškozením mozku či po mozkové mrtvici, popřípadě 

i pro jiná postižení s těžkými pohybovými dysfunkcemi končetin. Je také jediným 

sportovním odvětvím pro sportovce s těžkým tělesným omezením, kde mohou změřit 

své síly na nejvyšší možné úrovni - úrovni paralympijské. Bocciu mohou hrát 

jednotlivci i družstva. Ke hře je potřeba 6 červených, 6 modrých a jeden bílý míček tzv. 

,jack". Cílem hry je umístit vlastní míčky co nejblíže vymezenému bílému míčku. 

Míčky můžeme hodit k bílému míčku přímo, nebo k němu přiťuknout míček jiným 

míčkem, nebo přiťuknout bílý míček k blízkosti svých míčků či odrazit soupeřův míček 

dále od bílého míčku. Po skončení setu se sčítají všechny míčky, které jsou blíže bílému 

míčku než nejbližší míček soupeře. Za každý takový míček je jeden bod. Pokud jsou 

dva míčky stejně vzdálené, dostává každý jeden bod. Pokud je stav na konci hry 

nerozhodný, hraje se ještě jeden set. Jednotlivci a páry hrají na 4 sety a týmové soutěže 

na 6 setů. Rozměry hracího pole jsou 12,5 x 6 m, povrch musí být rovný a hladký. 

Vhodná je například dlážděná, dřevěná či umělá podlaha v tělocvičně. (Apavcas, 2000, 

8.3.2008) 

Cyklistika 

Cyklistice se věnují sportovci sDMO, s amputacemi či jinými tělesnými 

Postiženími v kategoriích dle funkční klasifikace. Podle funkčních možností sportovci 

používají kola, speciální tříkolky nebo handbiky. Soutěže probíhají v kategoriích mužů 

a žen na drahách a silnicích v jednotlivcích i týmech ve sprintu, stíhacím závodě a 

časovkách. 

Fotbal 

Fotbal je jedním z nejoblíbenějších a nejzajímavějších sportů na světě. Fotbal 

pro 7 je určen hráčům s centrálními poruchami hybnosti. Ti hrají dva 30 minutové 

Poločasy na hřišti, které je menší než u tradičního fotbalu. Ve hře se nepoužívá offsid a 

Postranní vhazování může být i pouze jednou rukou. Společně hrají hráči s různou 
mírou postižení, kteří mají přiděleny body na základě jejich funkčního potenciálu. 
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Paravoltiž 

Paravoltiž představuje jednu z disciplín sportovního ježdění. Je léčebnou 

rehabilitační metodou, která díky velké motivaci cvičenců vede ve většině případů 

k výraznému rozvoji pohybových dovedností. Paravoltiž je shodná s voltiží, ale je pod 

zdravotním dozorem. Příprava cvičenců je vedena fyzioterapeutem a sledována 

lékařem. Jde o působení koně jako terapeuta. (Apavcas, 2000, 8.3.2008) 

Lukostřelba 

Lukostřelba je testem přesnosti, síly a koncentrace. Soutěží v ní sportovci 

s tělesným postižením (míšní léze, DMO, amputace) ve třech skupinách podle funkční 

klasifikace. Soutěž zahrnuje jednotlivce a týmy (na vozíku i ve stoje). Soutěžící střílejí 

na terč s deseti soustřednými kruhy ze stanovené vzdálenosti. 

Plavání 

Plavání je jedním z nejdůležitějších sportů osob s TP. Plavci soutěží ve volném 

stylu, prsou, motýlku a znaku. Plavci jsou do soutěží rozděleni podle funkční 

klasifikace. Plavci mohou využít možnost, kdy startují bez využití startovacích bloků. 

Při plavání nejsou povoleny žádné ortopedické ani protetické pomůcky. (Centrum APA, 

2007,21.1.2008) 

Stolní tenis 

Stolní tenis byl jedním z prvních sportů, kterému se vozíčkáři začali věnovat. 

Všichni hráči hrající stolní tenis vozíčkářů musí sedět na vozíku. Soutěží se ve dvouhře, 

ve čtyřhře, ve smíšené čtyřhře a v družstvech. Ve stolním tenise vozíčkářů se ve 

čtyřhrách hráči nemusí v úderech střídat, hraje kterýkoli hráč jedné či druhé strany. 

(Kábele, 1992) 

Stolního tenisu se účastní sportovci s poškození míchy, amputacemi či s DMO. 

Zápas se skládá z pěti setů po 11 bodech. Vítězem je ten, kdo vyhraje tři z pěti setů. 

(Centrum APA, 2007,21.1.2008) 

Tenis na vozíku 

Tenis vozíčkářů má velice krátkou historii a přesto patří v současnosti 
knejrozšířenějším a nejpopulárnějším sportům mezi vozíčkáři. Rozdělení do kategorií 
má v tenise vozíčkářů jinou podobu než v ostatních sportech. Z hlediska zdravotní 
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klasifikace se rozlišují pouze kategorie paraplegiků a quadruplegiků. Vozík je součástí 

těla hráče, a proto platí, že pokud se dotkne míč vozíku nebo vozík sítě, znamená to 

ztrátu bodu. Při nácviku všech úderů je možno vycházet z průpravných cvičení tenisu 

pro zdravé hráče. Pro podání je velmi důležité nadhození míče, které zejména těžce 

postiženým dělá značné potíže. Součástí přípravy je i technika jízdy po kurtu. Není 

problém při zvládnutí techniky úderů odehrát míč, ale je potřebné být u míče včas a ve 

správném postoji. Proto je potřeba trénovat jízdu vpřed, vzad, zastavování, otáčení, 

obracení. 

Volejbal 

Modifikace volejbalu pro vozíčkáře a ostatní těžce tělesně postižené tzv. volejbal 

v sedě vznikl kombinací faustballu a oficiálního volejbalu. Volejbal v sedě se hraje na 

menším hřišti než běžný volejbal. Pro volejbal v sedě neplatí žádná zdravotně 

klasifikační hlediska, a tak spolu hrají paraplegici, amputáři, poliomyelitici bez rozdílu 

postižení. Podmínkou je, že při zahrání míče se musí hráč dotýkat některou částí trupu 

podlahy. Zvláštní je technika pohybu po hřišti. Všichni postižení se pohybují pomocí 

rukou (oporou o dlaně nebo pěsti), způsob pohybu je ovlivněn charakterem postižení. 

Jinou technik má paraplegik nebo poliomyelitik (pohyb s nohama vpřed) či oboustranný 

amputář (trupem vpřed). (Kábele, 1992) 

Protože se hraje na menším hřišti s nižší sítí, je hra výrazně rychlejší než u 

tradičního volejbalu. Cílem této hry je přehrát míč přes síť tak, aby dopadl na soupeřovu 

polovinu hřiště. Soutěže probíhají v kategoriích mužů a žen, vždy je 6 hráčů v týmu, 

kteří splní podmínku minimálního postižení. Hra se skládá z pěti setů do 25 bodů. 

Vítězem se stává tým, který tri sety vyhraje nejdřív. (Centrum APA, 2007, 21.1.2008) 

4.5 Zimní sporty 
Historie zimních sportů vozíčkářů je mnohem kratší ve srovnání s letními či 

sálovými sporty. Jako první sporty se objevily jízda na ledě, lední hokej či jízda na 

saních. 

Klasické lyžování 
Klasické lyžování je určeno mužům i ženám s tělesným postižením (poškození 

míchy, DMO a amputace). Vozíčkáři při klasickém lyžování jezdí na skořepinách 
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připevněných k jednomu páru běžeckých lyží. Hole jsou vybaveny typickým běžeckým 

hrotem, jejich délka je individuální a závisí na délce paží závodníka. Důležité při 

přípravě je posilování paží, které se výrazně uplatňuje při stoupání. Klasickému 

lyžování se mohou vozíčkáři věnovat společně se zdravými za běžných podmínek na 

vyznačených běžeckých stopách. (Kábele, 1992) 

Curling vozíčkářů 

Curling vozíčkářů je poměrně mladý sport, který vyžaduje zvládnutí strategie a 

velkou míru dovedností. Hraje se v koedukovaných týmech a je určen osobám 

s tělesným postižením (poškození míchy, DMO či amputace obou dolních končetin). 

(Centrum APA, 2007, 21.1.2008) 

Sjezdové lyžování 

Sjezdové lyžování je určeno mužům a ženám s tělesným postižením (poškození 

míchy, DMO či amputace). Příprava a výcvik lyžaře vozíčkáře není snadnou záležitostí. 

Předpokladem úspěšného zvládnutí je kvalitní vedení zkušeným lyžařem instruktorem. 

Platí, že instruktor je partnerem vozíčkáře, že tato dvojice tvoří jeden celek. Sjezdaři 

musejí zvládnout trať s přesností a rychlostí srovnatelnou s lyžaři bez postižení. Lyžaři 

s tělesným postižením využívají pro lyžování speciálního vybavení. Jde o tzv. lyžařskou 

skořepinu (monoskiing), která spočívá na speciálně odpružené lyži. Skořepina se stejně 

jako sportovní vozík vyrábí závodníkům „na míru" podle jejich somatických ukazatelů 

a zbylých funkčních schopností. Pro sjezdové lyžování používají jako hole malé upnuté 

lyže, tzv. stabilizátory. (Kábele, 1992) 

Sledge hokej 

Tento kolektivní sport je rychlý a tvrdý a je určen hráčům s tělesným 

postižením. Hráči bruslí na speciálních saních (sledge), které mají připevněny na spodní 

straně dva paralelní nože. Odrážejí se holemi, které mají na jednom konci bodce a na 

druhém čepel. (Centrum APA, 2007, 21.1.2008) 
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Část praktická 

5 Charakteristika výzkumné práce 

5.1 Metodika výzkumu 
Pro tuto práci jsem zvolila metodu kvantitativního výzkumu, konkrétně metodu 

dotazníkového šetření. Dále jsem s každým respondentem vedla krátký rozhovor. 

5.2 Charakteristika respondentů 
Základní soubor tvořila skupina 44 respondentů, z nichž bylo 19 chlapců a 25 

dívek. Respondenti tvořili mimořádně heterogenní skupinu, co se týkalo docházky do 

záladní a střední školy a ohledu na skutečnost, zda se jednalo o školy běžného typu či 

školy speciální a dále zda s denní docházkou či s ubytováním na týdenní pobyt. 

Osobně jsem znala ze své praxe na Jedličkově ústavu 25 respondentů. Další 

kontakty jsem dostala od zaměstnanců školního klubu. 

Výběrový soubor tvořili rodiče a jejich děti. Celkem bylo 22 respondentů. Počet 

rodičů, kteří mi byli ochotni dotazníky vyplnit, je menší než počet rodičů, se kterými 

jsem se ve školním klubu setkala. Tento soubor tvoří páry, vždy jeden rodič a jeden žák. 

Při oslovení respondentů s žádostí o jejich účast na mém výzkumu jsem všem 

osobně sdělila: „Získané informace z dotazníku, který mi vyplníš/te, jsou zcela 

anonymní, tzn. nikdo se nedoví, kdo daný dotazník vyplňoval. Údaje zněj použité 

budou sloužit pouze pro mé zpracování diplomové práce." 

Všichni respondenti, s kterými jsem spolupracovala, souhlasili se svou účastí na 

výzkumu. Nikdo si nepotřeboval účast promýšlet a všichni nakonec ochotně a se 

zaujetím spolupracovali a odpověděli na všechny otázky. Pouze jeden chlapec 

z rodinných důvodů neodpověděl na otázku č. 8 a 9. 
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5.3 Věk respondentů 
Nejmladší respondent dosáhl 7 let věku, nejstarší respondent 23 let. Věk 

respondentů seřazený od nejmladšího k nejstaršímu: 

7, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 

Počet dětí podle věku 

7 let 9 let 10 let 12 let 13 let 14 let 16 let 17 let 18 let 19 let 20 let 21 let 22 let 23 let 

Graf č. 1 - Počet dětí podle věku 

5.4 Použité metody 
Metoda dotazníkového šetření 

Abych mohla zjistit potřebné údaje pro realizaci svého výzkumu, vytvořila jsem 

s pomocí vedoucí diplomové práce dva typy dotazníků. Jeden byl určen pro žáky 

s tělesným postižením na základní škole pro tělesně postižené a druhý byl určen pro 

rodiče žáků s tělesným postižením. Jde o dotazníkové šetření vlastní konstrukce 

vzhledem k tomu, že v dostupné literatuře neexistuje jiný zdroj. 

Při tvorbě dotazníků jsem se snažila otázky formulovat jasně a stručně, tak aby 

jim všichni oslovení žáci a rodiče porozuměli. Na úvod každého dotazníku bylo ve dvou 

větách popsáno, kolik dotazník obsahuje otázek a jak na ně mají oslovení odpovídat. 

Dotazník určený žákům s tělesným postižením obsahoval 11 otázek, dotazník 

pro rodiče žáků s tělesným postižením obsahoval 10 otázek. V každé otázce měli 
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respondenti nejprve zvolit buď odpověď ano nebo odpověď ne. Pokud odpověděli ano, 

měli svoji odpověď dále rozvést. Pouze ve třech otázkách měli oslovení odpovědět 

přímo vlastními slovy. U jedné otázky v dotazníku určeného rodičům měli oslovení 

vybrat jednu ze tří možností, a poté odpovědět vlastními slovy. 

Otázky v dotazníku pro žáky s tělesným postižením se týkaly jejich vztahu ke 

sportu a k tělesné výchově. Dále se snažily zjistit, zda žáci znají nějaké organizace či 

kluby, kde sportují lidé s tělesným postižením, zda se někdy dívali v televizi na 

paralympiádu a zda znají nějaký sport, který mají lidé s tělesným postižením na 

paralympiádě. Dalším cílem otázek bylo zjistit, jaké sportovní činnosti lidí s tělesným 

postižením žáci znají, jak tráví s rodinou volný čas, zda dělají jejich rodiče nějaký sport 

a zda by sami žáci chtěli dělat nějaký sport. Poslední otázka byla více osobní. Ptala se 

na překážky, které žákům stěžují či neumožňují dělat nějaký sport. 

Otázky v dotazníku určeném pro rodiče dětí s tělesným postižením byly kromě 

jedné otázky stejné jako v dotazníku určeném pro žáky (jejich děti). Ptaly se, zda rodiče 

dělají nějaký sport, zda znají nějakou organizaci či klub, kde sportují lidé s tělesným 

postižením, zda si myslí, že má sport význam pro život. Dále jestli se někdy dívali 

v televizi na paralympiádu, zda znají nějaký sport, který mají lidé s tělesným postižením 

na paralympiádě či zda znají nějaké sportovní činnosti, které mohou dělat lidé 

s tělesným postižením. Další otázkou bylo, jak tráví volný čas se svým tělesně 

postiženým dítětem, jaké překážky v pohybových činnostech u něj spatřují a zda vědí o 

nějakém sportu, který by jejich dítě chtělo dělat. Otázka, která se lišila, se ptala jakou 

úlohu přikládají sportu u jejich tělesně postiženého dítěte. 

Pro konečné zpracování jsem odpovědi na otázky, kde byly možné odpovědi 

ANO - NE nebo ANO -NE - NEVÍM, zpracovala do grafické podoby. 

Při interpretaci vycházím z kvantitativních údajů získaných prostřednictvím 

dotazníkového šetření. 

5.5 Prostředí 

Výzkum jsem u všech respondentů uskutečňovala při jejich osobní návštěvě ve 

školním klubu v Jedličkově ústavu. Pouze dva respondenti vyplňovali dotazník během 

vyučování. Se všemi respondenty jsem výzkum prováděla bez přítomnosti další osoby. 
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S každým respondentem jsem dotazník vyplňovala individuálně, tak abych mohla 

zodpovědět případné otázky či dotazy. Za některé žáky jsem dotazník písemně vyplnila, 

neboť jejich postižení neumožňuje psaní. Někteří žáci jsou schopni psát, ale znamená to 

pro ně obrovské úsilí a písmo je často nečitelné, proto mě požádali, zda bych za ně 

nepsala. Se dvěma žáky jsem komunikovala prostřednictvím psací tabulky a odpovědi 

jsem zapisovala. 

Rodiče, které jsem v rámci výzkumu oslovila, dotazníky vyplňovali při příchodu 

do školního klubu, kdy si své děti odváděli domů. 

v 

5.6 Časový harmonogram výzkumu 
Výzkum probíhal v rozmezí dvou měsíců na začátku roku 2008. Samotnému 

výzkumu předcházely dvě návštěvy v zařízení Jedličkova ústavu, kde poté výzkum 

probíhal. Při první návštěvě jsem kontaktovala vedení školy a požádala o souhlas 

s provedením výzkumu s jejich žáky na zařízení. V rámci druhé návštěvy jsem 

navštívila vedoucího školního klubu, s kterým jsem se domluvila na průběhu mého 

dotazníkového šetření. Při této příležitosti jsem byla seznámena se zaměstnanci 

školního klubu, se kterými jsem poté domlouvala konkrétní den a hodinu mých návštěv. 

Vyplňování dotazníků probíhalo vždy v odpoledních hodinách, kdy žáci po 

skončení výuky navštěvovali školní klub. Protože jsem s každým žákem vyplňovala 

dotazník individuálně, bylo to časově náročné. Průměrný čas na vyplnění jednoho 

dotazníku byl 20 minut. V tomto časovém limituje zahrnut i krátký rozhovor s každým 

žákem. Mou snahou bylo, aby žáci cítili můj zájem o ně a ne pouze potřebu získat 

informace. V rámci těchto návštěv jsem se dotazovala rodičů, zda mi jsou také ochotni 

vyplnit dotazník. 

5.7 Etické aspekty 
Věřím, že jsem použila informovaný souhlas respondentů s výzkumem. Na 

začátku vyplňování každého dotazníku jsem vždy zajistila ústní souhlas s vyplněním 

dotazníku a jeho použitím pro moji diplomovou práci. Ujistila jsem respondenty, že 

výzkum je anonymní a jeho osobní údaje nebudou nikde použity. 
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6 Výsledky a interpretace dotazníků 

6.1 Úvod 
Všechny údaje získané z dotazníků jsem rozdělila vždy do několika kategorií pro 

lepší porovnání a interpretaci výsledků. 

6.2 Hlavní část 
Dotazníkové šetření 

Tuto část rozděluji na dvě části. V první budou uvedeny a interpretovány 

výsledky dotazníků, které se týkají základního souboru. Tedy dotazníků, které byly 

určeny pro žáky s tělesným postižením na základní škole pro tělesně postižené. 

V druhé části budu uvádět a interpretovat výsledky dotazníků, které se týkají 

výběrového souboru. Tedy dotazníků, které byly určeny rodičům dětí s tělesným 

postižením a žákům s tělesným postižením, tj. jejich dětem. Odpovědi budu porovnávat 

a zjišťovat v čem se shodují a v čem se liší. 

Výsledky otázek z dotazníků budu v obou částech interpretovat samostatně. 

První část - interpretace výsledků dotazníků pro žáky s tělesným postižením na 

základní škole pro tělesně postižené. 
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otázka Děláš nějaký sport? ANO - NE 

Odpověď ANO zvolilo 36 respondentů a 8 respondentů odpovědělo NE. 

Děti, které dělají nějaký sport 

• ANO 
• NE 

Graf č. 2 - Děti, které dělají nějaký sport 

Nejčastější sporty, které žáci uváděli, jsou 11 florbal, 1 carling, 11 plavání, 6 

fotbal, 7 boccia, 5 atletika, 1 hokej, 3 šachy, 2 cyklistika, 1 dragonboating, 3 tanec, 2 

běh. Sporty jsou seřazeny od největšího počtu žáků, kteří tento sport provozují, 

k nej menšímu počtu žáků, kteří tento sport uvedli v dotazníku. 
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Graf č. 3 - Preferované sporty 

otázka Baví tě tělesná výchova? ANO - NE 

Z dotazovaných respondentů uvedlo odpověď ANO 34 a odpověď NE zvolilo 10 

respondentů. 

Obliba tělesné výchovy 

• ANO 
• NE 
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Graf č. 4 - Obliba tělesné výchovy 

Nejčastěji uváděné odpovědi na otázku, co dělají v tělesné výchově rádi, byly -

3 posilovna, 3 florbal, 11 plavání, 2 rád cvičím, 2 fotbal, 3 hrajeme různé hry, 1 stojky, 

2 míčové hry, 2 boccia, 1 cviky na břicho, 1 přehazovaná, 2 rozcvička, 4 skákání, 2 běh, 

lezení do výšek, lukostřelba, opičí dráha, těžké míče, aspoň se rozhejbu, protahujeme 

se, 3 všechno. 

Oblíbené činnosti v tělesné výchově 
běh; 2 

rozcvička; 

přehazovaná; 1 

cviky na břicho; 1 

boccia; 

míčové hry; 2 

stojky; 1 

různé hry; 3 

fotbal; 2 

rád cvičím; 2 

všechno; 3 

lezení do výšek; 1 

lukostřelba; 1 

opičí dráha; 1 

těžké míče; 1 

protahování; 1 

posilovna; 3 

floorbal; 3 

plavání; 11 

Graf č. 5 - Oblíbené činnosti v tělesné výchově 
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otázka Znáš nějakou organizaci, klub, kde sportují lidé s tělesným postižením? 
ANO - NE 

Povědomí o organizacích, ve kterých sportují lidé s 
tělesným postižením 

• ANO 
• NE 

Graf č. 6 - Povědomí o organizacích, ve kterých sportují lidé s tělesným 

postižením 

Z této otázky vyplývá, že z dotazovaných respondentů zná takovou organizaci či 

klub 23 respondentů a o žádné takové organizaci či klubu neví 21 respondentů. 

Organizací či klubem, který uváděli nejčastěji, byl 14 Sporotvní klub při JÚŠ, 

pak následovaly 3 Bb Kontakt, Start Praha, Jánské Lázně, 2 Lázně Košumberk, 

organizace v Brně a Teplicích, Tatran Střešovice, Spastik Handycap, Paraple. Dva 

respondenti neuměli organizaci pojmenovat, ale věděli, jaké sporty organizuje. Jednalo 

se o město Rokycany, kde pořádají plavání. V druhé organizaci se hraje košíková, 

střelba z luku a lyžování. 
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otázka Myslíš, že má sport význam pro život? ANO - NE 

Na tuto otázku odpovědělo 35 respondentů ANO, 6 respondentů NE a 3 

NEVÍM. 

Graf č. 7 - Význam sportu pro život 

Ti, kteří odpověděli ANO, uváděli jako důvody - spokojenost, aby se člověk 

rozhýbal, vydává ze sebe energii, maminka říkala, že někdy ano, protože je to zdravé, že 

se člověk pohybuje, člověk má pak lepší kondici a víc toho zvládne, aby si člověk 

odpočinul od myšlení a je to zdravé pro zdraví člověka, metabolismus, sport pomáhá, 

potěší, je to zábava, protože člověk vydrží v kondici déle a lépe se mu daří, handicap se 

zlepšuje a mám radost z toho, že mohu vůbec sportovat, protože mě ta boccia baví, 

mám z něj dobrý pocit, můžu se tam něčemu přiučit a být lepší v něčem, hraju hry 

s kamarády, sport patří k zdravotnímu životnímu stylu, protože jinak bych zlenivěl, 

Jeden respondent odpověděl natolik krásně, že mu věnuji samostatný odstavec. 

Jeho odpověď zněla: „Přináší mi radost v duši". 

Význam sportu pro život 

3 

• ANO 
• NE 
• NEVÍM 
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otázka Znáš nějaký sport, který mají lidé s tělesným postižením na paralympiádě? 
ANO - NE 

Alespoň jeden takový sport znalo 26 respondentů, žádný sport neznalo 18 

respondentů. 

Znalost sportů, které mají lidé s TP na paralympiádě 

Graf č. 8 - Znalost sportů, které mají lidé s TP na paralympiádě 

Sporty, které žáci uváděli, byly - boccia, floorbal, lyžování, hod diskem, 

plavání, hod koulí, hod oštěpem, carling, sladge hokej, atletika, lukostřelba, střelba, 

cyklistika, jízda na formulkách, tanec, basketbal, fotbal. 
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otázka Díval si se někdy v televizi na paralympiádu? ANO - NE 

Na paralympiádu se v televizi někdy dívalo 24 respondentů a nikdy se nedívalo 

20 respondentů. 

Sledovanost paralympiády v televizi 

• ANO 
• NE 

Graf č. 9 - Sledovanost paralympiády v televizi 
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otázka Znáš nějakou sportovní činnost, kterou mohou dělat lidé s tělesným 
postižením? ANO - NE 

Alespoň jednu sportovní činnost pro lidi s tělesným postižením znalo 33 

dotazovaných. Zbylých 11 dotazovaných neznalo žádnou takovou sportovní činnost. 

Znalost sportovních činností lidí s TP 

• ANO 
• NE 

Graf č. 10 - Znalost sportovních činností lidí s TP 

otázka Jaké činnosti děláte s rodinou ve volném čase? 

Počet rodin, které tráví společný volný 
čas pohybem či sportem 

• ANO 

• NE 

• NIC 

Graf č. 11 - Počet rodin, které tráví společný volný čas pohybem či sportem 
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Na tuto otázku se odpovědi značně lišily, proto je neuvádím v grafickém 

znázornění, ale jednotlivě je cituji. Odpovědi zněly: ,jsme doma; odpočíváme a 

blbneme s kočkama; jezdíme na návštěvy; ze srdce milujeme turistické pochody; 

chodíme na procházky, vedeme rozhovory; většinou se bavím sám; jezdíme na chatu, 

jezdíme se koupat; jezdíme na výlety; chodíme ven; nic; pinkáme si míčem; každý po 

svém; jezdíme na kolech; hodně často jezdíme na kolech, občas na koni; relaxuju; já 

sportuju; hrajeme šachy, fotbal na počítači, posloucháme rádio; chodíme plavat; ve 

volném čase se věnuji svému snoubenci, protože rodiče jsou většinou v práci; chodíme 

ven a venčíme psy; hraju si s bráchou a koukám na televizi; trávíme společný čas; 

chodíme na výlety, ale potřebovala bych někoho, kdo by mě vzal ven; kreslím si, 

děláme úkoly; vařim; hrajeme si s hračkami; rybolov; spíme nebo koukáme na televizi; 

vyklízím myčku, chodím s naším psem ven; párkrát jsem byla na tříkolce, jinak nic; 

jsme doma; chodíme na koncerty; chodíme do lesa; hrajeme stolní hry. 

Čtyři respondenti na tuto otázku neodpověděli. Když jsem se jich zeptala, proč 

na ni neodpověděli, uvedli rodinné či osobní důvody. 

otázka Dělají tvoji rodiče nějaký sport? Nemusí jej dělat závodně, stačí pouze 
rekreačně. ANO - NE 

• ANO 

• NE 

• NEVÍM 

Graf č. 12 - Rodiče, kteří provozují nějaký sport 
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Na tuto otázku odpovědělo 21 žáků, že jejich rodiče dělají nějaký sport, 21 žáků 

odpovědělo, že jejich rodiče žádný sport nedělají a 2 žáci na tuto otázku neodpověděli. 

Opět uvedli rodinné důvody. 

Nejčastější sporty, které jejich rodiče provozují rozděluji na sporty otců a matek. 

Otcové nejčastěji provozují hokej, fotbal, cyklistiku, tenis, posilování, plavání, 

lyžování, šachy, turistika, závody v autech či na motorkách, cvičení a běh. 

Matky jezdí na kole, na koních, chodí cvičit a hrají tenis. 

otázka Chtěl/a bys dělat nějaký sport? ANO - NE 

Děti, které chtějí dělat nějaký sport 

• ANO 
• NE 

Graf č. 13 - Děti, které chtějí dělat nějaký sport 

Nějaký sport by si přálo dělat 34 dotazovaných. Pouze 10 dotazovaných 

odpovědělo, že žádný sport dělat nechtějí. 

Sporty, které by chtěli žáci provozovat, jsou - plavání, fotbal, boccia, hokej, 

agility (běh se psem), tenis, floorbal, jízda na koni, tanec, skoky do výšky, curling, 

rugby, střelba, krasobruslení, moderní gymnastika, atletika, stolní hokej, lukostřelba, 

dragonboating, pinpong, cyklistika. 
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otázka Vidíš nějaké překážky, které by ti neumožňovaly či stěžovaly dělat tento či 
jiný sport? A N O - N E 

Děti, které vidí nějaké své překážky při sportu 

Graf č. 14 - Děti, které vidí nějaké své překážky při sportu 

Nějaké překážky, které stěžují či neumožňují vykonávat nějaký sport, vidělo 20 

respondentů, 22 respondentů žádné překážky neshledalo a 2 respondenti nevěděli. 

Tato otázka byla pro respondenty náročnější i více osobní na odpověď. Šlo v ní 

o to zjistit, zda žáci na svém postižení jsou schopni vidět překážky, které jim v životě 

brání nebo stěžují dělat nějaký sport. I ti respondenti, kteří odpověděli ano, měli 

problém s definováním daných obtíží. Proto si nesmírně vážím těch, kteří odpovědět 

uměli, a tak mi poodhalili část z toho, co je trápí, nad čím přemýšlejí. 

Odpovědi na tuto otázku budu citovat: „zakopnu při běhu; tělesné postižení; 

mám slabé ruce, tak to je trošku problém; problém při hokeji; běhání na čas; alergie na 

chlór; neudržel bych se na sportovním vozíku, málo času; problémy se zádama; když 

dlouho běhám, tak mě bolí koleno; nemocné nohy; kdybych byl hůř postižený, nemohl 

bych fotbal dělat; nemůžu skákat; prostě že jsem postiženej; nemůžu vrhat oštěpem; to, 

že jsem na vozíku a mam omezenou pohyblivost; problém mi dělají oči (koordinace); 

akorát únava". 

• ANO 
B NE 
• NEVÍM 
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Druhá část - interpretace a porovnání výsledků dotazníků pro rodiče žáků 

s tělesným postižením s výsledky dotazníků pro žáky s tělesným postižením, tj. jejich 

dětí. 

otázka Děláte nějaký sport? (Nemusí to být závodně, stačí rekreačně.) ANO - NE 

Z odpovědí vyplývá, že 7 rodičů nějaký sport provozuje a 4 rodiče se žádnému 

sportu nevěnují. 

Shoda mezi rodiči a dětmi na otázku č. 1 

• ANO 

• NE 

Graf č. 15 - Shoda mezi rodiči a dětmi na otázku č. 1 

Odpovědi rodičů a jejich dětí se na tuto otázku shodují ve 4 případech. V 7 

případech jsou odpovědi různé. 

Výsledek této otázky mě trochu překvapil, neboť jsem se domnívala, že shoda 

mezi respondenty bude větší. Tento stav může být ovlivněn faktem, že rodiče 

odpovídali pouze za sebe a nezamýšleli se, zda jejich partner nedělá nějaký sport. Na 

toto by bylo možno poukázat ve dvou případech, kdy dotazník vyplňovala matka a dítě 

psalo sport otce a v druhém případě to bylo opačně. 
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otázka Jakou úlohu přikládáte sportu u vašeho tělesně postiženého dítěte? 
MALOU - STŘEDNÍ - VELKOU 

Míra úrovně, kterou přikládají rodiče sportu u 
jejich postiženého dítěte 

• MALOU 

• STŘEDNÍ 

• VELKOU 

Graf č. 16 - Míra úrovně, kterou přikládají rodiče sportu u jejich postiženého 

dítěte 

V této otázce měli rodiče vybírat jednu ze tří možností. Dva respondenti zvolili 

možnost malou, 5 respondentů odpovědělo střední a 4 respondenti odpověděli velkou. 

Na to, jak se to projevuje ve výchově jejich dětí, odpověděli takto. U možnosti 

MALÁ neuvedli rodiče žádný příklad z výchovy svého dítěte. U varianty STŘEDNÍ 

napsali, že se to projevuje kladně; že chodí plavat do bazénu, aby se uvolnily svaly; 

chodí plavat, neboť je to jediný sport, který zvládne sám; že berou své dítě na sportovní 

aktivity s sebou; podporují své dítě ve sportování. Rodiče, kteří zvolili variantu 

VELKOU odpověděli, že chodí často plavat a absolvují dlouhé procházky; že ve škole 

jejich dítě chodí na fotbal a atletiku a snimi na kolo a tříkolku. U zbylých dvou 

odpovědí rodiče nic nenapsali. 
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otázka Znáte nějakou organizaci, kiub, kde sportují lidé s tělesným postižením? 
ANO - NE 

Rodiče, kteří znají nějakou organizaci, kde sportují lidé 
sTP 

• ANO 
• NE 

Graf č. 17 - Rodiče, kteří znají nějakou organizaci, kde sportují lidé s TP 

Nějakou organizaci či klub zná 7 rodičů. Žádnou takovou organizaci neznají 4 

rodiče. Ti, kteří odpověděli ano, jmenovali Sportovní klub JÚŠ a Kontakt bB. 

otázka Myslíte, že má sport význam pro život? ANO - NE 

Na tuto otázku všichni jednotně zvolili možnost odpovědi ano. Důvody, které 

uváděli, byly tyto - relaxace, udržování těla v kondici, aktivizace života, zdraví, 

příjemné pocity, posílení, uvolnění, radost, nutnost pohybu. 

otázka Znáte nějaký sport, který mají lidé s tělesným postižením na 
paralympiádě? ANO - NE 

Alespoň jeden sport lidí s tělesným postižením na paralympiádě znalo všech 11 

dotázaných rodičů. Jmenovali sporty jako je plavání, lyžování, atletika, boccia, 

košíková, tenis, floorbal a cyklistika. 
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otázka Díval/a jste se někdy v televizi na paralympiádu? ANO - NE 

Počet rodičů, kteří viděli 
paralympiádu v televizi 

• A N O 
• N E 

Graf č. 18 - Počet rodičů, kteří viděli paralympiádu v televizi 

Z dotázaných se někdy na paralympiádu v televizi dívalo 7 rodičů, nikdy ji ještě 

neviděli 4 rodiče. 

otázka Znáte nějakou sportovní činnost, kterou mohou dělat lidé s tělesným 
postižením? ANO - NE 

Všichni z dotázaných zvolili odpověď ano a vyjmenovali některé z těchto sportů 

-j ízda na kole, plavání, boccia, lyžování, floorbal, lukostřelba, atletika, stolní tenis. 
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otázka Jakými činnostmi trávíte jako rodina volný čas, když jste se svým tělesně 
postiženým dítětem? 

Odpovědi na tuto otázku zněly - plavání, pohyb v leže, krátké procházky, 

návštěva kina, výstavy, televize, netrávíme čas jako rodina, když mám sílu, jdeme na 

tříkolku, na hřiště, doma pak stolní tenis, turistika (i nedostupné terény), divadlo, máme 

málo společného volného času, jezdíme na kole, jezdíme na chatu, poslech hudby, 

sáňkování. Některé odpovědi se shodovaly, proto je uvádím pouze jednou. 

Shoda mezi rodiči a dětmi 
na otázku č. 8 

• A N O 
• N E 

Graf č. 19 - Shoda mezi rodiči a dětmi na otázku č. 8 

Shoda v této otázce mezi rodiči a jejich dětmi byla v 7 případech, ve 4 případech 

se odpovědi zcela rozcházely. 

otázka Jaké překážky má podle Vás vaše tělesně postižené dítě v pohybových 
činnostech? 

Na tuto otázku mi odpověděli všichni dotázaní kromě jednoho. Jejich odpovědi 

cituji z dotazníků: „musí se soustředit jak na pohyb, tak na koordinaci; nemožnost 

pohybu chůzí, pouze lezení; pocit méněcennosti, když nemá výkon srovnatelný 

s ostatními; špatná stabilita, špatná koordinace rukou a nohou; DMO triparéza; úplná 

bezmocnost; potřebuje široké podpůrné zázemí a jemně vyváženou činnost (snadné 

přetížení a epilepsie); špatná stabilita a koordinace; dcera je vozíčkář; nemůže se hýbat, 

je ztuhlá". 
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Na tomto místě bych chtěla poděkovat všem rodičům, kteří byli ochotni nad 

touto otázkou popřemýšlet a stručně definovat problémy, které jejich děti mají. 

otázka Víte o nějakém sportu, který by chtělo dělat vaše tělesně postižené dítě? 
ANO - NE 

Počet rodičů, kteří ví o 
sportu, který by chtělo jejich 

dítě s TP dělat 

• A N O 

• NEVÍM 

• N E Z O D P O V E D E 
LI 

Graf č. 20 - Počet rodičů, kteří ví o sportu, který by chtělo jejich dítě s TP dělat 

Tuto otázku mi nezodpověděli 3 dotázaní. Jeden rodič odpověděl, že neví. 

Zbylých 7 rodičů zvolilo odpověď ano a vyjmenovali sporty, o kterých vědí nebo se 

domnívají, že by jejich tělesně postižené dítě chtělo dělat. 
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Shoda mezi rodiči a dětmi 
na otázku č. 10 

3 

4 

• A N O 
a N E 

Graf č. 20 - Shoda mezi rodiči a dětmi na otázku č. 10 

Shoda mezi rodiči, kteří odpověděli ano, a jejich dětmi byla ve 4 případech. 

Odpovědi se neshodovaly ve 3 případech. 

6.3 Diskuse 
Ve výzkumu prováděném v rámci této diplomové práce bylo prováděno 

zkoumání, které se zaměřovalo na význam pohybu jako součást výchovy a vzdělávání 

dětí s tělesným postižením. Konkrétně mě zajímalo, jaký význam pohybu přisuzují 

samotné děti s tělesným postižením, jaké provozují pohybové aktivity a sporty, jak je 

baví tělesná výchova ve škole, jaké znají organizace či kluby, kde sportují lidé 

s tělesným postižením, jaké sportovní činnosti mohou dělat lidé s tělesným postižením, 

zda se někdy dívali v televizi na paralympiádu a zda znají nějaké sporty z paralympiády. 

Dále jak tráví s rodinou volný čas a zda jejich rodiče dělají nějaký sport, zda by 

dotázané děti chtěly dělat nějaký sport a zda vidí nějaké překážky, které by jim tento či 

jiný sport stěžovaly nebo neumožňovaly dělat. Ve výběrovém souboru mě zajímalo, do 

jaké míry se budou shodovat odpovědi rodičů a jejich dětí na stejné otázky, které byly 

tři, a jak budou na ostatní otázky odpovídat rodiče. 
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Doufala jsem, že důkladným prozkoumáním 44 respondentů v základním 

souboru a 11 respondentů výběrového souboru získám potřebné informace, ze kterých 

budu moci vyvodit určité závěry. 

Předpokládala jsem, že všech 55 respondentů odpoví, že pohyb má význam pro 

život. Toto mé přesvědčení se nepotvrdilo, neboť 6 dětí z dotázaných zvolilo odpověď 

NE a 3 děti nevěděly. 

Dále jsem předpokládala, že ne všichni dotázaní budou dělat nějaký sport, že ne 

všichni respondenti budou znát nějakou sportovní činnost lidí s tělesným postižením, že 

ne všechny dotázané děti bude bavit tělesná výchova, že ne všichni se někdy v televizi 

dívali na paralympiádu, že ne všichni budou znát nějaký sport lidí s tělesným 

postižením na paralympiádě. To vše se mi potvrdilo. 

Dále jsem nepředpokládala, že všechny dotázané děti budou chtít dělat nějaký 

sport a že všichni dotázaní budou schopni popsat překážky při pohybu a při sportu, které 

mají sami či jejich tělesně postižené dítě. Což se mi také potvrdilo. 

Předpokládala jsem, že alespoň 50 % ze všech dotázaných odpoví, že volný čas 

tráví sportem či pohybovými aktivitami, což se mi potvrdilo. 

Z výsledků dotazníkového šetření jsem dospěla k těmto závěrům: 

Zjistila jsem, že převážná většina z dotázaných si myslí, že sport a pohyb má 

význam pro život. Celkem si to myslí 46 z 55 respondentů. 

Bylo také prokázáno, že většina z dotázaných dělá nějaký sport. Celkem to je 43 

z 55 respondentů. 

Dále se potvrdilo, že více jak polovina respondentů umí popsat své překážky 

nebo překážky svého dítěte při pohybu a sportu. Celkem to bylo 30 z 55 respondentů. 

Dále jsem zjistila, že tělesná výchova baví 34 dětí z 44 dotázaných. 

Rovněž z výzkumu plyne, že nějakou organizaci či klub, kde sportují lidé 

s tělesným postižením zná 30 dotázaných z celkového počtu 55 respondentů. 

- 6 7 -



Dále bylo také prokázáno, že na paralympiádu se v televizi někdy dívalo 31 

dotázaných a nějaký sport lidí s tělesným postižením z paralympiády zná 37 z 55 

respondentů. 

Výzkum dále doložil, že nějakou sportovní činnost, kterou mohou provozovat 

lidé s tělesným postižením zná 44 dotázaných z 55 respondentů. 

Dále jsem zjistila, že nějaký sport by chtělo dělat 34 z 44 dotázaných dětí. 

Také z výzkumu vyplývá, že pouze 4 rodiče z 11 dotázaných přikládá sportu a 

pohybu u jejich dítěte s tělesným postižením velký význam. 

Rovněž z výzkumu plyne, že odpovědi rodičů a jejich dětí se ve dvou otázkách 

shodují vždy v 7 případech a v jedné otázce se shodují ve 4 případech. 

Ráda bych na tomto místě využila příležitosti ke sdělení svých osobních dojmů o 

získaných poznatcích. Zjištěné údaje považuji za velmi přínosné a obohacující pro moji 

další praxi. Ještě více než před začátkem tohoto výzkumu si uvědomuji, že pohyb a 

sport má pro děti s tělesným postižením opravdu velký význam. Že jim také přináší 

radost, uspokojení a pocit sebedůvěry. 

Návštěvy u respondentů a osobní kontakt s nimi mi přinesly silný osobní zážitek. 

Velmi mě překvapilo, jak dotázaní žáci ochotně spolupracovali, a tím mi velice v mé 

práci pomohli. Díky jednomu respondentovi jsem objevila nový sport a to tzv. 

dragonboating, kdy lidé s tělesným postižením pod vedením instruktorů jezdí na 

„dračích" lodích. 
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7 Závěr 
Ve své diplomové práci jsem se snažila popsat význam pohybu a sportu pro 

život lidí zdravých a lidí s tělesným postižením. 

Literatura, kterou jsem prostudovala, potvrdila mé přesvědčení o prospěšnosti 

pohybu a sportu pro život člověka a dále mé poznatky prohloubila. Z přečtených zdrojů 

vyplývá, že pohyb je základní tendencí života organismů a že pravidelné pohybové 

činnosti mají léčebně preventivní účinek. Nejvýznamnější potřebou každého dítěte je 

pohyb. Pohyb přispívá k fyzickému zdraví, k udržení kondice a je prostředkem rozvoje 

a výchovy dítěte. Jeho hlavními funkcemi je funkce socializační, antidepresivní, 

psychoregulační a psychorelaxační. Je nástrojem sebedůvěry a sebepotvrzení. Při 

pohybu je nutné rozvíjet všechny pohybové schopnosti, jako je rychlost, obratnost, 

vytrvalost a síla, stejně. Pohyb zlepšuje adaptační schopnost organismu dítěte a působí 

pozitivně na imunitní systém. 

Lidé s tělesným postižením mají stejnou potřebu a touhu po sportu jako zdraví 

lidé. Kromě již zmíněných předností je pohyb u tělesně postižených prevencí v progresu 

invalidity. Slouží k překonání a vyrovnání se s krizovou situací, kdy člověk s tělesným 

postižením hledá cestu z beznaděje, hledá místo v životě a ve společnosti. 

V posledních letech přibyly nové možnosti a došlo k rozvoji sportu zdravotně 

postižených, jak sportů letních a zimních, tak v modifikaci pohybových her a 

sportovních her a také se tělesně postižení začínají více věnovat rekreačním sportům. 

Sport se stal náplní volného času. Mezi nejběžnější sportovní činnosti tělesně 

postižených patří z letních sportů atletika, tenis, cyklistika, plavání, lukostřelba a 

boccia. K zimním sportům se řadí lyžování (monoski) a sladge hokej. Nejhranější 

modifikované sportovní hry jsou basketbal, volejbal, fotbal a florbal. 

Pohybové hry rozvíjejí vlastnosti a morální stránku dětí. Budují v nich kázeň, 

sebeovládání, vyžadují od účastníků vlastní iniciativu a schopnost rozhodování a také 

motivují hráče ke spoluúčasti a vzájemnému prožívání hry. 

U rekreačních pohybových aktivit tělesně postižených musíme předcházet 

přílišné hypotermii a zabránit urinoinfekci a svalové inkoordinaci. 

- 6 9 -



Pohyb a sport nejsou pouze zájmové činnosti, ale jsou také součástí vzdělávání. 

Tělesná výchova na základní škole pro tělesně postižené vychází z pojetí a úkolů tělesné 

výchovy na základní škole. Také úkoly učitele tělesné výchovy se shodují s úkoly 

učitele tělesné výchovy na základní škole, ale navíc vyžadují intenzivnější individuální 

přístup k jednotlivým žákům. Učební osnovy a učební plán vycházejí z rámcového 

vzdělávacího programu základního vzdělávání. Podle něj si základní školy pro tělesně 

postižené vypracovávají vlastní školní vzdělávací plán. Od učitelů to vyžaduje dobrou 

znalost diagnóz jednotlivých žáků. Na základě těchto znalostí a materiálního vybavení 

školy vytvářejí školní vzdělávací plán. 

Pro lidi s tělesným postižením je při pohybu a sportu důležitý strečink a 

posilování. Jde především o hodně namáhané svalové skupiny ramen, paží a dále 

zádové, břišní a prsní svaly. Také je důležité uvolnění krčních svalů a svalů páteře. Při 

strečinku je důležité plynulé protahování a pravidelné a přirozené dýchání. 

Z mého dotazníkového šetření vyplynulo, že pouze 34 dětí z 44 dotázaných baví 

tělesná výchova. Na druhou stranu 36 dětí z 44 dotázaných uvedlo, že dělá nějaký sport 

a podle 35 dětí z 44 dotázaných má sport a pohyb význam pro život. Vzhledem k tomu, 

že obliba tělesné výchovy je menší než obliba různých sportů, vyvstává otázka - Proč 

tomu tak je?, Proč je tělesná výchova u žáků málo oblíbená? I ti žáci, kteří dělají nějaký 

sport, uvedli, že je tělesná výchova nebaví. Tento problém by mohl být předmětem 

dalšího zkoumání. Zjistit, zdaje chyba na straně vyučujícího, nebo zda jsou nevhodně 

koncipovány učební osnovy, nebo nesprávně rozvržené hodiny tělesné výchovy během 

dne. Aby se zvýšila obliba tělesné výchovy u žáků, bych na základě zjištění z mého 

dotazníkového šetření doporučila, aby učitelé při vytváření učebních osnov tělesné 

výchovy více vycházeli z oblíbených pohybových a sportovních her a sportů žáků. Tím, 

že by se tyto pohybové činnosti zařadily do hodin tělesné výchovy, by se obliba tělesné 

výchovy a nadšení v hodinách mohlo zvýšit. 

V mém dotazníkovém šetření se potvrdil v současnosti převažující 

hypokinetický způsob života, neboť pouze 22 dětí z 44 dotázaných a pouze 6 rodičů 

z 11 dotázaných uvedlo, že tráví volný čas pohybovými aktivitami či sportem. Dále na 

to poukazuje skutečnost, že pouze 4 z 11 rodičů přikládají velkou důležitost pohybu 

jejich dětí a že pouze 21 z 44 dětí uvedlo, že jejich rodiče dělají nějaký sport. Tento jev 
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je v současné době problémem celé společnosti, a tudíž je zde zapotřebí větší osvěta ze 

strany veřejně sdělovacích prostředků a ze strany školy. Právě škola by mohla přispět 

k rozvoji společných pohybových aktivit rodičů a jejich dětí vytvářením příležitostí, 

jako jsou různé výlety, soutěže a školy v přírodě, kterých se účastní i rodiče a ne pouze 

učitelé a vychovatelé. 

Povědomí dětí s tělesným postižením a jejich rodičů o sportech, které dělají 

tělesně postižení zájmově nebo na paralympiádě je velmi dobré. Nějaký sport uvedlo 33 

z 44 dětí a rodiče uvedli všichni nějaký sport. Potvrzuje to i sledovanost paralympiády 

v televizi, kdy 7 z 11 rodičů a 24 z 44 dětí se na ni dívá. 

Na tomto místě bych chtěla poděkovat všem rodičům a všem dětem, kteří 

odpověděli na otázku týkající se jejich postižení a překážek a obtíží, které postižení 

doprovázejí. Všichni rodiče tento problém definovali a i 20 z 44 dětí se snažilo ho 

popsat. Nesmírně si toho vážím, neboť mi poodhalili skutečnosti, které je trápí, které 

jim stěžují život. 

Věřím, že jednou ze základních vlastností seriózního badatele je vždy i jistá 

dávka pochybností, a to i o vlastních zjištěních. Kvantitativní výzkum může jít jistě 

ještě hlouběji, ale pro můj výzkum si myslím, že vzorek 55 respondentů je postačující. 

Proto platnost závěrů mé výzkumné zprávy považuji za omezenou, protože závěry se 

vztahují jen na daný vzorek, na kterém byl výzkum realizován. Pro hlubší výzkum by 

bylo užitečné mít větší vzorek respondentů. Pokud bychom vycházeli z tohoto 

dotazníkového šetření, mohli bychom se zaměřit na další otázky, které v těchto 

dotaznících nebyly a které z tohoto šetření vyplynuly jako určitý problém, který bychom 

mohli dále zkoumat. 

Mohly by to být otázky více zaměřené: na tělesnou výchovu, tedy zda je 

důvodem nižší obliby u žáků obsah tělesné výchovy, či způsob výuky daným 

vyučujícím, nebo časové rozvržení tělesné výchovy během dne. V dalších otázkách 

bychom mohli zjišťovat, zda děti umí přesně definovat své postižení a jaké sporty či 

pohybové činnosti by chtěly dělat se svými rodiči. 

Jako největší poznatek si do své pedagogické praxe odnáším, že náplň tělesné 

výchovy je potřeba více upravovat podle zájmů a přání dětí s tělesným postižením, že je 
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důležité, aby učitel tělesné výchovy byl vstřícný a otevřený k novým sportům a 

pohybovým aktivitám, které budou jeho žáky bavit, a tím se pro ně stane tělesná 

výchova zajímavá a budou do těchto hodin rádi docházet. Dále, že většina dětí chce 

dělat nějaký sport, že pohybu a sportu přikládají velký význam, a tudíž je musíme 

v těchto aktivitách podporovat. 

Domnívám se, že jako budoucí speciální pedagožka svým vlastním zájmem o 

tyto aktivity budu příkladem žákům s tělesným postižením a do vědomí se jim tak 

pohyb a sport zapíše jako něco příjemného a pro život prospěšného. 
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10 Přílohy 

Příloha č. 1 - Strečink (Kábele, 1992) 

Obr. 1 7 - 2 0 Protahování trupu 





Obr. 25,26 Protahování lokte 



Příloha č. 2 - dotazníky 

Dotazník pro rodiče žáků s tělesným postižením 

V dotazníku je pro vás připraveno deset otázek. Odpovězte na ně buď a) zakřížkujte 
jednu z následujících možností, nebo b) svoji odpověď napište na volný řádek. 

Otázky: 

1. Děláte nějaký sport? (Nemusí to být závodně, stačí rekreačně.) ANO - NE 
Pokud ano, jaký. 

2. Jakou úlohu přikládáte sportu u vašeho tělesně postiženého dítěte? 
MALOU - STŘEDNÍ -^VELKOU 

Jak se to projevuje ve výchově vašeho dítěte? 
A 

• 

3. Znáte nějakou organizaci, klub, kde sportují lidé s tělesným postižením? ANO yŇE 
Pokud ano, napište název, nebo ji alespoň popište. 

4. Myslíte, že má sport význam pro život?/ANO - NE 
Pokud ano, popište jaký. ' 

5. Znáte nějaký sport, který mají lidé s tělesným postižením na paralympiádě? ANO -
NE 

Pokud ano, napište jaký. 
7 j^^ctfkč" jf^t, 

6. Díval jste se někdy v televizi na paralympiádu^ ANO - NE 

7. Znáte nějakou sportovní činnost, kterou mohou dělat lidé s tělesným postižením? 
ANO - NE 

Pokud ano, zkuste ji popsat. 

8. Jakými činnostmi trávíte jako rodina volný čas, když jste se svým tělesně postiženým 
dítětem? x 

- Ty / / * 

9. Jaké překážky má podle Vás vaše tělesně postižené dítě v pohybových činnostech? 





Dotazník pro žáky s tělesným postižením na ZŠ pro tělesně postižené 

V dotazníku je žákům předloženo jedenáct otázek. Na tyto otázky mají odpovědět buď 
a) na volný řádek napsat svou odpověď, nebo b) křížkem označit jednu z následujících 
možností. 

Otázky: 

1. Děláš nějaký sport? ANO - NE ; 
Pokud si odpověděl ano, napiš o jaký sport jde. 

2. Baví tě tělesná výchova? i^NQÍ- NE 
Pokud si odpověděl ano, napiš, co děláš v TV rád. Pokud si odpověděl ne, napiš proč. 

3. Znáš nějakou organizaci, klub, kde sportují lidé s tělesným postižením?AN(/- NE 
Pokud si odpověděl ano, napiš název organizace, nebo ji alespoň popiš. 

4. Myslíš, že má sport význam pro život?lANQ'- NE 
Pokud si odpověděl ano, napiš proč. 

^Znáš nějaký sport, který mají lidé s tělesným postižením na paralympiádě? ANO 
(NE 
^ Pokud ano, napiš jaký. 

6. Díval si se někdy v televizi na paralympiádi^ ANO - NE 



7. Znáš nějakou sportovní činnost, kterou mohou dělat lidé s tělesným postižením? 
•ANO1- NE 
Pokud ano, zkus ji popsat. 

V / 

8. Jaké činnosti děláte s rodinou ve volném čase? 


