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I. Úvod
několikaleté

Po

sluchově

práci se

postiženými lidmi jsem si

problémem jejich života v majoritní slyšící

společnosti

je

uvědomila,

největším

že

nevhodně

zvolený typ

komunikace používané při jejich výchově a vzdělávání.
Dovoluji si tvrdit, že

zmiňovaný

očekáváme

školství. Zde

jazykový problém je velmi bolestivý

kvalifikovaný přístup

předávat žákům vyučovanou

pedagogů

právě hlavně

k žákům- ale jak mohou

ve

učitelé

látku, když si s nimi nerozumějí? A to i přesto, že již od roku

1998 platí Zákon o znakové řeči.
Bohužel je také

skutečností,

školství k méně

důležitým. Může

že

předmět,

jakým je

tělesná

výchova,

patří

ve speciálním

se zdát, že tyto hodiny mohou být vedeny kýmkoli.

Pouze se zde běhá ·či hází, zkrátka sportuje, a to není nic složitého. Avšak sluchově
postižení žáci v těchto hodinách též komunikují. Z toho vyplývá, že do hodin
výchovy proniknou problémy komunikace mezi slyšícím
žákem a mezi žáky navzájem. A
vyučujícím tělesné

stejně

učitelem

sluchově

a

tělesné

postiženým

tak je, v případě kvalitní komunikace mezi

výchovy a jeho žáky, možné v poměrně neformálním

sportovního areálu ledacos vést jinak, lépe, nebo dokonce napravit

některá

prostředí

bolavá místa

v oblasti výchovy.
Sport a pohyb
jedinců

vůbec

hraje

důležitou

vrstevníků.

zdravé populaci

roli v procesu vyrovnávání se
Je

neméně důležitý při

postiženého od problému, který ho trápí, a
Již od
Pro

dětství

se

uskutečnění

vytvářejí

zařazení

se do

zdravotně

postižených

odreagování se

společnosti

zdravotně

v rámci socializace.

pohybové návyky, které jsou základem pro další období života.

kvalitního pohybu a pro motivaci k pohybu jako takového, jsou nutné

vyhovující podmínky pro jeho zajištění.
Ve své práci jsem se

zaměřila

na zmapování situace v oblasti sportovních aktivit neslyšící

mládeže v České republice na základních a středních školách pro sluchově postižené,
neboť

sport je nedílnou

součástí

komunity neslyšících a v jejich

kultuře

má své místo.

Konkrétní aktivitou, kterou se pak ve své práci zabývám, je basketbal. Vzhledem k tomu,
že

český

basketbal

sluchově

postižených nefiguruje na republikové, evropské

či světové

úrovni, považuji za dilležité, zamyslet se nad současnými podmínkami hraní basketbalu.
Basketbal má obrovský význam ve
ukázněnosti,

výchově

ke smyslu pro kolektiv, sebekontrole a

rozvíjí iniciativu, samostatné rozhodování a zodpovědné

plnění úkolů

ve hře.

Má velký vliv na rozvoj pohybových vlastností, zejména rychlosti, vytrvalosti a obratnosti.
9

Hra je velmi náročná na inteligenci hráčů, jejich tvořivé komunikační schopnosti a rychlou
reakci. Snad proto si největší oblibu všude na světě získala mezi studenty.
Dle mého názoru se touto skupinou sluchově postižených lidí zabývalo
Chtěla

velmi malá skupina lidí.

zkušenostmi získaných od učitelů či

bych proto

přispět

trenérů, kteří

pracují se

dobu. To, že se velmi málo ví o sportu

sluchově

či

zabývá prozatím

svými poznatky a
sluchově

některými

postiženými již delší

postižených je dáno

pravděpodobně

že tito sportovci nemají tak velká omezení a mohou se zapojit do všech

odvětví

tím,

sportu, na

rozdíl od účastníků paralympiád.
Hlavním

důvodem

ke zpracování tohoto tématu byl

můj

osobní zájem získat informace o

stavu a podmínkách ve školách a využít tato fakta pro vlastní profesionální

činnost.

Jako

bývalá aktivní hráčka basketbalu samozřejmě naprosto nepochybuji o tom, jak všestranný a
užitečný

sport to je, a proto bych ráda o tom

přesvědčila

i neslyšící mladé lidi, s nimiž

uvažuji o založení reprezentačního basketbalového družstva.
Pomohli bychom tak nejen
sportovní a obecně
hráči

volnočasové

mohli znamenat

vzdělávání dítěte,

těm

určitý

kolem

bez sluchové vady-

hráčům, kteří

by získali možnost

aktivity, ale také mnoha dalším neslyšícím, pro něž by tito

pozitivní

něhož

dospělý

konkrétním neslyšícím

identifikační

a ostatních neslyšících

neslyšící

člověk

vzor, tolik
dětí

potřebný při výchově

a

se pohybují téměř samí dospělí

s určitými možnostmi

vzdělávání,

aktivity a

seberealizace je pro neslyšící dítě při jeho osobnostním vývoji pravým pokladem.
Hlavní problém v rozhodování
V závěrečné

části

v basketbalu

sluchově

např.

v basketbalovém utkání je akustický signál.

diplomové práce uvádím návrh vizuálního

zařízení

pro rozhodování

postižených, který vznikl po diskusi v oddělení basketbalu Katedry

sportovních her UK FfVS.
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II. Teoretická

část

Sluchové postižení

1.

Obecný pojem "sluchové postižení'' skrývá mnoho
jejich

stupňů, přičemž

případě

různorodých typů

jejich projevy jsou velmi rozmanité. Proto

sluchových poruch a
nemůžeme

v žádném

nahlížet na lidi se sluchovým postižením jako na homogenní skupinu. Musíme

k nim přistupovat individuálně dle typu či

stupně jejich

sluchového postižení.

1.1. Klasifikace sluchového postižení
V naší

literatuře

je

uváděna

klasifikace sluchových poruch z hlediska ztráty v dB a

frekvence v oblastech 500, 1000 a 2000 Hz tak, jak stanovila

Světová

zdravotnická

organizace (WHO) z roku 1980. Hrubý (1998) uvádí tuto klasifikaci:
O dB - 25 dB normální sluch;

26 dB - 40 dB lehká nedoslýchavost;
41 dB - 55 dB

střední

56 dB - 70 dB

středně těžké

71 dB - 90 dB

těžké

nedoslýchavost;
poškození sluchu;

poškození sluchu;

91 dB - více dB velmi závažné poškození sluchu.

1.2. Charakteristika jednotlivých sluchových poruch
Pro

potřeby

této práce budu pracovat s definicemi

stupňů

sluchového postižení podle

Janotové (in Petříčková, 2001, str. 12), které jsou nejblíže klasifikaci WHO.
Lehká nedoslýchavost - (sluchová ztráta 20 - 40 dB)

člověk

vzdálenosti, neslyší za nevhodných sluchových podmínek

(např. hlučné prostředí,

nápadnější komunikační
nejčastěji

Střední

potíže,

řeč

nerozumí

řeči

z větší
nemá

je srozumitelná, vyskytují se jen vady výslovnosti,

sykavek.

nedoslýchavost - (sluchová ztráta 40 - 70 dB) osoba slyší hlasitou

vzdálenosti do 3

metrů.

Za akusticky výhodných podmínek jí sluchadlo

řeč

ze

umožňuje běžnou

komunikaci. Při ztížených podmínkách, např. hluku, rozumění řeči selhává. Řeč je
srozumitelná, výslovnost často narušená.
Středně těžká

nedoslýchavost - (sluchová ztráta mezi 56 - 70 dB)

Člověk špatně rozumí, až nerozumí hlasité řeči ze vzdálenosti delší než 1 metr.

ll

Těžká

nedoslýchavost • (sluchová ztráta se pohybuje od 71 do 90 dB)

člověk

zcela

nerozumí zesílené řeči z krátké vzdálenosti (menší než 1 metr)
Zbytky sluchu- (sluchová ztráta
podněty,

větší

než 91 dB)

člověk

vnímá jen velmi silné zvukové

které nestačí k vnímání mluvené řeči

Hluchota • úplná ztráta sluchu

a. postlingvální hluchota - ke
(2. - 4. rok

věku),

ztrátě

sluchu došlo po

částečném

rozvoji

řeči

jedinec má menší problémy s osvojováním mluveného

jazyka a s chápáním psaného textu

b. prelingvální hluchota - k ohluchnutí došlo
pokud se

dítě

před

rozvinutím

řeči

nebo

již narodilo neslyšící, má výrazné problémy s osvojováním

mluveného jazyka a s chápáním psaného textu
Ohluchlost - úplná ztráta sluchu během života

"Ovšem sluch nemusí být vždy postižen jen ve smyslu snížení či ztráty sluchového vnímání.
Objevují se poruchy jako: přecitlivělost na zvuky a okolí- hyperacusis,

neadekvátně

vnímání vlastního hlasu - autoacusis, rozdílné vnímání tónů - diplacusis

či

hlasité

vnímání zvuku,

které ve skutečnosti neexistují- tinnitus auditum (ušní šelesty)" (Strnadová, 1998, str. 33).

1.3. Neslyšící
Podle

Světové

největším

zesílením neslyší zvuk" (Hrubý, 1997, str. 35).

z lékařského
sociální

zdravotnické organizace WHO je neslyšícím takový jedinec, "který ani s

přístupu,

zařazení

ze sociálního hlediska je však

Tato definice vychází

nedostatečná, neboť

z ní nevyplývá

neslyšícího jedince. Tato definice také nepostihuje dobu, kdy ke

ztrátě

došlo. Doba ztráty sluchu ovlivňuje zásadně sociální zařazení jedince, druh jeho fyzických,
psychických a sociálních potřeb.

1.3.1 Rozlišení Neslyšící a neslyšící
On totiž není neslyšící jako Neslyšící. Neslyšící s malým "n" je prostě
objektivního audiogramu vykazuje všechny
který neslyší
s kompenzační

vůbec,

nebo pouze

pomůckou

příznaky určité

určitým

omezeným

člověk,

který podle

sluchové ztráty. Je to
způsobem,

ať

přirozeně

- tzv. neslyšící podle medicínského hlediska.

k hluchotě, který toto hledisko

upřednostňuje,

člověk,
či

Přístup

se snaží o to, aby se neslyšící "vyrovnali"

slyšící populaci. Řeší to tak, že se jim snaží napravit sluch tím, že jim lékaři nabídnou
sluchadla, kochleární implantáty atd.
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Neslyšící s velkým "N" je potom takzvaný neslyšící podle kulturní definice, což v praxi
znamená, že jím může být člověk, jehož sluchová ztráta není zdaleka tak markantní.
se tento

člověk

uznává jako

cítí být

příslušníkem

přirozený způsob

Neslyšících. V tomto

případě

mluvit a odezírat, nýbrž aby
(český

komunity Neslyšících. Tento

- lingvistický,

Neslyšících jejich znakový jazyk, respektuje kulturu
člověk.

je Neslyšící brán jako
uměl

znakový jazyk, psaná

přístup

Přesto

dorozuměl

myslet a

čeština)

Cílem není, aby

dotyčný uměl

se. Centrem pozornosti je JAZYK

- KOMUNIKACE - KULTURA. Jde tedy o

respektování Neslyšících jako kulturní a jazykové menšiny.

1.4. Minorita neslyšících
Minoritou se stává
značné

která

určitá

míry odlišné od

vytváří

je však

skupina

jedinců,

která

společnosti většinové,

vlastní kulturu, používá vlastní

vytváří

jejíž je však

způsob

podřízenou součástí většinové společnosti,

existenci. Zájmy minoritní skupiny a většinové

normy, hodnoty a postoje do
součástí.

Je skupinou jedinců,

komunikace, vlastní jazyk.
značné

která do

společnosti

Současně

ovlivňuje

míry

její

jsou často v rozporu. Minoritní

skupina je zpravidla nuéena hájit své kulturní hodnoty, prosazovat svá práva.
Sirovátka (2002) uvádí, že minority jsou skupiny, jejichž
oproti

členům většinové

příslušníci

populace a zpravidla je jim upíráno

nějaké

jsou v nevýhodě

právo. Mají

určitý

pocit solidarity či sounáležitosti. Často se považují za vyčleněné z většinové společnosti a
stávají se terčem předsudků a diskriminace ze strany majority.
Menšina však poskytuje svým

členům

zázemí,

přináší naplnění

jejich psychických,

sociálních i kulturních potřeb.
Sociální skupina neslyšících svou charakteristikou také odpovídá charakteristice minority.
Vytváří

vlastní hodnoty, normy, kulturu, používá vlastní jazyk odlišný od jazyka většinové

společnosti,

na jejímž území žije. Neslyšící jedinci jsou však, na rozdíl od

národnostních minorit,

současně členy většinové společnosti,

a to jak

členů

úředně,

ale také

měnit

postoje a

svým púvodem.
Také v české

společnosti

se snaží neslyšící stále více prosazovat svá práva,

přístupy většinové společnosti.

Skupina neslyšících

začíná

Neslyšící si stále více

usilovat také v české

uvědomují

hodnoty vlastní kultury.

většinové společnosti

minorita s velkým N. Uznání minority Neslyšících má vést k novému

o uznání jako

přístupu většinové

společnosti k neslyšícím. Členové minority Neslyšících odmítají být nahlíženi jako
zdravotně

postižení,

kteří

jsou "chudáci" a

potřebují
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pomoc, ale jako plnoprávní

členové

společnosti, kteří

se odlišují specifickými komunikačními potřebami. "Neslyšící vnímá svět

kolem sebe rozdílným
slyšící lidé stále

způsobem, subjektivně

říkají,

se necítí být ochuzen. Vadí mu ale, že mu

že je chudák. Stává se "chudákem"

právě

jen v důsledku

nevhodných postojů a chování slyšících lidí" (Strnadová, 1998, str. 26).

Minorita Neslyšících usiluje o pevnou pozici ve

většinové společnosti

ztrátě

budoucí existence. Bojuje proti možnému ohrožení svých hodnot,

Jedním z pociťovaných ohrožení je prosazování kochleárních implantací
postižených

dětí

a snaha o jejich

začlenění

kochleámí implantaci rozhodují dospělí,

do

byť

vnitřně

vyrovnat se svou hluchotou,

většinové společnosti.

svých

lékaři

" ... za

největší neštěstí( ... )

vytvořit

své

členů.

sluchově

i

děti

i s tím nejlepším úmyslem. A to se

neslyšícím nelíbí. To, že neslyší, nepovažují za
dokázali

zajištění

a

a jejich

dospělým

Jsou hrdina to, že se

si vlastní jazyk (znakový) a dokonce i

vlastní kulturu" (Strnadová, 1995, str. 15).

Minorita Neslyšících není v České republice doposud uznána oficiálně za minoritu. O její
existenci je

veřejnost

málo informována. Více se zatím dovídají o

minoritě

Neslyšících

skupiny zabývající se problematikou sluchového postižení a jiné sociální skupiny sluchově
postižených, které zaujímají k
V naší

společnosti

Neslyšících

minoritě

Neslyšících různé postoje.

je používání Neslyšících s velkým "N" pro jazykově kulturní menšinu

poněkud

novým jevem a jeho používání není nijak ustálené. V amerických

publikacích však najdeme striktní rozdělování Deaf/deaf podle pravidel, které jsem uvedla
výše. Já

osobně

předešla

komplikacím v terminologii, je v této práci používán termín "neslyšící" (tedy

nahlížím na neslyšící jako na jazykovou a kulturní menšinu, ale abych

s malým "n") ve všech kontextech.

2.

Komunikace neslyšících osob

V této kapitole se budu snažit mimo jiné postihnout komunikaci neslyšících, která nám,
slyšícím,

připadá

zvláštní, jiná, svým

způsobem

zajímavá, atraktivní.

vybrané problémy komunikace interkulturní a intrakultumí. Dovolím si

Zaměřím

se na

ozřejmit některé

pojmy, které jsem načerpala z podkladu přednášek Macurové (2001) pro obor CNES na FF
UK v Praze- Struktura a fungování českého znakového jazyka.
Specifičnost komunikační potřeby

neslyšících

spočívá

v potřebě nalézt jiný

způsob

vnímání a předávání informace, než jaký využívají slyšící jedinci.

Nedostatečná či

činnost

sluchem a v souvislosti

sluchového orgánu uzavírá možnost vnímat mluvenou

s tím rozvíjet

artikulační činnost

kromě nečinnosti

mluvidel na

základě

sluchové kontroly.

sluchového orgánu ostatní funkce, jako
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řeč

tvoření

nulová

Přestože

jsou

hlásek a nervové

zpracování informací,
uzavřena

potencionálně

zachovány, bez sluchové kontroly je ztížena až

možnost rozvíjení těchto funkcí audio-orální cestou. U

neslyšících

jedinců zvlášť,

audio-orální,

a

tou

tak vzniká specifická
Je

potřeba

postižených, a u

komunikovat jinou cestou než

manuálně-vizuální,

cesta

sluchově

tedy

jazyk

znakový.

2.1. Znaková řeč
Jazykový stav v České republice vystihuje zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči.
řeč

Znaková

je zde chápána jako

nadřazený

termín pro dva odlišné termíny,

český

znakový jazyk a znakovanou češtinu. Macurová (2001) konstatuje, že samotný "termín"

znaková

řeč

zmíněných

obsahově

má charakter spíše pracovní,

dvou termínu.

Před přijetím

neprobádanou komunikaci neslyšících
1988). Termín "znaková

řeč"

prázdný, odkazující na významy

zákona však tento termín

všeobecně

(srov.

přijetí

se proto i po

např.

označoval

Slovník znakové
hojně

tohoto zákona

lingvisticky
řeči

z roku

používá jako

"významové" pojmenování komunikace neslyšících lidí (i Neslyšících) stále v domnění, že
se nejedná o plnohodnotný jazyk. A tak je tímto "termínem"

označován

i

český

znakový

jazyk většinou lidí ve společnosti, ale i odborníky z oblastí, které úzce souvisí s neslyšícími
lidmi

(tlumočení,

zdravotnictví, státní správa, školství, samosprávní celky,

např.

krajské a

obecní úřady, v odborné literatuře apod.).
Užívání tohoto "termínu je
prelingválně

neslyšících

dětí

obzvlášť zavádějící při

ve školách pro

sluchově

prezentaci

způsobu vzdělávání

postižené, kde velmi

často

znamená

pouze znakovanou češtinu.

2.2. Znakový jazyk
Co je znakový jazyk? A jak je (nebo by mohl být) tento jazyk chápán? Na obě otázky
můžeme

najít snadnou

v lingvistice. Na
přirozený

odpověď

základě výzkumů

ve

vědě,

posledních

zabývající se jazykem a komunikací,

třiceti

let je znakový jazyk vymezován jako

jazyk neslyšících, jazyk s vlastním slovníkem a gramatikou (neodvozenými

zjazyka mluveného). Znakové jazyky jsou jazyky nevokální (neopírají se o zvuk) a od
mluvených

jazyků

se liší zpúsobem své existence: jsou to jazyky vnímané zrakem (ne

sluchem), jsou to jazyky založené na tvarech, pozicích a pohybu (ne na zvuku). Jinak:
Znakové jazyky jsou

vizuálně

motorické (Macurová, 2001, str. 69- 72).
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Znakový jazyk
přirozené

systém

symbolů

splňuje

a pravidel· jejich užívání,

potřeby

jazyky. Vznikl ze specifické

Znakový jazyk
jazyků

tvoří

stejně

vzájemné komunikace neslyšících.

všechna kritéria plnohodnotného jazyka. Od ostatních

se odlišuje pouze jiným médiem

přenosu

jako jiné

přirozených

informací, jímž je médium

manuálně

vizuální. Znakový jazyk tak využívá k vnímání informací zraku a k produkci informací
rukou. Tato základní vlastnost znakového jazyka je pro slyšící jedince těžko pochopitelná a
tvoří překážku

na

cestě

k pochopení odlišného vnímání a uchopení

většinové společnosti.

postiženými uživateli znakového jazyka ze strany slyšící
orální jazyky využívají

manuálně-vizuálního

světa sluchově

Audio-

média také, a to k přenosu neverbálních

složek jazykového projevu. ,,Neverbální komunikace zahrnuje širokou oblast toho, co
signalizujme beze slov
komunikujeme

či

gesty,

spolu se slovy jako doprovod slovní komunikace.
těla,

postoji

výrazy

tváře,

Neverbálně

očí,

pohledy

tělesným

kontaktem ... "(Vybíral, 2000, str. 64).

Tyto neverbální složky

výrazně

modifikují informaci, nemohou být od ní

odděleny.

Neverbální složky jazykového projevu však nenesou hlavní nacionální, tedy pojmové,
významy sdělované informace. Slyšící členové

většinové společnosti, kteří

mají zkušenosti

pouze s jazyky audio-orálními, mohou podléhat ve svých úsudcích generalizaci a
považovat

obecně manuálně-vizuální

médium za médium

složek jazykového projevu. Dodnes se objevuje
neverbálního. To je
problematice

sluchově

označení

chybné a

označení

svědčí

postižených jedinců, pro které

o

přenosu

pouze neverbálních

znakového jazyka jako jazyka

nedostatečné

představuje

informovanosti o

znakový jazyk nezbytný

nástroj bezproblémové a plnohodnotné komunikace.

2.3. Gestuno
Je to nadnárodní, internacionální znakový jazyk určený zejména pro
textů. Uplatňuje

čeština

Vedle znakového jazyka existuje také znakovaná

český

oficiálních

se jen v několika zemích a dosud jen velmi úzkou skupinou profesionálů.

2.4. Znakovaná

komunikační

tlumočení

čeština,

uměle

vytvořený

systém, ve kterém se prolínají dva zcela odlišné jazyky, a to audio-orální

jazyk a

vizuálně-manuální

znakový jazyk. Uživatel znakované
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češtiny

artikuluje

orálně

českého

slova

odpovídající znaky

ať

jazyka,

už s hlasem nebo

převážně převzaté

základě

intuice,

převedení

někdy

do

češtiny,

vyjádření

ať

už v

uměle vytvářeny

jsou

češtině či

často neumělá převedení

ekvivalenty nové na

tvoření

nových jazykových

ve znakovém jazyce. Takovými
vyjádření předložek

vzniklými znakovými ekvivalenty jsou znaky pro
jazyka, ale také kalky,

manuálně

jevu ve znakovém jazyce bez

bez respektování systémových pravidel

jednotek v daném jazyce,

ukazuje

z českého znakového jazyka. Kde odpovídající

ekvivalenty chybí, také z důvodu specifického
možnosti snadného

bezhlasně, současně

nově

a spojek z českého

morfologicky rozdělených

českých

slov do

znaků.
češtiny

Ke vzniku znakované
většinu

který po

uznáván jako

vedla snaha o

a plnohodnotný jazyk.

k učení se a užívání pouze mluveného
většinové společnosti,

Sluchově

většinového

postižených

především prelingválně

znakový jazyk jediný možný

způsob

sluchově

postiženými. Tím

neslyšící, pro které vždy

představoval

plnohodnotné a bezproblémové komunikace a kteří si
přes

potlačování

soustavné

se

znakový jazyk nikdy vymítit. V komunikaci s prelingválně neslyšícími odmítali
"méněcenný"

slyšící pedagogové používat

znakový jazyk,

současně

s prelingválně neslyšícími vyžadovala zejména v procesu výchovy a

nás

nebyl

jazyka, a to nejen v komunikaci s členy

jej udržovali i v nepříznivých dobách. Proto také i

přenosu

jedinců

postižení jedinci byli vedeni

ale také ve vzájemné komunikaci mezi

byli velmi poškozováni

nepodařilo

a užívání znakového jazyka,

vzdělávání sluchově

historie výchovy a

přirozený

potlačení

však komunikace
vzdělávání

využití

informací manuálně-vizuálního média. " Vzhledem k tomu, že znakový jazyk byl u

oficiálně

a systematicky potlačován, nebyl

nedorozumívala s

rodiči,

vyučován

na školách a

většina dětí

je naopak obdivuhodné, že dosud existuje. Neslyšící

jej

přesto,

funkčnosti

a životaschopnosti" (Strnadová, 1998, str. 133). Slyšící pedagogové tak

usilovali o

byly trestány. To je

vytvoření manuálně-vizuální
češtiny.

veškerá gramatická pravidla

formy

zároveň

děti

používaly i

že za

něj

se takto

českého

i dukazem jeho

potřebnosti,

jazyka, která by respektovala

Tohoto cíle však znakovaná

čeština

dosud

plně

nedosáhla.
Znakovaná
Zvláště

čeština

má

přes

svou jazykovou nedokonalost své

nedoslýchaví a postlingválně ohluchlí jedinci

slyšícími jedinci znakovanou
mluvený

český

češtinu.

uplatnění

často upřednostňují

Jejich prvním jazykem je ve

jazyk, proto je snazší se

naučit

češtinu.
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jako druhé

češtině

v komunikaci.

v komunikaci se
většině případů

bližší znakovanou

Ve své

přirozené

češtinu převážně

komunikaci neslyšící jedinci znakovanou

odmítají,

upřednostňují vlastní přirozený jazyk znakový. Často také uvádějí, že znakované češtině

nerozumí. Je to proto, že

nerozumějí části

češtiny

znakované

odrážející systém

jazyka, který si neměli možnost osvojit přirozenou cestou, je pro
použití znakované

češtiny

je nutno

současně

člověku

být nesrozumitelné. Neslyšícímu

ně

jazykem cizím "

vyslovovat slova, protože

s malou znalostí

českého

sdělení

Při

by mohlo

češtiny může dělat

problém

takto zakódované sdělení správně pochopit" (Strnadová, 1998, str. 150).

Problémem ve

společné

existenci znakového jazyka a znakované
Právě

informovanost o obou jazykových systémech. "

je malá

v tom, že mnoho lidí neví, jaký je

češtinou,

rozdíl mezi znakovým jazykem a znakovanou

češtiny

je

největší

problém. Z této

neznalosti V)plývá, že lidé potom prosazují pro komunikaci slyšících s neslyšícími
znakovanou
čeština,

češtinu.

To je ovšem velký problém, protože pro neslyšící j e znakovaná

tj. mluvený projev

mateřskýmjazykem"

převedený

(Strnadová,

něčím

do znakU

Vysuček,

cizím.

Něčím,

co není jejich

1999, str. 89).

Mnozí sluchově postižení, ale také slyšící jedinci

věnující

se ve své profesi problematice

sluchového postižení, neznají rozdíly mezi znakovým jazykem a znakovanou
oba jazykové kódy

směšují.

která také bude eliminovat

češtinou

a

Je nutné, aby byla zvýšena informovanost v tomto ohledu,
předsudky

týkající se obou jazykových

systémů

a jejich

uživatelů.

2.5. Interkulturní komunikace
Jednou z možností komunikace mezi neslyšícími a slyšícími lidmi, tzv. interkulturní
komunikace neslyšících, je odezírání. Jde

neslyšící

člověk

potřebných

o jednosměrnou komunikaci, kdy je

odkázán na své schopnosti ve sledování mluvy zrakem a ani

při

dodržení

podmínek není zaručena správnost porozumění.

Nesnadnost odezírání se skrývá ve
vnějších

především

Především

podmínkách.

vnitřních

by

i

měl

vnějších

můžeme dorozumět jen

že se chystáme

tehdy, když na nás

hovořit,

dobře

aby se na nás mohl

zrakový kontakt. K tomu je

potřeba

dobré

člověk

slyšící

s člověkem, který z jeho úst odezírá. Strnadová

vysvětluje,

vidí.

včas

udržovat zrakový kontakt
že s neslyšícím

Nejdříve jej

člověkem

se

však musíme upozornit,

podívat. Musíme navázat a udržovat

osvětlení,
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podmínkách. Nejprve pojednám o

stát k odezírajícímu

člověku tváří

v tvář a zvolit

přiměřené

řeči.

tempo

zraku odezírající osoby, vzdálenost
člověka,

K vnějším podmínkám odezírání se dále

při

řadí:

stav

odezírání, téma rozhovoru, znalost zpusobu mluvy

neverbální komunikace, kinémy (mluvní obrazy úst) lišící se od sebe pouze
tvořeny

zvukem, existují také souhlásky, které nejsou

částí

pomocí viditelných

mluvidel,

takže se při jejich zvuku neprojeví výrazný pohyb rtů ani při velmi pečlivé artikulaci.
Jak neslyšící upíná svou pozornost k mluvícím
psychické rozpoložení příjemce
schopností odezírat? To vše

sdělení

ústům člověka?

na průběh odezírání? Jak souvisí znalost jazyka se

můžeme řadit

k vnitřním podmínkám pro

Možná proto Strnadová odezírání charakterizuje tak, že v
uhodnout, co nám chce druhý
úspěšnost

člověk sdělit.

Zásadní

podstatě

vnitřní

odezírání, je znalost jazyka, ve kterém neslyšící
potřebné

kompetenci

Jaký vliv má momentální

úspěšné

odezírání.

při

odezírání

podmínkou, která

zajišťuje

musíme

člověk

odezírá. Kjazykové

pro odezírání. Nejde však jen o znalost slov, ale také o znalost

zákonitostí jazyka, tj. o vnímání a pochopení fonologické, gramatické a syntaktické
struktury jazyka. Dalo by se

říci,

že

sluchově

postižený může teoreticky odezírat přibližně

tak, jak ovládá jazyk, jímž komunikace probíhá. To souvisí i s kompetencí
neslyšícího

člověka

v psané

češtině.

vlohy. K tomu Strnadová uvádí:
vlohy, než průměrný slyšící
úspěšně

Mezi

vnitřní

"Průměrný

člověk.

podmínky odezírání se

prelingválně

řadí

i vrozené

neslyšící člověk nemá k odezírání o nic

Jen asi 23% celkové populace je schopno

zvládnout odezírání"(Hádej, co

říkám,

aneb Odezírání je nejisté

umění,

větší

skutečně

1998, str.

162).
Výše uvedený

výčet

podmínek pro

zajištění

snadného odezírání nemá

čtenáře

odradit od

toho, aby touto formou s hluchým člověkem komunikoval! Cílem je upozornit na to, že by
si slyšící lidé

měli uvědomovat (přinejmenším

hluchý

člověk

člověk

vnímající mluvenou

v důsledku

z úst

maří

mluvčího vůbec

výsledný

řeč

co

základní)

odezřít. Rovněž

komunikační

normy, aby

měli

uvědomit,

že se

záměnám,

které

by si

zrakem nevyhne mnoha

komunikační záměr.

"Proto

lidé

omylům

a

při důležitých

měl

jednáních nelze

spoléhat na pouhé odezírání" (Strnadová 1998, s. 163).

Jeden z dalších možných dorozumívacích
interkultumě

systémů,

který používají neslyšící intra- i

je prstová abeceda. Neslyšící pomocí ní artikulují neznámá slova. Je

buď

jedno- nebo obouruční.

Psaná forma

českého

jazyka - se

může provádět několika způsoby,

lze psát na

podložku, (papír, tabuli. .. ), nebo "do vzduchu" prstovou abecedou. Slyšící lidé si
uvědomují,

dobře

že neslyšící lidé mohou psaný text dobře vnímat na rozdíl od mluvení. Slyšící

lidé si však dále

neuvědomují,

že psaná

čeština

19

neslyšících lidí

může

být jiná než ta

jejich. V jejich očekávání se vůbec neodrazí skutečnost, že psaní a čtení neslyšících lidí se
bude

pravděpodobně

podobat psaní a

čtení

slyšících lidí

(cizinců), kteří

se

češtinu učí

jako cizí jazyk.
Mluvená forma českého jazyka se u neslyšících projevuje vyslovováním a odezíráním.

2.5.1

Tlumočník

v komunikaci sluchově postižených

Co vše profesionální tlumočník musí vědět, než
pro každého profesionálního

tlumočníka

začne tlumočit?

je znalost

schopnost tlumočníka pravidla kodexu prakticky
jako profesi, zahrnuje

představy tlumočníků,

Základním předpokladem

tlumočnického

naplňovat.

etického kodexu a

Tento kodex chrání tlumočení

neslyšících i slyšících lidí.

Zároveň

kodex

seznamuje potenciální klienty s profesí tlumočení neslyšícím a formuje jejich očekávání od
tlumočníků (popř. účastníků

komunikace). Neslyšící lidé, slyšící lidé, ale i

tlumočníci

si

tak vytvářejí společné zázemí pro porozumění - naplnění dialogu.

2.6. Intrakulturní komunikace neslyšících
Intrakulturní komunikací rozumíme komunikaci
komunikační

komunikace neslyšících vyžaduje stálý

oční

věcech.

Průběh

průběh komunikační

situace

Na rozdíl od komunikace slyšících,

kontakt.. už proto, že

komunikační

kanál je

motorický. Odhlížení v době trvání promluvy je považováno za neslušnost. Také

výzva ke komunikaci se liší. Na slyšícího mohu

křiknout,

Neslyšícího však o pozornost požádám dotykem na
neslyšícího

osobně

dotknout, požádám, aby to

upozorním poklepáním na
upoutání pozornosti
skupině

komunity neslyšících.

situace neslyšících je de facto stejný jako

slyšících. V podstatě se liší pouze v několika

vizuálně

uvnitř

neslyšících

stůl

aniž bych se na

předloktí či

udělal někdo

např. před přednáškou,
určuje podobně

je blikáním

popřípadě

na sebe

Osvědčené, zvláště

světlem. Pořadí mluvčích

jako mezi slyšícími. Tam platí, kdo má

ten se prosadí. U neslyšících záleží na výraznosti

dívala.

rameno. Nemohu-li se

místo mne,

nebo zadupáním na podlahu.

něj

upozorňování

silnější

pro

se ve
hlas,

na sebe. V kultivovaném

debatním kroužku záleží na pořadí, v jakém se neslyšící přihlásí o slovo.
"Nezávžsle na kulturních tradicích, zvycích a konvencích
společností
často

neslyšících lidí

vytvářeny

vnímáno jako "divné",

přirozené, účelné a

vytvořenými

slyšícími lidmi, jsou

jejích vlastní konvence. To, co bývá slyšícími lidmi

"nezdvořilé" či

nutné.
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dokonce

nepříjemné,

je

při ztrátě

sluchu

Rozdílné neverbální chování je jedním z atributů odlišné kultury neslyšící populace.
Neinformovaný jedinec, který neslyšící osobu sleduje a posuzuje její projevy z hlediska své
vlastní kultury, ji

často milně

interpretuje.

jako neverbální, bývají pro neslyšícího

Některé

člověka

projevy, které jsou pro slyšící lidi vžité

nedílnou

součástí

verbálního

sdělování

(Hádej, co říkám, aneb Odezírání je nejisté umění, 1998, str. 63).

Neslyšícím při komunikaci velmi vadí:
- pokud se někdo dotýká jejich hlavy,
- pokud někdo

surově

" poklepává" na jejich záda,

- pokud jsou doteky k upoutání pozornosti velmi jemné,
- pokud sedící upoutává pozornost stojícího poklepem na jeho nohu,
- pokud slyšící stojí ve směru, odkud přichází světlo,
- pokud chytáme neslyšícímu ruku/ruce v době, kdy s někým komunikuje, a tím
znemožňujeme jeho

komunikaci

- pokud při komunikaci s neslyšícím přerušíme oční kontakt,
- pokud jsme v hovoru s neslyšícím a

přitom dělíme

svou pozornost mezi neslyšícího

partnera a okolní zvuky ať z prostředí, nebo z rozhovorů okolních slyšících.

2.6.1 Zvyky
Některé společenské
Patří

být

mezi

např.

ně

i

zvyky neslyšících se váží k návštěvám klubů, organizací a stacionářů.

společenské

hry, které se obvykle hrají na večírcích neslyšících. Mohou to

kvizy, hry na fanty nebo

soutěže

pro dvojice. Existují ale i hry založené na

jednotlivých rysech znakového jazyka, které jsou oblíbené

zvláště

mezi

dětmi (např.

hra

Tvar ruky).
Dalším zvykem je
společné oběma

pořádání nejrůznějších

kulturám -

kultuře

sportovních

turnajů.

Některé

zvyky jsou

slyšících lidí i neslyšících lidí. Neslyšící lidé je však

mají přizpůsobené vizuálnímu vnímání.
Dobrou chuť si přejí teprve tehdy, když už všichni mají jídlo na stole. A to tak, že společně
poklepají pěstí do stolu, což znamená " Dobrou chut'!"
Při přípitku

se dotknou rukama držíce

skleničky.

"Cinknutím" je pro

ně

samotný dotyk

rukou, nikoli zvuk, který vydávají sklenice.
Mezi sebou se zdraví univerzálním pozdravem, který, je-li artikulováno slovo "ahoj",
znamená "ahoj", ale není-li artikulováno se znakem žádné slovo, pak znamená podle
situace "dobrý den" nebo" na shledanou".
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2. 7.

Komunikační systémy

Všechny tyto výše
čeština,

zmíněné prostředky

komunikace (znakový jazyk, znakovaná

odezírání, prstová abeceda, psaný jazyk, mluvený jazyk) se mohou

realizovat v přístupech ke
přístupu

vzdělávání

neslyšících, tzn. v orálním

různou měrou

přístupu,

bilingválním

a při používání totální komunikace.

metoda orální - základem je mluvená řeč (artikulace a odezíránO.

Využívá
náročná,

různých

pomocných manuálních

systémů.

Tato metoda je pro neslyšící velmi

je vhodnější pro nedoslýchavé.

metoda bilingvální - používá odděleně dva jazykové kódy, tj. znakový jazyk neslyšících a

mluvený (národnO jazyk.

totální komunikace -

k dosažení

účinného

způsob

komunikace využívající všechny

komunikační prostředky

a oboustranného dorozumívání s neslyšícími a mezi nimi navzájem.

Není metodou, jako spíše filosofií vzdělávání neslyšících.

2.8. Postoje a přístupy profesí věnujících se sluchovému postižení
Normy

většinové

převládá

slyšící

zpravidla

v ní tendence k homogenizaci

podléhá snaze o její
přijmout

společnosti

audiálně-orální

společnosti,

odlišný

společnosti, zestejnění.

odstranění. Sluchově

také normy

nepřijímají

postižení,

včetně

způsob

komunikace a

Odlišnost není přijímána a

neslyšících, jsou tak nuceni

sdílet její vzorce komunikace, používat

společný

jazyk. To je však v rozporu s potřebami i možnostmi neslyšících, proto se

proti těmto postojům slyšící společnosti neslyšící jedinci brání.
Profese, které se

věnují

společnosti. Důvodem

jedinci,

kteří

sluchovému postižení,

je zejména to, že

víceméně

členové těchto

odráží tyto postoje
profesí jsou

většinové

převážně

nabývají zkušeností v problematice sluchoYého postižení až

slyšící

prostřednictvím

své profese. To může zapříčinit omezení pohledu na tuto problematiku jen z úhlu profese.
Významnou profesí
se

zaměřeními

zaměřila

ovlivňující

život

pediatr, praktický

na jinou profesi,

věnující

sluchově

lékař,

postižených je profese

lékařská, především

foniatr, otorinolaryngolog. Ráda bych se však

se sluchově postiženým, a tou je profese pedagogická.

22

Jaké postoje ke

sluchově

postiženým zaujímá, jak nahlíží na znakový jazyk, zda respektuje
přístupech

existenci minority neslyšících, to všechno se odráží v jejích
postiženým. V současné
charakteristické pro
pronikajícími ze

době

lze

předrevoluční

zahraničí,

které

říci,

sluchově

ke

že v profesi pedagogické se prolínají

socialistické období

přijímají

české

společnosti

přístupy

s přístupy

společnosti

odlišnost jako obohacující složku

snaží se respektovat specifické potřeby sluchově postižených. Tyto

přístupy

a

jsou vzájemně

protikladné a školy, tvořící pomyslná centra mladých sluchově postižených, jsou nuceny se
s tímto konfliktem vyrovnávat.
Tlaku jsou vystaveni zejména pedagogové
vysokoškolské
potlačování

přípravy

na profesní

střední

činnost

a starší generace,

negativní postoje ke znakovému

jazyku, který nebyl uznáván jako plnohodnotný jazyk, nebyl
Přípustné

byly pouze

způsoby usnadňování

byli v době své

vedeni k uplatňování orální metody výuky a

vštěpovány

znakového jazyka. Byly jim

kteří

vyučován,

komunikace založené na

ani zkoumán.

českém

jazyce. Dnes

se situace pozvolna mění, znakový jazyk byl uznán jako plnohodnotný jazyk, nezbytný pro
komunikaci neslyšících. 1. 1. 1999 vstoupil v platnost Zákon o znakové řeči, který uznává
právo

sluchově

postižených na

jazyka v potřebných

vyučování

případech.

ve znakovém jazyce a

V praxi však stále není

prosazovat svá práva na uznání svých specifických

potřeb

tlumočení

naplňován.

ve

své hodnoty, rozvíjí svou kulturu i vlastní jazyk. Pedagogové

do znakového

Neslyšící se snaží

většinové společnosti,

střední

hájí

a starší generace tak

musejí od základu přehodnocovat své postoje a přístupy ve své každodenní práci, a to není
snadné.
Mnozí pedagogové se těmto změnám brání a lpí na svých dřívějších metodách. Je to pro ně
snazší neměnit své negativní postoje ke znakovému jazyku a kultuře neslyšících, než se ve
středním či

vyšším

věku začít učit

znakový jazyk, poznávat kulturu neslyšících a měnit již

zavedené pedagogické metody. "Nejvíce se znakovému jazyku jako prostředku výuky brání
učitelé

a logopedi.

Věří,

že používání znakového jazyka by znamenalo konec jejich kariéry.

Jejich profesionální příprava obsahovala všechny předsudky proti znakovému jazyku a byli
trénováni pro orální výuku, proto nevidí další možnost své další profesionální existence
v odlišném systému, s jinými názory na jazykové vzdělávání neslyšících" (Strnadová, 1998,

str. 263).
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2.9.

Kompenzační pomůcky

Kompenzačními pomůckami

okolní zvuk. Používají se
děti

jsou vhodná

pro

čtyři

sluchově

druhy sluchadel nazvaných podle zpúsobu

tělová (krabičková)

kompenzovat

oční

nejrozšířenější

jsou sluchadla

postižené jsou sluchadla, která zesilují všechen

sluchadla, hrudníková. Pro

umístění.

dospělé, kteří potřebují
Obecně

i sluchovou vadu jsou vhodná sluchadla brýlová.
závěsná,

která jsou

"zavěšená"

Pro

za uchem. Sluchadla

zvukovodová mají všechny komponenty ve tvarovaném pouzdru, které se zasunuje do

zvukovodu.
Kromě

kompenzace sluchu existují pro

sluchově

světem (částečně

pomáhají

komunikaci s okolním
je

např.

postižené i pomucky, které
překonávat komunikační

bariéru), jako

psací telefon, mobilní telefon pro psaní SMS nebo fax, elektronická pošta

internet. Pro běžný denní život je zde vibrační budík,
světelný

světelná

jsou

souhrnně

popsány na internetových stránkách Federace

sluchově

postižených- www. frsp. cz.

Dalšími

pomůckami,

které

implantáty, elektronická
vnitřního

je možné

zařízení,

sluchově

utrpět

Kompenzační

rodičů

a

přátel

postiženého, jsou kochleámí

které se používají od poloviny 80. let a voperovávají se
přenáší

zvukové impulsy do mozku.

pak lidem sluchové vjemy elektrickou stimulací nervu v hlemýždi

ucha. Uživatelé kochleámích

(skupinové

život

ucha blízko sluchového nervu, který

Zprostředkovávají
středního

výrazně mění

či

signalizace zvonku, teletext,

ukazatel dětského pláče a jiné technické přístroje signalizující zvuk.

pomůcky

do

usnadňují

implantátů

by se měli vyvarovat sportů, při kterých

silný náraz hlavy. Mohlo by dojít k poškození implantátu. Basketbal

míčové

hry

obecně),

který je ve

středu

zájmu této práce, není tedy pro

ně

zrovna vhodným sportem.

3.

Sport

"Termín "sport" je odvozen od latinského "desportare", a později ze starofrancouzského
"se désporter", tj. bavit se,
označovala jakákoliv
Postupně
určitými

příjemně

trávit volný

čas,

rozptylovat se.

zábavní činnost, jejímž smyslem bylo

se zužuje pojem sport jen na

určité

pravidly" (Choutka, 1978, str. 9-10).
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pohybové

Původně

se za sport

vyplnění volného času
činnosti,

po práci.

které jsou vymezeny

V

životě člověka

sportu

přijaté

v r. 1992 se sportem rozumí všechny formy

prostřednictvím
tělesné

mají sportovní aktivity nezastupitelné místo. Podle Evropské charty

organizované

účasti či

i psychické kondice, rozvoj

tělesné činnosti,

nikoli, si kladou za cíl projevení
společenských vztahů

či

které

ať

již

zdokonalení

nebo dosažení

výsledků

v soutěžích na všech úrovních.
výrazně

Aktivní provozování sportu pusobí

zdravotní význam spočívá ve vypěstování,
kondice a udržování

určité

na

tělesný

i duševní stav jedince. Jeho

upevňování, případně

i zvyšování dobré fyzické

fyzické zdatnosti. Sport také napomáhá prevenci nemocí

jednotlivých orgánových soustav.

3.1.

Přehled vývoje

sportu neslyšících

Údaje, informace a data v oblasti vývoje sportu sluchově postižených jsem vyhledávala
z pramenů na internetu, v literatuře, dokumentech ČSNS, vlastních dokumentech. Čerpala
jsem i z reakcí a

postřehů svěřenců,

stýkala v rámci své pedagogické a

sportovcu,

učitelů

a

tlumočnické činnosti

funkcionářů,

se kterými jsem se

a diskutovala jsem o problémech

basketbalu neslyšících a sportu.
Ze všech

zdravotně

postižených sportovců jsou neslyšící nejdéle organizováni. Vyplývá to

ze specifické situace a problematiky sluchové vady. Vzhledem k těmto
neslyšící od pradávna hledali
starostmi, zájmy.

Intenzivně

společnost sobě

skutečnostem

proto

rovných se stejnými problémy, radostmi,

hledali a sdružovali se proto, že mohli svoje starosti,

záležitosti a informace, ale i radosti sdělit jeden druhému a rozuměli si ve svém jazyce.
První zmínky o organizaci sportu neslyšících u nás
hluchoněmých"

můžeme

nalézt v měsíčníku "Obzor

z roku 1922. Lauermann (1987) uvádí, že v této době byl sport neslyšících

organizován jen v Praze, kde byl dne 12. dubna 1922 v kavárně "U Černého Orla"
ředitele

ustanoven za podpory

pražské školy pro neslyšící pana J.

Koláře

sportovní

kroužek, který měl 30 členů a předsedou byl zvolen neslyšící rytec pan Jaroslav Říha.
Organizátoři

zvali

české

pražské neslyšící ke vstupu do sportovního kroužku, ve kterém se

bude pěstovat kopaná, házená a lehká atletika.
Následně

dne 18. srpna 1922 byl sportovní kroužek

Pražský sportovní klub

hluchoněmých

přeměněn

na klub pod názvem 1.

(I. PSKH). První výbor klubu byl zvolen dne 2. září

1922 v kavárně "Louvre" a předsedou se jednomyslně stal J. Říha, který v této funkci
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setrval až do roku 1951. Byl to první sportovní kroužek pražských

hluchoněmých, kteří

hledali cestu organizovaného sportovního využití v rámci vlastního zájmového sdružení.
Klub udržoval kontakty i na mezinárodní úrovni. Již v roce 1924 se na pozvání
francouzského sportovního svazu neslyšících objevili sportovci z I. PSKH jako
pozorovatelé na 1. mezinárodních hrách neslyšících v Paříži. Vzhledem k nedostatku
finančních prostředků
zúčastnit.

Na

byla vyslána pouze

závěr těchto

tříčlenná

delegace a I. PSKH se her nemohl

her se zástupci I. PSKH zapojili do zakládajícího zasedání nově

vzniklého Mezinárodního sportovního výboru neslyšících - Comité International des
Sports des Sourds (CISS). Ve výboru pracoval pan J. Říha jako místopředseda po dobu
2 let. Od tohoto roku se
světě

pod názvem

vlastně

Světové

odvfjí "vlastní olympijské hry" neslyšících
později

hry neslyšících,

sportovců

ve

od roku 2001 pod názvem

Deaflympiáda. Naše republika obdržela od CISS certifikát, kde je

úředně

potvrzeno, že

ČR a dovozuji, že přeneseně i I.PSKH, Československý svaz neslyšících sportovců a
ČSNS jako pokračovatelé, patří mezi první zakladatele CISS a ČR je členem této

organizace od roku 1924.
Teprve v roce 1932 vznikl druhý sportovní klub pod názvem S. K.

Hluchoněmých

Brno

v Brně a v roce 1934 vzniká řídící složka pod názvem Československý svaz neslyšících
sportovců (dále ČSSNS), který vyvíjel celorepublikovou činnost. Do roku 1949 byl

samostatným svazem a v 50. letech byl

začleněn

do Svazu

invalidů

a existoval až do roku

1968. Historické údaje o činnosti ČSSNS v období mezi rokem 1934 až rokem 1968
v dostupné literatuře nejsou k dispozici a nepodařilo se mi získat potřebné materiály.
Za první republiky se používal pro
,,hluchoněmí",

který

prostřednictvím

označení

pravděpodobně jazykově

sluchově

postižených osob pojem

vystihoval jejich schopnosti komunikace

mluveného jazyka, ale z pohledu a chápání dnešních neslyšících se zdá být

hanlivý. Po roce 1945 se v souladu se světovým trendem a změnami v názvosloví přeměnil
na pojem "neslyšící".
Po roce 1968 byl ČSSNS přejmenován na Svaz neslyšících sportovců (dále SNS) a spadal
pod II. Oddělení Českého svazu tělesné výchovy (dále ČSTV), kde byly tzv. neolympijské
sporty. Z toho pak pramenily

pozdější

potíže

při

výjezdech do

reprezentovat naši republiku na Mistrovství Evropy a

zahraničí

Světových

a nemožnost

hrách neslyšících.

Tehdejší normalizace zasáhla i do sportu neslyšících.
Tento stav vyvrcholil po roce 1986 faktickou ztrátou samostatnosti SNS a jeho začleněním
do Sekce Federálního svazu
SNS byl

členem

zdravotně

postižených jako sekce neslyšících, kde

ve výboru Zdravotně postižených
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sportovců,

předseda

ale neměl žádné rozhodovací

pravomoci a ani možnost organizovat pro neslyšící sportovce jejich

účast

na sportovních

setkáních, a reprezentovat tak ČR ve světě.
V té

době

však již vzniká zárodek

českého

svazu

zdravotně

postižených

sportovců

jako

česká sekce v rámci Českého ústředního výboru Českého svazu tělesné výchovy (dále

ČUV ČSTV). Tato sekce neslyšících sportovců začala budovat svoji strukturu organizací
soutěží v Čechách a na Moravě za pomoci členů ze Sportovně technické komise (dále

STK) bývalého SNS, starala se o rozvoj

sportů

členstva

i

a pomáhala zakládat další

sportovní kluby. Již v roce 1986 vznikla na ČÚV ČSTV komise, která řídila sport
neslyšících v českých zemích a dostala k tomu první rozpočet. V dřívějších letech si však
museli neslyšící sportovci v českých zemích za pomoci STK sami organizovat a platit
přebory, teprve v tzv. celostátním finále v bývalém Československu byly náklady hrazeny

z rozpočtu.
Po sametové revoluci vzniká v roce 1990 samostatný Federální svaz neslyšících

sportovců

(FSNS) na celorepublikové bázi, který měl na starosti reprezentaci, mezinárodní záležitosti
a díle vzniká i samostatný Český svaz neslyšících sportovců (dále ČSNS), který
organizoval soutěže v českých zemích a rozšiřoval českou základnu. ČSNS byl založen a
registrován v roce 1990. ČSNS je jednou ze základních podmínek členství ČR v CISS Mezinárodním výboru neslyšících sportovců, nyní Deaflympics.
Existence ČSNS je pokračováním nepřetržité linie tradice zakládání spolků neslyšících
sportovců.

Po

rozdělení

naší republiky v roce 1993 zanikl FSNS

společně

s Konfederací

sportovních svazů v bývalém Československu a úlohu FSNS převzal ČSNS jako
nástupnická organizace a vlastně i jako staronový člen CISS od roku 1924.
Sportovní historie neslyšících
prostředků, organizační

v minulosti, jsou
sportovních

areálů

je velmi pestrá a složitá, nedostatek

finančních

chyby a nepochopení svébytnosti neslyšících od slyšící majority

pociťovány

a

sportovců

i dodnes i velmi

zařízení potřebných

tíživě, např.

pro rozvoj SP v oblasti

v neexistenci vlastních

tělesné

...-ýchovy a sportu.

Například ani jeden sportovní klub sluchově postižených v České republice nevlastní a

nemá k dispozici fotbalové

hřiště

nebo

tělocvičnu,

musejí si vše pronajímat a hledat

fmance na provoz.
Nezastupitelnou úlohu v organizaci sportovních aktivit a
neslyšících sehrávají celostátní sportovní hry

sluchově

výchově

postižených

mladé generace
žáků

a mládeže.

Účastní se jich studující na školách pro sluchově postižené. Hry jsou školami organizovány

z pověření MŠMT ČR a ve spolupráci s Českým svazem neslyšících sportovců. Soutěže
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probíhají v lehké atletice, malé kopané, fotbalu, basketbalu, volejbalu, plavání a stolním
tenisu.

3.2. Sport neslyšících
Jak jsem se zmínila již výše o

potřebě

neslyšících sdružovat se, o jejich bezproblémové

vzájemné komunikaci a o podobných životních zkušenostech, tak také sport zaujímá
v životě mnoha neslyšících velmi významné místo. Je považován za vhodnou a kvalitní
náplň jejich

volného času.

Stewart (1993) charakterizuje sport neslyšících osob jako sociální instituci, ve které
uplatňují

neslyšící lidé

své právo na

sebeurčení, soutěžení

a na socializaci

sportovních aktivit neslyšících. Dliležitost a složitost sportu neslyšících
z rozsahu existence neslyšících ve

společnosti.

prostřednictvím

vyjadřuje

mnohé

V tomto smyslu je sport neslyšících

mikrokosmem komunity neslyšících".
"Z toho V)pl)llá, že neslyšící lidé mají vlastní sportovní organizace - sportovní svazy a
kluby. Ve

světě řídí

sport neslyšících mezinárodní výbor neslyšících

sportovců

International Committee oj Sports for the Deaf (dále jen ICSD ), který není

- The
členem

Mezinárodního paralympijského výboru (/PC). Neslyšící chtějí sportovat samostatně, mají.
mnohem delší tradici organizovaného sportu, paralympismus má tradici zhruba poloviční.
činnosti

O sportovní

neslyšících v Evropě rozhoduje sportovní organizace EDSO sportovců).

Europen Deaf Sport Organization (Evropská organizace neslyšících

Naší

nejvyšší sportovní organizací je Český svaz neslyšících sportovců (dále jen ČSNS), který je
členem Českého paralympijského výboru (ČPR). Paralympijské hnutí a dea.flypijské hnutí

však spolupracují a to

např.

na mezinárodním

paralympijských a dea.flympijských her
řadě

či

se hlásí ke stejným olympijským

kalendáři,

na periodizaci letních a zimních

na antidopingových
ideálům

a mají stejné cíle.

handicapovaným dosahování vrcholných sportovních
nebo míry postižení a usilují o prezentaci a uznání

opatřeních.

výkonů
těchto

V neposlední

Chtějí

umožnit

v rámci srovnatelného druhu

vrcholných

výkonů většinovou

nepostiženou populací. ČSNS v současné době sdružuje celkem 23 sportovních klubů
neslyšících (dále jen SKN) v České republice a jeden neregistrovaný oddíl neslyšících

(Spilková, 2007, str. 19). V názvu jsou vždy uvedena slova "sportovní klub" s přídomkem
"neslyšících."
U

většinové

určitém

(slyšící) populace tento název není obvyklý a v případech, kdy se

sportovním klubu, se

současně

hovoří

o

automaticky uvažuje i o konkrétním druhu sportu.
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Neslyšící populace však ve svém "SKN" provozuje více
obměňují

druhů sportů,

které se však různě

podle zájmu členů, a tak oddíly jednotlivých sportů se v jednom klubu v průběhu

relativně krátké doby mohou různě měnit, vznikat a zanikat. Členem klubu se může stát

každý občan České republiky. Mohou to být lidé s různým typem sluchové vady, lidé
s voperovaným kochleárním implantátem nebo lidé slyšící,
práci se

sluchově

postiženými,

při

kteří

mají zájem pomáhat

při

rozvoji jejich sportovních aktivit nebo mají zájem sami

sportovat.

3.2.1

Sportovně technické

Pro organizaci jednotlivých

sportů

komise
obdobně

mezi neslyšícími jsou

jako u jiných

sportovních organizací slyšících zřízeny v rámci ČSNS sportovně technické komise. Jejich
úkoly a postavení je však širší než je obvyklé. Mimo

činnosti

vyplývající z jejich názvu

zajišťují i mezinárodní styk, spolupráci se školami, podílí se na organizaci mistrovství ČR

a na mnoha dalších oblastech organizování aktivit neslyšících

sportovců.

Tímto se

vlastně

stávají hlavním garantem rozvoje daného sportu v rámci ČSNS. Ustanovovány jsou
průběžně

podle zájmu neslyšících o nově vznikající či případně osvojované sporty.

3.3.

Soutěže

neslyšících sportovců

Sport patří k náplni života člověka a soutěže jsou vyvrcholením činnosti každého sportovce
pilně

se

připravujícího

na trénincích po celý rok.

výkony a porovnat je se

soupeři.

Může

I u neslyšících jsou

na nich ukázat své maximální

soutěže rozděleny

na národní a

mezinárodní úroveň.
Pravidla, strategie ani dovednosti nejsou ve sportu
modifikována.

Jedině,

sluchově

postižených nijak

co je modifikováno, jsou startovací a zastavovací signály a cesta

oficiální komunikace s hráči.

3.3.1 Soutěže v České republice
Na celostátních sportovních hrách (CSH)

začínaj í

nejmladší závodníci. Tyto hry mají

nezastupitelnou úlohu v organizaci sportovních aktivit a

výchově

mladé generace

neslyšících. Pro žáky základních škol (CSH SPŽ) se konají od roku 1965 tradičně
každoročně v červnu. Žáci měří síly v atletice, plavání, basketbale a malé kopané. Původně

se

soutěžilo

v atletice, malé kopané, házené dívek a závodu všestrannosti (tento závod po

roce 1989 nahrazuje plavání). Basketbal se hraje od roku 2000. Celostátní sportovní hry
sluchově

postižené mládeže (dále CSH SPM) jsou každoročně
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pořádány

v květnu od roku

1980. Studenti

soupeří

v atletice, stolním tenise, odbíjené a futsalu. Hry jsou školami

organizovány z pověření MŠMT ČR a ve spolupráci s Českým svazem neslyšících
sportovců,

jehož zástupci vyhledávají talenty pro budoucí reprezentaci.

Kvalifikačních zápasů a Mistrovství ČR se zúčastňuje jak mládež (kategorizovaná na

žactvo, dorost a juniory do 23 let), tak i muži a ženy. Ti nejlepší z nich mají pak šanci se
podívat ne ME, MS a Deaflympiády. Na různé mezinárodní turnaje, mítinky mohou jezdit
jak reprezentanti (většinou se širším kádrem), tak i sportovci z jednotlivých SKN.
3.3.1.1

Mistrovství ČR

Mistrovství ČR je vrcholem všech soutěží na domácí půdě. Konají se pravidelně každý rok
ve dvanácti deaflympijských sportech, provozovaných ČSNS. Titul mistra ČR získávají
sportovci

přímou účastí

(bez boje v župním

cyklistice, kopané, ledním hokeji,
3.3.1.2

Ve

přeboru)

orientačním běhu,

v alpském lyžování, atletice,

plavání a volejbalu.

Župní přebory

většině sportů

třeba

je

stanovit postupový

klíč,

účastníci

podle kterého postupují

soutěží až na MČR. Vzhledem k tomu, že existuje celkem 24 sportovních klubů

neslyšících

či oddílů

Proto jsou kraje

neslyšících, není možné

rozděleny

pořádat

kvalifikace po okresech

do regionálních žup (župy jsou v místech

Jihozápadní župa, Severomoravská župa ... ), aby byla

zajištěna větší

či

krajích.

dřívějších krajů

-

konkurence mezi

závodníky jak v individuálních či stolových sportech, tak i v týmových sportech. Župní
přebor je tak v podstatě kvalifikací k postupu na MČR a pořadatelský sportovní klub ho

musí uspořádat nejpozději dva měsíce před termínem konání MČR. Přebor se pořádá
v individuálních i v kolektivních sportech, které se řadí podle ČSNS mezi postupové
sporty. Týká se to badmintonu, bowlingu, kuželek, stolního tenisu,

3.3.2

Světové

šachů

a tenisu.

mezinárodní soutěže

Na mezinárodní úrovni mají zvláštní význam následující události.
3.3.2.1

Mistrovství Evropy a Mistrovství světa

Mistrovství Evropy se

pořádá

ve 23 letních i zimních sportech, a to

většinou

ve

čtyřletých

intervalech.
Mistrovství

světa

jednotlivých

se

uskutečňuje

jen v několika sportech,

kontinentů. Důvody

většinou

se

pořádají

omezeného rozsahu konání vrcholných
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mistrovsh·í

soutěží

jsou

ekonomické povahy, protože svazy pořádající mistrovství jsou neziskové organizace a mají
jen omezené finanční prostředky.
Podmínky účasti jsou stejné jako pro Deaflympiády. Mohou zde startovat neslyšící, jejichž
sluchová ztráta na lepším uchu je

nejméně

55dB a reprezentant musí být

členem

sportovního klubu neslyšících a národního sportovního svazu.
Při vlastních soutěžích, ať už na M - ČR, MS, ME či Deaflympijských hrách neslyšících

se musí dodržovat ještě další pravidlo, které
hře

životě

závodníci,

hráči

pomůcku
měli

soutěžící

před

jsou

vlastní

odložit. To se děje z toho

důvodu,

ať

vlastní

soutěži či

hlavně soutěžících, kteří

kochleárních

implantátů.

nebo zápasem povinni tuto

kompenzační

"přihraj!"

být

právě

basketbal, kdy

hráč může

atd. Závodník či hráč přistižený při vlastní

už doma nebo v zahraničí, je ze

soutěže

vyloučen,

diskvalifikován a jeho výsledky jsou anulovány. U družstva, v jehož řadách startuje
který se provinil, prohrává
regulérnosti a rovných
3.3.2.2

kontumačním

soutěžních

výsledkem.

Předpisy

jsou

přísné,

hráč,

ale v zájmu

podmínek platí pro všechny startující.

Deaflympiáda

Neslyšící sportovci mají své letní a zimní deaflympiády. Ty jsou
každé

Tito

aby jak neslyšící, tak i nedoslýchaví sportovci

soutěž. Příkladem může

slyšet slovní pokyny spoluhráčů např.
se sluchadlem,

soutěží

či

při

nesmí

To se týká

používají ke komunikaci sluchadel

stejné podmínky pro

soutěži

že

kompenzačních pomůcek.

používat žádných

v běžném

říká,

čtyři

pořádány pravidelně

roky, vždy rok po olympijských hrách a mají statut olympijských her.

Patronem těchto her je přímo MOV, který je také uznává.
"Potřeba

samostatných sportovních her pro neslyšící sportovce je patrná nejen v počtu

neslyšících. Neslyšící sportovci se od ostatních odlišují jednak nároky na komunikaci
během

sportovního zápolení, ale také vzájemnou pospolitostí a interakcí, která je

důležitou částí her"

stejně

(htpp://www.deaflympics.com).

V komunitě neslyšících existuje silná podpora samostatných sportovních her neslyšících.
Neslyšící lidé se nepovažují za postižené,

obzvlášť

ne fyzicky, spíše se pokládají, jak jsem

již zmínila výše, za jazykovou a kulturní menšinu. Na hrách neslyšících nejsou speciální
sporty (na

soutěžích

paralympiády musí být

řada

sportovních disciplín

s ohledem na zdravotní stav sportovcu), jedinou odlišností je

převedení

přizpůsobena

slovních

pokynů

do vizuální podoby.
Současný

deaflympijský program zahrnuje 20 sportovních

odvětví.

Letní sporty, ve kterých

SP zámdí na mezinárodní úrovni, jsou: za individuální sporty - atletika, badminton,
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cyklistika,

orientační

střelba,

závod, plavání, stolní tenis,

tenis a zápas; za kolektivní

sporty - basketbal, bowling, házená, kopaná, vodní pólo a volejbal. Zimní sporty, v nichž
SP

soutěží,

jsou: hokej,

běh),

lyžování (sjezd,

rychlobruslení a snowboarding

(http:www.deaflympics.com).
Všechny sporty, které jsou na programu letních i zimních deaflympiád, se

řídí

pravidly

Mezinárodních sportovních federací nepostižených - atletika IAAF, basketbal FIBA,
kopaná FIFA, lyžování FIS a podobně.

Samozřejmě

až na zvukové efekty.

Na hrách neslyšících mohou neslyšící sportovci navzájem velmi
ačkoli

komunikovat,

jsou reprezentanty nizných zemí. Mohou se spolu domlouvat, aniž by musel být

přítomen tlumočník

Při

dobře

znakového jazyka, nemají tak mezi sebou žádná omezení.

slavnostních ceremoniálech deaflympiád

účastníci

netleskají, nýbrž

třepají

rukama nad

hlavou.

3.4. Komunikace neslyšících ve sportovním prostředí
Sluchově

postižení provozuj í mnoho

stejných podmínek.

Přesto

je sport

sportů jako

sluchově

zdraví lidé, s téměř stejnými pravidly a za

postižených zvláštní kapitola sama pro sebe,

s vlastními specifickými zvláštnostmi, které se týkají zejména komunikace. Tyto
ovlivňovat

zvláštnosti pak mohou
případů

slyšícím trenérem

dorozumívání mezi neslyšícím sportovcem a ve

(učitelem)

basketbalovým družstvem, by

mělo

by vyhovoval neslyšícím hráčům.
hráče nejvýhodnější

možností

výběru

té

znakový jazyk, znakovanou
či podpůrný způsob

češtinu,

který

způsob

např.

pracuje s

komunikace, který

by si zjistit, který způsob komunikace je pro daného

a poté následovat jeho
nejvhodnější

(učitele),

být, najít takový optimální

Měl

společně

nebo slyšícími sportovci trénujícími

v oddílu sportovního klubu. Prvním úkolem trenéra

většině

způsob

komunikace. Trenér má

několik

hráči:

odezírání,

prstovou abecedu, písemnou formou (jako

doplňkový

formy komunikace s neslyšícími

komunikace) nebo komunikaci prostřednictvím tlumočníka.

Když se sejdou slyšící a neslyšící lidé, slyšící jsou (bez ohledu na fyzická postižení)
schopni

volně

vyřazeni

z této skupiny.

komunikovat, protože mají

dotyky, postavení proti
jejichž nedílnou

Mějme

světlu,

součástí

na

paměti

společný

jazyk. Neslyšící sportovci jsou

zásady komunikace, jako jsou

které jsou stejné jako

při běžné

je klidové postavení obou

podstatná pro pochopení činnosti.
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či

více

oční

kontakt,

komunikaci s neslyšícími a
aktérů

a názorná ukázka

V neposlední řadě také ovlivňují způsob startování a rozhodování. Vzhledem k tomu, že u
neslyšících nelze použít běžné komunikační prostředky, jsou prostředky modifikovány pro
jejich specifické potřeby. Trochu jednoduší je to u individuálních
řeší

vizuálními

pomocí

prostředky. Např. lyžaři

praporků.

Je zajímavé, že u
umístěn

slyšících. Zvon je ale

startují podle

cyklistů

sportů,

kde se startování

světelných signálů,

cyklisté startují
stejně

se zvoní do posledního kola

jako u

na silnici, takže jej vidí. "Na Deaflympiádách v roce 2001

v Římě a roku 2005 v Melbourne byla použita světelná signalizace u startovních blokU při
běžeckých

sprintérských

závodech v atletice, což

(Spilková, 2007, str. 31).

Tvarově

z umělé hmoty, na

byla nainstalována

Volba

těchto

němž

vypadala jako

světelný

barevná

u

sportovců

pozitivní ohlasy"

box ve tvaru kvádru vyrobeného

světla-

červená

modrá

a zelená.

barev vycházela ze základního požadavku viditelnosti záblesku v prudkém

slunci nebo proti jeho

paprskům.

sportovce bylo, že mohli

světelný

to nejlépe vyhovovalo. Tyto
pistolí. Toto

tři

mělo

řešení

Poněkud složitější

Nebyly tedy zvoleny

světlé

barvy. Výhodou pro

startovací box posouvat kolem startovního bloku, jak jim

světelné

boxy byly spojeny elektrickými

vodiči

se startovací

se osvědčilo jako velmi dobrá technická pomůcka pro SP závodníky.
je to u kolektivních

sportů,

jako

např. při

fotbale, kde se v našich

podmínkách místo zvukového signálu používá signalizace vizuálního charakteru pomocí
praporků.

V mnoha situacích, jako

udělat.

faulů

U

je to

samozřejmě

při

ofsajdu

horší, tam

či

autu, sami

prostě rozhodčí

obvykle a zároveň si o něco více pomáhá gestikulací.
dlouho, než se všichni

hráči,

hráči vědí,

pískne trochu víc a déle než

Nezřídka

však píská a gestikuluje tak

a především ten s tím míčem, zastaví.

to asi vypadá u kontaktnějších

sportů,

" U nás byl proveden pokus se

co mají s míčem

Určitě

si

teď říkáte,

jak

jako je házená a basketbal.

světelnými zařízeními

v roce 2003 v Nymburku

během

fotbalového turnaje reprezentačních družstev - ČR "A" a "B", Slovensko, Polsko. Hráči
jsou však zvyklí na sledování rozhodčích, proto zde nebyl zaznamenán takový

úspěch

jako

u atletů na Deaflympiádách" (Spilková, 2007, str. 31 ).
Ve

Střední,

Základní a Mateřské škole pro

roce 2007 do prostoru

tělocvičny

sluchově

postižené v Praze 5 - Radlicích bylo v

nainstalováno vizuální

zařízení

- elektronická

světelná

píšťalka (viz příloha č. 7). Zkušenosti ze stran učitelů jsou pozitivní. Žáci a studenti této

školy jsou rovněž nadšeni.

Při míčových

čtyřech

a na jedné zdi

rozích

tělocvičny

hrách se hráči díky tomuto
při přerušení

intenzivní a delší gestikulaci učitele nebo rozhodčího.
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hry

zařízení umístěném

okamžitě

ve

zastaví, ne až po

3.5. Kontraindikace sportu u sluchově postižených
U

sluchově

věnovat jakýmkoliv

Bělková
často

zánětech

zvukovodu, zejména plísňového

opakují) a po perforaci bubínku

(pří otevření středoušní
vnitřního

vzniku infekce - vniknutím vody do

ucha -

prostorové orientace a zhoršení sluchového poškození. Proto u
potápění,

jakékoliv

plaveckým

jako slyšící

formám pohybové aktivity.

(1994) uvádí, že po

nebezpečí

podobně

postižených jsou kontraindikace minimální. Mohou se

původu (záněty

dutiny), kdy nastává
může

těchto

prsa).

Při

pobytu ve

vodě

osob

se výše uvedeným osobám

(většiny) sluchově

používat ucpávky v uších. U ostatních

ztrátě

dojít ke

vylučujeme

skoky do vody a necháváme je plavat nad vodou (tedy

způsobem

se

hlavně

doporučuje

postižených je plavání vhodnou

sportovní aktivitou bez omezení - metody plavecké výuky nejsou odlišné od

běžné

populace.
Sluchově

postižené

děti

také mívají problémy s rovnováhou a rovnováha je vždy horší

v šeru (Freeman, Carbin, Boese, 1992, str. 248). Proto

na nářadí a s náčiním, rychlé

střídání

rovnováhy. Tento poznatek je
rovnováhy

při cvičení

někdy

nejsou

doporučovány

cviky

poloh těla z důvodu možného vzniku závratí - poruch

třeba

vzít v úvahu s tím, že do jaké míry se poruchy

projeví, je velmi individuální. Je

sluchovou vadou, jimž výše uvedená

řada dětí či adolescentů

cvičení nezpůsobují téměř

se

žádné nebo zcela žádné

potíže.
Speciálně

u

míčových

her je u

jedinců

s kochleárním implantátem

určité nebezpečí

v souvislosti s možností nárazu míče do hlavy.

3.6. Basketbal
Basketbal je jedním z nejoblíbenějších
se

vyznačují

úzkým kontaktem hráčů i

sportů

na

světě. Patří

protihráčů.

mezi sporty kolektivní, které

Je to sport

náročný

jak po fyzické, tak

technické stránce, má obrovský význam ve výchově ke smyslu pro kolektiv, sebekontrole a
ukázněnosti.

Jeho historie je spjata se springfieldskou univerzitou ve

ve Spojených státech, kde profesor

tělesné

státě

Massachusetts

výchovy James Naismith vynalezl basketbal

jako hru v roce 1891. Vydáním základních Naismithových pravidel v roce 1892

začala

éra

moderního basketbalu.
Tímto historickým

počinem

dosáhla tato hra obrovského

úspěchu

ve Spojených státech,

hrálo se na většině univerzit, postupně pak v Evropě a ostatních kontinentech.
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České veřejnosti poprvé basketbal představil učitel tělocviku Jaroslav Karásek v sokolovně

ve Vysokém Mýtu v roce 1897, česká pravidla vyšla o rok později.
Basketbalová vlna rychle postupovala a basketbal se stal zanedlouho hrou, v jejímž zájmu
bylo třeba doplnit a zpřesnit pravidla, aby se spolu mohla utkávat mužstva všech zemí. Tak
řídí

se zrodila v roce 1934 FIBA (Mezinárodní basketbalová federace), která dnes
basketbal na celém

světě.

přidruženo

K FIBA je

"na více než 200 zemt'' (Karger,

Velenský, 1999, str. ll). Každá země, ve které se basketbal hraje, má svou vlastní federaci,
která se stará o rozvoj této hry v dané zemi.

"Obliba basketbalu roste. Sportovní hra stále
aktivitám ve školní
zájmových a

na všech typech

k nejfrekventovanějším pohybovým

běžných

zájmově rekreačních tělovýchovných útvarů.

úrovni vznikají
měsících

tělovýchově

patří

různé formy

škol, stále více proniká do

Na amatérské i profesionální

street-basketbalu ("basketbalu na ulicích"), v prázdninových

se pořádají na ruzných

věkových

i výkonnostních úrovních basketbalové "kempy"

atp." (Karger, Velenský, 1999, str. 12).

3. 7. Basketbal neslyšících
řídí

Basketbalová utkání družstev neslyšících se

současnými

pravidly basketbalu

mezinárodní basketbalové federace FIBA. V basketbalu neslyšících se v pravidlech
nevyskytují žádné

modifikační změny,

vztahující se ke sluchovému postižení.

Během

hry

se však nesmí používat sluchadla ani kochleární implantáty, hráči za to bývají vyloučeni ze
hry,

případně při

opakovaných prohřešcích dojde k

Každá národní organizace

může

vyslat vždy dva

vyloučení hráče

rozhodčí

na několik zápasů.

na mezinárodní zápasy, z čehož

je vítáno, když je jeden neslyšící.
Basketbal se

těší narůstající oblibě

mezi

Po mnoho let jsou již organizovány

špičkovými

četné

neslyšícími sportovci všude ve

mezinárodní a celostátní basketbalové

pod záštitou mezinárodní organizace DEAFLYMPICS, která také spravuje a
sporty -

Světové

světě.

soutěže

řídí

další

šampionáty a Deaflympiády.

V roce 2001 byla v Římě založena Mezinárodní basketbalová asociace neslyšících - IDBA
Tento název byl
neslyšících. Je to

později

změněn

celosvětová

na DIBF - Mezinárodní basketbalovou federaci

organizace pro mezinárodní otázky basketbalu neslyšících ve

spolupráci s organizací Deaflympics a jejími konfederacemi. DIBF je nezávislou asociací,
která je složená z národních organizací neslyšících basketbalistů.
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Tato organizace se

věnuje

i podpoře basketbalu mezi mladými neslyšícími. V roce 2005 si

DIBF vůbec poprvé vzala na starosti

uspořádání

mezinárodního tábora (kempu) pro mladé

neslyšící basketbalisty. Tento kemp se konal se ve Vilniusu v
s Litevskou

nesly~ící

basketbalovou federací a s finančním

Litvě

přispěním

ve spolupráci

organizace FIBA.

Účastníci byli chlapci i děvčata ve věku 14 - 18 let z Běloruska, Lotyšska, Estonska,

Švédska, Litvy, Ukrajiny. Cílem tohoto kempu bylo setkání mladých neslyšících sportovců
z různých
jazyk,

států. Vzájemně

společně

se poznávat,

spolupracovat, trénovat,

znalostem a dovednostem. Dalším
instruktorům společně

apod. To vše
komunikační.

mělo

naučit

naučit

se od ostatních jejich kulturu, znakový

se základním i

záměrem

pokročilým

basketbalovým

bylo umožnit neslyšícím

trenérům

a

diskutovat o metodách tréninku, ukázat, jak trénují ve svých zemích

ohromnou hodnotu, jak po basketbalové stránce, tak i po stránce

Byly zařazeny i teoretické lekce, které se věnovaly dopingu a FIBA kampani

"Chceme čistý basketbal".

DIBF pokračuje i nadále v pořádání basketbalových

kempů

pro neslyšící mládež z celého

světa.

Basketbal neslyšících v České republice nemá bohužel bohatou tradici. Nemá a nikdy
neměl

silné a slavné týmy, osobnosti, basketbalisté nejsou držitelé medailí z Deaflympiád,

z MS, ME, MČR. Organizace neslyšících basketbalistů/basketbalistek neprobíhá ani
v rámci českých sportovních klubů neslyšících. Žádný z nich totiž nemá oddíl činný
v basketbalu. Pouze na základních školách pro

sluchově

postižené existuje práce s mládeží,

kde jsou organizovány sportovní kroužky a v rámci těch je organizován i basketbal, ovšem
bez další návaznosti na terciální vzdělávání nebo ryze volnočasovou
se basketbal

začal

hrát na úrovni Celostátních sportovních her

činnost.

Od roku 2000

sluchově

postiženého

žactva. V tabulce 9 jsou uvedeny nejúspěšnější školy CSH SPŽ v basketbale v období od
roku 2000 do roku 2007 (viz příloha č. 4).

3.7.1 Propozice CSH SPŽ
Pro informaci si prohlédněme vzorové propozice a pravidla CSH SPŽ v basketbale. Jak je
vidno,

řídí

se basketbal neslyšících stejnými pravidly, jako basketbal slyšících.

Předpis:
Soutěží

se podle pravidel basketbalu a podle

dívek. Hrací doba je 2 x 8 min. hrubého

směrnic
času
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tohoto rozpisu. Na soupisce je max. 9

s 5 min.

přestávkou.

Družstva nastupují

v dresech jednotné barvy s číselným
č.

označením.

Hraje se s míčem o

6. Každé družstvo má dva druhy barevně se odlišujících

dresů

předepsané

s čísly.

Hráčky

velikosti
musí mít

obuv, která je určena pro hru v tělocvičně.
Během

každého poločasu lze vyčerpat jeden oddechový čas v trvání 1 minuty.

Jakmile se

hráčky

jednoho družstva dopustí 5 osobních chyb v poločase, všechny další

chyby se trestají dvěma trestnými hody.
Utkání dohraje družstvo, které má na hřišti nejméně 3 hráčky.
Pokud družstvo nenastoupí k zápasu do 1O minut od stanoveného
kontumačně
vítěze.

prohrává.

Při

kontumaci výsledku se

započítává

začátku

utkání,

skóre 15:0 a 2 body pro

Poražené družstvo má Obodů.

Organizace soutěže:

Hraje každý s každým ve skupinách podle
nasazují vždy první až

třetí

a

čtvrtý

počtu přihlášených

až šestý z posledního

postupují z každé skupiny dvě družstva k dalšímu zápasu.

družstev. Do skupin se

ročníku

her. Do semifinále

Vítězové

postoupí do finále

pořádání

her na

o 1.- 3. místo, poražení do bojů o 4. - 6. místo.
Vylosování:
Soutěž

vylosuje

organizačního

výbor CSH v dubnu roku

základě

došlých

přihlášek.

Kritéria pro postup a určování pořadí ve finálových skupinách:

1. Při rovnosti bodů dvou družstev rozhoduje výsledek vzájemného utkání
2.

Při

rovnosti bodů tří družstev rozhoduje:

- výsledek vzájemných utkání
- bodový rozdíl ze všech utkání ve

skupině

- počet získaných bodů ze všech utkání ve
Ceny: První

tři

skupině

družstva dostanou medaile, diplomy a

družstev dostane medaili, diplom a věcnou cenu.
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věcné

ceny. Každý

člen těchto

III. Metodologická
1.

část

Cíle

Našimi cíli v této části práce bude:
1. Zmapovat, jak vypadá situace v oblasti sportovních aktivit neslyšící mládeže

v České republice na základních a středních školách pro sluchově postižené a jaký
je vztah škol k organizování nepovinných aktivit. Konkrétní sportovní aktivitou,
kterou se ve své práci zabývám, je basketbal.
2. Zjistit, zda žáci mají optimální podmínky pro trénink. Jsou - li zajištěny
optimální technické podmínky
učitelé/trenéři

zohledňující

sluchové postižení

jsou kompetentní ve znakovém jazyce

hráčů,

a zda jejich

- přirozeném komunikačním

kódu neslyšících.
3. Konstatovat případné další vztahy a souvislosti v rámci získaných dat.

2.

,

Ukoly
1. Zpracovat doporučenou a dostupnou literaturu z oblasti sluchového postižení

2. Zpracovat doporučenou a dostupnou literaturu z oblasti sportu obecně a sportu
sluchově

postižených

3. Podat ucelený přehled dané problematiky
4. Na základě studia doporučené literatury a dalších odborných pramenů vytvořit
metodický postup průzkumu.
5. Zajistit adresář škol pro SP
6. Sestavit vhodný strukturovaný dotazník pro učitele TV na školách pro SP
7. Uskutečnit vlastní průzkum na ZŠ a SŠ pro SP
8. Statisticky zpracovat a setřídit sebraná data
9. Zajistit způsob evidence dat
10. Zhodnotit výsledky dotazníku
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3.

Metoda
komunikačními ... )

Výzkum se zabývá podmínkami (personálními, materiálními,
zajištění

pro

basketbalu v hodinách tělesné výchovy a v zájmové činnosti.

Důležitým

faktorem pro celkové hodnocení je

sportovních hrách,
zajištění

soutěžích

těchto

účast

a

a turnajích. Nepostradatelným

pro výuku basketbalu na

na mimoškolních

měřítkem

je personální

školách. Jednotlivá hodnocení jsou provedena na

základě odpovědí učitelů/učitelek tělesné
podkladě

zajišťování

výchovy škol s využití dotazníkové metody. Na

získaných dat jsou vyhotoveny jednotlivé analýzy a celkové hodnocení. Pro

vyhodnocení a procentuální vyjádření bylo použito znázornění do tabulek.
Informace byly získávány studiem dostupných

zdrojů české

i

zahraniční

literatury a

internetu.

3.1.

Výběr

škol pro

sluchově postižené

Školy pro sluchově postižené nebyly vybírány dle žádného klíče ani dle předem
stanovených kritérií.

Výběr

zahrnuje všech 21 základních a

středních

škol pro

sluchově

postižené v České republice. Do výběru nebyly zahrnuty školy mateřské, které by
vzhledem k funkci a náplni práce neměly vypovídající hodnotu pro požadovaný sběr dat.

3.2. Dotazníková metoda
Dotazování je

nejběžnější

dotázaných, které se

a

nejčastěji

provádějí buď

využívaná metoda založená na principu
formou rozhovoru, nebo formou anket

výpovědí

(řízených

dotazníků).

"Metoda dotazníková je metoda, kdy
charakterizuje se tím, že je

určena

shromažďování

dat se zakládá na dotazování osob;

pro hromadné získávání údajů" (Skalková a kol., 1983,

str. 86).
Dotazování pro tento výzkum probíhalo formou písemného kontaktu
emailů

prostřednictvím

v prúběhu roku 2007 s průvodním dopisem vyučujícím. Byl sestaven strukturovaný

dotazník (viz příloha č. 2), který obsahuje 16 otázek.

Většina

otázek jsou otázky zjišťovací,

kdy má respondent zvolit jednu či více z nabízených alternativ, dotazník obsahuje ale také
dvě

otázky

doplňovací,

svou

odpověď,

uvést své názory.

i uzavřené otázky,

umožňuje

tak odhalit postoje

kdy má respondent

Dotazník obsahuje otevřené,

polouzavřené

zdůvodnit

respondenta, zachytit více i nových skutečností.
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Z celkového

počtu

21 zaslaného dotazníku bylo
přes

Nutno podotknout, že i
zařízení

veškerou snahu

zpět

navráceno 18

včetně

vyplněných dotazníků.
dvě

telefonických urgencí

školská

nebyla ochotna informace týkající se jejich školy podat.

Návratnost

dotazníků

byla velká, vyplnilo je celkem 18 škol, tedy 85%. Ve velké

návratnosti se projevuje ochota

pedagogů

sluchově

ze škol pro

postižené zabývat se

problematikou, která se jich přímo týká.
Obvyklé

průzkumy

V našich

poměrech činí

oslovitelných

zdrojů

jsou obvykle založeny na
ale

oněch

18 škol

větším počtu

téměř

absolutní

informací. Proto si i tak dovoluji na

oslovených
počet

základě

respondentů.

všech

potenciálně

abstrahovaných dat

činit

závěry.

3.3. Formulace otázek
Vytvoření
stěžejním

a správné

zaměření

otázek obsažených v našem strukturovaném dotazníku bylo

úkolem celé této práce pro dosažení vypovídajících výsledků.

S ohledem na

záměr

práce jsme v dotazníku použili 3 oblasti otázek, stanovené na

mých osobních zkušeností a
zajišťovat,

představy,

měla

co by

základě

škola pro realizaci basketbalu

jak by měla být personálně vybavena apod.

První oblast se týkala zajištění hodin tělesné výchovy a sportu, kde hodnotíme zejména:
profesní

zaměření vyučujícího,

které je velmi

důležité

- pro odborné vedení a

v neposlední řadě i pro zajištění bezpečnosti.
složení

žáků

z hlediska ztráty sluchu hrajících basketbal, což je pro komunikaci

v rámci tréninku naprosto zásadní
znalost a ovládání komunikace se

sluchově

postiženými ze strany vyučujícího - pro

jasné, výstižné a hlavně pochopitelné vysvětlení probíraného tématu.
Druhá oblast se zaměřila na sportovní aktivitu - basketbal.
Hodnotícím kritériem je existence sportovních zájmových
soutěží

v basketbalu,

účast

na basketbalových

vesměs

soutěžích.

kroužků

a družstev, organizace

Vzhledem k tomu, že školy pro

sluchově

postižené jsou

svěřenců

v době osobního volna. Pohyb jako takový a zejména zájmové sportovní kroužky

školy internátního typu, je nutné preventivní

zaměstnání

jsou výtečným výchovným a zaměstnávajícím prostředkem.
Třetí

oblast se týkala hodnocení podmínek a vybavení pro realizaci výuky basketbalu.
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Zde máme na mysli existenci velké a malé tělocvičny, dostatek basketbalových míčů apod.
Pro kvalitní provádění sportovní aktivity jako je basketbal, je

nutně potřebný

odpovídající

prostor.

3.4. Zpracování dotazníků
Celkové hodnocení vychází ze získaných dat a objevují se v nich i vztahy, které spolu
zdánlivě
šetření

nesouvisejí. Jak jsem již uvedla v úvodní
bylo zmapovat

přístupy

části

diplomové práce, cílem mého

jednotlivých škol k provádění sportovní aktivity -

basketbalu neslyšící mládeže, popsat, analyzovat a porovnat vztahy mezi jednotlivými
veličinami (proměnnými).

K zobrazení bylo použito

kontingenčních

tabulek

Microsoft Excel.
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vytvořených

za pomoci programu

IV. Výsledková

část

v

1.

v

Skoty pro sluchově postižené v Ceské republice

V České republice v současné době existuje 13 základních a 8 středních škol pro sluchově
postižené. Sedm škol z celkového

počtu

se nachází v Praze (3 základní školy a 4

střední

školy). V Brně jsou 2 školy (ZŠ a SŠ). Zbylých 12 škol je regionálně rozmístěno
následovně: V Čechách - v Plzni (ZŠ), Českých Budějovicích (ZŠ, SŠ), Hradci Králové

(ZŠ, SŠ) a Liberci (ZŠ); na Moravě - v Ivančicích (ZŠ), Kyjově (ZŠ), Ostravě (ZŠ),
Olomouci (ZŠ) a ve Valašském Meziříčí (ZŠ, SŠ). Kjejich nalezení mi pomohl Adresář
služeb pro sluchově postižené z roku 2005 a Internet.
Seznam škol s uvedenou kontaktní adresou uvádím v příloze č. 6.
Příloha č.

3 obsahuje souhrnnou tabulku (viz tab. 1 - 8), v níž je možné nalézt všechna data

získaná z výzkumu. Z formálních
informace získané z výzkumu

důvodů

přímo

není bohužel možné umístit tabulku srovnávající

do textu (z hlediska

běžných

možností tisku je

příliš

rozsáhlá). Tuto a většinu souvisejících kontingenčních tabulek (viz tab. 10- 30), které jsou
příloze č.

uvedeny v

způsobem slovně

5, proto zde v rámci Praktické

části

budeme pouze souhrnným

reprodukovat a interpretovat.

1.1. Údaje o respondentech
Respondenty, jejichž
většinově

odpovědi

jsem v rámci

průzkumu

jako slyšící muže v průměrném věku 42 let.

To, že se mezi odpověďmi objevily dotazníky jen tří žen,
větším

zpracovávala, lze charakterizovat

zastoupením

mužů

v této

učitelské

může

být způsobeno jednak

specializaci (TV), jednak

rovněž zřejmě větším

zájmem mužů o tuto problematiku.
Pouze dva

sluchově

postižení pedagogové odrážejí celkový nízký

postižených učitelů na školách pro SP vůči

pedagogům

slyšícím.

Co se týče vzdělání, mezi respondenty bylo takovéto rozvrstvení:
respondentů,

učitel tělesné

speciální pedagog 6, trenér 2 a vychovatel 4 respondenti

kumulovali více kvalifikačních

zaměření).
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poměr sluchově

(někteří

výchovy 1O
respondenti

1.2. Interpretace odpovědí
V následujícím textu provedeme sumarizaci odpovědí z dotazníků.

Otázka č. 1: Basketbal se ve vaší škole realizuje formou:
Více jak polovina všech

odpověděvších
doceňují

zájmovou. Z toho vyplývá, že

škol realizuje

povinná/zájmová/obě

obě

formy

formy výuky, povinnou i
tělesný

význam basketbalu pro

i duševní vývoj

dětí.

Otázka č. 2:

Odhadněte

především

Zde nás zajímaly
kroužcích.
o

Odpovědi

různé hodnotě,

především

v procentech objem výuky basketbalu:
procenta výuky basketbalu ve sportovních zájmových

se pohybovaly v širokém spektru od 5 do 100 procent, což vypovídá

jíž

různé

školy basketbalu

přikládají.
přímo

moravské školy, což, jak uvidíme dále,

dlouhodobě

úrovní v oblasti basketbalu a následné

Vyšší procenta vykazovaly
souvisí s jejich

vyšší medailové

celkově

vyšší

úspěšnosti

na

Celostátních sportovních hrách SP mládeže.

Otázka č. 3:

Odhadněte

Otázka č. 4:

Odhadněte z~em

zájem o basketbal u dívek:
o basketbal u

chlapců:

Školy obecně charakterizovaly zájem žáků/studentů jako průměrný, jak u dívek, tak u
chlapců.

Jenom na

v dotazníku

zmiňovaných

nadprůměrný

moravských školách se ve

zájem. I "malý zájem" je

roYnoměrně

třech případech

objevil

rozvrstvený mezi dívky a

chlapce, takže v oblasti zájmu o basketbal se neprojevil celkem nijak rozdíl mezi
pohlavími.

Otázka č. 5: Zájmové TV se zúčastňují:

dívky/chlapci/obě

Do zájmového kroužku, v němž žáci/studenti hrají
většině

škol pro SP

smíšeně

chlapci i dívky. Je to

organizačními důvody, neboť počet
těchto

odpovědi

přináší

basketbal, chodí obvykle ve

zřejmě způsobenou především

hry schopných a ochotných

školách tak vysoký, jako na školách

podle mého názoru

rovněž

pohlaví současně

i výhody

běžných,

ale

žáků/studentů

kromě organizačních

motivační, neboť především

z některých dotazníků), jsou ve smíšeném kolektivu

tak živější a zábavnější.

43

nebývá na

dívky (jak

výhod to
zmiňují

sportovně aktivnější,

i

a hra je

č.

Otázka

6: Z hlediska ztráty suchu u SP mládeže

převažuje stupeň

sluchového

postižení: nedoslýchaví/se zbytky sluchu/neslyšící

Stratifikace žáků hrajících basketbal kopíruje obvyklé složení žáků/studentů tříd ve školách
pro

sluchově

postižené, které bývají namíchané z hlediska

(jak uvidúne dále) i z hlediska

komunikačních potřeb.

stupně

sluchoYé vady, a tedy

Homogenních skupin

(ať

už "ryze

nedoslýchavých", nebo "ryze neslyšících") se v dotazníku objevilo jen velmi málo. Tato
heterogennost zpúsobuje

kromě

žáků/studentu

v nutnosti individuálního vedení jednotlivých
přizpůsobování

se jejich

v případě, že se jedná o
žáků

vzdělávacím

učitele,

četné

kulturního obohacení pro studenty/žáky

a

komunikačním
vzdělávací

který rozdílné

časových

a

potřebám,

a

problémy

hledisek

samozřejmě

komunikační potřeby

při

jen

svých

respektuje a nevěnuje se jen těm nejrychlejším nebo nejbezproblémovějším.

Otázka č. 7: Od kterého ročníku začínáte s výukou basketbalu?
Většina sluchově

postižených

dětí

se s basketbalem setká ještě

před

nástupem do 6.

třídy,

což je určitě možné hodnotit kladně jako příležitost pro jejich pohybový rozvoj.

Otázka č. 8: Jaký

Vzhledem ke

zmiňované
způsob

heterogenní i
komunikace

způsob

komunikace převažuje mezi trenérem a žáky?

heterogennosti

z hlediska sluchové vady je logicky

komunikace, nebo by tak tomu

přizpůsobena

výrazným

způsobem

(např.

pouze nedoslýchavým na úkor

skupin

komunikačně

pokynů,

tříd

alespoň mělo

být. Pokud je totiž

jen jedné ze skupin sluchového postižení

prelingválně

diskriminováni a nelze od nich

neslyšících), jsou
očekávat,

členové

že budou

např.

druhé ze

následovat

jimž nerozuměli.

Bohužel je ideálního stavu jen velmi obtížné dosáhnout. V tomto
mého názoru využívat starého sportovního pravidla, podle
přizpůsobuje

prelingválně
poměrně

nejslabšímu - a tím jsou z hlediska

případě
nějž

by se

mělo

dle

se skupina vždy

komunikačních potřeb

neslyšící. Zatímco se totiž nedoslýchaví (a také jejich slyšící

bezpochyby

učitel)

mohou

snadno naučit znakovému jazyku (alespoň do té míry, jež je třeba pro komunikaci

v rámci hodin

tělesné

výchovy), neslyšící se slyšet

opravdu nemohou, a je
plnohodnotně

rovněž

naučit

v důsledku svého postižení

diskutabilní, nakolik se

odezírat.
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skutečně

mohou

naučit

Otázka č. 9:
Pro

odpověď

Zúčastňuje

se vaše škola nějakých soutěží s jinými školami?

na tuto otázku bylo zásadní, zda se jedná o školu

Zatímco základní školy se

pravidelně zúčastňují
směru

postižené mládeže, a vykazují v tomto
v soutěžení, ale i v přípravě na

něj),

střední,

nebo základní.

Celostátních sportovních her

sluchově

tedy pravidelnou aktivitu (a doufejme nejen
střední

školy

už v basketbalových kláních nijak

aktivními nejsou.
To je

určitě zapříčiněno

středoškoláci zaměřují

tím, že se

na volejbal, který je

klíčovou

hrou jejich mezi školního soupeření - otázkou však je, jestli to není škoda.

Otázka č. 10: Organizuje vaše škola nějaké soutěže v basketbalu?
Školy obvykle žádné podobné soutěže nepořádají, až na výjimky, ať už v rámci spolupráce
mezi školami, nebo v rámci školních aktivit.

Otázka č. ll: Je některý z vašich žáků členem basketbalového oddílu slyšících?
Na tuto otázku
komunikační

odpověděli kladně

situací, do níž se

jen

tři

sluchově

respondenti, což je

způsobeno

zejména obtížnou

postižení dostávají v rámci skupiny lidí v aktivním

pohybu.

č.

Otázka

tělocvičny

(počet míčů, rozměry

12: Podmínky pro realizaci výuky basketbalu
apod.) považujete celkově za:

špatné/průměrné/nadprůměrné

Hodnocení učitelů týkající se materiálního zázemí jejich školy pro výuku basketbalu bylo
velmi vyrovnané,

neboť

nadprůměrné. Většina je

školy, jako je

např.

zhruba stejný

počet

dotázaných hodnotil podmínky jako pod-

či

charakterizovala jako průměrné. Již zmiňované úspěšné moravské
Valašské

Meziříčí,

s nadprůměrným vybavením - to

může

patřily

Ostrava nebo Olomouc,
vypovídat o

příčině,

mezi ty

nebo následku jejich

úspěšnosti.

č.

Otázka

13: Jaké

pomůcky

názornosti používáte ve výuce basketbalu:

tabuli/kreslené obrázky/videokameru/počítač aj.
Téměř

všichni pedagogové v odpovědi na tuto otázku

(což nás

přivádí

k poznámce, jak

z vyučujících používá
nejsou,

nicméně

při

důležitá

zmiňovali

je jeho profesní

názornou ukázku

průprava),

výuce i tabuli. Další technické aj. názorné

v dotaznících

převážilo

hodnocení, že tento
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zhruba polovina

pomůcky

způsob

učitele

užívány

není pedagogy

dostatečně

při

využíván. Otázkou je, nakolik je absence moderní techniky

výuce dána

schopností a ochotou pedagogů s ní pracovat a zda s ní vyučující vůbec disponují.
Otázka č.14: Jakým způsobem signalizujete žákům
Většina vyučujících

dříve, komunikační prostředky
žáků.

by se

píšťalky

než

hry v utkáních?

- jak jsme již

měly přizpůsobovat různorodosti

zmiňovali

jednotlivých skupin

Pokud danou akustickou informaci neobdrží neslyšící žák/student, je nutné mu ji

předat

jeho

prostředků

nevyužívá jiných

přerušení

následně,

až

spoluhráče

přihlédnout

ne v danou

potřebnou

chvíli- to

značně znevýhodňuje

jak jeho, tak i

a hra není zdaleka tak plynulá, jak by být mohla. Navíc je
pocitům

i k osobním

člověka, neboť

daného

hra by

měla

sloužit

třeba

rovněž

k uvolnění a sociálnímu zapojení, a to v případě jakékoliv diskriminace není možné,
alespoň

ne v plné míře

Otázka č. 15: Myslíte si, že

Polovina dotázaných buď
nebo

odpověděli,

způsoby

můžete

porovnat výuku basketbalu slyšících a neslyšících?

odpověděla záporně,

nespatřují-

že mezi nimi rozdíly

výuky tito

vyučující

tedy že způsoby výuky porovnat nemohou,

porovnat

značí,

to ovšem podle mého názoru

neumějí,

nebo k sluchově

že

postiženým

žákům/studentům nepřistupují správně.

Způsoby

žáků/studentů

vedení slyšících a neslyšících

ve fázi samotné výuky (kdy je

třeba

se odlišují zásadním

využít všech dostupných

názornosti), tak i ve fázi hry, kdy se specifika týká

prostředků

především

způsobem

jak

vizualizace a

komunikace jazykové

(mluvený i znakový jazyk) i nejazykové (tj. signalizace) mezi trenérem a hráči.

Otázka č. 16: Co byste doporučili pro výuku basketbalu neslyšících?

Návrhy na zlepšení se

nejčastěji

dotýkaly obecného problému našeho školství, a tím je

kvalita personálního obsazení výuky. Oslovení pedagogové ve velké
důležitost

dobrého trenéra, který je schopen

většině zmiňovali

uzpůsobit přípravu potřebám

svých

svěřenců,

a to jak z hlediska sportovního, tak komunikačního a speciálně pedagogického.
Rovněž

i

při

basketbalu je

důležité

využívat

výuce neslyšících. Je zajímavé, že toto

prostředků

vyučující

sice

vizualizace, jako

zmiňují,

všeobecně při

ale podle výzkumu sami

moc nevyužívají. Možná je to právě spíše nedostatkem prostředků, než neochotou.
Organizačně

náročnějším

doporučení většího

návrhem na zlepšení situace v basketbalu neslyšících je

množství

turnajů

a jiných
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příležitostí

k praktickému

procvičování

herních dovedností,

včetně integračních programů,

kdy by neslyšící hráli ve slyšícím

prostředí.

1.3. Hledání vztahů
Kromě

klasického zpracování dat ze svého

kontingenčních

tabulek (viz

příloha č.

průzkumu

5), které se

rovněž

jsem

zaměřovaly

na vyhledání

souvisejících veličin, jako je např. souvislost mezi typem vzdělání nebo
a

počtem

získaných medailí.

Některé

vypracovala 21
vzájemně

věkem vyučujícího

z předpokládaných potenciálních souvislostí se

neprokázaly jako platné, jiné překvapivě ano.
Je bezpochyby

užitečné

se nad souvislostmi zpracovaných dat zamyslet a využít je jako

východisko k dalším úvahám o zlepšování situace v basketbalu neslyšících,

ať

už na úrovni

jednotlivých škol nebo na úrovni celostátní.
Podívejme se nyní na to, které souvislosti je ukázaly jako nejvíce relevantní pro takovéto
úvahy:

1.3.1 Vztahy v oblasti materiálního zázemí
Školy, které mají subjektivně nadprůměrné podmínky, mají polovinu získaných medailí v
nejvyšším pásmu, zatímco školy se špatnými podmínkami nemají medaile žádné
(viz tab. 23 ).
Tato souvislost se objevila jako zásadní v oblasti hodnocení materiálního zázemí pro hraní
basketbalu:

vyučující, kteří

hodnotili svoje materiální podmínky jako dobré, byli

zároveň

ti, jejichž týmy získaly na Celostátních sportovních hrách neslyšící mládeže v uplynulých
sedmi letech nejvíce medailí. Vzhledem k tomu, že asi nelze
mohly na

případnou úspěšnost

svých

týmů

reagovat

během

předpokládat,

že by školy

tak málo let následným

výrazným zlepšením podmínek pro hru, lze pravděpodobně tvrdit, že materiální vybavení

a uspokojivé podmínky pro
Každá osobní snaha je
tělocvičny, počet míčů

přípravu

prostě

jsou pro

úspěšnou

výuku basketbalu zásadní.

limitována takovými faktory, jakými jsou velikost

aj.

1.3.2 Vztahy v oblasti personálního obsazení výuky
Pedagogové s TV

vzděláním_obvykle

více využívají názorných pomůcek.

Školy, které využívají názorné pomůcky, se plnou třetinou umísťují v pásmu nejvyššího
zisku medailí, v nulovém pásmu nemají žádné zastoupení (viz tab. 25).
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V těchto dvou
vizualizace

případech

při

výuce

kontingenční

ukázala

sluchově

tabulka

opět důležitost

využití

prostředků

postižených - jejich používání zvyšuje i šanci na zisk

medailí, takže se prokazatelně podílí na konkrétních efektech výuky.
Můžeme

snad vysledovat určitou souvislost mezi TV vzděláním a speciálně- pedagogickým

vzděláním učitele

a šancí na zisk medaile - 84% k 60 % (viz tab. 29, 30 ).

Z tohoto poznatku vyplývá, že pro kvalitu
průprava
směru.

výše

pro pedagogickou práci,

Jako kritérium úspěšnosti

zmiňované

ať

učitele

je podstatná

už je tělovýchovného, nebo

učitele

hlavně obecně
speciálně

jakákoliv

pedagogického

zde slouží opět zisk medailí, ale domnívám se, že

materiální podmínky jsou pro

něj určitě důležitější.

V případě hodnocení

personálního zázemí škol je vždy třeba vycházet z individuálního poznávání charakteristik
učitelů,

jakými jsou nadšení pro

věc,

schopnost pracovat s lidmi, možnost a ochota

pracovat ve svém volném čase nebo bez nároku na mzdové ohodnocení své aktivity - a to
jsou kritéria, která

přesahují

možnosti našeho dotazníkového

průzkumu.

Proto zde

vyhledané souvislosti zmiňuji jako zajímavé, ale samaje nepovažuji za vysoce relevantní.
V pásmu nejvyššího zisku medailí svých

svěřenců

se umístili

výhradně učitelé

ve

věkovém

pásmu nad 55 let (viz tab. 28).

Tento poznatek mne

překvapil,

vypovídá snad o tom, jak je

zkušený a vyzrálý, a pak i jeho práce vykazuje výsledky

důležité,

aby byl trenér

měřitelné počtem

získaných

medailí.

1.3.3 Vztahy v oblasti komunikace
Většina učitel
pedagogů je

u nepoužívá

znakový jazyk ani jako jeden z prostředků - u speciálních

situace trochu příznivější.

Alespoň částečně používá

ZJ každý ze SP učitelů, ale jen pětina slyšících učitelů

(viz tab. 15 - 19).
Poznatky z oblasti komunikace nejsou
studenty,
většina,

neboť

příliš potěšující,

se ukázalo, že jen minimum

učitelů,

tedy slyšících, používá vizuální jazykové

plnohodnotně

komunikovat se všemi žáky v týmu a

a to zejména pro neslyšící žáky a
zejména

těch,

kterých je naprostá

komunikační prostředky.
rovněž

možnost

porozumět

interakci během hry i mimo ni, je přeci zásadní pro úspěšnost působení pedagoga!
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Možnost
jejich

2.

Diskuse a závěr

Diplomová práce stanovila následující cíle:
1. Zmapovat, jak vypadá zázemí pro hraní basketbalu na všech základních a středních

školách pro sluchově postižené v České republice a jaký je vztah škol k organizování
nepovinných aktivit.
2. Vyhodnotit podmínky pro hraní basketbalu na školách pro sluchově postižené.
3. Zjistit případné vztahy mezi jednotlivými získanými daty
Byly zjištěny následující informace:
Školy pro sluchově postižené mají obvykle průměrné vybavení pro výuku basketbalu, které
se snaží

maximálně

v rámci jejich volného
navštěvovat

Tělesnou

potřeby

využít pro
času.

svých

žáků

a

studentů

jak v rámci

vyučování,

tak

Ve všech školách proto mohou jejich žáci/studenti

zájmový kroužek basketbalu.

výchovu na školách

tělovýchovným,

nebo

speciálně

pedagog ovládá, ale v podstatě
basketbalových turnajích, typ

zajišťuje

pedagogickým

vzděláním.

téměř neovlivňuje

vzdělání učitele

buď

personál, který obvykle disponuje

šance

To, který z těchto

žáků

na

úspěch

oborů

daný

v meziškolních

není tedy podle našeho výzkumu relevantní

pro hodnocení kvality výuky basketbalu. Podstatné je asi

především

nejvíce materiální

podmínky školy a to, nakolik jich daný pedagog dokáže beze zbytku využít - to je ale
veličina

spíše subjektivní.
při

Bohužel se

nepoužívá ani
jsou

třídy

doplňkově

průzkumu

ukázalo, že naprostá

znakový jazyk pro komunikaci

při

že

i z hlediska

někteří

komunikačních potřeb,

z žáků nemají rovný

výuky. Bohužel pro pedagogy,

kteří

přístup

většina vyučujících

výuce. Vzhledem k tomu, že

obvykle heterogenní z hlediska sluchových vad,

pravděpodobností
skutečnost,

vyhodnocování

ukazuje toto
k informacím

neovládají jazyk svých

a tedy s vysokou
zjištění

na neblahou

přenášeným během

žáků,

ani oni nemají

stoprocentní přístup k tomu, jaká sdělení si žáci předávají během vzájemné interakce.
Zatímco na základních školách je basketbalu věnována zvýšená pozornost díky pravidelné
účasti

škol na Celostátních sportovních hrách neslyšící mládeže, na středních školách už se

basketbalu taková pozornost
nekoncepční

nevěnuje,

to ve

prospěch

tendenci, protože tím, že basketbalová

volejbalu. To považuji za velmi

průprava končí

u

dětí

s ukončením

jejich povinné školní docházky, nedochází k podchycení a dalšímu využití
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talentů

pro

reprezentaci na národní i mezinárodní úrovni, a basketbalu se tak nedostává pozornosti,
kterou by si z hlediska celosvětového významu a obliby zasloužil.
Z hlediska možných

vztahů

mezi kvalitou výuky a regionem, v němž se škola nachází, se

ukázala jako zajímavá dominance moravských škol, a to jak v pozitivním hodnocení
podmínek pro práci (viz tab. 8), tak v počtu medailí získaných v období od roku 2000 do
roku 2007 v rámci Celostátních sportovních her (viz tab. 9). Existuje tedy

zřejmě určitá

korelace mezi materiálním zázemím a následnými úspěchy školních týmů.

Sport není jenom o výsledcích, ale i o požitku z něj ...
Ve své diplomové práci jsem shrnula historická fakta o vývoji sportu neslyšících a snažila
se postihnout v celé

šíři současnou

situaci ve výuce basketbalu na školách pro

sluchově

postižené.
Při vytváření

koncepce diplomové práce a jejím zpracování jsem se snažila využít i svých

zkušeností a poznatků, které jsem získala při svém působení jako
na základní škole pro

sluchově

učitelka tělesné

výchovy

postižené v Praze - Radlicích a jako bývalá aktivní hráčka

basketbalu.
Pro zarámování problematiky jsem uvedla terminologii z oblasti sluchového postižení,
neboť

terminologie v této oblasti je

kontextech

různý

význam.

značně

S oučasnost

nejednotná a

některé

termíny mají v riizných

a budoucnost vychází z historie, proto také v mé

práci tato pasáž nechybí. Pro orientaci jsem uvedla

organizační

strukturu

českých

a

mezinárodních sportovních svazů.
Pomocí dotazníkové metody byly

nashromážděny

informace týkající se personálního a

materiálního zázemí pro sportovní a specificky basketbalové využití
výchovy i mimo

něj

na školách pro

sluchově

obecně

potom vybavení, které umožní lépe

(tzn.

v rámci

tělesné

postižené, které poskytly dle mého názoru

dobré východisko pro úvahy, jak situaci zlepšovat a na co se
zlepšování materiálního zázemí

času

tělocvičen

přizpůsobit

výuku

zaměřit

- tedy

především

na

a jejich sportovního vybavení) a
potřebám sluchově

postižených,

tedy zejména ji učinit názornější, vizualizovat.
Jedním z praktických
sluchově

dopadů

této práce je návrh

zařízení

pro rozhodování v basketbalu

postižených, který vznikl po diskusi mezi vedoucím práce a diplomantkou

v oddělení basketbalu KSH UK FfVS. Tento návrh byl technicky zrealizován a

úspěšně

vyzkoušen v SŠ, ZŠ a MŠ škole pro sluchově postižené v Praze - Radlicích (viz příloha
č.

7).
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Samostatným oddílem našich úvah byly využívané
neposkytly
školy,

ač

odpovědi

prostředky

komunikace. V této oblasti

v dotaznících bohužel uspokojivé informace,

neboť

se ukázalo, že

jsou v jejich žactvu/studentstvu zastoupeni i potenciální uživatelé znakového

jazyka, tyto jazykové prostředky nevyužívá v dostatečné

míře

ve prospěch

žáků,

kolektivu,

a nakonec i vyučujících samotných.
Protože není bohužel k dispozici

dostatečné

množství

pramenů,

které by se zabývaly

zvláštnostmi ve sportu neslyšících, bylo by vhodné, kdyby se další potenciální zájemci o
práci s neslyšícími pustili do
u neslyšících

sportovců.

podrobnějšího

sledování některých zvláštností, vyskytující se

V této oblasti by mohla být i naše Fakulta

tělesné

výchovy a

sportu prospěšná.
Domnívám se, že cíle mé diplomové práce byly
pro další úvahy o

důležitosti

naplněny

a mohou být východiskem jak

sportu u neslyšících, tak i pro zlepšení

poli výuky basketbalu v této skupině

zdravotně
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postižených občanů.

současné

situace na
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Příloha č.

1 - Použité zkratky

I. PSKN - 1. Pražský sportovní klub hluchoněmých
I. PSKN - 1. Pražský sportovní klub neslyšících

B - basketbal
CISS- Comité Intemational des Sports des Sourds - Mezinárodní výbor neslyšících
sportovců

CNES- Čeština v komunikaci neslyšících
ČPR - Český paralympijský výbor

CSH SPM - Celostátní sportovní hry sluchově postižené mládeže
CSH SPŽ - Celostátní sportovní hry sluchově postiženého žactva
ČSNS - Český svaz neslyšících sportovců
ČSSNS- Českomoravský svaz neslyšících sportovců

ČSTV - Český svaz tělesné výchovy
ČR- Česká republika

ČÚV ČSTV - Český ústřední výbor Českého svazu tělesné výchovy

dB - decibel - jednotka pro měření hladiny intenzity zvuku
DEF - Deaflympiáda
DIBF - Deaf Intemational Basketball Federation - Mezinárodní basketbalová federace
neslyšících
EDSO- Europen Deaf Sport Organization - Evropská sportovní organizace neslyšících
FF UK - Filosofická fakulta Univerzita Karlova
FIBA - Intemational Basketball Federation - Mezinárodní basketbalová federace
FIFA - Intemational Federation of Association Football - Mezinárodní asociace
fotbalových federací
FIS- Intemational Ski Federation - Mezinárodní lyžařská federace
FSNS- Federální svaz neslyšících

sportovců

FTVS UK - Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzita Karlova
IAAF - Intemational Asociation of Atletics - Mezinárodní asociace atletických federací
ICDS - Intemational Comitee of Sports for the Deaf- Mezinárodní výbor neslyšících
IDBA - Intemational Deaf Basketball Association - Mezinárodní basketbalová asociace
neslyšících
IPC - Intemational Paralympic Comitee - Mezinárodní paralympijský výbor

55

KSH - Katedra sportovních her
MČR- Mistrovství České republiky

ME - Mistrovství Evropy
MO - Mezinárodní olympijský výbor
MS - Mistrovství světa
MŠ - Mateřská škola
MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
SHN - Světové hry neslyšících
SIS- Svaz invalidních sportů
SKN - Sportovní klub neslyšících
SMS - Short Message Service - textová zpráva
SP - sluchově postižený
STK - sportovně technická komise
SŠ - střední škola
TV - tělovýchovný
ZŠ - základní škola
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Příloha č.

2 - Dotazník zasílaný jednotlivým školám

Vážená kolegyně, vážený kolego,
dovolte, abych se

představila.

Jmenuji se Gabriela Houdková, studuji na FTVS UK

současně pracuji jako tlumočnice

v Praze,

znakového jazyka. Obracím se na Vás s prosbou

o pomoc

při shromažďování

vyplněné

dotazníky zpracuji a údaje použiji v diplomové práci anonymně.

Předem

podkladú pro

přípravu

Vám děkuji za vstřícnost a doufám v brzkou

diplomové práce. Slibuji, že Vámi

odpověd:

(g.houdkova@ seznam. cz)
U jednotlivých otázek zakroužkujte nebo
odpovědí, případně zvolte

označte

krátkou vlastní formulaci

jednu

či

více z několika nabízených

odpovědi.
Děkuji @

Škola: ....................... . ........................................... . .............................. .

Věk

respondenta: ........ .let

Pohlaví:

žena

Stav sluch :

I

slyšící I

muž
sluchově

postižený

Vzdělání:

a) speciální pedagog
b)

učitel

s odbornou kvalifikací pro výuku TV

c) vychovatel
d) externí spolupracovník, trenér basketbalu, rodič ... )
e) jiné (uved'te) .... ... ... ....... .............................. .. . ..... ... ... ... .. .. .. ... .. .. ......... .

1. Basketbal se ve vaší škole realizuje formou:
a) povinné TV
b) zájmové TV
c) v obou formách

2.

Odhadněte

v procentech objem výuky basketbalu

a) v povinné TV: ........ ..
b) v zájmové TV: .. ...... .
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3.

Odhadněte

zájem o basketbal u dívek:
b) průměrný

a) malý

4.

Odhadněte z~em

a) malý

o basketbal u
b)

c) nadprůměrný

chlapců:

průměrný

c) nadprůměrný

5. Zájmové TV se zúčastňují:
b) dívky i chlapci

a) dívky

c) chlapci

6. Z hlediska ztráty sluchu u žáku (resp. u
stupeň

studentů)

hrající basketbal,

převažuje

sluchového postižení:

a) nedoslýchaví

7. Od které třídy

b) se zbytky sluchu

(ročníku) začínáte

c) neslyšící

s výukou basketbalu?

a) na prvním stupni ZŠ ...................... . ............................ . ...................... .
b) na druhém stupni ZŠ ......................................................................... ..
c) na střední škole ........................ .... .................................... ............. ... .

8. Jaký způsob komunikace

převažuje

a) mluvená řeč - odezírání

9.

Zúčastňuje

mezi trenérem a žáky (resp. studenty):

b) znakoYaná čeština

se vaše škola nějakých

soutěží

c) znakový jazyk

s jinými školami?

a) ano (jakých) .... ... ... ....... ........... ..... ............. ................. . ...... ... . ....... .
b) ne

10. Organizuje vaše škola nějaké soutěže v basketbalu?
a) v rámci školy
b) mezi školami
c) ne

d) jiné (uved'te) .... ... ... ... ... ..... .. .. ....... .. .... ..... . ............. . ............ .. ......... .

11. Je některý z vašich žáků (resp.
a) ano

studentů) členem

b) ne

basketbalového oddílu slyšících?

c) nevím
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12. Podmínky pro realizaci výuky basketbalu (počet míčů, rozměry tělocvičny atd.)
považujete celkově za:
a)

nadprůměrné

b)

průměrné

c) špatné

13. Jaké pomůcky názornosti používáte výuce basketbalu?
a) tabuli/magnetickou tabuli
b) kreslené obrázky a fotografie
c) prostředky digitálního záznamu pohybu
d)

výpočetní

techniku

e) jiné (specifikujte) ....... .... ... ........... . ... ... ... .. ... ... ... . ... .. ... ... .................. .

14. Jakým způsobem signalizujete žákům přerušení hry v utkáních?
a) akustickým signálem -

píšťalkou

b) vizuálním signálem - praporkem
c) vizuálním signálem - pohybem rukou
d)jinak: .................................................................... ..................... .

15. Myslíte si, že můžete porovnat výuku basketbalu slyšících a neslyšících?
Prosím, stručně uved'te jak:

16. Co byste doporučili pro výuku basketbalu neslyšících?

Ještě jednou
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Vám děkuji.

Příloha č.

3 - Souhrnná tabulka dat získaných z dotazníků

Tab.l
Číslo

školy

---1
2

r-!.

4
5
6
7
8
9
10
11

1
2
3
4

5
6
7

typ Skoly

Název školy

ZAKLADNÍŠKOLY

I věk rvsp.

vek.skupina

!

I
I

SŠ, ZŠ a MŠ pro sluch. potižené, Holečková 4, Praha 5- Smíchov
ZŠ pro sluchově postižené, Výmolova 169, Praha 5- Radlice
Gymnázium, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Ječná 27, Praha 2
ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Plzeň, Mohylová 90
MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova 1, české Budějovice
SŠ, ZŠ a MŠ, Štefánikova 549, Hradec Králové
ZŠ pro sluchově postižené Liberec
MŠ, ZŠ pro sluchově postižené a Dětský domov Ivančice
ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4
ZŠ Spartakovců, Ostrava - Poruba
ZŠ pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí

ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ

42
27
37
32
33
55
37
47
56
60
35

do45
do35
do45
do35
do35
do 55
do45
do 55
nad 55
nad 55
do35

STŘEDNí ŠKOLY
Gymnasium, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Ječná 27, Praha 2
SZŠ pro sluchově postižené, o. p. s.,Výmolova 169, Praha 5
SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Holečkova 4, Praha 5
SOU pro sluchově _Q_ostižené - Praha 5, Stodůlky
MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Vsetínská 454, Valašské Meziříčí
SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Štefánikova 549, Hradec Králové
MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova 1, české Budějovice

SŠ
SŠ
SŠ
SŠ
SŠ
SŠ

36
35
42
51
48
55
33

do45
do35
do45
do 55
do 55
do 55
do35

-

60

---

SŠ

Tab. 2
Číslo ·

škOly
1

2
-···
3
4
6

6
7
8

9
10
11

1

'2
3
4

s
6

7

I

Název školy

l

ÍÁKLADNf ŠKOLY

I

SŠ, ZŠ a MŠ pro sluch. potižené, Holečková 4, Praha 5- Smíchov
ZŠ pro sluchově postižené, Výmolova 169, Praha 5- Radlice
Gymnázium, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Ječná 27, Praha 2
ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Plzeň, Mohylová 90
MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova 1, české Budějovice
SŠ, ZŠ a MŠ, Štefánikova 549, Hradec Králové
ZŠ pro sluchově postižené Liberec
MŠ, ZŠ pro sluchově postižené a Dětský domov Ivančice
ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4
ZŠ Spartakovců, Ostrava - Poruba
ZŠ pro sluchově postižené ve Valašském Meziríčí

stav sluchu

pohlavi

respond~-

respondenta

muž
žena
žena
žena
muž
muž
muž
muž
muž
muž
muž

sluch .postižený
sluch .postižený
slyšící
slyšící
slyšící
slyšící
slyšící
slyšící
slyšící
slyšící
slyšící

---

STŘEDNÍŠKOLY
Gymnasium, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Ječná 27, Praha 2
SZŠ pro sluchově postižené, o. p. s.,Výmolova 169, Praha 5
SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Holečkova 4, Praha 5
SOU pro sluchově postižené - Praha 5, Stodůlky
MS, ZS a SS pro sluchově postižené, Vsetínská 454, Valašské

muž
muž
muž
žena

slyšící
slyšící
sluch.postižený
slyšící

Meziříčí

muž

slyšící

SS, ZS a MS pro sluchově postižené, Stefánikova 549, Hradec
Králové
MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Rie_grova 1, české Budějovice

muž
muž

slyšící
slyšící

''
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Tab. 3
!

ČislolI

ikoly

i

l

1
2

STŘEDNÍŠKOLY
Gymnasium, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Ječná 27, Praha 2
SZŠ pro sluchově postižené, o. p. s.,Výmolova 169, Praha 5

9

-

ZÁKLADNtŠKOLY

10
11

1----'-----

3
4

--5
6
7

·

vzdělání

Názevikoly

SŠ, ZŠ a MŠ pro sluch. potižené, Holečková 4, Praha 5- Smíchov
ZŠ pro sluchově postižené, Výmolova 169, Praha 5 - Radlice
Gymnázium, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Ječná 27, Praha 2
ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Plzer"', Mohylová 90
MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova 1, Ceské Budějovice
SŠ, ZŠ a MŠ, Štefánikova 549, Hradec Králové
ZŠ pro sluchově postižené Liberec
MŠ, ZŠ pro sluchově postižené a Dětský domov Ivančice
ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4
ZŠ Spartakovců, Ostrava - Poruba
ZŠ pro sluchově postižené ve Valašském Meziríčí

1
2
3
4
5
6
7
8

vzdelani- 1
tv
1vzdelaniaprobace spec.
pedag.
nebo
trenér
ano/ne
ano/ne

l

asistent

a

někdy

odborný

učitel

v oboru

zámečníka

ne
ano
ano
ano
ne
ano
ano
ne
ne
ano
ne

ne
ano
ne
ano
ano
ano
ne
ne
ano
ne
ano

s odbornou kvalif. pro výuku TV
speciální pedagog, tlumočník
asistent učitel a někdy odborný učitel v oboru

ano
ne

ne
ano

zámečníka

ne
ano

ne
ne

speciální pedagog a vychovatel

ne

ano

speciální pedagog a trenér ledního hokeje Licence A
speciální pedagog

ano
ne

ano
ano

spec. pedagog, učitel s odbornou kvalit. pro výuku TV
učitel s odbornou kvalit. pro výuku TV
spec. pedagog, učitel s odbornou kvalit. pro výuku TV
speciální pedagog
speciální pedagog, trenér ledního hokeje Licence A
učitel s odbornou kvalit. pro výuku TV
vychovatel
speciální pedagog
externí spolupracovník, trenér basketbalu
speciální pedagog

učitel

SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Holečkova 4, Praha 5
SOU pro sluchově postižené- Praha 5, Stodůlky
MS, ZS a SS pro sluchově postižené, Vsetínská 454, Valašské

učitel

Meziříčí

SS, ZS a MS pro sluchově postižené, Stefánikova 549, Hradec
Králové
MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova 1, Ceské (3udějovice

učitel

- -
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s odbornou kvalifikací pro TV

Tab. 4
Císloj

Název školy

školy i

B na škole·

forma

ZAKLADNfSKOLY
f-·

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11

I

SŠ, ZŠ a MŠ pro sluch. potižené, Holečková 4, Praha 5 - Smíchov
ZŠ pro sluchově postižené, Výmolova 169, Praha 5 - Radlice
Gymnázium, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Ječná 27, Praha 2
ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Plzeň, Mohylová 90
MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, RieQrova 1, české Budějovice
SŠ, ZŠ a MŠ, Štefánikova 549, Hradec Králové
ZŠ pro sluchově postižené Liberec
MŠ, ZŠ pro sluchově postižené a Dětský domov Ivančice
ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4
ZŠ Spartakovců, Ostrava - Poruba
ZŠ pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí

%Bv
povinné TV

%Bv
zájmové TV

zájem B
dívky

20

malý

I
zájmové
povinné
obojí forma
obojí forma
obojí forma
zájmové
obojí forma
zájmové
zájmové
obojí forma
povinné

30
15
20

10
20
20

30
5
30
90
30
100

I

zájem B
chlapci
průměrný

průměrný

malý

průměrnÝ

průměrný

průměrnÝ

průměrný

průměrný

průměrný

malý

malý

průměrný

průměrný

nadprůměrný

malý

nadprůměrný

průměrný

nadprůměrný

průměrný

průměrný

průměrný

průměrný

malý

průměrný

průměrný

malý

průměrný

průměrný

průměrný

STŘ.EDNfŠKOLY

1
2
3
4

Gvmnasium, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Ječná 27, Praha 2
SZŠ pro sluchově postižené, o. p. s.,Výmolova 169, Praha 5
SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Holečkova 4, Praha 5
SOU pro sluchově postižené - Praha 5, Stodůlky
MS, ZS a SS pro sluchově postižené, Vsetínská 454, Valašské

5

Meziříčí

6
7

SS, ZS a MS pro sluchově postižené, Stefánikova 549, Hradec
Králové
MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova 1, české Budějovice

obojí forma
obojí forma
zájmové
obojí forma

10
20
20

10
20
30
20

zájmové

25

průměrný

malý

zájmové
obojí forma

30
5

malý

malý

průměrný

průměrný
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Tab. 5

Člslo I

postižení
sluchupouze
nedoslýchavr

postižen(
sluchusmriena
skupina

SŠ, ZŠ a MŠ pro sluch. potižené, Holečková 4, Praha 5- Smíchov
ZŠ pro sluchově postižené, Výmolova 169, Praha 5 - Radlice

ne
ano

ano
ne

ne
ne

dívky i chlapci
pouze dívky

5

Gymnázium, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Ječná 27, Praha 2
ZŠ a MŠ pro sluchově_Qostižené, Plzeň, Mohylová 90
MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova 1, české Budějovice

ne
ne
ne

ne
ano
ne

ne
ne
ano

dívky i chlapci
pouze dívky
dívky i chlapci

6
7
8
9
10

SŠ, ZŠ a MŠ, Štefánikova 549, Hradec Králové
ZŠ pro sluchově postižené Liberec
Mš, ZŠ pro sluchově postižené a Dětský domov Ivančice
ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4
ZŠ Spartakovců, Ostrava- Poruba

ne
ano
ne
ne
ano

ano
ne
ne
ne
ne

ne
ne
ano
ne
ne

pouze dívky
pouze dívky
pouze dívky
dívky i chlapci
pouze dívky

11

ZŠ pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí

ne

ne

ano

dívky i chlapci

třída

ano
ne
ne
ne

ne
ano
ano
ano

ne
ne
ne
ne

dívky i chlapci
dívky i chlapci
dívky i chlapci
dívky i chlapci

1. ročník
1. ročník
1. ročník
1. ročník

ne
ano
ne

ne
ne
ne

ano
ne
ano

pouze dívky
pouze dívky
dívky i chlapci

1.
1.
1.

iikolyL

Název školy
ZAKLADNI SKOLV

1

2

3
1-·4

1

2
_;J
4

STŘEDNÍ ŠKOLY
Gymnasium, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Ječná 27, Praha 2
SZŠ pro sluchově postižené, o. p. s.,Výmolova 169, Praha 5
SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Holečkova 4, Praha 5
SOU pro sluchově postižené- Praha 5, Stodůlky
MS, ZS a SS pro sluchově postižené, Vsetínská 454, Valašské

5

Meziříčí

6

SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Štefánikova 549, Hradec Králové
MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova 1, české Budějovice

7
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pouze
neslyěk:i.

II

r-·

do zájmové
TV se
pfihlašují

začátek

výuky B

5. třída
5. třída
později než 5.
třída

5. třída
dríve než 5. trída
později než 5.
trída
5. třída
5. třída
dříve než 5. třída
dríve než 5. třída
později než 5.

ročník
ročník
ročník

Tab.6

Čí'alol

komunikaceNázev ěkoly

školy Il

pouze znakový
Jazyk

komunikacezastoupení
znakového

!

komunikace.
pouze odezfráni

Jazyka

ZAKLADNiŠKOLY
SŠ, ZŠ a MŠ pro sluch. potižené, Holečková 4, Praha 5- Smíchov
ZŠ pro sluchově postižené, Výmolova 169, Praha 5 - Radlice
Gymnázium, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Ječná 27, Praha 2
ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Plzeň, Mohylová 90
MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova 1, české Budějovice
SŠ, ZŠ a MŠ, Štefánikova 549, Hradec Králové
ZŠ pro sluchově postižené Liberec
MŠ, ZŠ pro sluchově postižené a Dětský domov Ivančice
ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4
ZŠ Spartakovců, Ostrava - Poruba
ZŠ pro sluchově postižené ve Valašském Meziríčí

ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ano

ano
ano
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ano

ne
ne
ano
ne
ne
ne
ano
ne
ne
ano
ne

Gymnasium, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Ječná 27, Praha 2
SZŠ pro sluchově postižené, o. p. s.,Výmolova 169, Praha 5
SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Holečkova 4, Praha 5
SOU pro sluchově postižené - Praha 5, Stodůlky
MS, ZS a SS pro sluchově postižené, Vsetínská 454, Valašské

ne
ano
ne
ne

ne
ano
ano
ne

ano
ne
ano
ano

5

Meziříčí

ano

ano

ne

6
7

SS, ZS a MS pro sluchově postižené, Stefánikova 549, Hradec
Králové
MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova 1, české Budějovice

ne
ne

ne
ne

ne

1

2
3
4
5
6
7
8

r--!-.
. 10

11

STŘEDNÍŠKOLY

~-

1
2
3
4
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ne

Tab.7
alespoň 1
žák/student

Číslo

)ečlenem

Název ikoly

školy

Bodc:tnu
slyšícleh

1

2

I SŠ, ZŠ a MŠ pro sl~ch. potižené, Holečková 4, Praha 5- Smíchov
I ZŠ_Qro sluchově postižené, Výmolova 169, Praha 5- Radlice

sJinými
školami

ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ano
ne

ne
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ne
ano

ne

ano

ano
ne
ne
ano

ano
ne
ne
ne

I

ne

ano

ne
ne
ne
ne
pouze v rámci
školy_

I MŠ, ZŠ a SŠ__2I"Q sluchově postižené, Riegrova 1, české Budějovice

ne
ne

ano
ano

ne
ne

1-LI Gymná~ium, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Ječná 27, Praha 2
4 I ZS a MS pro sluchově postižené, Plzeň, Mohylová 90
5 I MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova 1, české Budějovice
6 I SŠ, ZŠ a MŠ, Štefánikova 549, Hradec Králové
7 I ZŠ pro sluchově postižené Liberec
8 I MŠ, ZŠ pro sluchově postižené a Dětský domov Ivančice
9 I ZŠ a MŠ _pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4
10 I ZŠ S__g_artakovců, Ostrava- Poruba
I-~

účastna
soutěžích

I ZŠ pro sluchově postižené ve Valašském

Meziříčí

CSH
CSH
CSH
CSH
CSH
CSH
CSH, TMŠ
CSH, TMŠ
CSH, TMŠ

ne
mezi školami
ne
ne
ne
ne
mezi školami
ne
mezi školami
mezi školami
pouze v rámci
školy

STŘEDNÍ ŠKOLY
1
2

3

I Gymnasium, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Ječná 27, Praha 2
I SZŠ pro sluchově postižené, o. p. s.,Výmolova 169, Praha 5
I SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Holečkova 4, Praha 5

!_.I SOU pro sluchově postižené- Praha 5, Stodůlky

MS, ZS a SS pro sluchově postižené, Vsetínská 454, Valašské

5
6
7

Meziříčí

SS, ZS a MS pro sluchově postižené, Stefánikova 549, Hradec
I Králové·

66

Tab. 8
Číslo
školy

ZAKLADM SKOLV
1

2
3
4

s
6

r-· 7
r--8
9
10
11

1

2
3
4
5
6
7

STŘEDNÍ SKOLY
.
Gymnasium, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Ječná 27, Praha 2
SZŠ pro sluchově postižené, o. p. s.,Výmolova 169, Praha 5
SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Holečkova 4, Praha 5
SOU pro sluchově postižené - Praha 5, Stodůlky
MS, ZS a SS pro sluchově postižené, Vsetínská 454, Valašské
Meziříčí

SS, ZS a MS pro sluchově postižené, Stefánikova 549, Hradec
Králové
1 MŠ,

ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova 1, české Budějovice

hry-

ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ano
ano
ne

ano
ano
ano
ano
ano
ne
ano
ano
ano
ano
ano

ne
ano
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ano

špatné
špatné

ano
ano
ne
ne

ano
ano
ano
ne

ne
ano
ne
ne

nadprúměrné

ano

ne

ne

průměrné

ano
ne

ne
ano

ne
ne

výuky

-

SŠ, ZŠ a MŠ pro sluch. potižené, Holečková 4, Praha 5- Smíchov
ZŠ pro sluchově postižené, Výmolova 169, Praha 5 - Radlice
Gymnázium, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Ječná 27, Praha 2
ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Plzeň, Mohylová 90
MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova 1, české Budějovice
SŠ, ZŠ a MŠ, Štefánikova 549, Hradec Králové
ZŠ _pro sluchově postižené Liberec
MŠ, ZŠ pro sluchově postižené a Dětský domov Ivančice
ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4
ZŠ Spartakovců, Ostrava - Poruba
ZŠ pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí

přeruš.

hrypoužití
pfšt'alky

podmi.nky

Nazev školy

přeruš.

pomúckyzastoupení
tabule nebo
obrázku

špatné
průměrné
průměrné
průměrné

špatné
průměrné
nadprůměrné
průměrné

nadprůměrné
nadprůměrné

nadprůměrné

použiti dalšího
způsobu kromě

píifalky a
pohybu ruky

I
průměrné
průměrné

špatné

67

Při1oha č. 4- Nejúspěšnější školy CSH SPŽ v basketbalu
Tab. 9
Číslo

Názevškoly

školy

o

o

o

1

1

o
o
o

o

1

1

1
1
2

1-2
1-2
1-2

o

o
o
o
o
o

o

o

o

1

2

1-2

o

o

o

1
2

1

1-2
5-6
5-6

1-2

o
o
Praha 2

1
éa

o
o

Dětský

domov Ivančice
Olomouc. Kosmonautů 4

ižené ve Valašském

3
3

o

Meziříčí

Z tabulky vyplývá, že "moravské školy"jsou výrazně úspěšnější než

"české

zbývajících 6. V tabulce je zastoupeno všech 6 "moravských škol". Některé

o

3

o

5
6

1

1

2

školy". Z 24 udělených medailí jich získali celkem 18, "české školy"
"české

školy" nikdy medailového umístění nedosáhly.

Toto konstatování se týká jak škol s velkým počtem žáků (ZŠ Liberec), tak i škol "menších" (ZŠ Praha Holečkova, ZŠ České Budějovice). Posledně
jmenované dvě školy se do

soutěže

v basketbalu vůbec nezapojují.
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Příloha č.

5 - Kontingenční tabulky vzájemných souvislostí získaných dat

Tab. 1O - Forma realizace basketbalu ve vztahu ke
ltyp školy

I

Sledované položky
vzdělání

vzdělání pedagoga

ZŠ a SŠ

I

B na škole - forma

- tv aprobace nebo trenér ano/ne

obojí forma

povinné

zájmové

ne
40%
10%
ano
67%
11%
Celkový součet
53%
11%
Výsledek: Většina učitelů s TV vzděláním vede basketbal v zájmové i povinné formě, polovina
v zájmové formě.

Tab. 11 -Zájem žáků/studentů ve vztahu ke
ltyp školy
Sledované položky
vzdělání

- tv aprobace nebo trenér ano/ne

vzdělání pedagoga

I

ZŠ a SŠ

Celkový

50%
22%
37%
učitelů

součet

100%
100%
100%
bez TV vzdělání alespoň

I

zájem B dívky
malý

nadprůměrný

ne
ano

průměrný

20%
20%
60%
22%
11%
67%
Celkový součet
21%
16%
63%
Výsledek: Většina dívek vykazuje průměrný zájem o basketbal, nezávisle na vzdělání vyučujícího.
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Celkový součet
100%
100%
100%

Tab. 12- Zájem žáků/studentů ve vztahu ke vzdělání pedagoga

I

ftyp školy

I

zájem B chlapci

Sledované položky
vzdělání

zš a SŠ

průměrný

malý

- tv aprobace nebo trenér ano/ne

Celkový

součet

100%
20%
80%
ne
100%
44%
56%
ano
100%
32%
68%
Celkový součet
Výsledek: Překvapivě žádný z chlapců nemá o basketbal nadprůměrný zájem, většina má zájem průměrný, přičemž u
pedagogů s TV aprobací je dokonce výrazný malý zájem u chlapců.

Tab. 13 - Zájem žáků/studentů o basketbal ve vztahu ke stavu sluchu vyučujícího

I

ltyp školy
Sledované položky

ZŠ a SŠ

I

zájem B dívky
malý

stav sluchu

nadprůměrný

sluch .postižený
slyšící

67%
0%
13%
19%
21%
16%
~elkový součet
Výsledek: SP učitelé uvádějí u většiny dívek malý zájem, zatímco slyšící spíše průměrný.
- - - -

- - -
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průměrný

Celkový součet

33%
69%
63%

100%
100%
100%

Tab. 14 - Zájem žáků/studentů o basketbal ve vztahu ke stavu sluchu vyučujícího
ltyp školy

l

ZŠ a SŠ

I

Sledované položky
zájem B chlapci
průměrný
stav sluchu
malý
Celkový součet
sluch.postižený
100%
67%
33%
slyšící
31%
69%
100%
Celkový součet
32%
68%
100%
Výsledek: Není výrazný vztah mezi zájmem chlapců o basketbal a stavem sluchu vyučujícího.

Tab. 15- Jazyková vybavenost
ltyp školy
Sledované položky

pedagogů

ve vztahu k jejich

l

vzdělání

ZŠ a SŠ

I

komunikace-zastoupení znakového jazyka

vzdělání -

tv aprobace nebo trenér ano/ne
ne
ano
Celkový součet
ne
50%
50%
100%
ano
89%
11%
100%
Celkový součet
68%
32%
100%
Výsledek: TV vzdělaní vyučující obvykle nekomunikují s dětmi znakovým jazykem {ale zde
nezohledňujeme převažující stupeň sluch.vady!)
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I

I

Tab. 16 - Jazyková vybavenost

pedagogů

ltyp školy
Sledované položky
vzdělání - spec. pedag. ano-ne
ne
ano
Celkový součet
Výsledek: Většina vyučujících nepoužívá

ve vztahu k jejich vzdělání

I

ZŠ a SŠ

I

komunikace-pouze znakový jazyk
ne
ano
100%
0%
27%
73%
84%
16%
při výuce dominantně znakový jazyk.

I
Celkový součet
100%
100%
100%

I

Tab. 17 - Jazyková vybavenost pedagogů ve vztahu k jejich vzdělání
ltvP školy

I

ZŠ a SŠ

I

Sledované položky
komunikace-zastoupení znakového jazyka
vzdělání- spec. pedag. ano-ne
ne
ano
Celkový součet
ne
75%
25%
100%
ano
64%
36%
100%
Celkový součet
68%
32%
100%
Výsledek: Většina učitelů nepoužívá znakový jazyk ani jako jeden z prostředků- u spec. pedagogů je
situace trochu příznivější.
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I

I

Tab. 18 -Jazyková vybavenost pedagogů ve vztahu k jejich vzdělání

I

ltyp školy
Sledované položky
stav sluchu

ZŠ a SŠ

I

komunikace-pouze znakový jazyk

vyučujícího

ne

ano

Celkový součet

sluch. postižený
100%
0%
100%
slyšící
81%
19%
100%
Celkový součet
84%
16%
100%
Výsledek: Minimum vyučujících využívá dominantně znakový jazyk, paradoxně i pokud jsou sami sluchově
postižení.
Tab. 19 - Jazyková vybavenost pedagogů ve vztahu k jejich vzdělání

I

ltyp školy
Sledované položky
stav sluchu

vyučujícího

sluch. postižený
slyšící
Celkový součet

ZŠ a SŠ

I

komunikace-zastoupení znakového jazyka
ne

ano

0%
81%
68%

Celkový součet

100%
19%
32%
Výsledek: Alespoň částečně používá ZJ každý ze SP učitelů, ale jen pětina slyšících učitelu.
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100%
100%
100%

Tab. 20 - Začátek výuky basketbalu ve vztahu ke vzdělání pedagoga
ltyp školy
Sledované položky
vzdělání - tv aprobace nebo trenér ano/ne
ne
ano
Celkový součet
Výsledek: Většina dětí začíná s baketbalem

I

začátek

1.

dříve

Sledované položky
vzdělání

- tv aprobace nebo trenér ano/ne

výuky B
ročník

40%
33%
37%
než v 6. třídě,

Tab. 21 - Hodnocení podmínek výuky ve vztahu ke
ltyp školy

l

I

ZŠ a SŠ

I

dříve než 5.
5. třída
20%
30%
33%
11%
26%
21%
nezávisle na vzdělání vyučujícího.

třída

později

než 5.
10%
22%
16%

třída

vzdělání pedagoga

ZŠ a SŠ

I

podmínky výuky
nadprůměrné

průměrné

ne
30%
20%
ano
22%
67%
Celkový součet
26%
42%
Výsledek: Pedagogové s TV vzděláním hodnotí podmínky pro basketbal obvykle v pásmu
bez TV aprobace hodnotí podmínky jako špatné.
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špatné
50%
11%
32%
"průměrné",

Celkový součet
100%
100%
100%
.
polovina z pedagogu

Celkový

součet

100%
100%
100%

Tab. 22 - Hodnocení podmínek v,uky ve vztahu ke
typ školy

vzdělání peda.

ZS a SŠ

Sledované položky
podmínky výuky
nadprůměrné
vzdělání- spec. pedag. ano-ne
25%
ne
27%
ano
26%
Celkový součet
Výsledek: Neukazuje se výrazný vztah mezi spec-ped. vzděláním

Tab. 23 - Podmín.
typ školy

Sledované položky
podmínky výuky

I

průměrné

učitele

špatné
38%
38%
27%
45%
32%
42%
a hodnocením podmínek.

Celkový součet
100%
100%
100%

ve vztahu k zisku medailí

ZŠ a SŠ
medaile celkem - pásma

o

Celkový součet
nadprůměrné
50%
100%
25%
25%
0%
0%
100%
průměrné
100%
špatné
100%
0%
100%
0%
27%
18%
Celkový součet
100%
55%
Výsledek: Skoly, které mají subjektivně nadprůměrné podmínky, mají polovinu získaných medailí v nejvyšším pásmu, zatímco
školy se špatnými podmínkami nemají medaile žádné.
1-2
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5-6

I

I

Tab. 24 - Používání pomůcek názornosti ve vztahu ke

~~~

I

vzdělání vyučujícího

da~

I

pomůcky- zastoupení tabule nebo obrázku
Sledované položky
Celkový součet
ne
ano
vzdělání - tv aprobace nebo trenér ano/ne
100%
60%
40%
ne
100%
33%
67%
ano
100%
47%
53%
Celkový součet
Výsledek: Pedagogové s TV vzděláním obvykle více využívají názorných pomůcek.

Tab. 25- Zisk medailí ve vztahu k používání pomůcek názornosti
ltyp školy
ZŠ a SŠ

I

I

Sledované položky
medaile celkem - pásma
1-2
5-6
Celkový součet
pomůcky- zastoupení tabule nebo obrázku
o
100%
ne
60%
40%
0%
0%
67%
33%
100%
ano
27%
18%
Celkový součet
100%
55%
.
Výsledek: Skoly, které využívají názorné pomůcky, se plnou třetinou umíst'ují v pásmu nejvyššího zisku medailí, v nulovem
pásmu nemají žádné zastoupení.
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Tab. 26- Typ
ltyp školy

vzdělání pedagoga

ve vztahu k organizaci basketbalových soutěží
ZŠ a SŠ

Sledované položky
vzdělání

I

I

organizace

- tv aprobace nebo trenér ano/ne

soutěží

ne

I

mezi školami

ne
70%
10%
ano
67%
33%
Celkový součet
68%
21%
Výsledek: Skoly se obvykle nevěnují organizaci speciálních soutěží v basketbale.

pouze v rámci školy
20%
0%
11%

Celkový

součet

100%
100%
100%

'oga ve vztahu k organizaci basketbalových soutěží
'
ZŠ a SŠ
'
Sledované položky
vzdělání-

spec. pedag. ano-ne

ne
ano
Celkový součet

organizace
ne

soutěží

mezi školami

75%
64%
68%
Výsledek: Speciální pedagogové mají spíše tendenci organizovat soutěže

25%
18%
21%
v basketbale.
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pouze v rámci školy
0%
18%
11%

Celkový

součet

100%
100%
100%

I

Tab. 28- Věk vyučujícího ve _v~ahu k počtu získaných medailí
ftyp školy
ZŠ

I

I

Sledované položky
medaile celkem - pásma
1-2
věková skupina
5-6
Celkový součet
o
100%
25%
75%
0%
do35
do45
67%
33%
0%
100%
do 55
0%
100%
100%
0%
nad 55
0%
0%
100%
100%
55%
Celkový součet
27%
18%
100%
Výsledek: V pásmu nejvyššího zisku medailí svých svěřenců se umístili výhradně učitelé ve věkovém pásmu 55 let.

Tab. 29- Vzdělání vyuču"ícího ve vztahu k
typ školy

počtu získaných

medailí

ZŠ

Sledované položky
medaile celkem - pásma
vzdělání - tv aprobace nebo trenér ano/ne
o
ne
40%
ano
17%
Celkový součet
27%
Výsledek: Můžeme snad vysledovat určitou souvislost mezi TV vzděláním

Celkový součet
5-6
20%
100%
100%
17%
18%
100%
učitele a šancí na zisk medaile (84% ku 60%)
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1-2
40%
67%
55%

Tab. 30 - Vzdělání vyučujícího ve vztahu k počtu získaných medailí
ltyp školy
ZŠ

I

Sledované položky

I

medaile celkem - pásma

1-2
- spec. pedag. ano-ne
o
5-6
Celkový součet
ne
40%
40%
20%
100%
ano
100%
17%
67%
17%
Celkový součet
27%
55%
18%
100%
Výsledek: Můžeme snad vysledovat určitou souvislost mezi spec.-ped. vzděláním učitele a šancí na zisk medaile (rovněž 84%
ku 60%)
vzdělání
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Příloha č.

v

6 - Adresář škol pro sluchově postižené v Ceské

republice

• Mateřská škola a Základní škola pro sluchově postižené
Adresa: Novoměstská 21,621 00 BRNO
Telefon: 541 226 090
E-mail- sps.novom@bm.orgman.cz

• Střední škola pro sluchově postižené a Odborné učiliště
Adresa: Gellnerova 1, 637 00 BRNO
Telefon: 541 220 464
E-mail: sps.gelnerova@bm.orgman.cz, spso.gellnerova@volny.cz, mpartl@volny.cz

• Mateřská škola, Základní škola a Střední škola pro sluchově postižené
Adresa: Riegrova 1, 370 Ol ČESKÉ BUDĚJOVICE
Telefon: 387 319 203, 384 319 203

• Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené
Adresa: Štefánikova 549, 500 ll HRADEC KRÁLOVÉ
Telefon: 459 272 398
E-mail: neslhk.hk:@worldonline.cz

• Mateřská škola, základní škola pro sluchově postižené a Dětský domov
Adresa: Široká 42,664 91 IVANČICE
Telefon: 546 451 931
E-mail: spec.sk.iva@volny.cz

• Mateřská škola a Základní škola pro
Adresa: Školní 3208,697 Ol KYJOV

sluchově postižené

Telefon: 518 612 054
E-mail: info@mszskY.iov.cz

• Základní škola a zvláštní škola pro sluchově postižené
Adresa: E. Krásnohoské 921,460 Ol LIBEREC
Telefon: 482 710 250
E-mail: Inko@skolasluch.lbc.cz
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• Základní a mateřská škola pro sluchově postižené
Adresa: Kosmonautů 4, 772 00 OLOMOUC
Telefon: 585 567 122, 585 567 111
E-mail: sluch@mbox.cz

Základní škola pro sluchově postižené a Mateřská škola pro sluchově
postižené
Adresa: Spartakovců 1153, OSTRAVA- PORUBA
•

Telefon: 595 937 817, 596 937 818

• Základní a mateřská škola pro sluchově postižené
Adresa: Mohylová 90, 312 09 PLZEŇ
Telefon: 377 265 516

• Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené
Adresa: Holečkova 4, 150 00, PRAHA 5
Telefon: 257 314 128, 257 323 038, 257 325 896, 257 326 428
E-mail:skoly.sp@post.cz

• Střední škola, základní škola a mateřská škola pro
Adresa: Výmolova 169/2, 150 00 PRAHA 5

sluchově postižené

Telefon: 251 554 763
E-mail: sps.výmolova@zris.mepnet.cz

• Střední odborné učiliště pro sluchově postižené
Adresa: Výmolova 169/2, 150 00 PRAHA 5
Telefon: 251 555 356

• Gymnasium, základní škola a mateřská škola pro
Adresa: Ječná 27/530, 120 00 PRAHA 2

sluchově postižené

Telefon: 224 942 153
E-mail: škola.lane@mbox.dkm.cz, škola.vt@mbox.dkm.cz
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•

Mateřská,

základní a střední šlf_ola J!TO sluchpy? postižené

Adresa: Vsetínská 454, 757 14 VALASSKE MEZIRICI
Telefon: 571 615 641
E-mail: spek@val-mez.cz, info@val-mez.cz
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Příloha č.

7 - Dokumentace a fotodokumentace světelné

píšt'alky na SŠ, ZŠ a MŠ pro SP v Praze 5- Radlicích
Systém světelné píšťalky v tělocvičně
Na základě polenůk teoretických předpokladů o realizaci sportovní hry konkrétně
basketbalu u SP žáků mezi vedoucím diplomové práce a diplomantkou v

oddělení

basketbalu KSH FfVS UK, vznikl návrh pro rozhodování sportovní hry
prostřednictvím

vizuálních vjemů.

Na základě poptávky byl pak pro prostor tělocvičny ve
Mateřské

škole pro

sluchově

Střední

škole, Základní škole a

postižené v Praze 5 - Radlicích firmou BARA, spol. s r.o.

(www.bara.cz) navržen a poté realizován systém světelné píšťalky. Jedná se o sestavu
pěti

stroboskopických zábleskových přístrojů, instalovaných po obvodu tělocvičny.

Tyto

přístroje

jsou napájeny

společným

rozvodem

230V přes spínací jednotku s bezdrátovými
dálkovýnů ovladači (klíčenkami).

Na signál vyslaný klíčenkou při stisku libovolného
tlačítka

dojde k sepnutí silového relé ve spínací

jednotce na stěně tělocvičny, která na dobu dvou
vteřin

pustí napájecí napětí do rozvodu k jednotlivým stroboskopickým zábleskovým

jednotkám. Ty se po tuto dobu se v tělocvičně rozblikají světlem připomínající
fotoblesk, ovšem s frekvencí několika záblesků za vteřinu. Díky rozmístění těchto
jednotek po obvodu sálu a charakteru jejich funkce zaregistruje hráč záblesky
periferním viděním prakticky okamžitě bez ohledu na to, kterým směrem se v daném
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okamžiku dívá. Po uplynutí nastavené doby dvou vteřin zařízení zhasnou a systém je
připraven

k nové sérii záblesků v okamžiku dalšího signálu klíčenkou rozhodčího.

Stroboskopické jednotky bylo třeba mechanicky ochránit před úderem míče klecí
z ocelových drátú.
Popsané technické řešení je duševním vlastnictvím dodavatelské firmy BARA.
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Příloha č.

8 - Loga mezinárodních organizací

Logo organizace DIBF
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Logo organizace FIBA
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