
Abstrakt
Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení vlivu vrcholového sportu na integraci

zdravotně postižených osob do společnosti. Tělovýchova a sport, ten vrcholový

zvlášť,  se zařadily  mezi  fenomény,  které ovlivňují  životní  styl  obyvatel  celého

světa. Byl proto legitimní předpoklad, že by úspěchy v mezinárodních soutěžích

mohly vrcholovým sportovcům pomoci ke snadnějšímu začlenění do sociálních

struktur.

K poskytnutí ucelenějšího pohledu na problematiku zdravotně postižených jsem

využil  přehledu  základních  dokumentů  vydaných  na  úrovni  Evropského

společenství  nebo Organizace spojených národů,  které se ve svých politikách

zabývají  řešeními  sociálních  problémů  jako  jsou  porušování  lidských  práv,

diskriminace, sociální vyloučení, koncepty rovných příležitostí atd. Mezinárodní

smlouvy výrazně ovlivňují  legislativní  činnost  orgánů odpovědných za sociální

politiku v České republice. Jednou z nejdůležitějších otázek, kterou jsem se v

teoretické části zabýval je prosté označení, koho český právní systém uznává jako

zdravotně  postiženého  a  tudíž  oprávněného  přijímání  příslušných  sociálních

dávek.

Významná část práce je pochopitelně věnována sportu zdravotně postižených, a to

zejména  jeho  vrcholové  úrovni.  Nabízí  pohled  do  nitra  organizační  struktury

mezinárodního i národního paralympijského hnutí. Čeští paralympionici patří mezi

celosvětově  nejúspěšnější.  Pravidelně  přivážejí  medaile  z  největších  sportovní

akce,  která  nese  název  paralympiáda.  Paralympijské  hry  navazují  na  hry

olympijské a v posledních letech se těší stále výraznějšího ohlasu. S nastupujícím

profesionalismem a zvyšujícími se nároky na postižené sportovce se ale častěji

vyskytují i negativní jevy, hlavně doping a podvody se zařazováním do zdravotních

kategorií,  které tvoří  páteř soutěží zdravotně handicapovaných. Problematikou

kvalifikací,  tedy  přístupu  do  soutěží,  a  klasifikací  postižení  se  práce  rovněž



zabývá.

Klíčový pro zodpovězení otázek položených v úvodu diplomové práce byl výzkum

mezi bývalými i současnými českými zdravotně postiženými sportovci. Výsledky

ukázaly na řadu negativních i pozitivních trendů v českém paralympijském hnutí.

V závěru práce jsem uvedl, že z šetření nelze odvodit, zda má vrcholový sport na

životy zdravotně postižených lidí jednoznačně pozitivní vliv. Co se ale možností

integrace týká, lze tvrdit, že sport, tedy i ten vrcholový tomuto procesu výrazně

napomáhá.


