Abstrakt

Název práce:

Vrcholový a výkonnostní sport osob se zrakovým postižením v České
republice

Cíle práce:

Cílem práce je zpracovat přehled o paralympijských a vybraných
sportech provozovaných osobami se zrakovým postižením v České
republice, včetně uvedení základních informací o specifikách
jednotlivých sportů osob se zrakovým postižením, popis současného
stavu organizace sportu osob se zrakovým postižením a na základě
zjištěných skutečností navrhnout doporučení ke zlepšení stávajícího
stavu.

Metoda:

K dosažení cílů práce autor provedl rešerši odborné literatury
vztahující se k dané problematice, komparaci vybraných dokumentů a
osobně se účastnil sportovních akcí osob se zrakovým postižením.

Výsledky:

Současný stav organizace a řízení Českého svazu zrakově postižených
sportovců není optimální. Doporučení pro zlepšení stávajícího stavu
jsou uvedena v diskuzi.
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Abstract

Project:

Superior and efficiency sport of visually impaired people in the Czech
Republic

Aim of the

The aim of the project is to compile an overview about Paralympic

project:

and selected sports that are done by visually impaired people here in
the Czech Republic. The overview includes basic information about
specification of individual sports of visually impaired persons as well
as updated description of organization of sports for such disabled
persons. Based on these facts it makes suggestions to improve the
current state.

Method:

To achieve the aim of this project, an author made an analysis of
literature specialized in the given issue, compared the selected
documents and personally joined several sport events aimed at
visually impaired persons.

Results:

The current state of organization and direction of the Czech Blind
Sportsmen Association is not optimum. The suggestions to improve it
are stated in discussion.
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