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Název práce: Problematika sportu zrakově postižených žáků na Škole Jaroslava Ježka 

Cíle práce: Zmapovat a vyhodnotit současné sportovní možnosti žáků se zrakovým 

postižením na 2. stupni ve Škole Jaroslava Ježka v Praze. Cílem je soustředit se přitom na 

skutečnosti, které žáci vnímají jako překážky, jež jim brání ve sportovních činnostech. 

Metoda: Pro dosažení výše uvedeného cíle byla sebrána a utříděna potřebná data. Vytvořili 

jsme pro žáky anketu a získaná data jsme dále vyhodnocovali. Na základě zjištěných 

informací jsme navrhli rozšíření sportovních možností a ověření v praxi. 

Výsledky: Škola nabízí v současné době žákům široké spektrum možností pohybového 

vyžití a to jak v rámci hodin tělesné výchovy, tak prostřednictvím kroužků, a dále 

zprostředkováním účasti žáků na různých republikových sportovních soutěžích. Zrakově 

postižení žáci se tak prakticky seznamují se základy atletiky, plavání, cyklistiky, 

aplikovaných sportovních a pohybových her, klasického lyžování, ale například i s vodními 

sporty, lezením na umělé stěně, jízdou na koni, in-line bruslením a dalšími outdoorovými 

aktivitami. 

Stěžejní však zůstávají aktivity směřující ke kompenzaci či reedukaci zrakového postižení či 

oslabeného pohybového aparátu. Jsou to jednak orientační hry a činnosti zaměřené na rozvoj 

prostorové představivosti, jemné i hrubé motoriky a rozvoj sluchové, ale i zrakové orientace. 

Neméně důležitá jsou relaxační a vyrovnávací cvičení, neboť k těžkému zrakovému postižení 

se často přidružuje vadné držení těla a slabší fyzická kondice. 

Těžce zrakově postižení mají veliké možnosti rozvoje pohybového potenciálu. Zvládají 

většinu motorických činností stejně jako "zdraví", ale potřebují k tomu bezpečné 

podmínky a pomoc vidících. Tato pomoc však musí splňovat základní orientaci 

v problematice sportu zrakově postižených a v dobré znalosti žáků, aby se předešlo 

bezpečnostním a zdravotním rizikům. I pro samotnou motivaci k pohybu zrakově 

postižených žáků je důležitá odbornost trenéra a schopnost traséra či naváděče, kterým 

musí naprosto důvěřovat. 



Jak vyplynulo z ankety, dětem v praxi nejvíce chybí personální zajištění a s tím spojená 

možnost trénovat. To je jeden z významných faktorů, které brání zrakově postiženým 

žákům na sledované škole v aktivním přístupu ke sportování. 

Další důležitou překážkou je samotný zdravotní stav. Zde cítí žáci největší problém ve 

zrakové vadě a ve zdravotních omezeních, dále ve fyzické kondici. 

Posledním významným faktorem je čas. To vyplývá i ze samotné skutečnosti, že děti 

mají i jiné zájmy a povinnosti s tím spojené. Mezi nejčastěji uváděné zájmy žáků patří 

studium, počítače a internet, hudební kroužky (zejména hra na nástroje a sborový zpěv), 

dále například četba či péče o vodícího psa. 

Dalším významným výsledkem této práce je poznání, že se učitelé tělesné výchovy na 

škole potýkají s problémem potřeby individuálního přístupu k různě zrakově 

handicapovaným žákům. Řešení nalézají v pomoci proškoleného asistenta pedagoga, 

nebo si po vzájemné dohodě vyměňují žáky či spojují třídy, aby se daly realizovat různé 

herní a pohybové činnosti. 

Během hodin tělesné výchovy se nám ve spolupráci se žáky podařilo vymyslet novou 

míčovou hru ,,Kobercák", kterou jsou schopni hrát téměř všichni žáci školy bez ohledu na 

omezení v tělesné výchově. Zároveň ji lze využít jako průpravnou hru například ke goalballu, 

speciální hře pro zrakově postižené, ve které se koná i mistrovství světa. "Kobercák" je v této 

práci důkladně popsán i s pravidly. 

Klíčová slova: zrakové postižení, sport a pohyb zrakově postižené mládeže, prostorová 

orientace, anketa, hra Kobercák. 
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