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SOUHRN 

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. 



SUMMARY 

Title: Problems relating to the visually handicapped pupils at Jaroslav Ježek School 

Aim. of work: Mapping and evaluating the present sports possibilities of the visually 

handicapped pupils in the 2. stage of Jaroslav Ježek basic school in Prague. The aim is to 

concentrate on the facts that the pupils perceive as barriers and that hinder them from physical 

activities. 

Method: To reach the above mentioned aim there were compiled and sorted the necessary 

data. We made a survey for the pupils and furthermore we evaluated the acquired data. On the 

basis of the acquired information we proposed the enlargement of sports possibilities and 

proved them in practise. 

Results and conclusions: The school currently offers a wide portfolio of sports 

possibilities and thus both within the physical education lessons and in various sport 

clubs, and further by arranging the participation of the pupils in various republic sports 

competitions. The visually handicapped pupils have a chance to familiarize themselves 

with the basics of athletics, swimming, cycling, applied sports and physical games, 

traditional skiing, and also for example water sports, wall climbing, horse riding, in-line 

skating and other outdoor activities. 

The activities that tend to the compensation or reduction of the visual handicap or the 

weakened locomotive organs remain the basic ones. On the one hand there are the orientation 

games and activities for the development of space visualization, soft motorics and the 

development of the auditory and also visual orientation. On the other hand, the relaxing and 

harmonizing exercises are no less important because the defected body posture and the weak 

physical condition often accompany the serious visual handicaps. 

The seriously visually handicapped pupils have great possibilities of the physical 

development. They master the most of the motoric activities at the same level as "the 

healthy pupils". However, they need safe conditions and help from the visually healthy 

people. This help has to meet the requirements for the basic orientation in the problems 

of the visually handicapped pupils who are doing sports and to be based on the 



knowledge of pupils to be able to prevent themselves from the safety and healthy risks. 

For the physical motivation among the visually handicapped pupils it is important to 

have a professional trainer or a navigator whom the pupils can absolutely trust. 

The results of the survey showed that the children mainly feel the lack of enough staff 

and a possibility to train. lt is one of the important factors that hinder the visually 

handicapped pupils in the active approach to doing sports at the observed school. 

Another important obstacle is the health condition. It is viewed as the biggest problem 

of this visual handicap and the health limitations; further problem of the pupils is their 

physical condition. 

The last important factor is time. It is a consequence of the fact that children have also 

other hobbies and duties they spend their leisure time on. To the most frequently stated 

hobbies belong studying, computers and internet, music (mainly instrument playing and 

chorus singing), further for example reading or the care for a guide dog. 

Another important result of this work i s the fact that the teachers of physical education 

lessons at this school face the problems of the need for individua! approach to the 

visually handicapped pupils. They look for the help of a professionally trained assistant 

or they exchange the pupils between themselves on agreement or they joint the 

classrooms to be able to realize different games and sports activities. 

During the physical education lesson we have succeeded in creating a new ball game called 

"Kobercák" that almost all pupils from the school are able to play regardless the physical 

limitation. At the same time it can be used as a preparatory game for goal ball, a special game 

for the visually handicapped pupils which is even included in the world championship. 

Kobercák is described in details in this work including its rules. 

Key words: visually handicapped, sports and physical education of the visually handicapped 

children, space orientation, survey, game Kobercák. 
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I. ÚVOD 

O důležitosti sportování pro zdravý vývoj mládeže není pochyb. Velmi významnou funkci 

mají vhodné pohybové aktivity také u nevidomých dětí. Nejvhodnějším sportem pro 

mládež s těžkým zrakovým handicapem je bezpochyby chůze, plavání, cyklistika a 

speciální kompenzační cvičení. 

Pravidelným pohybovým aktivitám zrakově postižené mládeže je věnována zvýšená 

pozornost i na základních školách. Kromě hodin tělesné výchovy bývají žákům nabízeny 

předměty speciální péče, jako je zdravotní tělesná výchova, prostorová orientace a 

samostatný pohyb (POSP), dále pak různé kroužky plavání, atletiky, turistiky, hipoterapie, 

ale i speciálních her (goalballu či showdownu) nebo lezení na umělé stěně. 

Nevidomé děti mají ztížené podmínky pro zdravý pohybový vývoj, ale za vhodných 

podmínek se rozvíjejí jako děti "zdravé". Stejně tak si rády hrají, rády soutěží, rády se 

smějí. 

Žáci na Škole J. Ježka potřebují pravidelný pohyb jako žáci běžných škol. Vzhledem ke 

svému zrakovému znevýhodnění je pro ně dostupnost či možnost běžných sportovních 

aktivit omezená. 

V diplomové práci zjišťujeme aktuální stav možností realizovat pohybové činnosti na 

konkrétní škole. Jsme si vědomi, že podmínky se na školách mění- školy vytvářejí vlastní 

Školní vzdělávací programy (ŠVP), pro zkvalitnění svých služeb nabízejí žákům různé 

kroužky, otevírají se novým možnostem. Jistou roli v nabídce hraje finanční stránka a jednu 

z klíčových rolí jistě ochota a nasazení lidí, kteří mají výuku i mimoškolní aktivity na 

starosti. 

Zajímá nás, zda žáci pravidelně sportují a jakým dalším aktivitám dávají přednost před 

pohybovými činnostmi. Klademe si otázku, co brání zrakově postiženým žákům dané školy 

ve sportování. 

Domníváme se, že velkou roli hraje skutečnost, jak jsou samostatní, co od nich očekávají 

rodiče a zda je v aktivitách podporují. Důležité je, zda jsou žáci ubytováni na internátu 

školy, neboť tam jsou k samostatnosti systematicky vedeni. Podstatný vliv mají ostatní 

spolužáci, zpravidla větší, než samotná touha něco ve sportu dokázat. Jedním ze zásadních 

problémů je poptávka po trenérech, trasérech či doprovodných osobách a zároveň i důvěra 

v ně. Neboť s neznámým či občasným trasérem nebo naváděčem nemohou zrakově 

postižení dosahovat takových sportovních výsledků jako s člověkem, kterého znají a mají 

s ním dobrou zkušenost. Pocit bezpečí je zvláště u nevidomých osob na předním místě. 
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II. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

Jak jsme již nastínili v úvodu, naše práce se věnuje sledování sportovních aktivit zrakově 

postižené mládeže na konkrétní škole. Z tohoto důvodu si nejprve objasníme základní 

pojmy týkající se lidí se zrakovým postižením, poté zmapujeme problematiku sportu na 

Škole Jaroslava Ježka v Praze. 

1 Osoby se speciálními potřebami - zdravotně postižení 

Osob se speciálními potřebami je kolem nás mnoho, někdy si toho am nemusíme 

povšimnout. Patří sem všichni, kteří trvale, občas nebo i přechodně potřebují 

k plnohodnotnému životu pomoc jiných lid~ speciálních léků či speciálních pomůcek. Jsou 

to lidé řešící obtížnou životní situaci, do níž byli vrženi od narození či se do ní dostali až 

během života, a to bez vlastního přičinění nebo vlastní chyby. Jejich speciální potřeby 

mohou být zdravotního, ekonomického, sociálního, velmi často i kombinovaného 

charakteru. 

Největší skupinu tvoří osoby zdravotně postižené. Dovoluji si odhadnout, že téměř v každé 

rodině mají nebo znají takového člověka, i proto je potřebné se problematice zdravotně 

postižených věnovat. 

Statistiky počtu zdravotně postižených v České republice neexistují. Obecně se uvádí, že 

zdravotně postižených je asi 10% populace. V ČR tedy žije v současné době zhruba 

1 200 000 občanů se zdravotním postižením. Z toho 60 000 zrakově postižených (z nich 

17 000 velmi těžce), 300 000 sluchově postižených (z nich 15 000 zcela hluchých) 60 000 

lidí s poruchami řeči, 1 500 slepohluchých, 300 000 mentálně postižených, 300 000 lidí 

s vadami pohybového ústrojí, 480 000 diabetiků (z nich 70 000 inzulinovaných), 150 000 

osob po cévních a mozkových příhodách, 140 000 osob postižených epilepsií, 100 000 

duševně nemocných. Kromě výše uvedených nejčastěji se vyskytujících, postižení existuje 

ještě značné množství osob statisticky nepodchycených, trpících např. vrozenými 

vývojovými vadami, onkologickými onemocněními, roztroušenou sklerózou, parkinsonem, 

dermatózami, fenylketonurií, pohlavními chorobami, žloutenkam~ ale i psychickými 

problémy atd. [on-line dostupné z http:! 'www. vkol.czlrefer003.htm. citovánol4. 12. 2007]. 
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2 Zrakové postižení 

Podmínkou úspěšného rozvoje každého člověka je přísun informací z okolí. Jak píší 

EDELSBERGER a KÁBELE in LUDÍKOVÁ (2003) "Většina autorů uvádí, že je to 75% 

až 80% všech spontánně získaných informací, někteří udávají procento ještě vyšší. Dále 

získáváme 15% informací sluchem, 6% hmatem, chuťovým analyzátorem 3% a čichovým 

2% informací." Zrak podává maximum informací v minimálním časovém úseku. Je to 

smysl, který umožňuje vidění\ což znamená bezkontaktní orientaci v prostředí, rozlišování 

tvarů, barev, velikostí, vzdáleností, hloubky, směru, ale hlavně pohybu či klidu v okolním 

prostředí. Zrak podává informace obecné i podrobné, tj. objekt můžeme sledovat jako celek 

nebo se zaměříme na jednotlivé části (detaily). Je to receptor dálkový, sledujeme jím tedy 

objekt, který leží kousek před námi ale i objekt, který se pohybuje ve vzdálenosti 500 

metrů, nemluvě o vesmírných tělesech. 

Podle KEBLOVÉ (1999) má zrak rozhodující vliv na utváření správných představ, rozvoj 

paměti, pozornosti, myšlení, řeči i sféry emocionálně volní. Zrakové vjemy mají význam 

téměř pro každou praktickou činnost od hry, učení až po pracovní, zájmovou nebo 

rekreační činnost. Je také bohatým zdrojem estetických zážitků. 

Lidé s těžkým zrakovým postižením jsou více či méně závislí na svém okolí v samostatném 

pohybu, sebeobsluze, vzdělávání a pracovním uplatnění, i když právě v jednotlivých 

oblastech života se silně projevují individuální vlastnosti a schopnosti, které často mile 

překvapí. 

2.1 Různá kritéria pro dělení zrakových postižení 

FLENEROV Á (1985) uvádí, že zrakové defekty se projevují nevyvinutím, snížením nebo 

ztrátou výkonnosti zrakového analyzátoru a tím poruchou zrakového vnímání, prostorové 

orientace, pracovních činností závislých na výkonnosti zraku a narušením vytváření 

sociálních vztahů. 

1 Poznatky fyziologie říkaji, že základem vidění je elektromagnetické vlnění IŮZné délky, které prochází 
světlolomným aparátem oka a působí na smyslový epitel sítnice (tyčinky, čípky). Světelná energie se 
přeměňuje na nervovou, vzruch se šíří nervovými drahami do ústředí v mozku a vzniká zrakový počitek. Ten 
se spojuje s jinými počitky a dříve vytvořenou zkušeností a vzniká reakce (např. otočení za světlem či 
sledování předmětu) srov. MOUREK (2005). 
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Na dělení zrakových vad nahlíží většina autorů shodně. Záleží pouze na volbě kritérií a na 

tom, pro jaké účely je toto dělení určeno- jedná-li se o potřeby pedagogů, oftalmologů, 

právníků apod. 

Souhrnně lze uvést tato kritéria pro dělení zrakového postižení: 

• podle platné definice Světové zdravotnické organizace (WHO) na nemoci oka a očních 

adnex pod H 00- H 59, kde jsou vyjmenovány veškeré poruchy na jakékoli části 

zrakového ústrojí (od očních víček, slzného aparátu a očnice po CNS) LUDÍKOVÁ 

(2003); 

KEBLOV Á (2001) uvádí následujících šest různých dělení: 

• podle doby a příčiny vzniku (etiologie) na vrozené a získané (chorobou, poúrazové, 

stařecké); 

• podle lokalizace (místě příčiny) na receptoru (oku), nervové dráze či v nervovém 

centru mozku; 

• podle délky trvání na krátkodobé (akutní), opakující se (recidivující) a dlouhodobé 

(chronické či trvalé, případně progresivní); 

• podle prognózy na stacionární a progresivní; 

• podle možnosti, resp. nemožnosti nápravy postižení na reparabilní a ireparabilní; 

• podle poruchy orgánu, jeho anatomické struktury na zrakovou vadu orgánovou 

(slabozrací, se zbytky zraku a nevidomí) a zrakovou vadu funkční (tupozrací, 

šilhaví). 

KVĚTOŇOV Á-ŠVECOV Á (2000) zmiňuje následující dvojí dělení: 

• podle typu zrakových vad na ztrátu zrakové ostrosti, postižení šíře zorného pole, 

okulomotorické problémy, obtíže se zpracováním zrakových informací a poruchy 

barvocitu; 

• podle stupně vidění na nevidomost, zbytky zraku a slabozrakost (srov. FLENEROV Á 

1985, s. ll, stupně vady zraku). 

Někteří autoři dále vyčleňují samostatnou kategorii zrakově postižených, jíž jsou osoby 

zrakově postižené s kombinovanými vadami. V tomto případě záleží, který handicap je 
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těžší či kam se dotyčný člověk sám začlení. Jedná-li se však o osobu těžce zrakově 

postiženou2 (TZP), vyžaduje zvlášť speciální péči (srov. JESENSKÝ 1988, s. 36). 

Jednotlivá kritéria dělení očních vad se dají dále členit či různě stupňovat. Pro naši práci je 

z tyflopedického hlediska důležitá skupina všech druhů těžkého zrakového postižení až po 

střední slabozrakost. Nejvíce využijeme dělení podle stupně vidění, s čímž úzce souvisí 

typologie zrakových vad, jimž věnujeme následující podkapitolu. 

2.2 Typy zrakových vad a stupně vidění 

V současné době je časté a široce vypovídající dělení podle tzv. typu zrakových vad, jež 

uvádí KVĚTOŇOV Á-ŠVECOV Á (2000). Autorka rozlišuje poruchy zraku na pět skupin, a 

zároveň zmiňuje, že poměrně častým jevem jsou problémy kombinované, srov. 

JESENSKÝ (1988). 

2.2.1 Typy zrakoyých vad 

Ztráta zrakové ostrosti3 
- dítě nevidí zřetelně. Bude mít obtíže s rozlišováním detailů, ale 

nemusí mít potíže s identifikací velkých předmětů. Stupeň poškození je velmi rozdílný a 

nenajdou se dvě děti se stejným zrakem. Zrakovou ostrost měříme nejčastěji Snellenovými 

a Jagrovými optotypy. U dětí s vícečetným poškozením je takové měření obtížné. Lze však 

říci, že co je schopno dítě vidět, můžeme do značné míry zjistit pozorováním a 

experimentováním, i když bez nároků na odpovídající přesnost. Stupeň zrakové ostrosti je 

rozdílný, příkladem je např. krátkozrakost (myopie) ale i tupozrakost4 (amblyopie). 

2 Za těžce zrakově postiženého je podle většiny autorů považován člověk, který spadá do kategorie osob 
nevidomých a osob se zbytky zraku (srov. Tab. 2). 

3 Podle JEŘÁBKA (1985) je zraková ostrost (vizus) dána rozlišovací schopnosti oka- tedy schopnost oka 
identifikovat dva co neJblíže ležicí body jako dva oddělené objekty. Ovlivňují ji různé vlivy jako fyzické, 
fyziologické, psychické aj. VJZUs se udává ve zlomku, přičemž čitatel sděluje yzdálenost (v metrech), ze 
které vidí zrakově postižený to samé, co "zdravý'' ze vzdálenosti, která je uvedena ve jmenovateli (také 
v metrech). 
Novým trendem se stává udávat vizus v desetinném čísle, neboť různé státy používají různé čitatele, což není 
fraktické pro porovnáváni 

Osoby tupozraké mají sníženou zrakovou ostrost na jednom oku, vidění druhého oka bývá zachované. Maji 
obtíže s viděním v perspektivě a plasticky. Průvodním znakem tupozrakosti bývá šilhání. 
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Postižení zorného pole5 znamená omezení prostoru, který dítě vidí. Při této vadě se může 

projevit omezení zrakové ostrosti. Pokud má dítě výpadek v centru zrakového pole, bude 

mít problémy při pohledu přímo před sebe a bude se dívat stranou, aby vidělo zřetelněji. 

Výpadek periferního vidění se může objevit v horním, dolním nebo postranním poli. Při 

pohybu v prostoru naráží dítě na předměty na té straně, kde je výpadek zrakového 

pole. 

U dítěte se mohou projevit obtíže s diskriminací barev, případně se zhoršuje vidění za šera 

a při adaptaci na změnu osvětlení. 

Okulomotorické poruchy nastávají při vadné koordinaci pohybu očí. Dítě může mít 

potíže při používání obou oč~ při sledování pohybujícího se předmětu nebo při jeho 

prohlížení. Předmět sleduje nejprve jedním, pak druhým okem. Při pohledu na blízký 

předmět se při okulomotorické poruše může jedno oko stáčet dovnitř, druhé zevně, nebo se 

obě asymetricky stáčejí dovnitř. Objevují se obtíže při uchopování předmětu a s přesně 

mířenými pohyby. Může se projevit i nystagmus, rytmické, trhavé mimovolní pohyby očí. 

Samotný nystagmus však nepatří mezi poruchy koordinace očních svalů, jako příklad 

uvádíme šilhání (strabismus). 

Problémy zpracování zrakových podnětů vznikají u dětí s poškozením zrakových center 

v kůře mozku. Děti s kortikálním postižením zraku, tzv. korovou slepotou, mají problémy 

se zpracováním zrakové informace i když není poškozena sítnice ani zrakový nerv. U dítěte 

se objevují problémy s interpretací zrakové informace a jejím spojením s ostatními 

smyslovými vjemy při vytváření zrakového obrazu. Zajištění pozorované skutečnosti může 

být u dítěte značně obtížné. 

Poruchy barvocitu- dítě nedokáže rozeznat určité barvy a odstíny (porušený barvocit), 

nebo nevnímá barvy vůbec (žádný barvocit- barvoslepost). Vyšetřuje se zpravidla pomocí 

barevných bodových tabulek s různými obrazci (například tzv. Vechagenovy tabulky) a 

zjišťuje se rozeznávání barev a odstínů. Jde tedy o poruchy vnímání určité barvy (červené, 

zelené, modré) za určitých podmínek. 

5 Podle JEŘÁBKA (1985) se zorné pole vyšetřuje u každého oka zvlášť a jeho rozsah se vr.jadřuje ve 
stupních a zakresluje do schématu. Normálnf rozsah je 90 o směrem temporálně, okolo 60 ·- nasálně, 60 - 70 o 

dolů a 40 - 50 o nahoru. Zorná pole obou oči se přibližně ze % překrývají, jen na vnějších okrajích je srpek 
okolo 30 o, kde se vidijenjednim okem. 
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2.2.2 Stupně vidění 

Dělení zrakových vad podle stupně vidění se u jednotlivých autorů různí6. My uvedeme 

vždy tu, která je pro naši práci dostačující. Abychom mohli určit závažnost defektu, je 

nutné znát virus (viz ztráta zrakové ostrosti, s. 15) a rozsah zrakové percepce, při níž 

sledujeme funkčnost zorného pole. 

Nevidomost charakterizuje KRAUS in LUDÍKOVÁ (2003) jako nevratný pokles zrakové 

ostrosti pod 3/60. Dále rozlišuje nevidomost praktickou, nevidomost skutečnou (pokles 

vizu pod 1/60 - světlocit nebo binokulární zorné pole 5° a méně bez porušení centrální 

fixace) a plnou slepotu. 

Většinou se nevidomost dělí na totální nevidomost (amaurozu), kdy oko nevnímá žádné 

světelné podněty a na praktickou nevidomost, kdy je zachován světlocit se správnou 

projekcí či bez projekce. 

Kategorie lidí se zbytky zraku se nachází na nejasné hranici mezi těžkou slabozrakostí a 

praktickou slepotou. Často je to různě dlouhé období přechodu mezi těmito skupinami. 

JESENSKÝ in LUDÍKOVÁ (2003) uvádí, že ,jde o osoby, které jsou sto vidět světlo, 

nebo se podle něho orientovat a využívat ho ke své činnosti." 

Sami si např. později určují, zda mohou pracovat se speciálně upraveným čemotiskem 

(pomocí zvětšovací optiky, lup, PC a využívání kontrastů) nebo budou používat Braillovo 

písmo. 

Kategorie slabozrakých je nejpočetnější a obecně ji rozlišujeme na lehkou, střední a 

těžkou. KRAUS in LUDÍKOVÁ (2003) ji definuje jako ireverzibilní pokles zrakové 

ostrosti na lepším oku pod 6/18 až 3/60 včetně. Z toho je patrné, že Kraus nepojímá zbytky 

zraku jako samostatnou kategorii, ale zahrnuje je právě pod slabozrakost7. 

FLENEROV Á (1985) charakterizuje slabozrakost v pedagogickém smyslu jako orgánovou 

vadu zraku, která je důsledkem částečného nevyvinutí, snížením nebo zkreslující činností 

zrakového analyzátoru obou očí. Lze ji ovlivnit v závislosti na době jejího vzniku a zjištění 

6 Někteří autoří např. FLENEROVÁ (1985) či LUDÍKOVÁ (2003) vymezují místo stupně vidění- stupeň 
vady zraku resp. stupeň postiienf zraku a přidávají do této kategorie osoby s poruchami binokulárního vidění 
či dokonce osoby zrakově postižené s kombinovanými vadami. 
7 

Z vlastní pedagogické zkušenosti mohu říci, že není příliš důležité dítě přesně "zaškatulkovat" do té které 
kategorie. Vždy je potřeba znát diagnózu a vědět. jakým způsobem s takovým člověkem smysluplně 
pracovat - tedy jaké speciální postupy a pomůcky využívat. Neboť práce se zrakově postiženými - podobně 
jako s jinak handicapovanými lidmi - vyžaduje vždy individuální přístup. 

17 



v rámci komplexní rehabilitační péče speciálně pedagogickými metodami někdy 1 

speciálními technickými pomůckami a vhodnými podmínkami pro zrakovou činnost. 

KEBLOV Á (2001) uvádí dvě základní tabulky pro určení stupně zrakové poruchy podle 

zrakové ostrosti. Vždy se udává vizus lepšího oka s nejlepší možnou optickou korekcí (viz 

tabulka 1). 

TabuJka 1 Kategorie poruch zraku dle zrakové ostrosti podle WHO 

Stupeň pomchy Zraková ostrost 

Normální zrak žádná 5/6; 6/7,5; 20/25 nebo lepší 

Slabozrakost lehká méně než 5/6; 6/7,5; 20/25 

střední méně než 5/15; 6/18; 6/20; 20/80 

silná méně než 5/40; 6/48; 20/160 

Slepota hluboká méně než 5/1 00; 3/60; 20/400 

téměř úplná méně než 5/300; 1/60; 3/200 

úplná žádné nebo chybné vjemy světla 

Tabulka 2 Kategorie poruch zraku dle zrakové ostrosti pro školní účely 

Děti slabozraké od 30/60 na lepším oku s optimální korekcí 

Děti se zbytky zraku méně než 3/60 na lepším oku 

Děti prakticky nevidomé méně než 1/60 nebo těžké zúžení zorného pole 

(postižený není schopen orientovat se v neznámém prostředí) 

Děti naprosto nevidomé úplná ztráta světlocitu (amauróza) 

Tabuko.. 2 uvádí dělení podle zrakové ostrosti, v němž se shoduje většina autorů. Toto dělení se 

využívá i ve sportu zrakově postižených, kdy jsou sportovci zařazováni do kategorií B 1 - B3, 

o čemž blíže pojednáme v kapitole 3.2.2. 

Ke shrnutí citujeme KEBLOVOU (2001): "Vidění (zrakové vnímám') je složitý komplexní 

děj, jehož kvalita je určována funkcemi zrakového analyzátoru: zrakovou ostrostí, 

zorným polem, adaptací, akomodací, binokulárním viděním, citlivostí na kontrast." 
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V České republice, jak již bylo uvedeno v kapitole 1, neexistuje oficiální statistika resp. 

evidence občanů s těžkým zrakovým postižením, proto se vychází při odhadech 

z procentuálního výskytu zrakových vad v populaci. Ten bývá podle TRNKY (2006) 

"odhadován mezi 0,6 až 1,5 %. Lze tedy konstatovat, že v České republice žije asi 60 000 až 

100 000 takto postižených osob. Do tohoto počtu nejsou zahrnováni občané, kterým 

k odstranění vady zraku stačí brýle, ale pouze osoby, u nichž zraková vada přináší závažná 

omezení v oblasti samostatného života a pracovního uplatnění - z nich 7 000 až 12 000 jsou 

občané nevidomí." 

2.3 Nevidomé dítě 

Nejtěžší postižení zraku je slepota Z oftalmologického hlediska se projevuje jako ztráta funkce 

zrakového analyzátoru. Již praktická slepota znemožňuje orientaci v neznámém prostředí. 

Vývoj řeči bývá, i přes toto těžké postižení, přirozený. Nevznikají komunikační potíže, 

přestože zpočátku se část slovní zásoby neshoduje se skutečností, což ovlivňuje i myšlení, kde 

se projevují nereálné abstrakce dané absencí zrakových vjemů. Paměť je velmi dobrá. Vývoj 

osobnosti není v podstatě hlouběji narušen. 

Speciálně pedagogické působení je zaměřeno na výcvik kompenzačních smyslů, zejména 

hmatu a sluchu, na výuku čtení a psaní pomocí Braillova písma, později k obsluze 

elektronických pomůcek. Široce přístupný je i svět hudby, existují fonotéky s nahrávkami 

všelijakých zvuků a také literárních děl v podání předních herců. Hlavním úkolem je naučit dítě 

co největší samostatnosti KEBLOV Á (200 1 ). 

Obvyklé je vzdělávání ve speciální škole (dnes např. základní škola pro zrakové postižené) 

nebo integrace do běžné školy za podpory speciálně pedagogického centra Nejdůležitější 

vždy zůstává individuální přístup ke každému nevidomému dítěti. 

Mezi příčinami slepoty u dětí jsou největším podílem zastoupeny: glaukom (tzv. zelený zákal), 

geneticky podmíněná oční onemocnění a retinopatie nedonošených (nadměrné působení 

kyslíku v inkubátoru na sítnici). 
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2.4 Některé důsledky těžkého zrakového postižení 

PIHRTOVÁ in ŘÍČAN (1997) tvrdí, že zrakový analyzátor zásobuje mozek v době bdění 

neustále podněty a tím nejen dodává informace o okolním světě, ale také neustále 

aktivizuje CNS. Bez záměrné stimulace hmatovými, kinestetickými a jinými podněty je 

činnost CNS výrazně snížena. Nápadnými aktivitami u těžce zrakově postižených (TZP) 

dětí je kývání, houpání, hopsání a mačkání očí. Podle PIHRTOVÉ (tamtéž) nejsou tyto 

projevy jen bezúčelnou autostimulací, neurotickou tenzí nebo důsledkem sociální 

deprivace. Děti si tak často doplňují "hladinu" aktivity svým vlastním způsobem. 

Zrakové postižení ovlivňuje bezpochyby i motorický vývoj dítěte. Dítě je zrakem 

motivováno k uchopování, k pohybu za viditelným cílem a zároveň také koordinaci pohybů 

zrakem kontroluje. FREffiERGOV Á in ŘÍČAN (1997) zjistila, že psychomotorický vývoj 

je u TZP dětí závislý na vývoji koordinace ucho- ruka. 

Často se u TZP dětí setkáváme se svalovou ochablostí a nesprávným držením těla. Absence 

zrakové kontroly omezuje pohyblivost a rovnováhu dítěte. Tyto děti nebývají dostatečně 

motivovány k pohybu a často se i bojí možného zranění. Snaží se svůj pohyb ve volném 

prostoru omezit jen na stereotypní pohyby. Podle PIHRTOVÉ in ŘÍČAN (1997) těžké 

zrakové postižení představuje vždy určitou izolaci od okolí a významně zasahuje do vývoje 

sebepojetí. 

Vliv zrakové vady na osobnost rozlišuje V ÁGNEROV Á in LUDÍKOVÁ (2003) na 

primární postižení, tj. zrakový handicap a změny sekundárního charakteru, které z něho 

vyplývají. Sekundárně jsou postiženy ty funkce, jejichž přiměřený vývoj je závislý na 

dobré úrovni zrakového vnímání a na dostatečném přívodu zrakových informací. 

Zrakově postižené dítě je sice limitováno v mnoha dovednostech, avšak mělo by se učit 

dovednosti ve stejném věku jako zdravé děti, například učit se chodit, mluvit, samostatně 

jíst, a to průměrně mezi jedním a dvěma lety KEBLOV Á (2001). 

Tato dvě výše uvedená tvrzení jen podtrhují význam včasného odhalení zrakového 

postižení a následné ranné péče. Všichni autoři se shodují, že největší ovlivnění 

v pozitivním i v negativním vývoji- nejen u TZP dětí- mají "první" roky života. Vždy 

bylo a bude nejdůležitější kladné přijetí dítěte do rodiny, což především znamená nelehké 

vyrovnání se rodičů s postižením potomka. Obnáší to otevřenou spolupráci se specialisty, 

přehodnocení životních perspektiv a hlavně dostatek vzájemné lásky. Velkým a častým 
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nebezpečím u TZP dětí není okolní prostor a předměty v něm, ale přemíra péče. Ta už 

nemá s láskou nic společného, ale vede naopak na jedné straně k pohodlnosti až lenosti 

dítěte, na straně druhé ke strachu z nového a neznámého. V mládí "přeopečovávané" 

zrakově postižené dítě bude zbytečně ale zákonitě "narážet" na mnohá omezení, posměch 

či nadbytečný soucit. Největší hrozbou pro dotyčného, rodinu, potažmo společnost je pak 

budoucí prakticky nesamostatná osobnost. 

Dalším negativním důsledkem těžkého zrakového postižení je změna podmínek jedince 

v oblasti prostorové orientace a samostatného pohybu. Této problematice věnujeme 

následující samostatnou kapitolu. 

Abychom neviděli jen negativa, zmiňujeme zde názor některých nevidomých či osob jim 

blízkých. Nevidomí disponují schopností nazývanou "vnitřní zrak", jímž vnímají své okolí 

a často dokáží odhadnout "s kým mají tu čest", aniž by dotyčného museli vidět . Setkáváme 

se i s názorem, že někteří mnohdy ani nechtějí vidět, protože mají pocit, že by spatřili 

zkaženost světa a přišli by o spoustu krásných představ. 

Na závěr této kapitoly zmíníme ještě jednu skutečnost hrající významnou roli v životě 

zrakově postižených. A sice, zda měl jedinec v minulosti zkušenost s viděním, případně jak 

toto období probíhalo. Je zřejmé, že jinak se pohybuje, vnímá a zná svět člověk, který od 

narození nevidí a jinak člověk, který někdy - byť sebehůře - viděl. Na základě této 

skutečnosti můžeme rozlišit dva druhy slepoty. 

Vrozená vada (vrozená slepota) přináší zvláštní nároky na jedince po celou dobu vývoje 

osobnosti, klíčové je časné období. Jedná se o trvalé přizpůsobování zvláštní situac~ vývoj 

probíhá za ztížených podmínek - jde především o nebezpečí z nedostatku podnětů (chybí 

např. podněty k pohybu (zvukové, hmatové, čichové, citové, smíšené), nebo o nebezpečí 

z nevhodného výchovného působení. 

Získaná vada (osleplost) přináší změnu životní situace, se kterou je nejdříve nutno se 

vyrovnat (což nemusí být vždy proces ukončený), teprve pak přichází na řadu vývoj za 

ztížených podmínek. Výhodou, ale někdy i nevýhodou, jsou dřívější zkušenosti a poznatky 

okolní reality. 

Zejména ve sportu se mezi nevidomými projevují právě takovéto rozdíly. Samozřejmě 

výhodou bývá zraková - a tedy i bohatší - pohybová zkušenost. 
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2.5 Prostorová orientace a samostatný pohyb 

Proti izolaci TZP osob se v posledních třiceti letech výrazně zasadil Wiener, který navazuje 

na Jesenského a významné zahraniční autory. Ve své publikaci podrobně rozpracoval 

oblast prostorové orientace a samostatného pohybu {POSP) zrakově postižených. 

"Cílem výchovy POSP je dosažení co nejvyššího stupně mobility, odpovídající věku a 

schopnostem zrakově postiženého člověka." WIENER (1998) 

Pokládáme za důležité vysvětlit některé výrazy užité v této definici, neboť se týkají pohybu 

TZP osob a pohyb je základem sportu. 

Orientaci chápe Wiener jako proces získávání informací z okolního prostředí za účelem 

skutečné nebo jen myšlenkové manipulace s objekty prostoru, nebo k plánování a realizaci 

vlastního přemístění. Podmínkou je dostatečná celková představa o prostoru, o rozmístění 

orientačních bodů v prostoru a o jeho hranicích. To vše vychází z informovanosti, vlastní 

zkušenosti a potřebných dovedností. Orientace se pak dá ještě dělit na mikroorientaci a 

makroorientaci 8
. 

Pohyb předstawje změnu polohy nebo přemisťování objektu v prostoru. Může být 

náhodný (bezděčný) a cílevědomý. Ve smyslu prostorové orientace pak chápeme pohyb 

cílevědomý, který má jasné konečné cíle a relativně pevnou strukturu dílčích pohybů. 

"Nevidomý člověk je mobiln~ když je schopen se s využitím naučených technik pohybu a 

získávání informací bezpečně a jistě přemisťovat v prostoru." WIENER (1998) 

Zásadní význam pro POSP ve školách má podle Wienera mj. tělesná výchova, která 

vytváří předpoklady pro správný a harmonický rozvoj fyzických funkcí dítěte. Jedná 

se zejména o správné držení těla, správné pohybové návyky, správnou koordinaci 

jednotlivých svalových skupin a v neposlední řadě i samotnou motivaci k pohybu. 

Samozřejmě vnímá výchovu k POSP jako komplex jednotlivých složek výchovy, mezi něž 

dále patří výchova morální, rozumová a estetická, výchova výtvarná a pracovní, dopravní 

výchova a ostatní složky, kam bychom mohli jistě zařadit práci s informacemi, práci se 

speciálními pomůckami a oblast sociálních dovedností (srov. WIENER 1998, s. 25). 

8 "Mikroorientace je podnůňována charakterem konkrétně angažovaného analyzátoru. U kontaktního 
analyzátoru hmatového (např. ruky) je vymezena rozsahem bimanuálního či monomanuálního hmatového 
pole. 
Makroorientace se týká orientace v prostoru přesahujíciho pole vnímání kontaktního analyzátoru a je 
zaměřena na relativně vzdálené prostory analyzátorů dálkových." WIENER (1989) 
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3 Problematika sportu zrakově postižených dětí 

Podobně jako WIENER (viz předchozí kap.) klade i JEŘÁBEK (1985) velký význam 

tělesné výchově a připomíná, že nelze omezovat pohybový rozvoj zdravotně postižených 

jen na školní hodiny tělocviku. Tělesná výchova u zrakově postižených hraje daleko větší 

roli než u normálně vidoucích. Tělesná výchova u nich totiž musí, kromě své běžné funkce, 

dále rozvíjet statokinetické, kinestetické a prostorové vnímání, pohybovou a prostorovou 

paměť, což jsou významné složky pro samostatný pohyb a prostorovou orientaci, ale i pro 

psychosomatickou pohodu. Proto také prvky vedoucí k tělesné zdatnosti doporučuje 

JEŘÁBEK (tamtéž) "proHnat výchovu a výuku ve všech předmětech." 

Úkolem pedagoga (nejen učitele tělesné výchovy) je volit podle charakteru žáka zcela 

individuálně takové cviky, resp. cvičební prvky od jednoduchých ke složitějším, které žák 

může provozovat. Je důležité, aby se u žáků podporovala přirozená touha po pohybu a 

postupně se odstraňovaly případné, dříve vzniklé zábrany, resp. špatné pohybové návyky a 

stereotypy. Pak může vzniknout kladná motivace k bezpečnému, samostatnému pohybu a 

orientaci v prostoru, stručně řečeno, jde o to, aby se zrakově postižený pohybovat chtěe 

JEŘÁBEK (1985). 

Zásadní odlišností je, že u TZP dětí nelze rozvíjet pohybové dovednosti nápodobou, 

proto se u nich musí maximálně rozvíjet činnost ostatních analyzátorů, tj . především 

svalové a polohové čití. Často se u dětí se zbytky zraku setkáváme s různými omezeními 

tělesné výchovy, jak jsme zdůraznili výše, není důvod osvobozovat je od veškerého 

cvičení. Při všech hrách a sportech je velmi důležité- dokonce na prvním místě

zajistit bezpečnost! To prakticky znamená seznámit děti s prostředím (ohraničení, 

překážky, vertikální členitost aj.), s konanou činností a s riziky, které mohou běžně nastat. 

Dále je potřeba udržet kázeň a mít dobrý přehled o všech svěřených dětech. 

Cíle a úkoly tělesné výchovy ZP se v podstatě neliší od běžných škol. Metodika již 

vykazuje jistá specifika, organizační a bezpečnostní zvláštnosti, důraz na psychiku 

osobnosti, což je podrobněji shrnuto v Učebních osnovách Tv KOL. AUTORŮ (1995). 

9 Z vlastní zkušenosti z dětství, z literntury a v současné době i z pedagogické praxe u ZP vim, že obrovskou 
motivací dítěte k vykonávání jakékoli činnosti je hra, vlastní pflklad, spoluúčast a hlavně společná radost. 
Nejde tedy jen o to, abychom každého nevidomého naučili např. skákat, házet či hrát na hudební nástroj. 
Důležité je, aby každý měl radost z toho, že se něco nového naučil, že může něco - o čem třeba dffve neměl 
ani zdání, nebo si myslel, že to není pro něj, nebo že by to nikdy nemohl dokázat- vykonat. 
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3.1 Limitující faktory při rozvoji tělesné zdatnosti TZP 

Limitujícími faktory při rozvoji tělesné zdatnosti TZP dětí jsou: 

• stupeň funkčního postižení, kdy postižení určité činnosti dělat nemohou, protože 

dostatečně nevidí a chybí jim zraková kontrola a hrozí úrazy (např. skoky na lyžích, 

překážkový běh); 

• charakter postižení zraku, kdy klinická diagnosa - zdravotní hledisko - postiženému 

určité činnosti zakazuje, neboť znamená riziko pro zhoršení zdravotního stavu (např. lidé 

s glaukomem či se zvýšeným rizikem odchlípení sítnice by se měli vyvarovat činnostem, 

při nichž hrozí úrazy hlavy , tvrdým doskokům, předklonům a zvedání těžkých břemen). 

Z tohoto pohledu vyčleňuje JEŘÁBEK (1985) specifická rizika při fyzických 

výkonech u zrakově postižených na rizika z otřesu (přímého či nepřímého nárazu) a ze 

vzestupu nitroočního tlaku a překrvení cévního řečiště v oblasti hlavy. 

Zdravotní hledisko je velmi důležité a každý, kdo se zrakově postiženými sportuje, 

nesmí v tomto ohledu nic zanedbat! To v praxi znamená, že musí být seznámen 

s lékařskou diagnosou a předem vyloučit všechny kontraindikace. Dále musí znát 

schopnosti svých svěřenců, aby nedocházelo k přeceňování, ale ani k přehnanému 

podceňování sil. Stává se běžnou praxí, že před každou sportovní akcí Gako např. lyžařský 

výcvik, sportovní hry, závody v plavání aj.) či před zařazením do sportovních kroužků 

vyžadují osoby zodpovědné za zrakově postižené děti potvrzení očního i praktického 

lékaře, zda uvedené činnosti smí dítě vykonávat. 

Pak již záleží na odpovědnosti všech zúčastněných (škola, učitel, dítě, rodiče), jak 

s případnou lékařskou zprávou naloží 10
. 

Přes všechna rizika zrakově postižení lidé rádi sportují, pokud k tomu mají vhodné 

podmínky. Důkazem dobré úrovně atletiky českých nevidomých jsou například medailové 

úspěchy Pavly Valníčkové na zimních Paralympijských hrách (Innsbruck 1988), na 

Mistrovství světa (Assen 1990) i na Mistrovství Evropy (Zťirich 1989). 

Vrcholnou mezinárodní soutěží nevidomé mládeže jsou Evropské hry mládeže. 

10 Z praxe znám případ, kdy rodiče žáka se zbytky zraku požádali - i přes "zákaz" lékaře a nedoporučení 
ředitele školy - o zařazení svého syna do plaveckých závodů, v nichž vyniká. Svůj počin odůvodnili tím., že 
se synovi v poslední době zrak radikálně zhoršil a podle prognózy o něj má do roka přijít úplně. Byla by tedy 
škoda, aby mu v tomto těžkém období kazili alespoň nějakou radost. když se celý rok na závody pilně 
připravoval a těšil. 
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3.2 Český svaz zrakově postižených sportovců 

ČSZPS je sportovní institucí, jejíž činnost je zaměřena na sportovní aktivity osob se ZP 

v České republice a registruje více než 1900 členů. Je zaregistrovaný v Českém svazu 

tělesné výchovy (ČSTV), je řádným členem Unie zdravotně postižených sportovců 

(UZPS), řádným členem Českého paralympijského výboru (ČPV), je členem světových 

sportovních federací lnternational Blind Sport Association (IDSA - světová sportovní 

federace nevidomých sportovců), International Braill Chess Association (mCA -

mezinárodní šachová federace zrakově postižených) a International Paralympic Committee 

(IPC- Mezinárodní paralympijský výbor). 

IDavním posláním ČSZPS je koordinovat, organizovat a řídit na odborné i profesionální 

úrovni sportovní a pohybové aktivity pro všechny věkové kategorie a všechny druhy i 

stupně zrakového postižení. To vykonává přes tělovýchovné jednoty a Sportovní kluby 

vytvořené pro ZP, ale i sportovní oddíly nevidomých, které vznikly uvnitř útvarů pro 

zdravou veřejnost [on-line dostupné z http://www.sport-nevidomych.cz, citováno 18. 10. 

2007]. 

Zkoumaná škola od loňského roku opět s ČSZPS úzce spolupracuje např. při konání 

soustředění zaměřených na hledání sportovních talentů, ČSZPS umožňuje využívat 

sportovní stadion k atletickým tréninkům, svaz také finančně podporuje každoroční 

SHZPM, goalballovou ligu mládeže apod. 

3.2.1 Sportovní sekce ČSZPS 

V současné době je ČSZPS členěn do těchto sportovních sekcí - atletika, bowling, 

cyklistika, fotbal, goalball, judo, kuželky, lukostřelba, lyžování běžecké, lyžování sjezdové, 

plavání, showdown, střelba ostr~ střelba zvukov~ šachy, turistika, vodní sporty a vzpírání. 

Při provozování výkonnostního sportu ZP se vyžaduje přítomnost asistence vidomé osoby, 

která vystupuje podle provozovaného sportu ve funkci vodič, trasér, naváděč, rozhodčí, 

podávač, pilot či konzultant. V některých sportech nesmí být asistentem profesionální 

sportovec z důvodu objektivnosti dosaženého výkonu zrakově postiženým [on-line 

dostupné z http://www.sport-nevidomych.cz, citováno 18. 10. 2007]. 
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3.2.2 Sportovní klasifikace osob se zrakoyým postižením 

Podle stupně zrakového postižení se sportovci zařazují do tří soutěžních klasifikačních 

kategorií 11
: 

Bl - úplná slepota (bez světlocitu obou očí, nebo se světlocitem, ovšem bez schopnosti 

rozeznat tvar ruky z jakékoli vzdálenosti či směru); 

B2 - praktická slepota (od schopnosti rozeznat tvar ruky k vizu 2/60 nebo rozsah zorného 

pole menší než pět stupňů); 

B3 - schopnost samostatné orientace a pohybu na speciálně upraveném a bezpečnostně 

zajištěném závodišti (s vizem od 2/60 do 6/60 nebo rozsah zorného pole od pěti do dvaceti 

stupňů); 

Tato zraková roztřídění jsou jednotná dle ffiSA pro sportovce celého světa a při velkých 

soutěžích se vždy prověřují očním lékařem - klasifikátorem. 

ČSZPS uznává ve svých sportovních soutěžích ještě jednu kategorii a to open (B4). 

B4 -je určena pro ZP, u kterých na straně jedné, omezený virus neumožňuje plného 

sportovního vyžití mezi vidomými a na straně druhé, zbývající vizus zase nedovoluje 

začleněni těchto sportovců do oficiálních soutěží zrakově postižených, organizovaných 

ffiSA a IPC [on-line dostupné z http://www.sport-nevidomych.cz, citováno 18. 10. 2007]. 

11 Klasifikace je prováděna samozřejmě podle lepšího oka s využitím užívaných optických pomůcek 
(sportovec musí mít tyto pomůcky- kontaktní čočky nebo korektní čočky- při klasifikaci). 
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4 Sportovní a pohybové aktivity na Škole J. Ježka 

4.1 Vývoj tělesné výchovy 

NĚMEČEK, ZAJÍCOVÁ in SOLDÁNOV Á, MEJZROVÁ (2007) zpracovali historii i 

současnost sportu a pohybu na zkoumané škole v "almanachu" k příležitosti oslav 

dvoustého výročí založení školy. 

Z něj se dozvíme, že "v roce 1807 byl založen Ústav pro slepé chudé dítky v Praze na 

Hradčanech. Podle jeho stanov mělo "nejnuznější, nejzanedbanější dítě, byť schopnosti 

jeho byly sebeomezenější, v ústavu dojíti pomoci a záchrany, býti vyrváno ze stavu 

nečinnosti a tísnící nudy, odňato zhoubné žebrotě a získáno lidské společnosti". 

V počátcích existence ústavu byli chovanci velice málo vedeni k tělesné výchově, dokonce 

příliš často ani neopouštěli prostory "ústavu". Podle archivního materiálu z roku 1847 byla 

v zimě dopoledním pohybem chovanců cesta do kostela, odpoledne mezi 12 a 14 hodinou 

potom pobyt na zahradě. V úterý a čtvrtek chodily děti na hodinovou vycházku. V neděli 

odpoledne měly možnost vycházky nebo předčítání. V létě však již chodily děti ven každý 

den. V jiných pramenech se ale udává, že se tyto vycházky příliš nedodržovaly. 

Podle učebních osnov psaných kolem roku 1879 se tělesná výchova kvůli tomu, že 

neexistovala tělocvična, omezuje na pěstování prostocviků v pokoji, cvičení rukou, prstů, 

hlavy, trupu atd. V létě se konala za příznivého počasí cvičení a lehké hry v zahradě." 

Dále se, podle stejných autorů, dovídáme, že na začátku 20. století přichází do školy na 

Hradčanech sestra Anna Aquina Sedláčková, která sehrála v zavádění pohybových aktivit 

dětí významnou roli. Začala pro ně zavádět pohybové hry. 

Podle obsahu vyučování z roku 1907 - byla výuka rozšířena o základy výtvarné výchovy a 

tělocvik. Ve škole ještě stále nebyla tělocvična. Děti v I. ročníku cvičily ve třídě, v létě na 

zahradě. Ve 2. ročníku byla náplň tělesné výchovy stejná jako v prvním, o vyšších 

ročnících se prameny již v souvislosti s tělesnou výchovou nezmiňují vůbec. 

U základů českého soutěžně pojatého sportu zrakově postižených byl šachový klub 

nevidomých Stela, založený v roce 1929 skupinou chovanců Klárova ústavu v Praze. 
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V 50. letech 20. století se již setkáváme s vícerými sportovně pohybovými aktivitami. Žáci 

školy na Hradčanech jezdili pravidelně na školu v přírodě, přibližně na měsíc v roce. 

Ve 2. pololetí roku 1952 byl ve škole zaveden "nápravný tělocvik pro děti náchylné ke 

zkřiveninám páteře". 

"Tělesná výchova se v této době proHnala s prostorovou orientací. Jedním z cílů tělesné 

výchovy pro školní rok 1951-52 byla, jak se dozvídáme z dostupných materiálů, např. 

samostatná chůze a orientace v neznámém terénu. Hodiny tělesné výchovy směřovaly 

k prohloubení smyslové orientace vhodnými hrami pro výcvik sluchových vjemů a ke 

zvýšení svalové paměti, tělesné obratnosti, síly a pružnosti. Každý den před vyučováním 

cvičili žáci 10 minut na školním dvoře - chůzi, krátký běh, poskoky a "volné pohyby 

celého těla"" NĚMEČEK, ZAJÍCOVÁ in SOLDÁNOV Á, MEJZROVÁ (2007). 

4.1.1 Závody škol pro ZP a vznik Sportovních her zrakově postižené mládeže 

V roce 1952 se z iniciativy učitele Lubomíra Nopa poprvé uskutečnily lehkoatletické 

závody škol pro zrakově postižené - v Praze, Brně a Levoči. První ročník závodů se konal 

korespondenčně - na dálku. Závody probíhaly v hodu kriketovým míčkem, vrhu koulí 

4 kg, skoku do dálky z místa a běhu na 100 m - chlapci. Dívky mimo tyto disciplíny ještě 

házely ~íčkem s poutkem (ušákem). Od roku 1953 se závody konaly pravidelně, na závěr 

školního roku v některé ze škol pro zrakově postižené. V roce 1956 proběhly hry poprvé s 

mezinárodní účastí. V Levoči se jich účastnili sportovci z Maďarska, Polska a NDR. 

Závody byly zahajovány hromadnými prostnými vystoupeními nevidomých cvičenců. Ke 

sportovním soutěžím byla připojována kulturní vystoupení. Hradčanská škola byla známá 

účinkováním "pěveckého kroužku". 

V letech 1955-1957 uspořádali pracovníci katedry tělesné výchovy fakulty stavebního 

inženýrství pro děti ze školy na Hradčanech plavecký výcvik. Konal se jednou týdně v 

lázních na Žižkově, zajímavostí je hloubka bazénu - celých 90 cm. 

V roce 1972 byly lehkoatletické závody přejmenovány na Sportovní hry nevidomé 

mládeže. Dále do her postupně vstoupily plavecké disciplíny a kolektivní hry jako 

přehazovaná, nohejbal a goalball12
. 

S rozvojem her přibývalo i účastnických škol - v roce 1990 se na 38. ročníku v Levoči 

setkalo neuvěřitelných 14 základních a středních škol z celého Československa. Takovéto 

12 Přehazovanáje aplikovaná odbíjená pro ZP, goalball (dňve torball) je speciální branková bm pro 
nevidomé. 
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organizačně a v "postkomunistické" době i finančně náročné závody již nemohly 

"obyčejní" pedagogičtí zaměstnanci zvládat a poslední "velké" celostátní Sportovní hry 

zrakově postižené mládeže (SHZPM) se konaly v roce 1991 na Přimdsku. 

Kromě SHZPM, které si organizují školy, existovala a existuje řada dalších sportovních 

příležitostí. Například atletické přebory Prahy, atletické přebory ČR, atletická liga, přebory 

a memoriály v plavání, přebory v goalballu, šachu, mezinárodní závody, mistrovství 

Evropy, olympiáda v atletice, lyžování, plavání atd. 

Tradice SHZPM znovu ožila v roce 1996 na stadionu v Houšťce u Brandýsa nad Labem 

(pořádala ŠJJ). Tam se sjeli reprezentanti středních a základních škol pro zrakově 

postižené: z Prahy 1 (Loretánská resp. ŠJJ), z Prahy 2 (Koperníkova), z Nových 

Butovic, z Plzně, z Brna, z Opavy a z Moravské Třebové. Další rok přibyla škola z Litovle 

a družstvo žáků z integrace (ID). Od roku 2002 se ustálil počet škol na současných sedm 

speciálních základních. Naposledy tyto "oslavy sportu" ZP mládeže pořádala ŠJJ v roce 

2006 v Praze. 

Také atletické a plavecké disciplíny se ustálily, z kolektivních her zůstal goalball, 

přehazovanou postupně nahradil showdown 13
. Dobrou tradicí se stala cyklistická štafeta 

tandemů, která většinou zahajuje závody. Podrobný Soutěžní řád SHZPM viz příloha 3. 

Novodobé SHZPM jsou pojímány jako vrcholové žákovské závody zrakově postižené 

mládeže v ČR. Bohužel, současný trend integrace ZP žáků do běžných škol komplikuje 

dostupnost nejen těchto závodů právě integrovaným, často nadaným, žákům. Drobná 

změna současných pravidel SHZPM s sebou také přinesla další negativní trend - a to, že 

většina škol nasazuje převážně žáky zrakové kategorie B4, někdy B3 a výjimečně B 1 a B2. 

To přináší slučování kategorií a nerovné soupeření. Ze závodů zaměřených na těžce 

zrakově postižené se v posledních letech staly závody středně a lehce slabozrakých. Snahou 

ŠIJ a ještě některých škol je najít pro SHZPM optimální podmínky, aby všichni TZP žáci 

měli chuť sportovat, měli dostatek rovnocenných soupeřů, a nebáli se, že neobstojí 

v nerovném soupeření. 

13 Showdownje aplikovaný stolní tenis pro ZP. 
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4.2 Současná nabídka sportovních aktivit 

Pohybové aktivity žáků se nejvíce odehrávají v hodinách tělesné výchovy (Tv) a v rámci 

internátu při sportovních kroužcích. Velký a poměrně pestrý podíl pohybových aktivit 

nabízí tyfloturistický kroužek. V rámci naplňování programu internátu jsou pro všechny 

děti nejčastější a téměř každodenní pohybovou činností vycházky. 

4.2.1 Tělesná yýchova 

Podle didaktiky školní tělesné výchovy RYCHTECKÝ a FIALOVÁ (2004) jsou určujícím 

prvkem projektu výchovy a vzdělání cíle. Cíle hodin tělesné výchovy pro zrakově 

postižené se neliší od cílů pro děti z běžných škol. 

Cíle tělesné výchovy 

• vzdělávací - informativní a formativní 

• výchovné - všeobecné a specifické 

• zdravotní - kompenzační a hygienické 

Podle Školního vzdělávacího programu (ŠVP) (KOL. AUTORŮ, 2007) se učí tělesná 

výchova na ŠJJ 2 hodiny týdně na ZŠ a PrŠ a 3 hodiny týdně na ZŠP. V průběhu školního 

roku si podle individuálních a aktuálních podmínek ve třídách (např. počet žáků, jejich 

zdravotní omezení, přítomnost asistenta na hodině, počasí, ale i např. aktuální nálada a 

soustředěnost žáků) vybírají učitelé Tv náplň hodin průběžně z následujících tematických 

celků. 

Přehled tematických celků Tv 

1. poznatky z oblasti tělesné výchovy a sportu 

2. organizace, hygiena a bezpečnost při Tv a sportu, komunikace v Tv a sportu 

3. průpravná, kondiční, koordinační, vyrovnávací, relaxační, tvořivá a jiná cvičení 

4. pohybové hry 

5. gymnastika 

6. rytmické a kondiční činnosti s hudbou, tanec 

7. atletika 

8. sportovní hry 

9. plavání 
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10. lyžování 

ll. cyklistika 

12. bruslení 

13. turistika a pobyt v přírodě 

14. lezecká stěna 

15. netradiční pohybové aktivity 

Náplň hodin je též modifikována podle aktuálně probíhajících školních turnajů (např. 

kuželky či Kobercák), zároveň dle nutnosti přípravy vybraných žáků na různé závody. 

Současným trendem na škole je vyšší zařazování zdravotní složky cvičení, neboť přibývá 

žáků s posturálními a pohybovými komplikacemi. Pro naplnění těchto potřebných 

kompenzačních cílů usiluje škola marně již několik let o zřízení vlastního bazénu 

s příslušným rehabilitačním zázemím. 14 

Školní prostory ke sportu 

Ke sportování se využívá prostor poměrně malé školní tělocvičny (obr. 1). Je však 

vybavena žebřinami, kruhy, šplhadly, košem na basketball, lavičkami, žíněnkami, 

kobercem, nově i lezeckou stěnou a uprostřed místnosti možností zavěšení sítě uprostřed 

místnosti. Za tělocvičnou je v nářaďovně zařízená prostá posilovna se dvěma rotopedy, 

elypticalem a "schody". 

Dále se využívá malé a velké školní zahrady (obr. 2), herny internátu s relaxačním koutem 

a v nemalé míře také přírodních možností Petřínského kopce. 

Obrázek 1 Školní tělocvična při slavnostním 
otevření lezecké stěny (vzadu 

14 Největším problémem jsou finance (často se měnící obsazeni na rozbodujicich nústech), ale jistou 
komplikací je i památková péče, neboť škola sídlí v historickém paláci. 
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Ve všech sportovních aktivitách škola vychází z individuálních možností a schopností žáků 

- snahou je zapojovat do všech pohybových aktivit i ty žáky, kteří bývají na běžných 

školách z Tv osvobozeni, nebo cvičí mimo kolektiv ostatních. V tomto ohledu je velikým 

přínosem pomoc proškolených asistentů pedagoga. Ti často vykonávají dozor nebo podle 

instrukcí s některými žáky cvičí, učitel se tak může věnovat individuálnímu tréninku nebo 

hře ostatních (obr. 3 a obr. 4). 

Obrázek 3 Vidící žáci cvičí v tělocvičně s míči 

Obrázek 4 Pedagog trénuje nevidomé žáky v herně 
před mistrovstvím republiky v showdownu 

Asistenti pomáhají nejen jako dozor, ale zastávají i pedagogickou činnost. Další význam 

mají jako doprovod, což je v praxi u nevidomých velmi důležité, neboť pohyb ZP mimo 

školu a na různých akcích je limitován směrnicemi o minimálních počtech doprovodných 

osob na nevidomého či jinak TZP žáka. S přibývajícím počtem kombinovaně postižených 

dětí na škole vykonávají asistenti pedagoga částečně i funkci osobních asistentů - pouze 

v nejnutnějších případech. 

Plavání a lyžování 

Během 1. stupně základní školy by měli všichni žáci projít dvěma půlročními kurzy 

plaveckého výcviku, resp. pobytu ve vodním prostředí, kde se mnozí opravdu poprvé 

seznamují s bazénem a plaveckými dovednostmi (obr. 5). Zároveň si v tomto prostředí 

prakticky procvičují sebeobslužné a orientační dovednosti. 

Na 2. stupni základní školy by se žáci měli minimálně jednou účastnit zimní školy 

v přírodě s výcvikem běžeckého lyžování. Tento kurz zpravidla probíhá v příjemném a 

vhodně upravovaném prostředí mírně kopcovité Šumavy (obr. 6). Škola disponuje výbavou 
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pro běžecké lyžování a spolu se sdružením rodičů i finančně přispívá podstatnou částkou na 

pobyty v přírodě. Nestává se tedy, jako na běžných školách, že by se někteří žáci nemohli 

lyžování z finančních důvodů účastnit. Z organizačních, bezpečnostních i tradičních 

důvodů se sjezdovému lyžování prozatím na škole nevěnují. Přesto se někteří žáci dostanou 

i na sjezdovky, převážně však s rodiči. 

Obt~k 5 Plavecký výcvik v pronajatém ba?:énu probíhá jednou týdně. V bazénu platí mláštni 
vyll1;\ška, ~~~~~ho n~vic;lomého žilka musí být jeden c;lospělý, což je v praxi velmi náročné. 

Zdravotní Tv 

Obrázek 6 Průpravná hra pro odstranění bariéry z pocitu 
skluzu na zimní škole v přírodě na Šumavě 

Zdravotně orientovanému cvičení je na škole věnována zvýšená pozornost. Jak bylo 

zmíněno výše, ZP - zvláště ti od narození - mívají špatné pohybové stereotypy a sklon 

k vadnému držení těla (kyfózy, lordózy a skoliózy). K pravidelným tělovýchovným 

činnostem tedy patří protahování zkrácených svalových partií a posilování oslabených 

svalových skupin, dechová a relaxační cvičení, k čemuž je velmi často využívána pestrá 

hudební produkce, kterou si mohou žáci sami připravovat. Na obrázku 7 vidíme, jak mohou 

děti na internátu trávit volný čas při poslechu hudby. Obrázek 8 zaznamenává cílený 

individuální přístup pedagoga během části cvičební jednotky zaměřené na posílení břišních 

a mezilopatkových svalů. 

Na obou obrázcích (obr. 7 a obr. 8) figurují relaxační míče, které jsou u většiny žáků velmi 

oblíbené. I v hodinách Tv slouží často jako cvičební pomůcka nejen k vyrovnávacím 

cvikům, ale k rytmickým činnostem a k pohybovým hrám. Jejich široké využití při práci se 

ZP spočívá v tom, že slouží mj. k rozvoji rovnováhy, ale hlavně jsou měkké - tedy 

relativně bezpečné, a dále velké, což má své výhody při herních nahrávkách a zároveň při 

jejich hledání. Děti často říkají, že na nich rády posedávají či poskakují i doma. 
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V loňském roce (2007) škola pořídila i několik overballů, čímž se zpestřila výuka 

gymnastických, posilovacích a vyrovnávacích cviků. Ke cvičení rovnováhy se využívají 

speciální balanční prkénka, která začínají být i běžně dostupná v nabídkách pomůcek pro 

školní Tv. 

Obrázek 7 Relaxační koutek na herně školního 
internátu 

Vycházky 

Obrázek 8 Ukázka individuálního přístupu bě
hem hodiny Tv - vyrovnávací dechová cvičení 

U ZP osob se obecně setkáváme se slabší fyzickou kondicí. Z tohoto důvodu bývají často 

do hodin Tv zařazovány vycházky, pokud možno, ve svižném tempu15
. Chůze je velice 

vhodným pohybem pro ZP a může se stát, a také tomu tak často bývá, jednou z velmi 

oblíbených pohybových činností, které je člověk s jakýmkoli zrakovým postižením 

schopen vykonávat nezávisle na jiných. To je velmi důležité, neboť činností, při nichž má 

nevidomá osoba možnost samostatného aktivního pohybu, mnoho není, výjimkou je např. 

plavání. Samozřejmě, že i tyto "nezávislé aktivity" předpokládají jistý stupeň samostatnosti 

a rozvinuté orientační i sociální dovednosti. 

Rozmanitost sportovních odvětví 

Učitelé se ve škole snaží žáky seznámit se základními atletickými disciplínami vhodnými 

pro osoby se zrakovým postižením. Jedná se o běh, hod Iníčkem, skok daleký, hod oštěpem 

(obr. 9) či vrh koulí, dále o vybrané gymnastické cviky, pohybové a sportovní hry. 

Každoročně se pedagogové pokouší zajistit zpestření výuky např. zařazením lukostřelby 

15 Pravidelné vycházky a pobyt venku jsou součástí odpoledních aktivít v rámci školního internátu. 
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(obr. JO), pobytem na plážovém vyhřívaném písku, odpolednem stráveném u Vltavy16 

(kanoe, rafty, tandemy viz obr. 1 1) či vyjížďkami na tandemových kolech (obr. 1 2) apod. 

Obrázek 9 Trénink hodu oštěpem na školní zahradě 
omršinmo1ut improvizované hmatné hranice oa.rloO:Iste 

Obrázek I O Seznámení s lukostřelbou s hmatovým 
zaměřovačem pod vedením p. J. Mojžíška (nevidomý) 

Obrázek ll Vodní sporty na Vltavě u loděnice 
Regata; ve spolupráci s FfVS a PaedDr. Hrušou 

Obrázek 12 Využití blízkého parku pod Pet
řínem k příležitostné cyklistice 

Pedagogičtí pracovníci absolwjí se žáky každoroČňě letní a zimni školu v přírodě. Pro 

letní školu v přitodě jsou příhodné podmínky v uzavřeném areálu ve Střelských Hošticích. 

Ten disponuje velkým hřištěm, asfaltovými cestami, lesem a klidnou řekou, což žáci 

16 Většinou dvakrát do roka ve spolupráci s Katedrou sportů v přírodě FTVS UK - dny otevřených dveří. 
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využívají k projížďkám na tandemových kolech, kanoích a k různým hrám v přírodě. 

Blízký vodní areál v Sušici nabízí využití k vodním hrátkám a relaxaci. 

Tradičně se zde koná školní Sportovní den, kdy se soutěží v atletických i netradičních 

sportovních disciplínách (podle aktuálních možností a počasí). 

Zimní školu v přírodě představuje týdenní pobyt na horách s výcvikem běžeckého 

lyžování (zpravidla v 7. ročníku). Mimo lyží si děti mohou vzít boby či sáňky, ale provádí 

se i zdánlivě banální- pro leckteré žáky však nové - radovánky na sněhu, jako je třeba 

"obyčejná" chůze závějí, stavění sněhuláka, iglú apod. 

4.2.2 Školní turnaje 

Téměř tradicí se stávají školní turnaje v aplikovaných hrách pro zrakově postižené. 

Turnaje jsou koncipovány tak, aby zaujali pokud možno všechny žáky. Jejich duch se nese 

v hesle "Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se!" Učitelé se snaží vštípit dětem zdravé 

soupeření, ale také myšlenky fair-play, spolupráce a pomoci. 

Zatím nejdelší novodobou tradici mají kuželky, které vyúsťují v Únorový turnaj 

v kuželkách. Zde žáci soutěží jako jednotlivci, ale i jako týmy- za svou třídu. 

Ve školním roce 2005/2006 jsem společně s dětmi vytvořil novou hru pro nevidomé. 

Dostala název Kobercák, protože při ní soutěží dva hráč~ kteří kutálí míč proti sobě na 

gymnastickém koberci. Hra se u žáků těší veliké oblibě a na podzim 2006 proběhl první 

školní turnaj! V diplomové práci jí věnujeme vlastní kapitolu, neboť jsme přesvědčeni, že 

má velký význam pro sledovanou školu a možná časem najde uplatnění i v širším měřítku. 

Své místo opět získává showdown (aplikovaný stolní tenis - hraje se pod "síťkou" a na 

góly). Tato hra je zařazena do celostátních sportovních her mládeže a koná se v ní i 

Mistrovství republiky (viz níže). 

S narůstajícím počtem "vidících" žáků roste i zájem o klasické sportovní hry jako je fotbal, 

košíková či florbal. Z tohoto důvodu v loňském roce učitelé tělesné výchovy poprvé 

zařadili i florbalový turnaj, který se těšil velkému zájmu. Samozřejmě je vždy třeba uvážit 

bezpečnostní rizika a nastolit přiměřená opatření dříve, než se do těchto aktivit s dětmi 

pustíme! 
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4.2.3 Republiková a mezi školní klání 

Sportovní hry zrakově postižené mládeže 

SHZPM jsme již věnovali jednu z předcházejících kapitol (kap. 4.1.1 ). Jsou považovány za 

vrcholnou soutěž ZP žáků do 17 let a konají se zpravidla závěrem školního roku (obr. 13). 

Účastní se jich opravdu ti nejlepší žáci z jednotlivých zrakových kategorií. Lze na nich 

zúročit celoroční přípravu, pokud tedy žáci mají zájem o dobrá umístění, ale hlavně je 

důležitá radost z dobře provedených výkonů. Musíme zmínit, že někteří naši výjimečně 

nadaní absolventi drží dodnes rekordy ve svých kategoriích- např. L. Valer za Bl je stále 

v čele tabulek ve většině atletických disciplín podle NĚMEČEK (2006). Na obrázku 14 je 

vidět zápal závodníků při jednom z rozběhů závodu chlapců kategorie Bl na 60 m. 

Příloha 3 obsahuje Soutěžní řád SHZPM. 

Obrázek 13 Slavnostní nástup sedmi školních 
družstev při oficiálním zahájení 

' :. ' •. -~·;1·::i::o:i"~·· ',-'"...,;; .. , ._. .... ._ ... _ 

Obrázek 14 Start závodu na 60 m kategorie B 1 

Žákovská goalballová liga 

Během školního roku probíhá v české republice šest kol této poměrně akční míčové hry, 

poslední kolo bývá součástí SHZPM. Do školního roku 2005/2006 měla naše škola smíšené 

družstvo, které nás reprezentovalo v barvách Slávie. Od té doby se, bohužel, kvůli nízkému 

počtu zájemců tento kroužek neotevřel (pozn.: ne každý, kdo chce, může tuto hru hrát, 

jelikož hrozí zrakové kontraindikace). 

Mistrovství republiky v showdownu 

Poprvé se naše škola tohoto mistrovství účastnila na podzim roku 2006, odkud si naši 

reprezentanti přivezli cenné trofeje. Od té doby každoročně vozí školní družstvo nebo 
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jednotlivci medaile, neboť v rámci internátu vznikl showdownový kroužek, kde děti 

pravidelně trénují. 

Při obou výše zmiňovaných hrách musí být naprosté ticho a jako při většině soutěžích pro 

nevidomé se kvůli srovnání podmínek užívají zaslepené klapky na oči (obr. 15 a obr. 16). 

Obrátek 15 Utkání družstva Slávie na 
goa.lballové liz€! v rámci SHZPM 

Ull 

Bodlinkový pohár 

Obrázek 16 Zápas jednotlivců při MR 
vshowdownu 

Tuto sportovní akci pořádá ŠIJ každoročně na velké školní zahradě. Jedná se o přátelské 

atletické závody žáků ZŠP a PrŠ a dále žáků Pomocné školy Na Cibulkách. Vznikly mj. 

z důvodu, že většina žáků chodících do ZŠP či PrŠ neměla možnost účasti na jiných větších 

závodech, ať už z důvodu vyššího věku, intelektu či pohybových schopností. Závodů se 

účastní všichni žáci rozděleni jak podle věku, tak podle schopností. Na této akci je krásné, 

že je otevřená úplně pro všechny a podobně jako při Speciálních hrách pro mentálně 

postižené jsou zde všichni za své snahy oceněni. 

4.2.4 Sportovní aktivity internátu a tyfloturistického kroužku 

V rámci internátu fungují v současné době následující kroužky probíhající jednou týdně: 

• plavání - probíhá v Tyršově domě pod odborným vedením PaedDr. Kovařovice 

• showdown - probíhá na herně internátu nebo v podkrovní třídě, kde je též potřebný stůl 

• pohybový kroužek- je zaměřen na sezónní aktivity - cyklistiku, lezení na umělé stěně, 

atletiku, goalball či zimní lyžování na Petříně nebo školní zahradě 

• hipoterapie - každý týden dojíždí 5 dětí z 25 přihlášených (pravidelně se střídají) 
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školním mikrobusem na okraj Prahy 

• tyfloturistický kroužek - pod záštitou vychovatelů ho zajišťují zkušení dobrovolníci -

převážně studenti speciální pedagogiky, věnujeme mu samostatný odstavec 

Nevýhodou je, že se například v letošním školním roce z časových i personálních důvodů 

některé kroužky překrývaly, tudíž žáci nemohli navštěvovat všechny, o které měli zájem. 

Ple informace vychovatele mohou žáci kroužky po týdnu střídat (např. showdown a 
pohybový kroužek). 

Další pohybové činnosti v rámci volnočasových aktivit jsou na výběru dětí a příslušného 

vychovatele. 

Tyfloturistický kroužek 

Každou středu odpoledne probíhají v prostorách školy aktivity asi nejpočetnějšího kroužku 

a to tyfloturistického - "turisťáku". Občanské sdružení pro podporu tyfloturistického 

oddílu nabízí dětem se zrakovým postižením každoročně několik aktivit: pohybové a 

dovednostní hry, víkendové výlety do přírody, letní tábor, vodácký tábor, lyžařský tábor, 

horolezení a jiné (obr. 17 a obr. 18). 

Na jarní prázdniny připravuje vždy lyžařský "kurz". Během něj seznamuje některé děti 

(zejména ty mladší) s běžeckým lyžováním, dalším dětem umožňuje tuto dovednost 

rozvíjet. lllavní snahou je, aby se děti pobavily a získaly kladný vztah k tomuto sportu. 

Protože se účastní stejný počet dětí a "trasérů", je možno se dětem individuálně věnovat. 

Obrázek 17 Nácvik sjezdu na běžkách u 
začátečníků (lze i způsobem, kdy je nevidomý 
žák 

• 

~u,, ..... ~ ..... IS Hry v přírodě, výlety a tábory jsou 
jedinečnou možností integrace a socializace 
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V jarních měsících (zpravidla v květnu) pořádá tyfloturistický oddíl pro děti vodácký výlet. 

Vedoucí oddílu společně s vodáckými instruktory ze spřáteleného vodáckého oddílu Šán 

sjíždí během 3 až 4 dní s dětmi některou z českých řek, většinou Berounku. 

Dětem je také umožněno vyzkoušet si lezení po skalách. Pod vedením zkušených 

instruktorů, s plným jištěním i nadšením, zvládají děti slézat skály v přírodním prostředí. 

Pro tyto účely byla dokonce "opatřena" vlastní skála nedaleko Černolic u Prahy, která je 

pojmenována Slepucha. 

Během letního tábora mají děti v nabídce krátké cyklistické výlety do okolí tábořiště. Na 

táboře se též děti účastní dvoudenního putovního turistického výletu, při kterém si s sebou 

nesou potřebné věci pro přežití v přírodě, staví stan, vaří si a hlavně jdou úplně sami pouze 

podle popisu cesty, který jim připraví vedoucí. 

Tyfloturistický kroužek je jednou z aktivit vedoucích TZP žáky k nabytí mnoha 

praktických zkušeností. A to jak po stránce sociální a integrační, tak v oblasti všeobecně 

dovednostní, neboť na veškerých pořádaných akcích jsou děti vedeny k samostatnosti. 

Podle zkušeností pedagogických pracovníků školy je velký rozdíl mezi dětmi internátními 

a dětmi denně dojíždějícími. Internátní žáci jsou více zapojováni do odpoledních aktivit 

školy (nepovinné předměty) a internátu (zájmové kroužky). Dále pobyt na internátu 

zaručuje pravidelné vycházky, pobyt mezi kamarády a hlavně cílené vedení k nabytí 

praktických dovedností v oblasti osobní hygieny a sebeobsluhy, což u některých 

neinternátních dětí paradoxně zaostává. Jak již bylo zmíněno výše, přemíra domácí péče a 

ochrany je na škodu zdravému rozvoji obzvláště u těžce zrakově postižených dětí. 
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III. PRAKTICKÁ ČÁST 

5 Cíle práce 

ffiavním cílem diplomové práce je posoudit současnou nabídku sportu na Škole Jaroslava 

Ježka a na internátu. Zaměřujeme se hlavně na to, zda lze obecně pojmenovat skutečnosti, 

které znemožňují žákům školy sportovat, či je ke sportu nemotivují. Důležitý je pro nás 

subjektivní postoj dotázaných respondentů. 

Dalším cílem je posoudit oblibu nové míčové hry Kobercák, která vznikla za spoluúčasti 

žáků a učitelů na sledované škole. 

5.1 Úkoly práce 

Pro splnění cílů jsme si vytyčili následující úkoly: 

1) Utřídit všechny pohybové aktivity, jež mají žáci školy k dispozici v rámci povinné 

výuky či předmětů speciální péče a v rámci kroužků či jiných sportovních akcí školy. 

2) Vytvořit anketu, která má za úkol zhodnotit sportovní aktivity v rámci jiných činností 

z pohledu žáků samotných a případně doplnit přehled volnočasových aktivit žáků. 

3) Získaná data z ankety sečíst a vybrané otázky vyhodnotit pomocí grafU a tabulek. 

4) Z vyhodnocených dat zjistit, co nejvíce brání žákům v aktivnímu přístupu ke sportu. 

5) Zaměřit se při vyhodnocování na popis hry Kobercák. 
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5.2 Problémové body 

1) Předpokládáme, že v rámci Školy J. Ježka mají zrakově postižení žáci určité spektrum 

nabídky sportovních aktivit, avšak existují významné faktory (např. nedostatek trasérů, 

zdravotní omezení, jiné aktivity, čas), které jim nedovolují se jich účastnit. Posuzujeme 

sportovní nabídky školy v rámci výuky a internátu a usilujeme o přesnější pojmenování 

faktorů, které brání dětem sportovat. 

2) Předpokládáme, že nově vzniklá hra Kobercák je přínosem pro zrakově postižené děti, 

a že ji lze aplikovat do hodin tělesné výchovy v podmínkách zkoumané školy: 

a) ověřujeme, zda jsou pravidla hry úplná a zda jsou vhodná pro potřeby vyučovací 

jednotky; 

b) ověřujeme, zda je tato hra u žáků skutečně oblíbená; 

c) ověřujeme, zda je hra vhodná pro většinu žáků školy. 

6 Metody práce 

V diplomové práci popisuJeme jednotlivé sportovní činnosti školy. Tyto informace 

čerpáme z aktuálního školního vzdělávacího programu KOL. AUTORŮ (2007), z vlastní 

zkušenosti učitele tělesné výchovy a instruktora prostorové orientace a samostatného 

pohybu na této škole, dále z konzultací s dalšími speciálními pedagogy školy. 

V další části práce se zaměřujeme na mapování situace z pohledu žáků starších 13 let. 

Sledovaná škola patří mezi školy s nízkým počtem žáků (asi 68). Soustředíme se zhruba na 

polovinu žáků. K tomu využíváme námi vytvořenou anketu- nestandardní dotazník o 37 

hlavních otázkách (viz příloha 1). Tu následně vyhodnotíme- sečtením všech odpovědí 

(viz tabulky v přiloze 2). Otázkami, které přispívají k řešení problémových bodů, se 

zabýváme podrobněji ve výsledkové části práce. Vyhotovíme tabulkové a grafické 

potvrzení, vyvrácení či doplnění stanovených problémových bodů. 
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6.1 Anketa 

Anketa je jistou variantou dotazníku. Základní rozdíl spočívá v tom, že zatímco dotazník 

má jasně vymezený výběr osob, anketa je volnější. Určitá benevolence ankety je také 

v dobrovolnosti a zájmu respondentů o danou problematiku. "V pedagogickém výzkumu 

lze anketu použít jako jistou orientaci v problematice, která v určité f'azi výzkumu, zejména 

počáteční, může hrát svou roli." PELIKÁN (1998) 

Při tvorbě naší ankety se držíme základních zásad pro tvorbu dotazníků, které uvádíme 

níže. 

Tazatelem je ten, kdo zkoumá a zadává otázky - tedy my. Respondentem (dotazovaným) 

je ten, komu jsou otázky kladeny - tedy námi sledovaná skupina žáků ŠJJ. 

U dotazníků nás z výzkumného hlediska nejčastěji zajímají jeho vlastnosti, jako je validita 

a reliabilita. 

Validita dotazníku spočívá v tom, zda zjišťuje skutečně to, co má zjišťovat, tedy co je 

výzkumným záměrem. Jednotlivé položky musí přinášet data pro verifikaci hypotéz podle 

CHRÁSKY (2007). Posouzení stupně validity dotazníku je vždy do určité míry subjektivní, 

proto by měl sestavené otázky někdo zasvěcený odborně posoudit. 

Validita jednotlivých typů otázek, neboli platnost otázek, se odvíjí od toho, zda respondent 

zná odpověď. Vyšší validita je u otázek faktografických - typu věk, počet sourozenců, 

bydliště apod., menší validita je u otázek vyžadujících odhad jako např.: "Kolik času 

věnujete sportu?". Nejnižší validitu mívají odpovědi týkající se názorů, postojů či 

hodnocení. 

Reliabilita neboli spolehlivost či hodnověrnost závisí na více vlastnostech. Jednou z nich 

je vnitřní konzistence dotazníku podle GAVORY (2000). Reliabilita je tím vyšší, čím více 

otázek se ptá na tutéž informaci. Nejde o stejné otázky, ale o podobné resp. jinak položené. 

Zkoumá se, zda si respondent nevymýšlí. Čím je vyšší reliabilita, tím je lepší předpoklad 

dobré validity dotazníku podle CHRÁSKY (2007). 
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Příklad: podotázky 15.1 - 15.8 nabízejí konkrétní odpovědi na dotaz: Co ti chyb~ abys 

mohl sportovat podle svých představ? (Přiřaď dle škály) a otázka 19 se podobně táže 

respondenta: Co ti nejvíce brání ve sportování? (odpověz slovem nebo jednou větou). 

Dalším důležitým momentem při užívání dotazníkové metody je návratnost. 

Návratnost je poměr počtu odeslaných dotazníků k vyplněným a navráceným. Obecně se 

za požadovanou minimální návratnost dotazníkového výzkumu považuje 75% podle 

WIERSMA in GA VORA (2000). 

My jsme zajistili 100% tím, že jsme měli společný čas na vyplňování dotazníků při 

hodinách Tv nebo občanské výchovy, kdy jsme čekali, až je respondenti vyplní. Nemuseli 

jsme tedy nic posílat. 

6.1.1 Základní třídění otázek 

Otázky mohou být různého typu. Podle SURYNEKA, KOMÁRKOVÉ a KAŠPAROVÉ 

(2001), ale i dle jiných autorů, se otázky dělí na tyto základní druhy: 

• Uzavřené. otevřené a polootevřené otázky - podle toho, zda otázka již obsahuje 

alternativy odpovědí či nikoli. 

Uzavřené otázky mají předem stanoveny varianty odpovědí. Příklad: otázka 1. Pohlaví: 

žena I muž; nebo otázka 13. Soudíš o sobě, že jsi sportovně aktivní? 

Otevřené otázky nepředkládají dotazovanému žádnou variantu odpovědi předem a je jen 

na respondentovi jakou odpověď zvolí. Mívají vysokou výpovědní hodnotu, avšak jsou 

náročné na zpracování. Pň'klad. otázka 22.1 Pokud ti nevyhovuje nabídka sportovních 

aktivit v rámci hodin Tv, pak co ti nejvíce chybí? 

Polootevřené otázky představují spojení předchozích dvou, dávají nabídku předem daných 

odpovědí a pokud si z nich respondent nevybere, má možnost doplnit svou vlastní 

alternativu. Příklad: otázka 15. Co ti chybí, abys mohl sportovat podle svých představ? 

Nabídky 15.1 - 15.7 jsou typu uzavřené otázky, ale nabídka 15.8 je otevřená: Jiný důvod 

(uveď}: 
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• Přímé a nepřímé otázky - podle toho, zda má otázka zjevný či skrytý význam. V anketě 

užíváme pouze otázky přímé. 

• Instrumentální a meritorní otázky - podle funkce otázky v dotazníku. 

Instrumentální otázky jsou určeny primárně k rozšiřování poznatků, ale slouží i jiným 

účelům. Dále se rozlišují na otázky vytvářející správnou atmosféru, otázky průběhové a 

otázky analytické. Není vždy důležité je všechny vyhodnocovat. 

Meritorní otázky zjišťují potřebné informace, jež se vztahují přímo nebo nepřímo 

k předmětu zkoumání, proto se jim říká též výsledkové. Zjišťují to, co je třeba zjistit, jsou 

osnovou pro zpracování a vyhodnocení. Příklad· otázka 19 Co ti nejvíce brání ve 

sportování? nebo otázka 29. Baví tě hra kobercák? 

• Otázky bez pomůcek či s pomůckami - zda se při dotazování vystačí s verbálním 

dotazem čije zapotřebí různých pomůcek jako jsou kartičky, obrázky, videozáznam apod. 

• Parametrické a neparametrické otázky - záleží na tom, zda nabízené odpovědi tvoří určité 

kontinuum. PELIKÁN (1998) je charakterizuje následovně: 

Parametrické otázky jsou charakteristické tím, že varianty odpovědí tvoří určité 

kontinuum od jednoho pólu odpovědí k pólu opačnému. Sem patří například celá řada tzv. 

škálovaných otázek. Škála poskytuje odstupňované hodnocení jevu. Pň1dad: otázka 21 

Jaké pohybové aktivity máš z uvedených rádla? Oznámkuj podle obliby 1 - 5 (1 = mám 

velice rádla, 5 = nemám vůbec rádla) následují podotázky 21.1 - 21.22 s jednotlivými 

pohybovými aktivitami. Nebo otázka 14 Co ti přináší sportovní aktivity? (Přiřaď 

k jednotlivým možnostem stupeň ze škály O al4, přičemž: O = úplně nesouhlasím, 1 = spiše 

nesouhlasím, 2 =jak kdy, 3 = spiše souhlasím, 4 = úplně souhlasim). 

Neparametrické otázky postrádají toto kontinuum a varianty odpovědí jsou koncipovány 

tak, že jde spíše o třídění jistých kategorií výpovědí stejné úrovně. Příklad· otázka 7 

Sportovni zařazení podle zrakové kategorie: Bl / B2 / B3 / B4- open / NEVÍM. 
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6.2 Školní anketa 

Vyplňování dotazníků s žáky bylo zahájeno v květnu 2008. Zkonstruovanou anketu (viz 

příloha 1) tvoří jednak oslovení a instrukce určené respondentům, následuje celkem 37 

otázek, z toho necelá polovina má další podotázku či podotázky. Na všechny otázky je 

možno odpovědět jednou odpovědí, což je uvedeno v zadání ankety. Většina uzavřených 

otázek nabízí odpovědi ano, ne, nevím. U ostatních je použita hodnotící škála s instrukcí. 

Otevřené otázky vyžadují stručnou odpověď. 

Při tvorbě ankety jsme volili jednotlivé otázky i jejich posloupnost s ohledem na mentální 

vyspělost respondentů. Oslovení a instrukce určené respondentům objasňují účel, k němuž 

dotazník slouží a za jakým účelem budou data zpracovávána, dále ujištění o anonymitě 

respondenta a vybízí jej k co možná největší upřímnosti. 

Prvních šest otázek je demografického typu, zbytek je zaměřen na problematiku sportu či 

jiných školních i volnočasových aktivit. 

Všechna získaná data jsou sečtena a tabulkově doložena v příloze 2. Analýza většiny 

meritorních otázek je zpracována procentuálně a vyobrazena pomocí grafú a tabulek ve 

výsledkové části práce. Těchto stěžejních otázek je celkem 15 a dotazují se na: 

základní demografické údaje (otázky 1, 2, 3 a 4); 

oblíbené aktivity a obhbené sportovní činnosti (otázky 9, 10 a 12); 

překážky ve sportování (otázky 8.1, 15 a 19); 

zájem dětí o sport a zájem rodičů o sportování svých dětí (otázky 16.1, 33 a 35); 

hru Kobercák (otázky 27 a 29). 

6.2.1 Průběh vyplňování ankety se žáky a zpracování dat 

Vedení školy schválilo vyplňování dotazníku při hodinách Tv. Aplikace dotazníku byla 

kladně přijata, neboť některé body ankety jsou vhodné i pro evaluaci předmětu Tv. 

Ještě před rozdáním dotazníků je doporučené a výhodné vyzkoušet si na malém vzorku 

dotazovaných, zda rozumějí otázkám a zda odpovídají na to, na co jsou tázáni - tedy ověřit 

si validitu otázek. K tomu slouží menší předprůzkum. 

Předprůzkum 

Před zahájením samotného průzkumu jsme vykonali pilotní vstupní test v 9. ročníku ZŠ a 

8. ročníku ZŠP o celkovém objemu šesti žáků. Ten se skládal z téměř shodných otázek, ale 
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ve zkrácené verzi (16 otázek). Šlo o to zjistit, zda jsou otázky pro žáky srozumitelné a jak 

na ně žáci reagují. To nám pomohlo zpřesnit či přeformulovat konečnou verzi ankety. 

Samotné zadávání ankety 

Na začátku hodiny jsem seznámil žáky s cílem ankety a vysvětlil jim anonymnost 

odpovědí. Z hlediska reliability bylo nutno předem vysvětlit, že je důležité, aby odpovídali 

skutečně pravdivě, ne tak, aby se jejich odpovědi "zalíbily" učiteli. 

Jak uvádí PELIKÁN (1998) "nevýhodou prezenčního způsobu zadávání dotazníků je 

možnost snížení validity právě při pocitu přítomnosti cizí osoby zaangažované do 

výzkumu. Tím více je-li touto osobou např. učitel nebo jiný pracovník s nímž respondent 

přichází do styku jako osoba závislá." Proto jsme využili při vlastním vyplňování a 

zadávání přítomnosti člověka, který není funkčně spojen se školou - studentku FTVS 

(kolegyni z oboru), jež byla v té době ve ŠIJ na pedagogické praxi. 

• Formuláře s anketou měly dvě základní podoby: 

1) výtisk v černotiskové podobě - běžná či zvětšená varianta - někteří žáci pracovali 

bez optických pomůcek, jiní s televizní lupou - šlo o běžné vyplňování a 

zaškrtávání psací potřebou (pero, fix, centrofix ); 

2) výtisk v braillově písmu: 

a) žáci opisovali čísla otázek v braillově písmu na prázdný papír (na pichtově 

stroji) a rovnou odpovídali (při vyhodnocování nutno text překládat 

z braillova písma); 

b) žáci opisovali čísla otázek do počítače a rovnou odpovídali (výhodnější pro 

zpracování -text se nemusel překládat z braillova písma). Na konci 

vyplňování tito žáci zkopírovali data na připravený elektronický nosič 

(flash-disk). 
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• Žáci měli dvě možnosti prezenčního vyplňování ankety: 

1) po rozdání dotazníků sami vyplňovali a na případné nejasnosti se individuálně 

mohli zeptat zadávající osoby; 

2) zadávající osoba četla postupně otázky žákům (hromadně) a ti psali na čistý 

papír čísla otázek a rovnou odpovídali. Problémové otázky se vysvětlovaly 

společně17. 

6.3 Charakteristika Školy J. Ježka 

Škola Jaroslava Ježka v Praze patří do sítě speciálních škol, jejichž hlavním cílem je péče o 

výchovu a vzdělání dětí se zrakovým postižením. Podobných škol je v České republice 

v současné době sedm. Námi zkoumaná škola je, pomineme-li školu pro slabozraké žáky 

na Náměstí Míru v Praze 2, jedinou pro Prahu a celý středočeský kraj. 

Škola je zřízena Ministerstvem školství a v loňském roce oslavila 200 let od svého 

založení. Její přesný a úplný název zní Škola Jaroslava Ježka, Mateřská škola, základní 

škola a praktická škola pro zrakově postižené, což zároveň vypovídá o jejích jednotlivých 

částech. Dále pod školu patří internát a vlastní speciálně pedagogické centrum (SPC), které 

slouží nejen klientům školy, ale má v péči i žáky integrované v běžných školách po 

Čechách. Součástí základní školy (ZŠ) jsou i třídy základní školy praktické {ZŠP; dříve 

zvláštní školy). Výše jmenovaná praktická škola (PrŠ) je dvouletá střední škola, převážně 

pro žáky ze ZŠP, kteří mají nízkou šanci dostat se přímo na nějakou odbornou střední 

školu. Vše se nachází "pod jednou střechou" v příjemném prostředí Loretánské ulice na 

Hradčanech. 

V současné době18 navštěvuje ŠJJ přibližně 68 žáků, z toho 43 chlapců a 25 děvčat. Většina 

jich pochází z Prahy a Středních Čech, ale nemalá část má rodinu v jiných koutech České 

17 Tato varianta byla upřednostněna ve třídě ZŠP a u většiny žáků šestého a sedmého ročníku ZŠ. 
18 Následující data byla platná na jaře 2008. Přesný počet není stabilní, neboť i v pruběhu školního roku 
mohou žáci odejít, či škola přijímá nové uchazeče - děti osleplé, se zhoršujícím zrakem, z jiných škol apod. 
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republiky. Internátních dětí je 37, tedy přibližně polovina, z toho 6 žáků je v péči dětských 

domovů či pěstounů. Internátní děti jezdí na víkendy domů, neboť škola je zavřená. 

Třídy jsou zpravidla rozděleny podle ročníků, avšak ne vždy by se naplnily, proto jsou 

některé ročníky spojeny (např. 6., 7., 8. a 9. ročník ZŠP tvoří dohromady jednu třídu o šesti 

žácích). 

6.3 .1 Dělení vyučovaných předmětů 

Podle ŠVP (KOL. AUTORŮ, 2007) se vyučovací předměty dělí na: 

1) povinné běžné předměty pro všechny žáky daného ročníku (sem patří mj. Tv); 

2) nepovinné výběrové předměty pro přihlášené žáky (předměty nad běžný rámec). 

Zde je zahrnuta hudební nauka, hra na hudební nástroj (klavír, flétna, příčná flétna, 

klarinet, kytara), sborový zpěv, německý jazyk, práce s elektron. pomůckami. 

3) předměty speciální péče Gsou význačné pro sledovanou školu a charakteristické 

zejména pro školy se ZP žáky). Žáci jsou do nich zařazeni podle potřeby. Patří sem 

POSP, tyflopedická péče, zraková terapie, logopedie, a muzikoterapie. Pro žáky 

s DMO bývá, dle možností, zařazováno rehabilitační cvičení s proškoleným 

pedagogickým pracovníkem nebo s externím fyzioterapeutem. 

Předměty speciální péče probíhají většinou individuálně nebo ve skupinkách maximálně tří 

dětí. Proto je jejich výuka možná zpravidla v odpoledních hodinách. Nepovinné předměty 

probíhají buď individuálně nebo skupinově, jejich výuka spadá též do odpoledních hodin. 

Předměty mají hodinovou nebo dvouhodinovou časovou dotaci týdně. K tomu všechny 

hudebně zaměřené předměty vyžadují každodenní cvičení. 

V rámci internátu či družiny pak mohou děti navštěvovat zájmové kroužky, kam patří 

keramika, hudební skupina, pohybový kroužek, showdown, počítače, lezení na cvičné 

stěně, plavání, šachy, dramatický kroužek, hipoterapie a tyfloturistický kroužek19
. Zájmové 

kroužky probíhají jednou týdně a žáci se jich účastní skupinově, pouze na hipoterapii se 

pravidelně střídají po menších skupinkách a dostanou se pak na koně přibližně jednou 

měsíčně. 

19 aktuálni nabídka otevřených kroužků ve školním roce 2007/2008. 
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6.3.2 Charakteristika sledovaného souboru 

Do našeho šetření byli zařazeni žáci 6. až 9. ročníku základní školy i základní školy 

praktické a žáci 1. ročníku praktické školy. Celkový objem činil30 respondentů, průměrný 

věk dotazovaných byl 15 let. Nejmladšímu žákovi bylo 13 let a nejstaršímu 18 let. 

Dotazníky byly snímány po třídách, neboť některé ročníky jsou, z důvodu malého počtu 

žáků, spojeny. 

Anketu jsme se rozhodli vyplnit se žáky od šestého ročníku výše, tedy s dětmi od 13 let 

věku až po dospívající do 18let včetně. Do této skupiny patří žáci tříd IV. - VII. ZŠ, 

Ill. ZŠP a I. PrŠ, jejichž skladba je uvedena v tabulce 3. 

Tabulka 3 Skladb led ' h tříd šk lním a s ovanyc ves o roce 2007/2008 

třída ročníky počet počet zrakové kategorie počet 

žáků internátních vyplněných 

žáků Bl B2 B3 B4 anket 

IV. ZS 6. 7 4 2 3 2 - 4 
·--

v.zs 7. 8 2 2 1 1 4 7 

VI. ZS 8. I 5 4 3 - 1 1 4 

VII. ZS 9. 6 5 4 1 1 - 6 

III. ZŠP. 6., 7., 8 a 9 6 4 3 1 - 2 5 

I. PrS 1. stř. školy 5 2 2 - 2 I 4 

Celkem žáků 37 21 16 6 7 8 30 

Z tabulky 3 je patrné, že skladba žáků ve třídách je velmi různorodá i co se týká zařazení do 

sportovní zrakové kategorie. Ve třídách bývá více chlapců než dívek. Věkové rozmezí je 

nejčastěji 1 - 2 roky, ve třídě liT. ZŠP je až 4 roky. 

Průměrný počet žáků ve třídě je přibližně 6 žáků. To je důležitý aspekt pro výuku tělesné 

výchovy, neboť od počtu žáků v hodině se odvíjejí možnosti individuálního přístupu. Čím 

menší počet žáků, tím větší možnost individuálního zaměření na konkrétní zájmy či na 

trénování konkrétních pohybových struktur u jednotlivců. Naopak malé množství zase 

neumožňuje aplikovat tolik herních činností. Tyto problémy lze občas řešit, jak je uvedeno 

v kapitole 4.2.1, využitím asistenta pedagoga a skupinu rozdělit podle potřeby na vidomé a 
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nevidomé, nebo na více a méně pohyblivé apod. Někdy lze naopak, po předchozí domluvě 

s ostatními pedagogy, třídy spojit, nebo vybrat z jednotlivých tříd konkrétní žáky, aby se 

dala realizovat určitá sportovní činnost jako jsou ruzné hry nebo školní turnaje. 

Z tabulky 3 je také zřejmé, že se nepodaiilo vyplnit ankety se všemi žáky tříd. Proto 

uvádíme přesný soubor sledované skupiny v tabulce 4, kde jsou respondenti utříděni podle 

věku (anketní otázka 2). Tato tabulka je doplněna o další demografická fakta, která jsou 

odpověďmi na anketní otázky 1, 3 a 4, které se táží na pohlaví, třídu a ubytování v průběhu 

týdne. 

Tabulka 4 Demografická struktura zkoumaného souboru žáků 
věk (1) pohlaví (2) věk (3) škola/třída ( 4) ubytování 

žena muž počet z s ZSP PrS doma internát 
13 2 2 4 3 1 o 2 2 
14 2 3 5 5 o o 3 2 
15 4 4 8 6 2 o 5 3 
16 1 2 3 3 o o 1 2 
17 o 6 6 3 2 1 1 5 
18 o 4 4 1 o 3 2 2 
celkem 

9 21 21 5 4 14 16 
žáků -
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7 Výsledková část a diskuse 

Všechny vyplněné dotazníky byly zpracovány a získané odpovědi jsou tabulkově shrnuty 

v příloze 2. Přestože u většiny otázek byla alternativní odpověď nevím nebo nechci 

odpovídat, setkali jsme se místy s chybějící odpovědí. Tento údaj je ve výsledkových 

tabulkách zaznamenán v kolonce "neuvedlo". 

Z vyplněných anket jsme získali obrovské množství významných dat i zajímavých 

poznatků. Pro řešení problémových bodů bylo nutno vyhodnotit hlavně otázky meritorní, 

neboť ostatní byly zadány pro potřeby školy nebo jako otázky instrumentální. 

7.1 Řešení problémového bodu 1 

Předpokládali jsme, že v rámci Školy J. Ježka mají zrakově postižení žáci určité spektrum 

nabídky sportovních aktivit, avšak existují významné faktory (např. nedostatek trasérů, 

zdravotní omezení, jiné aktivity, čas), které jim brání se jich účastnit. Posuzovali jsme 

sportovní nabídky školy v rámci výuky a internátu a usilovali jsme o přesnější pojmenování 

faktorů, které brání dětem sportovat. 

Přehled nabízených odpoledních aktivit v rámci školy je vypracován v kapitole 6.3.1. Patří 

do nich většina nepovinných předmětů, zejména hudebních, které jsou pro školu 

příznačné a dále německý jazyk. Předměty speciální péče (POSP, tyflopedická péče, 

zraková terapie, muzikoterapie, příp. logopedie) plní hlavně kompenzační či reedukační 

funkci žáků se zrakovým postižením a náleží také neodmyslitelně k této speciální škole. 

Nedílnou součástí internátu jsou zájmové kroužky, jež jsou každoročně otevírány podle 

počtu přihlášených dětí a mj. dle možností a schopností vychovatelů. Ve školním roce 

2007/2008 to jsou následující kroužky: keramika, hudební skupina, pohybový kroužek, 

showdown, počítače, lezení na cvičné stěně, plavání, šachy, dramatický kroužek, 

hipoterapie a tyfloturistický kroužek. 

Kromě kroužků jsou na internátu pro žáky školy pořádány minimálně jednou za tři týdny 

různé besedy, koncerty a divadelní představení, které bývají vesměs pro internátní děti 

povinné. 
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Anketní otázky 9 a 10 se ptaly respondentů právě na jejich účast ve výše vyjmenovaných 

aktivitách a otázka 12 doplňuje tyto aktivity o ohodnocení známkou (viz tabulka 5). 

Tabulka 5 Odpovědi na anketní otázku 9 10 a 12 
' 

počet jak často (12) známka 
2 3 4 5 

žáků probíhá 1 
POSP 13 1xt /1x14 6 4 2 o 1 
Hudební 7 1x.týdně 2 4 1 o o 
nauka 
Pěvecký sbor 5 2xt 3 2 o o o 
Klavír 6 1xt 4 2 o o o 
Flétna 2 1xt 1 1 o o o 
Klarinet 2 1xt 1 1 o o o 
Kvtara 2 1xt 1 1 o o o 
Počítače 7 1xt 3 1 2 1 o 
Německ:ý 

6 2xt 4 1 1 o o 
jazvk 
Sachv 2 1xt 1 1 o o o 
Plavání 8 1xt 3 5 o o o 
Hudebníkr. 2 lxt o 1 o 1 o 
Koně 6 1xměsíčně 5 1 o o o 
Showdown 7 1xt 5 2 o o o 
Pohybov\· 3 1xt 2 1 o o o 
Goalbal 2 1xt 2 o o o o 
Lukostřelba 1 1xt 1 o o o o 
Muzikoterapie 1 1xt 1 o o o o 
Zraková 

1 1xt 1 o o o o 
terapie 
Logopedie 1 lxt 1 o o o o 
Violoncello 1 lxt 1 o o o o 
žádný 4 - - - - - -

Z této tabulky (tab. 5) lze vyčíst, že nejvíce žáků dochází na POSP 13, dále na hudební 

nauku 7, na počítačový kroužek 7, německý jazyk 6, klavír 6, atd. Ze sportovních je to 

zejména plavání 8, showdown 7 a koně (hipoterapie) 6. Nejčastěji mají žáci pěvecký sbor a 

německý jazyk a to dvakrát týdně. 

Všechny aktivity, kromě počítačového a hudebního kroužku, žáci hodnotí převážně 

známkou I a 2, tedy pozitivně. 

Za povšimnutí stojí poslední řádek tabulky, kde figurují 4 žáci, kteří se neúčastní žádné ze 

školou nabízených aktivit. Pro doplnění uvádím, že se jedná o jednoho internátního a tři 

neinternátní žáky. Podobně se dá z anket vyčíst, že neinternátní děti mají daleko méně 

zájmových kroužků a nepovinných předmětů. Přesné informace tohoto druhu by si však 

zasloužily hlubší analýzu dotazníků, která by přesahovala rozsah této diplomové práce. 
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7 .1.1 Co žákům brání ve sportování 

Po "zmapování" školních a internátních odpoledních aktivit, mtmo výuku běžných 

předmětů, můžeme přejít na zkoumání faktorů, které brání zrakově postiženým žákům 

školy ve sportování. 

Anketní otevřená otázka 19 se přímo táže: Co ti nejvíce brání ve sportování? Odpovědi 

jsou uvedeny v tabulce 6 a s doplněným procentuálním zastoupením je ilustruje graf 1. 

T bulka 6 Od v d. anketní otázku 19 a 1pove 1na 
důvod: počet žáků důvod: 
zrak ll finance 
zdravotní stav 6 lenost 
čas 3 obezita 
fyzička 2 trasér 
mám jiné záliby 1 mc 

Graf 1 Odpovědi na anketní otázku 19 
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Jak je vidět v grafu 1, nejvíce žáků odpovědělo, že hlavním důvodem, jenž jim brání ve 

sportu, je jejich zrak 36 %. Pro 20 % žáků je největší překážkou zdravotní stav, 13 % 

nevnímá žádné překážky, 1 O % by potřebovalo více času, 9 % cítí handicap ve své tělesné 

kondici a zbylých 12% žáků uvedlo jiné důvody jako finance, lenost, chybějící trasér či 

jiné záliby. 

Z výše uvedeného lze konstatovat, že žáci nejvíce vnímají jako zábranu ve sportování své 

"fyzično" - celkem 65 %, z toho má největší podíl zraková vada 36 %. Není to překvapivý 

výsledek, protože děti ve věku 13 - 18 let se právě vyrovnávají a ztotožňují se svým 
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postižením, a tak ho vnímají nejvíce jako handicap. Někteří žáci jsou s tímto již vyrovnáni 

(většinou starší a od narození nevidomí), a tak pro ně není nejhlavnější překážkou zrakový 

handicap, ale řeší opravdové překážky jako je např. nedostatek času, chybějící trasér či jiná 

záliba. 

Jaká nejčastější omezení mají žáci v tělesné výchově, zkoumáme pomocí anketní otázky 

8.1. Výsledky znázorňuje tabulka 7 a graf 2. 

Tabulka 7 Odpovědi na anketní otázku 8.1 Graf2 Odpovědi na anketní otázku 8.1 

skoky. doskoky 7 

IÚraZ bla"y 5 

cvičení do 
vyčerpání 4 

předklony 3 
skoky do vody 2 
další 5 

Další možnosti se objevily lx: 
otřesy, dlouhé tratě, nosit 
těžké předměty, horolezecká 
stěna, lezení do výšek. 

r---------------------------~-------------, 

O skoky, doskoky 

úraz hlavy 

27% 

19% 

Z grafu 2 je na první pohled zřejmé, že není jedno nebo dvě hlavní omezení pro tělesnou 

výchovu. Žáci, kteří mají od lékařů zakázány určité pohybové činnosti, mají převážně více 

kontraindikací. Nejčastěji jsou to: skoky a doskoky 27%, úrazy hlavy 19% cvičení do 

vyčerpání 15%, předklony 12% a skoky do vody 8%. Za zmínku stojí, že tato omezení se 

týkají nejčastěji dětí ze zrakové kategorie B2 a B3, neboť u nich nejvíce hrozí zhoršení 

zraku důsledkem nevhodné činnosti či vážnějšího úrazu. 

Potěšujícím zjištěním je skutečnost, že žáci svá omezení v tělesné výchově znají. 

Další zpřesnění faktorů omezujících žáky ve sportu nabízí tabulka 8 a graf 3, kde jsou 

zaznamenány odpovědi na anketní otázku 15 a její podotázky 15.1- 15.8. Ty se konkrétně 

ptají, co žákům chybí, aby mohli sportovat podle svých představ a nabízejí škálované 

odpovědi. 
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Tabulka 8 Od ěd. anketn' tázku 15 . .• d tázk 1pov tna 10 aJ~l [JO o ~ 
nechybí vůbec spíše nechybí Jak kdy spíšechybi chybí nejvíce neuvedlo 

~ 8 3 3 8 4 4 

~ce 13 o 7 4 2 4 

ltrasér, trenér 10 1 o 7 6 6 

!nabídka 10 o 4 6 7 3 
~poluhráči 9 2 6 5 5 3 
~upeř ll o 6 5 5 3 

!možnost trénovat 7 1 3 3 9 7 

Graf3 Odpovědi na anketní otázku 15 a její podotázky 
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nabídka spoluhráči soupeř možnost trénovat 

Z tabulky 8 i grafu 3 je patrné, že se při vyplňování dotazníků pravděpodobně začala u 

některých žáků objevovat únava, neboť bíle zbarvený sloupec vyznačuje počet 

respondentů, kteří neodpověděli. U položek čas a finance neuvedli 4 žáci, u trasér, trenér 6 

žáků a možností trénovat se nezabývalo 7 žáků. To samozřejmě zkresluje i výsledky 

ostatních hodnotících stupňů, nicméně pro nás jsou důležité hlavně odpovědi, co žákům 

spíše chybí (zelené sloupce) a co chybí nejvíce (fialové sloupce). Jednoznačně nejvíce 

chybí žákům možnost trénovat - uvedlo 9 dotázaných. Ovšem, když sečteme hlasy "spíše 

chybí" a "chybí nejvíce", zjistíme, že největší poptávka je po trasérech a trenérech a dále 

po nabídce sportovních aktivit. K oběma faktorům se hlásí 13 respondentů, tedy téměř 
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polovina ze 30 dotázaných (vždy někdo neodpověděl). Dalším významným faktorem je 

čas, kde je dohromady 12 kladných odpovědí stejně jako u možnosti trénovat. 

Potvrzuje se, že poptávka po trasérech a trenérech je významná, s tím souvisí jistě faktor 

nabídky i možnosti trénovat. Z toho lze usoudit, že personální zajištění sportu ZP je 

problémem číslo jedna. 

7.1.2 Zájem dětí o sport 

Zajímavé srovnání nabízí odpovědi na anketní otázku 33 Které formy aktivit jsou pro tebe 

důležitější než sportovní? a její podotázky 33.1 - 33.4. Zjišťovali jsme, jaké druhy aktivit 

upřednostňují žáci před sportováním, resp. jaké jsou v pozadí jejich zájmu. Tyto údaje jsou 

shrnuty v tabulce 9 a grafu 4, kde jsme pro lepší srovnání vyhodnotili pouze kladné a 

záporné odpovědi. 

Tabulka 9 Odpovědi na anketní otázku 33 a 33.1 - 33.4 

ano ne neví neuvedlo 

hudební 9 14 6 1 

Studijní 14 14 1 1 

PC, internet, apod. 15 9 5 1 

-iné aktivity 9 10 2 7 
jiné formy aktivit: čtení, televize, pes (2x); 

jídlo, kouření, příroda, kultura, učení, motorka, fotbal v televizi (lx) 

Graf 4 Odpovědi na anketní otázku 33 a 33.1- 33.4 
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Z 30 dotázaných 15 upřednostňuje PC, internet, apod., 14 studium, 9 hudební zájmy a 9 

jiné nenabídnuté formy aktivit. Naopak hudební aktivity nebo studium neupřednostňuje 
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14 dotázaných, 9 žáků má radši sport než počítačové zájmy, 10 žáků nedává přednost 

žádným z nenabídnutých aktivit. Ostatní žáci buď nevěděli, nebo neodpověděli. 

Z toho lze usoudit, že zhruba polovina žáků upřednostňuje před sportem počítačové zájmy 

nebo učení, velká část pak zájmy hudební. Naopak polovina dotázaných preferuje sport. 

Téměř třetina žáků uvedla aktivity, které chyběly v nabídce, ale dávají jim přednost před 

sportem. Patří sem četba, televize, péče o vodícího psa, kultura, příroda, ale i jídlo, motorky 

či kouření. 

Uvedená zjištění dokazují, že sportování má velké sympatie u zrakově postižených žáků. 

Ale velký význam kladou žáci též učení. Zda patří učení mezi jejich oblíbené aktivity nebo 

se učí z povinnosti, to dále nezjišťujeme. Máme ale radost, že i jiné, převážně pozitivní 

aktivity, mají své významné místo v jejich životě. 

Pro doplněni problematiky zájmu žáků o sport uvádíme n~or dětí na anketní otázku 35 

Může ti ke spokojenějšimu životu pomoci radost z aktivního pohybu? Poměrně jasnou 

odpovědí nadpoloviční většiny respondentů bylo, že ano 63%, jak ukazuje tabulka JO a 

graf 5. Pět žáků neodpovědělo20 . 

Tabulka 10 Odpovědi na anketní otázku 35 Graf 5 Odpovědi na anketní otázku 35 

ano ne neví neuvedlo 
I O ano ~ ne o neví O neuvedlo I 

19 4 2 5 

Jak je pro zrakově postižené děti sport důležitý, doplňují i úryvky z vybraných 

slohových prací o škole. Ty uvádíme v příloze 4, kde se tři žáci z pátého a osmého ročníku 

velice působivě vyjadřují k chuti si zasportovat. 

Zájem dětí o sport není věc samozřejmá. Jako spousta dalších skutečností je závislý na 

přístupu rodiny. Proto jsme se dále zabývali, zda-li žáci cítí v tomto směru podporu doma. 

20 To lze pravděpodobně přičíst faktu, že se blížil konec dotazniku a někteří žáci byli již unavení (v příloze 2 
si lze povšimnout, že od otázky 34 je v kolonce "neuvedlo" vždy 5 hlasU, což tento názor potvrzuje). 
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Zájem rodičů o sportování dětí 

Z anketní podotázky 16.1 jsme ještě zjišťovali, zda žáky podporují rodiče ve sportování. 

Na to jsme získali odpovědi uvedené v tabulce ll. 

Tabulka ll Odpovědi na anketní otázku 16.1 
ne neuvedlo 
8 2 

Zjistili jsme, že polovinu (15 žáků) rodiče ke sportu podporují, přibližně čtvrtina (8 žáků) 

nevnímá podporu rodičů, 5 dětí jen někdy a 2 žáci neodpověděli. 

Z těchto dat máme radost, neboť vypovídají o tom, že nejen škola vede žáky ke sportu. Na 

druhou stranu musíme konstatovat, z vlastní zkušenosti, že pro velkou část dětí je cvičení 

při Tv jediným aktivnějším pohybem, opomeneme-li pravidelné vycházky u internátních 

žáků. Některé pražské děti (neinternátní), které vozí rodiče do školy autem, nechodí téměř 

vůbec ven. Na to se snaží rodiče upozorňovat učitelé Tv i POSP. Zdůrazňují při tom 

přirozené potřeby zdravého tělesného rozvoje, ale i rozvoje orientačních schopností a 

dovedností. 

7.2 Řešení problémového bodu 2 - Kobercák 

Předpokládáme, že nově vzniklá hra Kobercák je přínosem pro zrakově postižené děti, a že 

ji lze aplikovat do hodin tělesné výchovy v podmínkách zkoumané školy: 

a) ověřujeme, zda jsou pravidla hry úplná a zda jsou vhodná pro potřeby vyučovací 

jednotky; 

b) ověřujeme, zda je tato hra u žáků skutečně oblíbená; 

c) ověřujeme, zda je hra vhodná pro většinu žáků školy. 

Dříve, než začneme tuto hru hodnotit a analyzovat výsledky anketních otázek, jež se jí 

týkají, považujeme za důležité, tuto hru blíže představit a popsat. 
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7.2. 1 Nová míčová hra pro lidi se zrakoyým postižením 

Obrázek Kl Nevidomí žáci hrají utkání v Kobercáku ve školní tělocvičně 

Hra Kobercák vznikla pro účely tělesné výchovy na námi sledované škole (viz obr. Kl). Na 

tvorbě pravidel se s autorem této diplomové práce spolupodíleli žáci předloňského21 

sedmého, osmého a devátého ročníku základní školy. Název vymysleli žáci podle koberce, 

na kterém se hra realizuje a velmi rychle se ujal. Ze známých míčových her pro ZP je asi 

nejvíce podobná koulená, kterou popisuje V ACHULOV Á, VACHULE a KOL. (1987). 

Zásadní rozdíl je v počtu hrajících žáků (individuální hra x týmová hra), v použití 

neozvučeného míče, ve vyhrazeném hracím prostoru i v krátké hrací době Kobercáku. 

Podrobně popisuje hru následující kapitola. 

21 škol. rok 2005/2006 
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7 .2.2 Pravidla hry s fotodokumentací 

Kobercák je míčová hra pro 2 hráče, přičemž doba jednoho utkání je max. 5 minut. To je 

přizpůsobeno požadavku, aby se během vyučovací hodiny (45 min.) sehrálo co nejvíce 

vzájemných zápasů mezi žáky. Hra probíhá na dlouhém koberci (např. gymnastickém) o 

rozměrech přibližně 1,80 x 5 m. 

Hraje se ve dvou kategoriích- "nevidomých", kam patří nevidomí žáci (Bl) či ostatní 

(B2- B4), kteří hrají v klapkách. Druhou kategorií jsou "vidící", kam patří slabozrací a 

vidící žáci (B3 a B4), někdy, dle zájmu, i částečně vidící (B2) - všichni hrají bez klapek. 

Kategorie nevidomých hraje s neozvučeným basketbalovým míčem (obr. K2). Vidící hráči 

používají menší ozvučený kontrastní míček na kuželky (obr. K3). 

Obrázek K2 Hráč se zbytky zraku {B2) odehrává 
míč na nevidomého 

Pruběb hry, čas 

Obrázek K3 Kategorie vidících; osta1ní žáci 
bedlivě sledují a v tichosti fandí 

Hr~je s~ n~ dv~ "poloč~sy", přičemž první končí, získá-li jeden z hráčů 2 body nebo 

uběhnou-li 2 minuty hry. Hned po jeho skončení si hráči mění strany (obr. K4). Druhý 

poločas končí, dosáhne-li jeden z hráčů celkem 4 body nebo uběhnou-li 2 minuty . 

Hru zahajuje dívka nebo mladší ze soupeřů, při druhém poločase je to opačně. Dosáhne-li 

jeden z hráčů 4 body již v první půli, pak vítězí a hra končí. Rozhodčí přerušuje čas pouze 

při penaltě. Hráči během zápasu neopouštějí své místo, míč vrací do hry rozhodčí nebo 

určený pomocník. 
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Obrázek K4 Výměna stran mezi poločasy 
Poznámka: i zde je nutno myslet na bezpečnost a 
plynul}· priíběh. Proto se střídající hráči přemisťují 
po pravé straně koberce, aby se míjeli a zároveň 
tak trénují i prostorovou - pravolevou orientaci. 
Zda se hráči pohybují lezením či chůzí pravidla 
neurčují. 

Rozhodčí informuje hráče o dění a stavu hry vždy, získá-li jeden z hráčů bod, nebo pokud 
se vyskytl nějaký přestupek. 

Hraje se na body 

Bod lze získat vstřelením gólu nebo pošle-li jeden z hráčů míč do autu. Podmínkou je, aby 
se míč dotkl podlahy mimo koberec. 

Gól je situace, kdy chytající hráč nechytne míč a ten opustí koberec přes brankovou hranu 
na straně chytajícího hráče (obr K5). 

Aut je situace, kdy střílející pošle míč tak, že opustí pravou či levou hranu koberce dříve, 
než se ho dotkne chytající. 

Blok-aut je situace, kdy chytající vyrazí míč mimo koberec na své polovině (obr. K6). Pro 
určení poloviny koberce může být koberec opticky půlený nebo lze využít lajnu 
v tělocvičně (obr. K6). 

Obrázek K6 Míč vyražen do autu (blok-aut). 
Bod získává střílející hráč. 
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Sporný míč je situace, kdy vystřelený míč opouští koberec v rohu a nelze jednoznačně 

určit, zda padl gól nebo aut. Dále moment, kdy chytající vyrazí míč do autu ve chvíli, kdy 

míč jasně opouští koberec do autu (obr K7). V obou případech je těžké rozhodnout, proto 

se hraje míč nový. 

Obrázek K7 Sporný míč 
Hráčka se dotkla m1ce přesně 

v momentě, kdy opouštěl koberec do 
autu. Hraje se míč nový. 

Míč se smí pouze kutálet, pokud se nekutálí, platí následující: 

Skákavý míč je situace, kdy míč poskakuje, pak následuje ztráta míče. 

Přehozená polovina je situace, kdy je míč hozen a poprvé se dotkne podložky až na 

polovině chytajícího hráče nebo se vůbec nedotkne. To je nebezpečné a tehdy se trestá 

penaltou - střelbou na prázdnou bránu. Pozor na hráče, kteří nesmí utrpět prudké úrazy 

hlavy! Hrají buď v helmě a ještě by je měl chránit při hře asistent, mezi hráče také můžeme 

natáhnout síť. 

Hráč má od prvního kontaktu s míčem 1 O sekund na jeho odehrání. Pokud to nestihne, 

následuje ztráta míče. Základní hrací poloha je v kleku, podmínkou je mít chodidla během 

celé hry za kobercem. Ze zdravotních (zpravidla pohybových) důvodů lze povolit hráči 

polohu v sedě, kdy sedí na konci koberce. Míč se může chytat kteroukoli částí těla, smí se 

po něm i skočit. 

Pro "vynalézavé" hráče se zavedly další tresty. Za zvedání koberce je poprvé hráč 

napomenut, podruhé, potřetí atd. následuje vždy penalta. Stejně se trestá i úmyslné 

hlučení při střelbě (sem patří všechny možné zvuky, které není nutné při hře vydávat např. 

nadměrné šoupání, bouchnutí, zbytečné odkašláni}. To je důležité hlídat hlavně v kategorii 

nevidomých. 

Při hře musí být zajištěno naprosté ticho, což dodává utkání napětí a samozřejmě zlepšuje 

podmínky hry. Také to umožňuje nehrajícím nevidomým žákům hru lépe sledovat. 
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Povzbuzování a potlesk lze pouze při přerušení hry nebo velmi krátce po oznámení gólu, 

autu apod. 

Před zahájením zápasu má každý hráč jeden cvičný pokus, kdy rozhodčí sdělí hráči, kam 

jeho míč směřoval (pro zorientování a pro "seznámení" hráčů). 

Bodování zápasu: prohra 

remíza 

výhra 

O bodů 

1 bod 

2 body 

"kanáť' (výhra s nulou) . . . . 3 body 

Hraje-li se školní turnaj, postupují do skupin dva nejlepší ze třídy v každé kategorii (po 

vzájemných zápasech). Nerozhodne-li při turnaji o postupu ze skupiny do semifinále větší 

počet bodů, rozhoduje vzájemný zápas. Pokud ten skončil remízou, rozhoduje skóre. 

Finalisté hrají v případě remízy, dokud nepadne první - "zlatý" bod, který určuje vítěze. 

7.2.3 Výsledky Kobercáku v anketě 

Anketní otázka 27 se tázala Jaké míčové hry mohou podle tvého názoru hrát téměř všichni 

žáci naší školy bez ohledu na své zdravotní omezení? Téměř polovina dětí si vzpomněla na 

Kobercák 14, na druhém místě je goalball 9 (viz tab. 12 a graf 6). 

Tabulka 12 Odpovědi na anketní otázku 27 
k:obercák 14 
goalhall 9 
showdown 4 
vybíjená 4 
vy haněná 3 
košíková 3 
!neví 3 
~otbal 2 
lk:utálená 1 
školka s míčem 

1 
!házena 1 
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Graf 6 Odpovědi na anketní otázku 27 
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Poslední tabulka 13 a graf 7 znázorňují odpovědi na anketní otázku 29 Baví tě hra 

kobercák? Jak ukazuje modrá výseč grafu 7, naprostá většina žáků odpověděla kladně 

90%. 

TabuJka 13 Odpovědi na anketní otázku 
29 

neuvedlo 

1 
Dano 

Graf 7 Odpovědi na anketní otázku 29 

lil ne o nevím, neuvedlo 

7% 3% 

90% 

Z výsledků dvou výše uvedených tabulek a grafU lze konstatovat, že tato nová míčová hra 

se mezi žáky zkoumané školy dobře ujala, a pravděpodobně se během ní cítí i bezpečně. 

Hraje jí ráda většina žáků, neboť je snadná na pochopení. 

Shrnutí 

Hra splňuje běžné požadavky na pravidla míčových her. Je zde určen předmět souboje 

(míč), vymezeno hrací pole (koberec), průběh hry (dva poločasy), vymezeny funkce hráčů i 

rozhodčích. 

Vzhledem kjednoduchým pravidlům a zřetelnému prostorovému vymezení je dostupná 

naprosté většině žáků bez ohledu na intelekt či pohybové dovednosti. Mohou v ní být 

pořádány soutěže bez ohledu na závažnost zrakového postižení a možné kontraindikace, 

neboť nepřináší mnoho možností úrazů ani zvýšenou fyzickou zátěž. Nebezpečné situace 

jsou omezeny tresty a ohlídány pomocným rozhodčím nebo sítí. 

Hra se těší téměř u všech žáků vysoké oblibě, přináší hráčům příjemné napětí a rozvíjí 

pohotovost reakcí. Zrakové handicapy jsou vyrovnány klapkami či použitím míče. Jistý 

podíl na atraktivnosti hry u žáků má jistě i skutečnost, že se na vymýšlení pravidel sami 

velkou měrou podíleli. 

Kobercák se stal hrou "pro všechny" na sledované škole a tak může být plně aplikován do 

hodin Tv. Spolu s dalšími hrami tak napomáhá pohybovému a orientačnímu rozvoji žáků, 

ale i integračnímu procesu různě smyslově, intelektově i pohybově postižených v rámci 

školy. 
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IV.ZAVER 

V diplomové práci jsme se zaměřili na problematiku sportu žáků Školy Jaroslava Ježka 

v Praze. Z literatury, školních dokumentů, ale i z jiných pramenů jsme čerpali teoretická 

východiska k problematice zrakového postižení a sportu osob se zrakovým postižením. 

Vytvořili a vyhodnotili jsme školní anketu, kde jsme se žáků dotazovali na skutečnosti 

týkající se sportu na škole a na jejich pohybové aktivity. 

V praktické části jsme se snažili nalézt odpovědi na dva problémové body: 

1) Pokusili jsme se posoudit současnou sportovní nabídku v rámci školy a internátu. 

Zkoumali jsme, co žákům brání ve sportování, zda je rodiče ke sportu vedou a čemu dávají 

před sportováním přednost. Předpokládali jsme, že existují určité faktory (podmínky), které 

se promítají do účasti žáků na sportovních činnostech a usilovali jsme o jejich 

pojmenování. 

• V rámci hodin tělesné výchovy mají zrakově postižení žáci školy široké spektrum 

pohybových aktivit. Prakticky se semamují se základními sportovními odvětvími jako jsou 

atletika, plavání, cyklistika, sportovní a pohybové hry, klasické lyžování, ale i lezení na 

umělé stěně, vodní sporty nebo in-line bruslení. 

Stěžejní jsou však aktivity směřující ke kompenzaci či reedukaci zrakové, potažmo tělesné, 

vady. Jsou to orientační hry a činnosti na rozvoj prostorové představivosti, jemné i hrubé 

motoriky a rozvoj sluchové, ale i zrakové orientace. Dále důležitá relaxační a vyrovnávací 

cvičení, neboť k těžkému zrakovému postižení se často přidružuje vadné držení těla a slabší 

fyzická kondice. 

Mimo běžnou výuku mají žáci možnost účastnit se různých sportovních soutěží a turnajů 

v rámci školy i mimo ni. Patří sem například školní turnaj v kuželkách a ve florbalu či 

Bodlinkový pohár, zaměřený na atletiku. Vrcholnou sportovní soutěží roku jsou pro žáky 

sledované školy republikové Sportovní hry zrakově postižené mládeže a MR 

v showdownu. 
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• Podle zájmu dětí v daném školním roce fungují v rámci internátu tyto sportovně 

zaměřené kroužky: pohybový, showdown, lezení na cvičné stěně, plavání, šachy a 

hipoterapie. Nepostradatelný význam má tyfloturistický kroužek, neboť se, kromě 

drobných her, velkou měrou podílí zejména na praktikování různých outdoorových 

aktivit, jako je táboření a pobyt v přírodě, pěší výlety, sjíždění řek a lyžování. 

• Na základě nejčastějších odpovědí žáků se potvrdilo, že poptávka po trasérech a 

trenérech je významná. S tím souvisí jistě faktory nabídky i možnosti trénovat, jež měly 

také četné zastoupení. Z toho jsme usoudili, že personální zajištění sportu ZP je stále 

velkým problémem. 

• Podle výsledků ankety jsme zjistili, že rodiče většinou své děti ke sportu podporují. 

Potvrdilo se však, že existují určité podmínky, které hrají důležitou roli ve sportovní 

aktivitě žáků. Dle sdělení pedagogických pracovníků školy jsme zjistili, že daleko 

aktivnější jsou žáci internátní, které využívají více nabídky nepovinných předmětů 

a kroužků a to nejen sportovních ( plavání, showdown, hipoterapie, sbor, hudební 

nauka, klavír, pohybový kroužek atd.). 

2) Chtěli jsme ověřit, zda lze nově vzniklou hru Kobercák úspěšně aplikovat do hodin 

tělesné výchovy v podmínkách zkoumané školy a ~istit, zda je tato hra u žáků oblíbená. 

• Podle výsledků ankety lze konstatovat, že se hra Kobercák těší u žáků velké oblibě. 

Během dvouleté aplikace této hry v hodinách tělesné výchovy jsme ~istili, že hra 

obohacuje sportovní vyžití žáků na škole několika důležitými přínosy: 

a) žáci se těší na celoškolní turnaj v Kobercáku, což je motivuje a aktivuje ke 

sportování. Hra zpestřila hodiny tělesné výchovy a ve škole se v ní od roku 2006 

začaly pořádat každoroční turnaje. Výhody hry spočívají v tom, že jí mohou hrát 

téměř všichni žáci bez ohledu na různé handicapy a omezení. Jistým přínosem je 

jednoduchost hry, proto jí chápou i žáci se sníženou mentalitou a jsou 

plnohodnotnými soupeři ostatním; 

b) jednotlivé zápasy trvají maximálně pět minut, proto je vhodné zařazovat hru do 

hodin tělesné výchovy, neboť při počtu šesti žáků ve třídě (průměr) si každý žák 
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stihne zahrát minimálně dva zápasy, někdy se podaří i třídní "miniturnaj". Dalo by 

se namítnout, že nevýhoda hry spočívá v tom, že není týmová. Ovšem z pohledu 

prostorových podmínek tělocvičny a při nízkém počtu žáků ve třídách je to naopak 

výhoda. V podstatě i individuální hry se dají hrát týmově, když se utvoří družstva, 

za která žáci hrají a při zápasech se "točí"; 

c) další významnou výhodu lze spatřit v tom, že utkání je v počtu dvou aktuálně 

hrajících přehledné, a hru tak mohou sledovat i nevidomí nehrající žáci. Zvláštností 

je, že nevidomí nehrají ozvučeným míčem. Kutálení basketbalového míče je však 

při zachování ticha nepatrně slyšet a rozvíjí se tak lépe sluchová orientace. Naopak 

vidící žáci hrají s menším ozvučeným a kontrastním míčem, aby se vyrovnaly 

zrakové handicapy. 

Hra Kobercák má fungující a platná herní pravidla. Stala se jednou z míčových her, ve 

které se každoročně pořádá školní turnaj a těšilo by nás, kdyby nalezla uplatnění i za 

hranicemi Školy Jaroslava Ježka. 

Kromě vyřešení problémových bodů jsme dospěli k dalším důležitým poznatkům: 

• Jsou-li na hodině Tv více než čtyři těžce zrakově postižení žáci {Bl, B2 a přechod mezi 

B2 a B3), či je-li třída naopak po zrakové stránce dosti nehomogenní, je těžké najít 

vhodné aktivity pro všechny žáky najednou. Tyto problémy se řeší využitím asistenta 

pedagoga a skupina se rozdělí podle potřeby na vidomé a nevidomé, nebo na více a méně 

pohyblivé apod. Někdy lze naopak, po předchozí domluvě s ostatními pedagogy, třídy 

spojit, nebo vybrat z jednotlivých tříd konkrétní žáky, aby se dala realizovat určitá 

sportovní činnost jako jsou různé nebo školní turnaje. Žáci, co lépe vidí, hrají velmi 

rádi florball, nevidomí zase upřednostňují např. showdown. 

• Většina žáků nemá sportovní vzor, dokonce ani nezná žádného významného sportovce se 

zrakovým handicapem. I to je důležitý poznatek, který by mohl být jistým impulsem pro 

učitele Tv. Neboť vzory jsou, podle mého názoru, významným motivačním prvkem. 
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• Přemíra domácí péče a ochrany je na škodu zdravému rozvoji zvláště u těžce zrakově 

postižených dět~ jelikož je nevede k rozvoji samostatnosti. 

• Prioritou školy v oblasti sportu je nabídnout žákům spektrum takových aktivit, ve 

kterých se mohou radostně seberealizovat na škole, ale i mimo ni. Ideou je, aby dítě 

se zrakovým handicapem zaujalo do života pozitivní vztah k pohybu v plné rozmanitosti, 

a pokud možno ke vhodným pohybovým návykům a dovednostem. 

• Mezi základní priority školy v oblasti rozvoje pohybových schopností patří především 

výchova k prostorové orientaci a samostatnému pohybu. Většina školních sportovních 

aktivit a mimoškolní pobyty organizované školou nebo tyfloturistickým kroužkem 

napomáhají mj. rozvoji v této oblasti. 

Na závěr bychom ještě rádi zdůraznili důležitost sportovních soutěží u zrakově postižených 

dětí. Je to jistě jedna z cest, jak úspěšně rozvíjet zdravý způsob života, který kompenzuje 

působení negativních civilizačních faktorů. Sportovní příprava i soutěžení samotné 

pomáhá zrakově postiženým žákům žít aktivním způsobem, vyrovnávat se s handicapem a 

následně se úspěšně integrovat do společnosti. 
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Bl, B2, B3, B4 - omačení pro zařazení zrakově postižených do sportovních tříd podle 

zrakové klasifikace; podrobně vysvětleno v kap. 3.2.2 Sportovní klasifikace 

osob se zrakovým postižením 

ČSZPS 

msA-

IVP 

MŠ 

POSP 

PrŠ 

SHZPM -

SPC -

STK -

ŠJJ 

ŠVP -

Tv 

TZP -

WHO 

ZP 

ZŠ 

ZŠP -

Český svaz zrakově postižených sportovců 

Intemational Blind Sports Association (Mezinárodní sportovní federace 

nevidomých sportovců) 

individuálně vzdělávací plán 

mateřská škola 

prostorová orientace a samostatný pohyb 

praktická škola 

sportovní hry zrakově postižené mládeže 

speciálně pedagogické centrum 

sportovně technická komise 

Škola Jaroslava Ježka 

školní vzdělávací program 

tělesná výchova 

těžce zrakově postižený 

World Health Organization (Světová zdravotnická organizace) 

zrakově postižený 

základní škola 

základní škola praktická 
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Příloha 1 - 1/4 

Anketa - Pohybové aktivity na naší škole 

Milé žákyně, milí žáci, prosím o vyplnění této školní ankety, která si klade za cíl zmapovat vde sportovně

pohybové aktivity v rámci ndí školy i mimo ní. Máte zde možnost vyjádřit svůj vztah k aktivnímu pohybu a 

k náplni hodin tělesné výchovy. Vaše odpovědi budou zpracovány anonymně (proto se nikde nepodepisujte)! 

Závěry této školní ankety poslouží jako podklady k vypracování mé diplomové práce, ale zároveň také ke 

zkvalitnění nabídky pohybových aktivit na naší škole. Proto mají význam jen pravdivé odpovědi. 

Otázky, u kterých není v závorce jiné zadání, vyberte vždy jen jednu správnou odpověď z nabídky mezi lomítky 

nebo doplňte požadovaný údaj. Pokud vám nejsou některé otázky jasné, asistent vám může pomoci. Předem 

děkuji za ochotu a trpělivost!!! 

Váš učitel Tomáš Němeček @ 

Demografické údaie: 

1. Pohlaví: ŽENA I MUŽ 

2. Věk: 

3. Jakou navštěvuješ školu nebo třídu? ZŠ I ZŠP I PrŠ 

4. Ubytování ve dnech pondělí- pátek: DOMA I INTERNÁT 

5. Rodina 

5.1 Počet sourozenců: ....... . 

5.2 Pocházíš z dvojčat? ANO I NE 

5.3 Bydlíš v dětském domově? ANO I NE 

6. Máš kromě zrakového handicapu ještě nějaký další? ANO I NE I NEUMÍM POSOUDIT 

6.1 Pokud ANO, takjaký (možno i více odpovědí): pohybový I mentální I sluchový I jiný: ..... . ..... . 

Soort a iiné aktivity: 

7. Sportovní zařazeni podle zrakové kategorie: Bl I B2 I B3 I B4 -open I NEVÍM 

8. Máš nějaká omezení v tělesné výchově? ANO I NE I NEVÍM 

8.1 Pokud ANO, tak vypiš (max. 3 nejdůležitější): ....... ................. . .. . .. . ........ . .. . . . 

9. Jaké máš nepovinné předměty a předměty speciální péče? Jak často? 

10. Jaké navštěvuješ kroužky? Jak často? 

ll. Provozuješ nějaké aktivity sportovně-pohybové povahy? ANO I NE I NEVÍM 

11.1 Pokud ANO, tak jaké a jak často? 



Příloha 1 - 2/4 

12. Napiš známku 1, 2, 3, 4 nebo 5 (kdy 1 = nejlepší, 5 = nejhorší), jak máš obHbené uvedené kroužky, nepovinné 

předměty a předměty speciální péče, které navštěvuješ (znovu vypiš a oznámkuj): 

13. Soudíš o sobě, že jsi sportovně aktivní? ANO I NE I NEVÍM 

14. Co ti přináší sportovní aktivity? (Pfifaď k jednotlivým možnostem stupeň ze škály O až 4, pfičemž: 

O = úplně nesouhlasím, 1 =spíše nesouhlasím, 2 =jak kdy, 3 = spíše souhlasím, 4 = úplně souhlasim ): 

14.1 potěšení ..... 

14.2 odreagování, relaxaci .. .. . 

14.3 cestovní příležitosti .... . 

14.4 naplňování životních cílů - cítím se plnohodnotně, když mohu sportovat ..... 

14.5 nic- nemám rád/a jakoukoli fyzickou námahu ..... 

14.6 toužím být v něčem nejlepší a sport mi to umožňuje 

14.7 sport mi otravuje život ..... 

15. Co ti chybí, abys mohl sportovat podle svých představ? (Pfifaď k jednotlivým možnostem stupeň ze škály O až 4, 

pfičemž O = nechybi mi vůbec, 1 = spfše mi nechybi, 2 =jak kdy, 3 = spfše mi chybl, 4 =chyb i mi nejvice): 

15.1 čas ... 

15.2 finance 

15.3 trasér, trenér .. . 

15.4 nabídka sportovních aktivit ... 

15.5 spoluhráči ... 

15.6 přiměřený soupeř .. . 

15.7 možnost trénovat .. . 

15.8 jiný důvod (uveď): .... .. .... .. .. . .................. .. .. 

16. Kdo tě podporuje ve sportování? 

16.1 rodiče: ANO I NE I JENNĚKDY 

16.2 kamarádlka: ANO I NE I JENNĚKDY 

16.3 učitellka: ANO I NE I JENNĚKDY 

16.4 vychovatel/ka: ANO I NE I JEN NĚKDY 

16.5 někdo další- kdo? ... ......... ........... . 

17. Máš nějaký sportovní vzor? ANO I NE I NEVÍM 

17.1 PokudANO, tak koho? ...................... .. .. .... .. . .. . .......... . 

18. Účastníš se nějakých sportovních soutěží? ANO I NE I NEVÍM 

18.1 pokudANO, takjakých? ........................................ .. .......... .. ... ... ... .. . .......... .. . 

19. Co ti nejvíce brání ve sportování? (odpověz slovem nebo jednou větou) 



Příloha 1 - 3/4 

20. Co bys chtěl/a dělat za sport, kdybys mohl/a dělat úplně cokoli? (uveď max. 2 sporty) 

20. 1 Co ti v tom brání? NIC I NEVÍM I BRÁNÍ MI TYTO DŮVODY (uveď max. 2 důvody): 

21. Jaké pohybové aktivity máš z uvedených rádla? Oznámkuj podle obliby 1 - 5 (I = mám velice rádla, 

5 = nemám vůbec rádia) 

21.1 pomalá chůze (bez zadýchání) .. . 

21.2 svižná chůze (když se alespoň mírně zadýchám) ... 

21.3 běh ... 

21.4 jízda na kole (tandemu, koloběžce či tříkolce) .. . 

21.5 lyžování sjezdové ... 

21.6 lyžování běžecké 

21.7 plavání ... 

21.8 lezecká stěna . .. 

21.9 kuželky .. . 

21.10 goalball .. . 

21.11 kobercák ... 

21.12 showdown .. . 

21.13 POSP ... 

21.14 vyháněná ... 

21.15 přehazovaná .. . 

21.16 gymnastická cvičení (např. kruhy, kotouly) .. . 

21.17 relaxační cvičení s míči ... 

21.18 dechová a vyrovnávací cvičení .. . 

21.19 šachy a stolní hry ... 

21.20 stroje- rotoped, elyptical, schody, atp. 

21.21 hry v přírodě ... 

21.22 jiné (uveďmax. 2 a oznámkuj) ...... ... .. . ... .......................... .. .. .. .. .. .. . ..... .. ... . .. . 

22. Vyhovuje ti nabídka sportovních aktivit v rámci hodin Tv? ANO I NE I NEVÍM 

22.1 pokud NE, pak co ti nejvíce chybí? 

23. Vyhovuje ti nabídka sportovních aktivit v rámci internátu či družiny? ANO I NE I NEVÍM 

23.1 pokud NE, pak co ti nejvíce chybí? 

24. Napiš známku (1 - 5),jak hodnotíš hodiny Tv v tomto školním roce: .. . 

25. Napiš známku (1 - 5),jak bys hodnotil/a hodiny Tv v loňském školním roce: 



26. Pokud se tvé hodnocení v otázce 24. a 25.liší, vyber důvody proč: 

26.1 protože mě přestala Tv bavit: ANO I NE I NECHCI ODPOVÍDAT 

26.2 protože mě začala Tv bavit: ANO I NE I NECHCI ODPOVÍDAT 

26.3 protože mám jiné spolužáky: ANO I NE I NECHCI ODPOVÍDAT 

26.4 protože mám jiného učitele: ANO I NE I NECHCI ODPOVÍDAT 
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26.5 jiný důvod (uved'max. 2): ..................... . . .. .. .. .. . .. .. ........... . .. . .............. . . . .. . . .. . . . . .. . .... . 

A na závěr posledních pár otázek: 

27. Jaké míčové hry mohou podle tvého názoru hrát téměř všichni žáci naší školy bez ohledu na své zdravotní 

omezení? (uved'max. 3): .. ... ............ .................... ....... ............................ ....... ............ . 

28. Myslíš, že je hra kobercák vhodná pro všechny žáky naší školy? ANO I NE I NEUMÍM POSOUDIT 

29. Baví tě hra kobercák? ANO I NE I NEVÍM 

30. Chodíš na samostatné vycházky, když máš možnost? ANO I NE I NECHCI ODPOVÍDAT 

31. Sportuješ kromě hodin Tv pravidelně (minimálně 2x týdně)? ANO I NE I NECHCI ODPOVÍDAT 

32. Chceš být sportovně aktivní do budoucna? ANO- stejně jak jsem I NE- chci být aktivnější I NE- chci být 

méně aktivní I NEUMÍM POSOUDIT 

33. Které formy aktivit jsou pro tebe důležitější než sportovní? 

33.1 hudební: ANO I NE I NEVÍM 

33.2 studijní (např. jazykové,): ANO I NE I NEVÍM 

33.3 PC, internet apod.: ANO I NE I NEVÍM 

33.4 jiné aktivity: ANO (uveďmax. 2) I NE I NEVÍM 

34. Jsi spokojenlá se svým životem? ANO I NE I NECHCI ODPOVÍDAT 

35. Může ti ke spokojenějšímu životu pomoci radost z aktivního pohybu? 

ANO I NE I NEVÍM 

35.1 Pokud ANO, budeš pro to něco dělat? ANO I NE I NEVÍM 

36. UvědomiVa sis při vyplňování tohoto dotazníku, že by ses měVa sportu či aktivnějšímu pohybu více věnovat? 

ANO I NE I NEVÍM 

37. Pokud znáš, pak napiš jména nějakých významných sportovců se zrakovým handicapem (max. 3): 

Děkuji vám za čas, kteiý jste věnovali vyplňování dotazníku. Budete-li mít zájem, nejčastější odpovědi budou 

vyvěšeny na nástěnce u tělocvičny. Věřím, že vaše upřímné odpovědi napomohou ke zlepšení podmínek pro 

sportování na naší škole a také vám samotným k zamyšlení se nad svými možnostmi. 

V Praze, 6. 5. 2008, Bc. Tomáš Němeček 
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Tabulkové zpracování yýsledků ankety 

Tabulka Al Odpovědi na ot. 1.- 4. (utříděno podle věku) 
věk (1) pohlaví (2) věk (3) škola/třída ( 4) ubytováni 

žena muž počet z s ZSP PrS doma internát 
13 2 2 4 3 1 o 2 2 
14 2 3 5 5 o o 3 2 
15 4 4 8 6 2 o 5 3 
16 1 2 3 3 o o 1 2 
17 o 6 6 3 2 1 1 5 
18 o 4 4 1 o 3 2 2 

celkem žáků 9 21 - 21 5 4 14 16 

T bulk A2 Od vdi a a 1pove t 5 (5 1 5 3) Rodina na o . -
(5.1) počet sourozenců (5.2) narození z dvojčat (5.3) bydli v DD 

o I 1 I 2 I 3 I více ano I ne ano I ne 
celkem žákU 4 l ll I 7 I 4 I 4 2 I 28 1 I 29 

Tabulka A3a Odpovědi na ot. 6. Máš další handicap kromě zrakového? 
neuvedlo 

o 

V kategorii jiný handicap se vyskytly jednou tyto odpovědi: dysgrafie, dyslexie, růstové hormony. 

Tabulka A4 Odpovědi na ot. 7. Do jaké zrakové kategorie patříš? 
nevím neuvedlo 

8 o 

T3bulb Ma Odpovědi na ot. 8 M~ .w·ak~ om~zettí v Tv? 
neuvedlo 

M M 2 o 

Tabulka A5b Odpovědi na ot. 8.1 Nejduležitější omezení Tv? 
ůrazhlav_v 5 
předklony 3 Dalši možnosti se objevily lx: 

skoky do vody 2 
skoky, doskoky 7 
'-"Vičení do "\'-v čerpáni 4 
další 5 

T b lkaA6 Od vď au 1pove 1 na ot. 14 (14 1 14 7) c -

otřesy, dlouhé tratě, nosit těžké předměty, horolezecká 
stěna, lezení do výšek. 

oavJ• e mrre pnnaseJl ' akti . ? msportovm VIty·. 
o 1 2 3 4 neuvedlo 

(14 1) potěšeni 3 5 6 4 7 5 
(14.2) relaxace 3 2 6 4 10 5 
(143) cestování 2 2 7 4 8 7 
(14 4) naplňování život cllů 5 2 5 6 7 5 
(14 5) nic 16 1 5 o 1 7 
(14.6) snaha být nelepší 6 5 3 5 6 5 
(14.7) sport otraYuje. život 18 2 2 2 o 6 
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Tabulka A7 Odpovědi na ot. 9, 10 a 12 Jaké máš nepovinné předměty, předměty spec. péče, kroužky? 

počet žáků 
jak často (12)zruímka 

2 3 4 5 
probíhá 1 

POSP 13 1xtllx14 6 4 2 o 1 
Hudební nauka 7 lxtýdně 2 4 1 o o 
PěveckY sbor 5 2xt 3 2 o o o 
Klavír 6 1xt 4 2 o o o 
Flétna 2 1xt 1 1 o o o 
Klarinet 2 1xt 1 1 o o o 
Kytara 2 1xt 1 1 o o o 
Počítače 7 1xt 3 1 2 1 o 
Němeclcy jazvk 6 2xt 4 1 1 o o 
Sachv 2 1xt 1 1 o o o 
Plaváni 8 1xt 3 5 o o o 
Hudebníkr. 2 1xt o 1 o 1 o 
Koné 6 1xměsíc 5 1 o o o 
Showdown 7 1xt 5 2 o o o 
Pohybo"ý 3 1xt 2 1 o o o 
Goaibal 2 1xt 2 o o o o 
Lukostřelba 1 1xt 1 o o o o 
Muzikoterapie 1 1xt 1 o o o o 
Zraková terapie 1 1xt 1 o o o o 
Logopedie 1 1xt 1 o o o o 
Vtoloncello 1 1xt 1 o o o o 
7..ádný 4 - - - - - -

Tabulka A8b Odpovědi na ot. 11.1 Frekvence provozování aktivit sportovně-pohybové povahy 
počet žáků jak často probíhá 

Pohybo"ý kr. 4 lxt 
_plavání 8 lxt 
šachy 1 lxt 
koně 9 lxměsíc 

lukostřelba 1 lxt 
cyklistika 3 růmé 
goalball 1 lxt 
běh 4 ruzné 

Tabulka A9 Od ovědi na ot. 13 Soudíš o sobě, že jsi sportovně aktivní? 

17 9 4 o 

Tabulka A10 Odpovědi na ot 15 (15 1 - 15 8) Co chybí žákům, aby mohli sportovat dle svých představ? 
o 1 2 3 4 neuvedlo 

(15.1) čas 8 3 3 8 4 
(15.2) finance 13 o 7 4 2 
(15.3) trasér, trenér 10 1 o 7 6 
(15.4) nabídka sport. aktivit 10 o 4 6 7 
(15.5) spoluhráči 9 2 6 5 5 
(15.6) soupeř ll o 6 5 5 
(15. 7) momost trénovat 7 1 3 3 9 

'--(15.8) jinj'· dúvod - - - - -
D •v v. Ad 15.8 byly uvedeny tyto duvody: zrak (8x) sluch (lx), fyzička (lx), učitel (lx), věk (lx)- žáci neuvedly zádné 

hodnocení. 

4 
4 
6 
3 
3 
3 
7 
19 
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Tabulka All Odpovědi na ot 16 (16 1 - 16 5) Kdo žáky podporuje ve sportování? 
ano ne jen někdy neuvedlo 

(16. n rodiče 15 8 5 2 
(16.2) kamarádlka 8 14 5 3 
(16.3) učiteJJka 18 6 4 2 
(16.4) vychovatel!k:a 9 14 4 3 
(16.5) někdo další 5 ll o 14 

neuvedlo 
1 

Tabulka Al2b Odpovědi na ot. 17.1 Kdo je jejich sportovní vzor? 
rodiče 2 
jiný přl'buzn~· 2 
známý sportovec bez handicapu 7 
sportovec se zrakov}m posti7.enim 5 

Tabulka Al3a Odpovědi na ot. 18 Účastníš se nějakých sportovních soutěží? 

Tabulka Al3b Od v di 1pove naot. 18 1 Jakých sportovních soutěží se žáci zúčastňují? 
SHZPM 8 
Sportovní den na SVP 13 
Bodlinkový pohár 6 
Sachový turnaj 2 
,, goalballu 3 
vshowdownu 6 
vplaYání 2 
v lukostřelbě 1 

T b lkaA14 Od Vd' au 1pove 1 na ot. 19 C žákům nejvíce brání ve sportování? o 
zrak ll 
zdravotní stav 6 
nic 4 
čas 3 
fyzička 2 
mám jiné záliby 1 
finance 1 
lenost 1 
obezita 1 
tra sér 1 

Tabulka Al5 Odpovědi na ot. 20 Jaký sport by žáci chtěli dělat, kdyby mohli cokoli? 
fotbal 5 běh 2 florbal 1 nohejbal 1 
hokej 3 hod diskem 2 ragby I stolní tenis I 
tenis 3 skok o tyči 2 lPlavání 1 squash 1 
sjezdové lyžováni 2 motokros 2 košíková 1 ~ball 1 

I parašutismus 2 volejbal. I akrobcie 1 bojové sporty 1 
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Tabulka A16a Odpovědi na ot. 20.1 Co žákům brání v tom, aby mohli dělat vysněný sport? 

I ~c I n~ I ko~ důvody I n~edlo I 
Tabulka A16b Odpovědi na ot. 20.1 Konkrétní důvody 
zrak 20 
čas 3 
finance 2 
věk 2 
sluch 1 
řídí čák 1 
úraz 1 
strach rodičů 1 

Tabulka A17a Odpovědi na ot 21 (21 1- 2122) Obhbenost pohybových aktivit 
I 2 3 4 5 neuvedlo 

(21.1) pomalá chůze 9 2 5 5 9 o 
(21.2) S\ižoá chůze I4 IO 2 2 2 o 
(21.3) běh 19 3 3 1 4 o 
(21.4) kolo. koloběžka atp. 26 1 2 1 o o 
(21.5) lyžováni sje7..dové 13 1 4 4 2 6 
(21 6) lyžování běžecké 21 6 o 1 1 1 
(21.7) plaváni 18 8 2 o 2 o 
(21.8) lezecká stěna 22 4 1 1 2 o 
(21_9) kuželky 22 3 2 3 o o 
(21.10) goalball 12 o 5 5 3 5 
t2I. ll) kobercák 19 5 3 1 2 o 
(21.12) showdown 16 5 4 1 3 I 
(21.13) POSP 16 3 2 2 5 2 
(2I14) vyháněná 15 7 3 2 1 2 
(2l.I5) přehazovaná ll 9 3 4 2 I 
(2I .16) l5_V ~..ická_ C\'Íčení 18 5 3 3 I o 
(2I .17) relax. cvičení s míči 12 5 2 5 6 o 
(21. 18) dechová a vyrovnávací cvičení 13 3 4 2 8 o 
(21.19) šachy a stolní lu:y 12 8 1 4 4 1 
(21.20) stroje - rotoped, elyptical. atp. ll 4 4 3 4 4 
(21.21) hry v přírodě 20 6 2 1 1 o 
(21.22) jiné uvedeny v tab. A17b 

Tabulka A17b Odpovědi na ot 21 1 Jaké jiné aktivity? -všechny uvedené jsou ohodnoceny stupněm 1 
basketbal 3 běhna600m 1 
flmbal 2 školka s míčem 1 
hokej 2 stolní tenis 1 
koně 2 vodní pólo 1 
fotbal 2 potápění 1 
há:t.ená 2 lezení po skalách 1 
lukostřelba 2 akrobatické sporty 1 
''vbíjená 1 - -
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Tabulka A18a Odpovědi na ot. 22 Vyhowje žákům nabídka sportovních aktivit v rámci hodin Tv? 

I ~; I ~e I n~ I n~o I 
T bulkaA18b Od ~di ot 22 1 C žákurn a 1pove na o h b' bídce hodin Tv? neJvtce c y 1 v na 
lukostřelba 1 vodní aktivity 1 
vybíjená 1 h-žování 1 
vrh koulí 1 ~olka s míčem 1 

Tabulka Al9a Odpovědi na ot. 23 Vyhowje žákům nabídka s ortovních aktivit v rámci internátu či družiny? 
ano ne neví neuvedlo 
18 8 4 o 

Tabulka A19b Odpovědi na ot. 23.1 Co žákům nejvíce chybí v nabídce sport. aktivit v rámci internátu či 
druží ? ny. 
míčové lny 
procházky 
hokej 

3 
2 
1 

T bulka A20 Od ~ ď a 1pove 1 na ot. 
1 2 

(24) letos 13 8 
(25) loni 12 9 

goalball 1 
lukostřelba 1 
kanoistika l 

24 25 H dn a o ' h di T leto I . ocem o n v sa om 
3 4 5 neuvedlo 
3 3 3 o 
5 o 3 1 

Tabulka A21a Odpovědi na ot. 26 (26.1- 26.5) Proč hodnotí někteří žáci jinak hodiny Tv letos a loni? 
ANO Ne Nechce odpovídat 

(26.1) protože mě přestala TY bavit 2 9 8 
(26 2) _proto7..e mě začala Tv ba\it 7 6 6 
(26.3) protože mám jiné spolu7.áky 1 14 4 
(26.4) proto7.e mám jiného učitele 9 5 5 
(26 5) jiný dúvod 4 26 o 

Tabulka A21b Od ovědi na ot. 26.5 Konkrétní jiný důvod 
hraje se více her 3 

Tabulka A22 Odpovědi t:m ot 27 Jaká míčoVá hta je podle žákU vhodná pro všechny bez zdravotniho rizika? . .. .. .. -- -- . .. .. -- -- -
kobercák 14 fotbal 2 
showdown 4 kntálená 1 
goalball 9 školka s míčem 1 
vybíjená 4 há~ená 1 
vyháněná 3 ne\ i 3 
košíková 3 - -
Tabulka A23 O 

ano ne 
23 3 
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Tabulka A24 Odpovědi na ot. 29 Baví v' hra kobercák? 
ano ne nevi neuvedlo 
27 2 o 1 

Tabulka A25 Odpovědi na ot. 30 Chodí žáci na samostatné vycházky, když mají možnost? 

I ~; I ~e I nechce ~povídat I n~edlo I 

Tabulka A26 Od ovědi na ot. 31 ravidelně (min 2 x 
ano ne neuvedlo 
15 14 o 

Tabulka A27 Od ovědi na ot. 32 Chtějí být žáci sportovně aktivní? 

18 9 1 

T®Wb.A28 Odpovědi na ot. 33 (33.1- 33.4) J!:lké formy ~ivitjsou dtlležitějšf ne v z sport? 
ano ne nevi neuvedlo 

(31 1) hudební 9 14 6 1 
(33.2) studijm 14 14 1 1 
(33.3) PC, internet apod. 15 9 5 1 
(33.4) jiný typ aktivit 9 10 2 7 .. .. 
Ad 33.4 Jiné formy aktivtt: čteni, teleVIZe, pes (2x) 

jídlo, kouření, příroda, kultura, učení, motorka, fotbal v televizi (lx) 

TabulkaA29 
ano neuvedlo 
14 5 

Tabulka A30a Odpovědi na ot. 35 Může žákovi ke spokojenějšímu životu pomoci radost z aktivního 
pohybu? 

ano ne nevi neuvedlo 
19 4 2 5 

T b lka A32 Od vd· t 37 Jak' rtovce se ZP žáci znají? a u pove 1nao. e vyznamne spo 
Počet žáků 

neuvedlo 25 
uYedlo 5 
ftlí Mojžíšek 3 
Luboš~íc 1 
Lukáš Valer 1 
Karel Novotný 1 
Kateřina Teplá 1 
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Soutěžní řád SHZPM 

(KOL. AtrrORŮ. Soutěžní řád sportovních her zrakově posttz~né mládeže. Litovel STK, 2007.) 

Sportovnl hry (zrakově postižené) mládeže (SHM) 
SHzpM jsou pořádány jedenkrát ročně 
pořadatelem SHzpll f je vždy speciální škola nebo školské zařízení 

pro zrakově postižené. ~ to podle následujlclho záv.m1ébo pořadí: 

I. ZŠ pro ZP Praha 2 (Kopemlkova)- 1996 
2. Sil a ŠZ pro ZP Moravská Třebová- 1997 
3. SŠ a ŠZ pro ZP Plzeň- 1998 
4. ŽŠ pro ZP Opava- 1999 
5. SŠ a ŠZ pro ZP Praha I (Loretánská ul.) - 2000 
6. SŠ pro ZP Litovel - 2001 
7. ZŠ pro ZP Brno- 2002 
8. ZŠ a ZVŠ Praha 2-2003 
9. Plzeň-2004 

10. Opa-,·a-2005 
ll. Praha 1 (Loretánská ul.) - 2006 
výměna pořadí je možná pouze po vzájemné dohodě 

1. Sportavaě technická komise (STK) 

1.1 . STK je nejvyšším orgánem SHzpM. kde každé družstvo (školu) 
reprezentuje jeden zástupce. 

1.2. Zasedání STK svolává vždy pořadatel pffslušného ročniku SHzpM. 
1.3. Každé rozhodnutí STK podléhá vi.tšinovému schváleni přítonmých 

zástupcd. 
1.4. STK ochval~e hlavního rozhodčlho SHzpM, jehož povinoostí je 

ZJI!kolenl dalších. pomocných, rozhodčích (upravená pravidla, přepočty, 
specifický přístup k jednotlivým skopínám zrakového postiženi). 

1.5. STK na požádání zašle či předá Soutěžní řád SHzpM, Pravidla atletiky 
ffiSA pro zp, Pravidla plavání ffiSA pro zp, Pravidla golbalu ffiSA, 
upravená Pravidla přehazoV'Uié, upravená Pravidla tandemOV.: cyklistiky 
a Přepočtové koeficienty. 

1.6. V případě velkébo zájmu účastnlků z integrovaného !!kolstvfje výběrem 
příslušného počtu členů ,,integrovaného druňltvau pověřen vedoucí 
tohuto družstva. 

l . Pořadatel SHzpM 

2.1. Povinnosti pořadatele SHzpM jsou násled~lcf: 

zažádat o finanční příspěvek na uspořádání SHM. který poskytuje 
Institut děti a mládeže při Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy ČR (MŠMT ŮR), a o který pořadatel žádá vždy na 
podzim předchozího roku 
zajistit sportoviště, ubytování, stravování a rozhodčí 
zabezpečit zařazení soutěžícfch do zrakových kategorii (formou 
putvrzených dotazníků) 
informovat o podmínkách účasti i mládež v integrovaném školství (s 
pomoci Speciálnlch pedagogických center - SPC) 

2.2. Práva pořadatele SHzpMjsou následujlcf: 
staoovit počet účastnlků SHzpM (včetně doprovodu a organizátorů) 
zařadit do programu SHM i nesoutěžn! hry (např. běžecké a plavecké 
štafety, přehazovaná, časovka v tandemové cyklistice) 

3. Soutěžní nařízení a opatření 

3.1. Maximální věková hranice soutěžících je 17 let dosažených v roce 
konání soutěže. 

3.2. Maximálnl počet soutěžícfch jednoho družstva (školy) zařazených do 
zrakové kategorie B3 a B4 je deset Další soutěžící, až do předem 
stanoveného počtu, musí být zařazeni do kategorie B 1 a B2. (Případné 
další navyšování počtu soutěžících je možne pouze jedná-li se o 
soutěžící zrakových kategorií BI a B2.) 

3.3. Maximální počet doprovodných osob by se měl řídít následl\iícimi 
pravidly: 

1 doprovodná osoba na každé 2 soutěžíc! zrakové kategorie Bl a B2 
I doprovodná osoba na každé 4 soutěžící zrakové kategorie B3 a B4 

3.4. Podmínkou pro konání individuální disciplíny je minimální počet čtyř 
soutěži cích. 

3.5. V individuálních soutěžích je maximální počet jednotlivých starti1 
každého soutěžícího omezen na čtyfi plavecké a tři atletické disciplíny. 

3.6. Do druňltva školy může být zařazen i klient SPC, které je příslušnou 
!!kalou spravováno. 

4. Sportovnf odvětri a discipliny .zafa.zené do soutě.že družstev (ikol) 

4.1. Atletika 
běh na krátkou vzdálenoot (50m nebo 60m) 
běh na střední trati (500 m až 800m) 
skok daleký 
hod míčkem (150g) 

4.2. Plavání 
krátká vzdálenost - prsa (25m) 
krátká vzdálenost - volný ~ob (25m) 
krátká vzdálenost - znak (25m) 
delší vzdálenost - volný způsob (50m) 
delší vzdálenost - prsa (50m) 

4.3. Golbal 

S. Hodnocení soutěže družstev (ikol) SHzpM 

5.1. Maximální počet soutěžících jedooho družstva (školy) v individuálnl 
díscipllně zařazených do hodnocení soutěže družmev (škol) je tři. írto 
1i'i soutěžíc! musí být určeni již pied započetím disciplíny. Další 
soutěžící se mohou pflslušné díscipllny zúčastnit pouze v rámci 
individuální soutěže. 

5.2. Pro vyhodnocení soutěže družstev (škol) je rozhodující bodový zisk 
z indi>.iduálních disciplín ( v kategoriích chlapců a dívek) a kolektivní 
hry - goalball a showdown. 

5.3. Pro bodování individuálnlch dísciplln je rozhodujíc! celkové pořadí, 
které je upravené přepočtovýmí koeficienty. 

při účasti 19 a méně soutěžících získává šeot nejvýše umlstčných 
soutěžících 7, 5, 4, 3, 2 a 1 bod 
při účasti 20 a vice soutčžlcích získává deset nejvýše umlst!oých 
soutěžících ll, 9, 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2 a 1 bod. 

5.4. Pro bodování kolektivní hry je rozhodujíc! celkové pořad! všech 
družstev (škol), kdy poolední druňltvo (škola) získává 2 body, 
předposlední 4 body a další druňltva vždy o 2 body vice. 

6.1. Přepočtové koeficienty by měly umožňovat porovnávání dosažených 
výsledků soutčžlclmi zařazenými do rozdílných zrakových kategorií. 

6.2. Přepočtové koeficienty jsou každoročně upravovány podle výsledků 
posledních 5 ro&rlld1 SHzpM, a to podle následujících hodnotlcich 
kritérií: 

absolutní průměr všech výkonů 
průměr výkonů na 2. - 4. místě v každém z ročníků 
průměr 1 O absolutně nejlepších výkonů 

7. Hodnocení individuálnlch disciplín 

7.1. Soutěžící v indíviduální disciplíny jsou hodnoceni v rámci jednotlivých 
zrakových kategoriích: Bl, B2, B3 a B4. 

8. Zrakové kategorie 

8.1. Zařazení do zrakové kategorie provádí podle jednotných kritérií předem 
schválený oční lékař - MUDr. Topinková. 

8.2. Kritéria pro zařazení do jedootlivých 5kupin zrakového postiženi: 
- Bl: Bez světlocitu obou očí nebo se světlocitem, ovšem bez schopnosti 

rozeznat tvar ruky z jakékoli vzdálenosti či směru. 
- B2: Od schopnosti rozemat tvar ruky kvizu (ostrosti) 2160 nebo ro:z:.ah 

zorného pole menši než pčt stupňů. 
- B3: S vizem (ostrosti) od 2160 do 6/60 nebo rozsah zorného pole od pěti 

do dvaceti stupňů. 
• B4: Zrakově postižený žák speciálnl školy nebo klient Speciálně 

pedagogického centra pro zrakově postižené, který nesplňuje podmlnky 
zařazeni ani do jedné z výše znúněných skopín zrakového postiženi 
(Pro zařazení jsou rozhodující výsledky měření lepšího oka, a to včetně 
korekce, tedy kontaktníclt čoček nebo brýlí, přičemž nenl rozho~ící, 
zda je zrakově postižený při vlastní soutěži používá či nikoli.) 

K3. V případě nedodržení stanoveného postupu zařazení do zrakové 
kategorie nebude žákovi umožnčt start. 

Schváleno STK v Litovli 2007. 



Příloha 4 

Co napsali o Škole Jaroslava Ježka žáci 

(VÝMOLOVÁ, M. Napsali o škole. In SOLDÁNOV Á, D., MEJZROVÁ, J. 200 let ~Jcoly 
Jaroslava Ježka. Praha : Škola Jaroslava Ježka, 2007. s. 20 - 24). 

Úryvky z příspěvků či celé příspěvky: 

Jak vidím školu já (Ondřej Kodet, 8. roč., šk. rok 2006/2007) 

" ... Příjemně a útulně na mne působily ložnice na internátě a herna se showdownem, ten 
utvrdil mé rozhodnutí do této školy nastoupit. ... " 

Moje škola (Lenka Bukóciová, 8. roč., šk. rok 2006/2007) 

" ... Nejcennější pro mě je, že jsem se tu naučila číst noty a můžu se zúčastnit řady vystoupení 
se sborem. Vím, že bych například nikdy nezažila takovou školu v přírodě se spoustou výletů 
nebo lyžařský výcvik." 

Moje jízda na kole (Roman Krček., 5. roč., šk. rok 2006/2007) 

"Když jsem viděl, rád jsem jezdil na kole. Když jsem potom přišel o zrak, jezdit jsem přestal. 
Jednou jsme měli hodinu tělocviku a šli jsme na zahradu, že budeme jezdit na kole. Už jsem se 
nemohl dočkat. Když jsem přišel na řadu, tak jsem si sedl na kolo a chvilku jsem se bál. Ale 
pak jsem se rozjel a vzpomněl jsem si, jaké to bylo, když jsem ještě viděl. Na kole jsem znova 
jel po pěti letech a byl jsem rád. Chtěl bych poděkovat paní Zajícové (pozn.: učitelka Tv) za to, 
že mi dala tuhle šanci zase si zajezdit a zavzpomínat. 

Můj nejoblíbenější sport (Roman Krček, 5. roč., šk. rok 2006/2007) 

"Když jsem ještě viděl, nejoblíbenější sport pro mě byla jízda na kole a fotbal. Ale když jsem 
oslepl, tak jsem nemohl nic. Pak jsem nastoupil na školu Jaroslava Ježka a seznámil jsem se se 
sportem, který se nazývá showdown. Showdownje nyní můj nejoblíbenější sport a baví mě." 


