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1. ÚVOD 

"Každý duch má právo plně se rozvinout. Možná, že se rozvine jenom málo, 

ale i na to má právo, jako máš ty nebo kdokoliv jiný. Odepřeš-li mu právo vědět to, 

co může vědět, dopouštíš nebezpráv[ " 

(Pearl S. Bucková- Zůstala dítětem) 

Neustálý rozvoj teoretických poznatků v oblasti sportovní přípravy a jejich 

aplikace na zdravotně postižené vede ke zlepšování jejich sportovní přípravy. 

Pohybové aktivity a tělesná výchova zaujímají významné místo ve výchově 

dětí s hendikepy. Ovlivňují stránku tělesnou ve smyslu zdraví, mohou napomoci 

kompenzovat vadu, zlepšují kvalitu pohybu a jeho řízení, tím mohou napomoci 

k reedukaci dítěte, přinášejí sociální kontakty, mohou se stát vhodnou náplní volného 

času, navodit pozitivní prožitky, sebeznání, sebevědomí i smysl života a být tak 

prevencí i asociálm'ho chování. 

U mentálně retardovaných (MR) je narušena řada oblastí osobnosti, které jsou 

z hlediska speciálně pedagogické diagnostiky pokládány za nejdůležitější. 

Oblast hrubé a jemné motoriky - u mentálně retardovaných závisí postižení 

motoriky na hloubce základní vady. Retardace motorického vývoje bývá zpravidla 

v souladu s úrovní mentálního postižení. Nejčastěji se týká motorické koordinace, 

obratnosti a rychlosti. 

Oblast grafomotoriky a kresby - děti mentálně retardované velmi dlouho 

setrvávají na stále stejné úrovni jemné motoriky a obratnosti ruky (dítě kreslí stále 

stejný typ čar). 

Sebeobslužná oblast - při zjišťování úrovně sebeobslužných činností se 

porovnává u mentálně retardovaných aktuální současný výkon jedince s vývojovými 

normami pro daný věk. Tak se zjišťuje, zda vývoj v této oblasti probíhá normálně, 

nebo se opožd'uje. Často diagnostika motoriky úzce souvisí s diagnostikou 

sebeobslužných úkonů. 

Sociální a citová oblast - u mentálně retardovaných dětí se v oblasti citů a 

sociálru'ho chování setkáváme se zvýšenou sugestibilitou a s negativismem. Obojí je 

příznakem oslabené volní složky. Proto při práci s těmito dětmi se je snažíme vést 

k překonávání překážek, k dokončení úkolu, k rozvíjení samostatnosti apod. 
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Oblast rozumových schopností - snížení rozumových schopností bývá 

následkem poškození mozku v období pre-, peri- a postnatálním do 1 roku života. 

V tomto případě hovoříme o mentální retardaci (popř. oligofrenii). Ke snížení 

rozumových schopností může dojít a také dochází i v dalším průběhu života jedince, 

např. v důsledku prodělané choroby - zánětu mozkových blan, nádorovému 

onemocnění mozku, jako následek úrazu či mozkové příhody apod. Výsledkem bývá 

snížený a kvalitativně změněný stav rozumových schopností, který ovlivňuje i ostatní 

složky osobnosti. Pokud dojde k postižení rozumových schopností od 2. roku věku 

výše, hovoříme o demenci. 

Oblast myšlení - i když se mentální retardace projevuje především v oblasti 

myšlení, bývá jejím častým doprovodným jevem změna reaktivity, zvýšená 

unavitelnost, porucha koncentrace pozornosti a s ní spojená nižší úroveň paměti, 

zejména v oblasti vštípivosti nových poznatků. To všechno způsobuje pokles 

výkonnosti a ta zůstává pod možnostmi schopností daného jedince. Myšlení je vázáno 

na konkrétní skutečnost, je infantilní a při řešení myšlenkových úkolů stereotypní, 

nesamostatné a snadno ovlivnitelné. Myšlení je i málo produktivní, obsahově chudé 

a myšlenkové operace nejsou plnohodnotné, jedinec není zpravidla schopen 

dosáhnout úrovně abstraktně logického myšlení. 

Mentální retardace se dále projevuje sníženou schopností orientace 

v prostředí, což je způsobeno poruchou poznávacích schopností, především 

analyticko-syntetických činností mozkové kůry. 

Oblast představivosti je chudá, jednotvárná a nepřesná v důsledku nestálé 

pozornosti a slabého aktivního útlumu. 

Dalším projevem mentální retardace je porucha oblasti orientace v čase a 

prostoru. 

Oblast verbálních schopností- řeč dětí s mentální retardací je charakteristická 

sníženou slovní zásobou, velkým rozdílem mezi aktivní a pasivní slovní zásobou, 

špatnou výslovností, sníženou schopností souvislého vyjadřování, nedokonalou 

gramatickou stavbou vět atd. V systému výchovy řeči má velký význam doprovodné 

slovo spojené s činností. 

Oblast školní zralosti a vzdělávání - děti mentálně retardované mají konkrétní 

myšlení, nedovedou zobecňovat, mají mechanickou paměť a malou početní 
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představivost. Mají proto potíže ve vyjadřování a ve výslovnosti. Pro tyto děti je 

důležitý individuální vzdělávací program stanovený postupem vzdělávání 

postiženého a nápravou zjištěných obtíží. Musí vždy vycházet z komplexní diagnózy 

a zajistit možnost vzdělávání každému jedinci podle jeho schopností. 

Cílem diplomové práce bylo přispět k rozšíření poznatků o možnostech 

sportovní přípravy u mentálně postižených se středně těžkým stupněm mentální 

retardace, pokud jsou trénováni nejméně třikrát týdně dvoufázově po dvaceti 

minutách po dobu tří měsíců. Domnívám se, že u dětí se středně těžkou mentální 

retardací s celou řadou narušených oblastí osobnosti je nutné použít upravené 

tréninkové metody a prostředky pohybové činnosti. 

Veškeré pohybové aktivity a testování dětí jsem prováděla v tělocvičně 

a venkovních prostorách ÚSP Bylany po dobu tří měsíců a po předchozím 

seznámením se s prostředím i dětmi na praxi během studia na FTVS. 

Pohybová aktivita u osob se středně těžkým mentálním postižením je značně 

omezená pro narušení mnoha, již výše zmíněných oblastí osobnosti, avšak 

systematická a dostatečně kvalifikovaná rehabilitační, výchovná a vzdělávací péče 

může významně přispět k rozvoji jejich motoriky, rozumových schopností, 

komunikačních dovedností, jejich samostatnosti a celkovému zlepšení kvality jejich 

života. 
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

2.1 MENT ÁLNÍ RETARDACE 

2.1.1 POST A VENÍ MENTÁLNĚ POSTIŽENÝCH VE SPOLEČNOSTI 

Prubířským kamenem demokracie a hwnanity každé civilizace je úroveň péče 

o ty občany, kteří jsou na péči nejvíce závislí, to znamená o staré, nemocné 

a zdravotně postižené lidi. 

Podle Švarcové 1995: "Specifickou skupinu mezi zdravotně postiženými 

občany tvoří osoby (děti, mládež, dospělí) s mentální retardací." Představují mezi 

všemi postiženými jednu z nejpočetnějších skupin, a přesto se toho mezi veřejností 

o nich ví poměrně málo. Představy "normálních" lidí o mentálně postižených bývají 

opředeny mnoha nejasnostmi, záhadami a často i zcela neopodstatněnými obavami. 

Mentálně postižení jsou specifičtí mimo jiné tím, že o sobě nedovedou hovořit. 

Nedovedou prosazovat svá práva a oprávněné zájmy, nedovedou se bránit proti 

křivdám a bezpráví. Nedovedou často ani vyjádřit své potřeby a najít si cestu 

k ostatním lidem, jejichž pomoc ke svému životu nezbytně potřebují. 

Narození postiženého dítěte vždy představuje pro jeho rodinu a blízké okolí 

značné trawna. Narození mentálně postiženého dítěte je trawna o to větší, že obvykle 

předznamenává celoživotní závislost dítěte na jeho rodině, a tím i "postižení" celé 

rodiny a její sociální izolaci. 

Řešení této situace spočívá v hledání cest, jak začlenit mentálně postiženého 

jedince i jeho rodinu do společnosti. Tento problém má dvě vzájemně neoddělitelné 

stránky: jak nejlépe připravit postiženého jedince k co nejvyšší míře socializace a jak 

připravit společnost kjeho přijetí. Čím je postižení hlubší, tím je tento úkol 

obtížnější. 

Cesta k integraci mentálně postižených dětí, mládeže a dospělých do 

společnosti nepostižených či jinak postižených lidí není prostá a přímočará. Je 

nepochybně plná úskalí, překážek a peripetií, mezi nimiž překážky materiální povahy 

jsou patrně ty nejsnáze překonatelné. Hlavním předpokladem její úspěšnosti 

je hwnanizace celé společnosti, to znamená vytvoření takových vztahů mezi lidmi, 

aby nikdo nebyl přehlížen, vylučován a diskriminován jen proto, že je jiný, než 

ostatní. 
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Mezi hřejivé události současné doby patří skutečnost, že o problémy 

postižených lidí, včetně lidí s mentálním postižením, začíná být ve veřejnosti zájem. 

Začíná se o nich psát nejen v odborném tisku, ale i v časopisech a novinách, mluví se 

o nich v rozhlase, objevují se i v televizních pořadech a hledají se nové cesty 

kultivace vztahů veřejnosti k postiženým občanům. V této činnosti se angažují i 

veřejní činitelé a významné osobnosti z různých oblastí vědy, politiky a kultury 

(ŠVARCOVÁ 1995). 

2.1.2 PÉČE O MENTÁLNĚ RETARDOV ANÉ V PRŮBĚHU IDSTORIE 

Péče o mentálně retardované má pohnutou historii. V jednotlivých etapách 

společenského vývoje se péče o mentálně retardované odehrávala v úzkém sepětí 

s politickou a ekonomickou situací a kulturní úrovni té doby. 

Ve společnosti prvobytně pospolné převažovalo u lidí magické myšlení, 

převládal strach z nadpřirozených sil. Péče o mentálně postižené spočívala 

v magických ochranných symbolech. Exorcismus (vyhánění ducha) byl chápán jako 

způsob léčby. V období prvních civilizací se stal chrám první internační institucí 

léčebnou i trestní. Na abnormity nebylo nahlíženo jiným způsobem, patřily do 

společnosti jako její součást. Ve starověku se vznikem třídní společnosti vzniká i jiný 

náhled na postižené. Převládá zde péče extramurální (rodinná), další možností je 

vyobcování ze společnosti, což vedlo k jisté smrti postiženého. V Řecku jsou 

zakládány tzv. asklepiony - léčebné ústavy, kde péči zajišťovali lékaři a kněží. 

V období středověku s přibývajícím vlivem křesťanství vznikají hospitaly -

nemocniční zařízení při klášterech. 

Etiologie duševních chorob je vykládána nábožensky se sklonem chápat 

duševní onemocnění jako trest boží. Toto pojetí přetrvalo v evropské kultuře až 

do 19. století. Renesance se snaží o hledání pravdy za pomocí věd. Bojovala proti 

pověrám, čarodějnictví. Přesto dochází k vyčleňování mentálně postižených jedinců 

ze společnosti, známé jsou lodě bláznů, které měly izolovat a segregovat duševně 

postižené ze společnosti "zdravých". Období osvícenství je dobou vzniku velkých 

internačních budov, vznikají velké špitály, které však nebyly lékařskou institucí, ale 

polosoudní. S mentálně retardovanými se jedná jako s vězni. Radikální změnu 

v pohledu na péči o mentálně retardované přinesl Philipp Pinel, který se snaží 

o humanizování péče ve velkých špitálech. Na počátku 19. století dochází 

ke specializaci ústavních zařízení, vznikají nově profilované instituce - nemocnice, 

trestnice, polepšovna apod. 
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Organizovaná péče o mentálně retardované v Čechách začíná založením 

Emestina v roce 1871 v Praze. Zakladatelem a prvním ředitelem byl MUDr. Karel 

Slavoj Amerling. Další významná jména v historii péče o mentálně postižené 

MUDr. Karel Heďort, zakladatel české dětské psychiatrie; Josef Zeman, propagátor 

pomocných tříd pro děti mentálně retardované; František Čáda atd. (EISOV Á 1983 in 

PIPEK OV Á a kol. 1998). 

2.1.3 NEJČASTĚJŠÍ PŘÍČINY MENTÁLNÍHO POSTIŽENÍ 

" Vznik a vývoj funkčních soustav lidského mozku je jednou z nejzajímavějších, 

nejsložitějších a nejméně poznaných oblastí lidského vědění, zatížených snad 

největším počtem předsudků. " František Koukolík 

Při narození mentálně postiženého dítěte nebo při pozdějším odhalení jeho 

mentální retardace se zájem rodičů dítěte i jejich okolí často zaměří na otázku příčiny 

této skutečnosti. Žádají od lékařů jasné a jednoznačné vysvětlení, jak a proč 

k mentálnímu poškození dítěte došlo. K tomuto zájmu je vede nejen obava, aby se 

postižení neopakovalo při případném narození dalšího dítěte, ale nezřídka i přání najít 

toho, kdo tuto skutečnost "zavinil". 

Mentální opožďování může být způsobeno jak příčinami endogenními 

(vnitřními), tak příčinami exogenními (vnějšími). Vnitřní příčiny jsou zakódovány již 

v systémech pohlavních buněk, jejichž spojením vzniká nový jedinec, jsou to příčiny 

genetické. Vnější činitelé, kteří mohou způsobit mentální retardaci, působí od početí, 

v průběhu celé gravidity, porodu, poporodního období i v raném dětství. Exogenní 

faktory mohou, ale nemusí být bezprostřední příčinou poškození mozku plodu nebo 

dítěte. Mohou také hrát roli činitele, který "spouští" projevy zakódované patologie 

dědičnosti nebo modifikuje její průběh. Exogenní faktory se dále člení podle období 

působení na prenatální (působící od početí do narození), perinatální (působící těsně 

před, během a těsně po porodu) a postnatální (působící po narození). 

Jako nejčastější příčiny mentální retardace se uvádějí: 

Následky infekcí a intoxikací: 

prenatální infekce (např. zarděnková embryopatie, kongenitální syfilis); 

postnatální infekce (zánět mozku); 
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intoxikace (např. toxémie matky, otrava olovem); 

kongenitální toxoplasmóza. 

Následky úrazů nebo fyzikálních vlivů: 

mechanické poškození mozku při porodu (novorozenecká hypoxie); 

postnatální poranění mozku nebo hypoxie. 

Poruchy výměny látek, růstu, výžiry (např. mozková lipoidóza, hypotyreóza = 

kretenismus, fenylketonurie, glykogenózy, atd. 

Makroskopické léze mozku (novotvarem, degenerací, postnatální sklerózou). 

Nemoci a stary, způsobené jinými a nespecifickými prenatálními vliry 

(např. vrozený hydrocefalus, mikrocefalie, kraniostenóza a další). 

Anomálie chromozomů (např. Downův syndrom). 

Nezralost (stavy při nezralosti novorozence bez uvedení jiných chorobných stavů). 

Vážné duševní poruchy. 

Psychosociální deprivace (stavy se snížením intelektu vlivem velmi nepříznivých 

sociokulturních podmínek). 

Jiné a nespecifické etiologie. 

Výzkum příčin mentální retardace zdaleka není ukončen, dá se s mírnou 

nadsázkou říci, že se nachází spíše na počátku než v závěrečných fázích svého 

vývoje. Jeden z nejvýznamnějších autorů prací o mentální retardaci - K. Matulay, 

uvádí, že všechny dosud známé i předpokládané příčiny mentální retardace 

vyvolávají necelou čtvrtinu této poruchy. Až 80% případů mentální retardace, 

převážně v pásmu lehkého poškození, má neznámý, resp. neurčitý původ. Další vývoj 

poznání v této oblasti, k němuž v poslední době přispívá i nové technické vybavení 

klinických pracovišť např. počítačovými tomografy, by měl vést k odhalování dalších 

možných příčin mentální retardace, které jsou dosud neznámé, a kjejich prevenci 

(ŠVARCOVÁ 2003). 

2.1.4 KLASIFIKACE MENTÁLNÍ RETARDACE 

Skupina osob s mentální retardací tvoří značně různorodou menšinu vyznačující 

se řadou odlišností. Jedinečnost tohoto postižení tkví v tom, že je každý mentálně 

retardovaný jedinec jeho svébytným představitelem. Z toho důvodu nejsou zcela 

jednotné ani jednotlivé klasifikační systémy. 
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I při klasifikaci mentální retardace jsou používána různá kritéria. 

Nejčastějšími jsou to kritéria etiologická, symptomatologická, vývojová a podle 

stupně postižení. Žádný z klasifikačních systémů však nemůže být úplně přesný, 

protože nepracuje se všemi kritérii současně (a neoperuje- a ani nemůže operovat

s typickou variabilitou v postižení jednotlivých složek osobnosti), (MŮLLER 2002). 

Hloubku mentální retardace je možno určit pomocí inteligenčního kvocientu, 

který vyjadřuje úroveň rozumových schopností. 

Podle stupně postižení dělíme mentální retardaci takto: 

F 70 lehká mentální retardace IQ 69- 50 

- lehká slabomyslnost (oligofrenie) (což u dospělého odpovídá 

-lehká mentální subnormalita mentálnímu věku 9 až 12let) 

-debilita 

· F 71 středně těžká mentální retardace IQ 49- 35 

- střední mentální subnormalita (což u dospělých odpovídá 

-střední slabomyslnost (oligofrenie) mentálnímu věku 6 až 9let) 

- imbecilita 

F 72 těžká mentální retardace IQ 34- 20 

- těžká mentální subnormalita (což u dospělých odpovídá 

- těžká slabomyslnost (oligofrenie) mentálnímu věku 3 až 6 let) 

F 73 hluboká mentální retardace IQ 20 a níže 

- těžká mentální subnormalita (což u dospělých odpovídá 

-hluboká slabomyslnost (oligofrenie) ment. věku pod 3 roky) 

- idiotie 

F 78 jiná mentální retardace 

F 79 nespecifikovaná ment. retardace 

- deficitNS 

- subnormalita NS 

- slabomyslnost NS 

stanovení stupně MR je nesnadné 

pro přidružené sensorické 

somatické postižení, těžké poruchy 

chování, pro artismus 

mentální retardace je prokázána, 

není však dostatek informací 

pro zařazení osoby do nškterého 

z uvedených stupňů MR 

(Klasifikace MR dle WHO z roku 1992). 
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Dělení podle druhu chování: 

- typ eretický (nepokojný, dráždivý, instabilní) 

- typ torpidní (apatický, netečný, strnulý) 

- typ nevyhraněný- procesy vzruchu a útlumu jsou relativně v rovnováze, 

popř. jeden z nich mírně převládá 

(PIPEKOV Á a kol. 1998). 

2.1.4.1 LEHKÁ MENTÁLNÍ RETARDACE 

Do 3 let lze pozorovat jen lehké opoždění nebo zpomalení psychomotorického 

vývoje, nápadnější problémy mezi třetím až šestým rokem - malá slovní zásoba, 

opožděný vývoj řeči a komunikativních dovedností, různé vady řeči, obsahová 

chudost, nedostatečná zvídavost a vynalézavost, stereotyp ve hře. Hlavní obtíže 

zejména v období školní docházky - konkrétní mechanické myšlení, omezená 

schopnost logického myšlení, slabší paměť, vázne analýza a syntéza. Jemná a hrubá 

motorika lehce opožděna, porucha pohybové koordinace, během dospívání 

a dospělosti může dosáhnout normy. Rozvoj sociálních dovedností zpomalen. 

V sociálně nenáročném prostředí mohou být zcela bez problémů, potíže mají tam, kde 

je kladen důraz na vysoký stupeň sociokulturních vztahů. V oblasti emocionální 

a volní se projevuje afektivní labilita, impulsivnost, úzkostnost a zvýšená 

sugestibilita. Nutnost vzdělávání ve speciální škole. Možné zvládnutí jednoduchých 

učebních oborů nebo zaškolení v jednoduchých manuálních činnostech. Výchovné 

působení a rodinné prostředí mají velký význam pro socializace, které jedinci lehce 

mentálně retardovaní dosahují nejčastěji na úrovni adaptace. Výskyt v celkovém 

počtu mentálně retardovaných je 80 % (PROCHÁZKO V Á in PIPEK OV Á a kol. 

1998). 

2.1.4.2 STŘEDNĚ TĚŽKÁ MENTÁLNÍ RETARDACE 

Rozvoj myšlení a řeči výrazně opožděn a přetrvává až do dospělosti. Omezení 

psychických procesů je provázeno často epilepsií, neurologickými a tělesnými 

obtížemi. Řeč je velmi jednoduchá, slovník obsahově chudý, časté agramatismy. 

Jednoduché věty nebo jednoduchá slovní spojení, u některých jedinců přetrvává 

pouze nonverbální komunikace. Slabá schopnost kombinace a usuzování. Vývoj 

jemné a hrubé motoriky zpomalen, trvale zůstává celková neobratnost, 
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nekoordinovanost pohybů a neschopnost jemných úkonů. Samostatnost v sebeobsluze 

je mnohdy pouze částečná. Emocionálně labilní, nevyrovnaní jedinci, časté afektivní 

nepřiměřené reakce. Část postižených je schopna vzdělávat se v omezené míře ve 

speciální škole, nejschopnější mají možnost jednoduchého pracovm'ho zařazení pod 

dohledem nebo v chráněném prostředí. Neschopnost úspěšně a samostatně řešit 

náročnější situace. Některé je nutno zbavit svéprávnosti nebo je omezit v právních 

úkonech. Výskyt v populaci mentálně retardovaných asi 12% (PROCHÁZKOV Á in 

PIPEKOV Á a kol. 1998). 

2.1.4.3 TĚŽKÁ MENTÁLNÍ RETARDACE 

Psychomotorický vývoj výrazně opožděn již v předškolním věku - značná 

pohybová neobratnost, dlouhodobé osvojování koordinace pohybů. Časté motorické 

poruchy a příznaky celkového poškození CNS. Dlouhodobým tréninkem si může 

jedinec osvojit základní hygienické návyky a částečně i jiné činnosti týkající se 

sebeobsluhy, někteří však nejsou schopni udržet tělesnou čistotu ani v dospělosti. 

Značné omezení psychických procesů, nápadnosti v koncentraci pozornosti. 

Minimální rozvoj komunikativních dovedností, řeč je primitivní, omezená 

na jednoduchá slova nebo nevytvořena. Významné porušení afektivní sféry, nestálost 

nálad, impulzivita. Poznává blízké osoby. Potřebuje celoživotní péči. Výskyt 

v populaci mentálně retardovaných 7 % (PROCHÁZKO V Á in PIPEKOV Á a kol. 

1998). 

2.1.4.4 HLUBOKÁ MENTÁLNÍ RETARDACE 

Téměř všichni takto postižení jedinci nejsou schopni sebeobsluhy, vyžadují 

péči ve všech základních životních úkonech. Motoricky těžce omezeni, nápadné 

stereotypní automatické pohyby. Kombinace s postižením sluchu, zraku, těžkými 

neurologickými poruchami. Řeč není rozvinuta, komunikace nonverbální bez smyslu, 

lze dosáhnout porozumění jednoduchým požadavkům. Okolí nepoznává. Totální 

porušení afektivní sféry, též časté sebepoškozování. Nedožívají se vyššího věku. Tvoří 

1 % populace mentálně retardovaných (PROCHÁZKO V Á in PIPEK OV Á a kol. 

1998). 
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2.1.5 SOUČASNÝ SYSTÉM VÝCHOVY A VZDĚLÁ V ÁNÍ DĚTÍ 

S MENTÁLNÍ RETARDACÍ 

"mavní a nejúčinnější terapií mentální retardace je učení. " 

zkušenost mnoha speciálních pedagogů 

Výchovu a vzdělávání lidí s mentálním postižením chápeme jako celoživotní 

proces. U mentálně postižených, u nichž kognitivní procesy probíhají podstatně 

pomaleji než u ostatní populace, stále výrazněji vystupuje potřeba jejich 

permanentního rozvíjení, stálého opakování a prohlubování jejich znalostí a 

dovedností a jejich soustavného vedení ke stále komplexnějšímu poznávání okolní 

skutečnosti. 

Základy výchovy mentálně postižených dětí, stejně jako výchovy jejich 

ostatních vrstevníků, spočívají v rodině. Výchova mentálně postiženého dítěte 

ve srovnání s nepostiženým dítětem téhož věku je mnohem obtížnější, náročnější 

na pedagogické dovednosti, čas a trpělivost rodičů. Její největší svízel spočívá v tom, 

že výsledky se dostavují velmi zvolna, někdy dokonce tak pomalu, že je vychovatel 

téměř nepozoruje. Každá sebemenší dovednost, k jejímuž osvojení jiným dětem stačí 

několik opakování, vyžaduje u mentálně retardovaného dítěte dlouhodobý trpělivý 

nácvik. Téměř každý z rodičů, který vychovává mentálně postižené dítě, zákonitě 

někdy propadá pocitům neúspěšnosti, bezmoci a beznaděje. V takových situacích 

potřebuje nejen pochopení a povzbuzení od svého nejbližšího okolí, ale i odbornou 

konzultaci a zasvěcenou radu moudrého a zkušeného člověka, ať lékaře, psychologa, 

speciálního pedagoga či rodiče, který úspěšně zvládá výchovu obdobně postiženého 

dítěte (ŠVARCOVÁ 2003). 

Úspěch výchovy a vzdělávání mentálně postiženého jedince je závislý na více 

faktorech, z nichž k nejdůležitějším patří druh, forma a typ mentální retardace, 

hloubka postižení, doba vzniku, klinické symptomy, kombinace s dalším postižením, 

ale i ochota a schopnost mentálně retardovaného a pedagoga vzájemně spolupracovat. 

Na komplexní péči, zajišťující výchovu a vzdělávání mentálně retardovaných 

jedinců včetně poradenské činnosti, se podílejí v současnosti resorty zdravotnictví, 

školství a sociálních věcí systémem speciálních škol a zařízení od věku předškolního 

až do stáří (stacionáře, ústavy sociální péče pro mentálně retardované, speciální 

mateřské školy, zvláštní školy, praktické školy, odborná učiliště, speciálně 

pedagogická centra). 
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Vedle těchto státních institucí vznikla po roce 1990 řada alternativních forem 

pomoci mentálně retardovaným v podobě nestátních organizací - církve, nadací, 

občanských sdružení, soukromých společností atd. (VÍTKOVÁ a kol. in PIPEKOV Á 

a kol. 1998). 

Vzdělávání je mentálně retardovaným poskytováno v systému speciálních 

škol. Základními pilíři speciálního školství pro děti s mentální retardací jsou školy se 

vzdělávacím programem zvláštní a pomocné školy. Nabídka vzdělávacích možností 

pro osoby se středně těžkým a těžkým mentálním handicapem se rozšířila se vznikem 

přípravného stupně pomocné školy, který je určen pro děti, které nejsou schopny 

zahájit povinnou školní docházku na pomocné škole, jsou však u nich jisté 

předpoklady rozumového vývoje. Přípravný stupeň pomocné školy má za úkol 

připravit takto postižené děti na vstup do nižšího stupně pomocné školy. Pro děti, 

které nejsou schopny po absolvování přípravného stupně zahájit povinné vzdělávání 

podle vzdělávacího programu pomocné školy jsou experimentálně od září 1998 

zřizovány tzv. rehabilitační třídy, které umožňují naplnění práva na vzdělání dětem 

s těžkou a hlubokou mentální retardací. 

Byly vytvořeny legislativní podmínky pro zřizování tříd pomocné školy 

při zvláštních školách a při ústavech sociální péče pro mentálně retardované. 

Od školního roku 199311994 se začal realizovat vzdělávací program 

pro artistické děti a děti s artistickými rysy ve speciálních třídách vznikajících 

při pomocných školách. 

Ke změnám došlo i v profesní přípravě mládeže s těžším mentálním 

postižením. Jedinci, kteří nejsou po ukončení povinné školní docházky schopni 

dalšího vzdělávání na odborném učilišti, mají nyní možnost osvojit si řadu dovedností 

potřebných k vykonávání pomocných prací v jednoletých až tříletých praktických 

školách (VÍTKOVÁ a kol. in PIPEK OV Á a kol. 1998). 

K nejnovějším integračním trendům v oblasti vzdělávání mentálně 

postižených patří experimentální ověřování vzdělávání dětí s mentální retardací 

v základních školách běžného typu se vzdělávacím programem zvláštní školy. 

Vzdělávání mentálně postižených se posunul i do kategorie dospělých. 

Ve večerních školách pro mentálně retardované, které jsou určeny absolventům 

zvláštních a pomocných škol, se formou dalšího vzdělávání opakují vědomosti 

a dovednosti získané ve speciálních školách. 
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Speciálně pedagogická centra při speciálních školách pro mentálně 

retardované zajišťují komplexní podklady k rozhodnutí o zařazení dítěte nebo žáka 

do speciální školy, popř. do základní školy běžného typu, provádí depistáž v daném 

regionu, zabezpečují komplexní speciálně pedagogickou, psychologickou, sociální 

diagnostiku, poskytují poradenskou a metodickou činnost v oblasti psychopedické 

problematiky, poskytují pomoc v otázkách profesní orientace mentálně retardovaných 

žáků, nabízí možnosti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v dané 

problematice, organizují večerní školy pro mentálně retardované (PIPEKOV Á a kol. 

1998). 

2.1.6 PRÁV A LIDÍ S MENT ÁLNÍM POSTIŽENÍM 

"Jedinci s postižením jsou denně konfrontováni s mnohonásobným tichým 

zneužíváním lidských práv. " 

Oscar Arias Sanchez, nositel Nobelovy ceny 

Na lidi s mentálním postižením se vztahují veškerá lidská práva stejně jako 

na všechny ostatní lidské bytosti. 

Lidská práva se obvykle charakterizují jako ta práva, která lidem dovolují 

rozvíjet a využívat jejich možnosti a schopnosti a uspokojovat základní materiální 

a duchovní potřeby. Vycházejí ze stále více pociťované potřeby lidí žít takovým 

životem, v němž bude respektována a chráněna hodnota a důstojnost každé lidské 

bytosti. Respektování lidských práv a svobod je základem spravedlivého uspořádání 

každé společnosti. 

DEKLARACE O PRÁVECH MENTÁLNĚ POSTIŽENÝCH OSOB, vyhlášena 

na Valném shromáždění Organizace spojených národů dne 20. prosince 1971: 

1. Mentálně postižený má mít v nejvyšší možné míře stejná práva jako ostatní lidské 

bytosti. 

2. Mentálně postižený má právo na zdravotní péči a vhodnou fyzikální terapii, jakož 

i na takovou výchovu, readaptaci a vedení, které mu umožní rozvinout 

v maximální možné míře jeho možnosti a schopnosti. 
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3. Mentálně postižený má právo na ekonomické zabezpečení a slušnou životní 

úroveň. Má plné právo podle svých možností produktivně pracovat nebo 

se zabývat jinou užitečnou činností. 

4. Pokud je to možné, má mentálně postižený žít v kruhu své vlastní rodiny nebo 

v rodině opatrovníka a účastnit se různých forem společenského života. Proto má 

být rodině, ve které žije, poskytována pomoc. Je-li jeho umístění 

do specializovaného zařízení potřebné, mají být prostředí a podmínky života 

v něm tak blízké normálním podmínkám života, jak je to jen možné. 

5. Mentálně postižený má právo na kvalifikovaného opatrovru'ka, pokud to vyžaduje 

ochrana jeho dobra a zájmů. 

6. Mentálně postižený má právo na ochranu před jakýmkoli vykořisťováním, 

zneužíváním nebo ponižujícím zacházením. Je-li předmětem soudního stíhání má 

mít právo na zákonný proces s plným uznáním svého stupně odpovědnosti, který 

vyplývá z jeho mentálního stavu. 

7. Jestliže někteří postižení nejsou schopni účinně využívat souhrnu svých práv 

v důsledku hloubky svého postižení a jestliže se ukáže potřeba omezit tato práva 

buď částečně, nebo úplně , pak musí postup používaný za účelem omezení nebo 

zrušení těchto práv chránit postiženého zákonně proti jakékoli formě zneužití. 

Tento postup by měl být založen na hodnocení kvalifikovaných znalců, kteří 

by posoudili sociální způsobilost postiženého. Omezení nebo zrušení práv má být 

podrobeno periodickým revizím a musí být odvolatelné u vyšších institucí 

(ŠVARCOVÁ 2003). 

Na závěr asi nejlépe poslouží citát z projevu jednoho z účastníků konference 

K 97, rodiče dítěte s mentálním postižením ze Švédska: 

"Můžeme uzákonit právo na odpočinek a podporu, právo na domov a denní 

činnosti, ale nikdy nemůžeme uzákonit právo na lásku. A přitom je to ve skutečnosti 

nejdůležitější požadavek pro osoby s mentálním postižením, pro nás rodiče a nakonec 

pro všechny. Pokud bychom byli donuceni vzdát se všeho a ponechat si jen jedno 

jediné, pravděpodobně bychom si všichni vybrali nejbližšího člověka. Nedostatek 

blízkých vztahů, lásky a izolace u osob s mentálním postižením jsou největší tragédií 

jejich života ... " 
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2.2 ONTOGENETICKÝ VÝVOJ- STARŠÍ ŠKOLNÍ VĚK 

14 (15)- (18) 19 LET 

2.2.1 SOMATICKÝ VÝVOJ 

Vyznačuje se oproti dřívějším obdobím zřetelným snížením tempa růstu: 

tělesné výšky i hmotnosti. Předchozí progresivní růst se zpomaluje a pozvolna 

dokončuje. Zvlášť patrné je to u dívek. Pokračující vyrovnávání dynamiky růstu 

jednotlivých částí těla ovlivňuje i konstituční vzhled adolescentů. Tělo tak získává 

postupně své konečné proporce - somatotyp. Výrazný nárůst svalové hmoty 

pozorujeme u chlapců, u dívek jde spíše o přírůstky podkožního tuku a jeho rozložení 

po těle (RYCHTECKÝ, FIALOVÁ 2004). 

2.2.2 POHYBOVÁ VÝKONNOST 

Hodnocení výkonnosti naznačuje, že výkonnost chlapců, i když pomaleji než 

dříve, vzrůstá. U děvčat, s výjimkou explozivní a dynamické síly (skok do dálky 

z místa, leh-sed/60s) však tělesná výkonnost stagnuje, nebo mírně klesá. 

Z pohybových schopností se nejrychleji rozvíjí silové schopnosti (anaerobní výkony), 

což je způsobeno podle SEMIGINOVSKÉHO (in RYCHTECKÝ, FIALOVÁ 2004) 

morfologickými změnami ve svalech (vyšší kapilarizace) i aktivitou enzymů 

laktátového i laktátového, neoxidativního metabolického krytí energetických potřeb 

pohybové činnosti. U netrénované populace se obvykle v tomto období dosahuje 

hraničních hodnot v motorické výkonnosti. Přestože hodnoty maximální spotřeby 

kyslíku i v tomto období mírně rostou, jejich relativní hodnoty spíše stagnují (vzrůstá 

tělesná hmotnost). Navzdory této skutečnosti však aerobní výkony (běh na dvanáct 

minut) se zlepšují (u chlapců) díky využitelnosti kyslíku, vyšší odolnosti vůči laktátu 

i vyšší mobilizaci volního úsilí. U chlapců vlivem nárůstu svalové hmoty (vyšší 

napětí svalů) dochází ke snížení pohyblivosti v kloubech (ramenních, kyčelních) i 

páteře (RYCHTECKÝ, FIALOVÁ 2004). 

2.2.3 MOTORICKÁDOCILITA 

Motorický i senzorický vývoj jsou v tomto období dokončeny. Motorická 

docilita se zlepšuje i díky účinnější koncentraci pozornosti, konzistentní motivaci, 

cílevědomějšímu přístupu k učení i zvýšené mentální intelektové kapacity 

adolescentů. Studenti jsou již schopni osvojit si i koordinačně velmi náročné 

pohybové dovednosti a činnosti. 
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Období adolescence proto bývá někdy označováno za vrchol v motorickém 

vývoji jedince (RYCHTECKÝ, FIALOVÁ 2004). 

2.2.4 PSYCIDCKÝ VÝVOJ 

Podle KUČERY, DYLEVSKÉHO (in DVOŘÁKOVÁ 2000) je pohyb 

projevem psychické aktivity a dítě propojuje všechny mentální činnosti s konkrétním 

pohybem. Období adolescence patří k náročným životním obdobím. Hlavní příčinou 

četných intrapsychických a meziosobních konfliktů je rozpor (neuvědomovaný i 

uvědomovaný) mezi fyzickou a sociální dospělostí. V sociální rovině se dokončuje 

stratifikace hodnotového systému, úsilí po nezávislosti a z něj vyplývající 

interiorizace sociálních norem a postojů, vyšší emocionální stabilita a odpovědnost 

za produkci své vlastní činnosti. Ve vztahu k těmto sociálně-psychologickým 

dimenzím se dokončuje a stabilizuje vývoj osobních vlastností (RYCHTECKÝ, 

FIALOVÁ 2004). 

2.3 MOTORICKÉ UČENÍ 

2.3.1 CHARAKTERISTIKA MOTORIKY 

Pojmem motorika se označuje hybnost, souhrn všech tělesných pohybů 

člověka. Zjednodušeně řečeno jde o funkce příčně pruhovaného svalstva, zajišťované 

různými systémy organismu a řízené CNS. Ve sportu jsou to z velké části pohyby 

úmyslné (člověk je vedle toho vybaven i pohyby nepodmíněnými). Vzhledem k tomu, 

že motorický projev se uskutečňuje za účasti složitých psychických procesů, užívá se 

někdy i zpřesňujícího pojmu psychomotorika (DOVALIL 1986). 

Individualita člověka Geho vnitřní prostředí), vnější činitelé (trenér, metodika 

nácviku, projekt a podmínky) a tzv, činitelé výsledkoví (obtížnost pohybu, podobnost 

úkolu s pohyby již naučenými) ovlivňují efektivitu motorického učení 

(VINDUŠKOV Á 2003). 

2.3.2 OSVOJOV ÁNÍ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ 

Osvojování pohybových dovedností neprobíhá vždy přímočaře (lineárně). 

Vztah mezi počtem opakování, časem věnovaným učení a zdokonalováním pohybové 

dovednosti je většinou složitější. 

-23-



Průběh osvojování pohybových dovedností ilustrují tzv. křivky učení. Křivka učení je 

grafickým vyjádřením vztahu mezi počtem cvičebních lekcí, či dobou nácviku a 

zvládnutím pohybové dovednosti. 

Každý konkrétní tělovýchovný proces má své jedinečné odlišnosti a ve své 

velké proměnlivosti spolupůsobících podmínek se stává procesem specifickým 

(RYCHTECKÝ, FIALOVÁ 2004). 

Celý proces učení se pohybovým dovednostem můžeme rozdělit do pěti 

základních kroků: 

1. krok - představení dovednosti, 

2. krok - demonstrace a krátké vysvětlení podstaty dovednosti, 

3. krok - začátky nácviku dovednosti, 

4. krok- zpětná vazba pro korekci chyb, 

5. krok- další opakování a upevňování dovedností (FERIČ 2004). 

2.3.2.1 DIDAKTICKÉ ZÁSADY 

Předpokladem úspěchu tělovýchovné a sportovní činnosti tělesně postižených 

je využívat vědomostí k vytvoření a automatizaci pohybových dovedností. Pohybový 

návyk vzniká soustavným opakováním a cvičením. Při uskutečňování a upevňování 

pohybových návyků dodržujeme známé výchovné zásady, z nichž mnohé stanovil ve 

svých pedagogických dílech J. A. KOMENSKÝ. Jsou to: 

a I zásada uvědomělosti a aktivnosti, 

b I zásada soustavnosti, 

c I zásada postupnosti, 

d I zásada názornosti, 

e I zásada trvalosti, 

f I zásada přiměřenosti, 

g I zásada individuálního přístupu, 

hI zásada vědeckosti (SRDEČNÝ 1986). 

2.3.2.2 DIDAKTICKÉ STYLY 

Pohybová odlišnost a rozmanitost jednotlivých atletických disciplín přímo 

vybízí využívat a správně volit didaktické styly tak, aby podněcovaly k přirozené 

aktivitě a ke tvořivosti žáků, jsou to: 

-24-



a/ příkazový styl - veškerá rozhodnutí provádí učitel a žák bezprostředně plní jeho 

pokyny; 

bl praktický styl - prostřednictvím malých úkolů přenáší učitel část rozhodnutí 

na žáka; 

cl reciproční styl - obsah vyučovací jednotky je určen učitelem, který žákům 

předkládá instrukce, motivuje je, provádí přímou a nepřímou ukázku. Žáci 

jsou rozděleni do dvojic nebo skupin a plní učitelem zadané úkoly; 

dl styl se sebehodnocením - žáci se dostávají na úroveň samostatnosti, sami se 

snaží posuzovat správnost svého provedení; 

e/ styl s nabídkou - počítá s různými hodnotami výsledků v úrovni výkonu v téže 

pohybové úloze; 

jl styl s řízeným, se samostatným objevováním; 

gl styl s autonomním rozhodováním žáka - o učivu, 

- o volbě stylu 

(VINDUŠKOV Á, KAPLAN, :METELKOVÁ 1998). 

2.3.3 ČINITELÉ V MOTORICKÉM UČENÍ 

Činitelé v motorickém učení si můžeme představit jako relativně nezávislé 

intervenující vliv, kteří působí nejen na průběh nácviku, ale i jeho konečné výsledky. 

Každý z nich může působit pozitivně nebo i negativně. Z didaktického hlediska se za 

významné považují tyto činitele: 

-MOTIVACE- patří k základním předpokladům efektivního procesu učení. Motivace 

je dynamickým činitelem v učení; určuje směr a mobilizaci energetických zdrojů 

učícího se žáka. V utváření optimální motivace k motorickému učení jsou 

z organických potřeb nejvýznamnější potřeba pohybu, odpočinku, změny a opakování 

činností. Motivy, zájmy nejsou v průběhu učení stabilní a neměnnou konstantou. 

Prvotní struktura motivace - zájem (primární motivace) se může v průběhu učení 

změnit do jiné struktury (sekundární motivace), kde dominující roli mohou mít 

motivy potřeby i incentivy (popudy, pobídky) jiné. 

- SCHOPNOSTI- jsou obecným předpokladem efektivity jedince v učební činnosti. 

V průběhu motorického učení hrají významnou roli schopnosti: pohybové, 

senzomotorické, intelektové a sociální. 

- CÍL UČENÍ - ovlivňuje významně efektivitu motorického učení ve vyučovací 

jednotce i v jejich bloku. Cíl vyučování- nácviku by měl žák chápat. Pouze úkol, cíl, 
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který pochopil, mu poskytne možnost, aby se s ním vnitřně ztotožnil. Závažné jsou: 

rozvržení didaktického postupu, návaznost v učivu i časové možnosti nácviku. 

- STIMULACE - zahrnuje další dynamické procesy: emoce a vůli. Emoce hrají 

závažnou roli v psychice žáka, v hodnocení sebe samotného i okolru'ho dění 

v nácviku. Vůle pak při překonávání vzniklých překážek a sebeovládání. 

V počátečních etapách učení je vliv emocí nejvíce patrný v percepci prezentovaného 

úkolu. Nadměrné emocionální napětí vede ke snížení kognitivních funkcí (vnímání, 

pozornosti). 

- PERCEPCE A PREZENTACE ÚKOLU - jsou v motorickém učení velmi důležité, 

neboť cílová představa pohybové dovednosti nabývá v další činnosti funkce 

programu a plánu činnosti. K dokonalému pochopení dovednosti, a tím i vytvoření si 

správné představy o nacvičované dovednosti jsou aktivovány kognitivní procesy -

poznávací a myšlenková činnost žáka. 

- MOTORICKÁ REAKCE A JEJÍ KOREKCE V UČENÍ - praktické provedení, 

realizace pohybové představy je složitým integračním procesem. Cílevědomost 

učební aktivity vychází ze stálého hodnocení průběžných výsledků, jež žák v učení 

dosahuje a které vědomě srovnává s vlastní představou pohybu. 

- ZPEVŇOVÁNÍ - proces učení není jednorázovou záležitostí, vyžadují mnoho 

opakování i času pro nácvik. Pozitivní reakce, které vedou ke správnému výsledku by 

proto měly být posilovány, reakce nesprávné naopak potlačovány. 

- RETENCE - uchování si naučené dovednosti v paměti, patří k významným 

mechanismům v procesu motorického učení. Je vlastně podstatou učení. Učíme se 

pohybovým dovednostem a činnostem proto, abychom je mohli v budoucnu dobře 

využívat. Pro motorické dovednosti je charakteristické, že nepamatují lépe než 

verbální vědomosti. 

- INTEGRACE A TRANSFER- možnosti integrace pohybových dovedností vyplývají 

z rozsahu struktury a funkčnosti učebm'ho curricula. Zde platí, že čím větší je rozsah 

nacvičovaných dovedností (povrchní encyklopedické pojetí učiva), tím menší jsou 

možnosti k jejich integraci do funkčních celků. Jisté možnosti k vyšší integraci nabízí 

specializované vyučování - zaměření na určité sporty, napři'klad dle zájmu žáků 

(RYCHTECKÝ, FIALOVÁ 2004). 
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V záměrném rozvoji pohyblivosti užíváme následující metody: 

- AKTIVNÍ- dynamická - využívá pohybové energie části těla k švihovému protažení 

v kloubu. Statická metoda - staví na delším setrvávání pohybů v krajních polohách 

bez pomocí vnějších sil (strečink), 

- P ASIVNÍ - dynamická i statická. Krajních poloh v kloubech se dosahuje pomocí 

vnějších sil (partner, gravitace, odpory), 

-RELAXAČNÍ (RYCHTECKÝ, FIALOVÁ 2004). 

2.5 CHARAKTERISTIKA VYBRANÝCH ATLETICKÝCH DISCIPLÍN 

VHODNÝCH PRO MENT ÁLNĚ POSTIŽENÉ 

2.5.1 HOD MÍČEM DO DÁLKY 

Jednoduchý hod jednoruč vrchním obloukem z místa a za pohybu je 

pohybovým základem nejen pro hod kriketovým míčkem, ale uplatňuje se jako velmi 

důležitý herní prvek v celé řadě míčových her. S jeho nácvikem je třeba začít již u 

dětí předškolního věku. Děti se naučí poměrně snadno házet vrchním obloukem 

(kaménkem, šiškou, klacíkem, lehkým míčkem) do dálky nebo na svislý cíl 

(DOSTÁL, VELEBIL a kol. 1992). 

Podle VINDUŠKOVÉ a kol. (2003) se atletické vrhy řadí mezi disciplíny 

rychlostně-silového typu a uplatňují se při nich tyto faktory: 

- KONDIČNÍ FAKTORY- silové schopnosti jsou pro vrhače dominující. Diferencují 

se na rychlostně silové a maximální. Další kondiční faktory vyjádřené rychlostními, 

vytrvalostními a všeobecně silovými schopnostmi mají rovněž důležitý podíl na 

sportovním výkonu, 

- FAKTORY TECHNIKY- obsahují prvky modelu techniky a dominující pohybové 

schopnosti ze skupiny koordinačních schopností, 

- SOMATICKÉ FAKTORY - jsou chápány jako součásti tělesné stavby, která 

zahrnuje tělesnou výšku, tělesnou hmotnost, šír1ru ramen, ad., 

- OSOBNOSTNÍ FAKTORY- představují především schopnosti vrhače mobilizovat 

všechny funkce organismu těsně před výkonem a při výkonu. Pohybový úkol 

vyžaduje vysokou úroveň rozvoje schopnosti koncentrace, rozvoje senzomotorických 

schopností a prostorovou orientaci. 
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3. VÝZKUMNÁ ČÁST 

3.1 CÍLE A ÚKOLY PRÁCE 

Hlavním cílem diplomové práce je zjistit úroveň pohybových schopností a 

dovedností u žáků se středně těžkou MR a na základě výsledků sestavit modifikovaný 

tréninkový program pro nácvik přizpůsobených atletických disciplín- hodu míčem 

do dálky z místa a skoku do dálky z místa. Tento program by měl ověřit tělesnou 

zdatnost MR. 

Tvorba modifikovaného tréninkového programu proběhne na základě 

vstupm'ho testování- posouzení různých oblastí tělesné zdatnosti- stavby a složení 

těla, správného držení těla, vytrvalosti, svalové síly, ohebnosti a kloubní pohyblivosti, 

rychlosti pohybu, rovnováhy, koordinace. 

Pro splnění cíle jsem si vytyčila následující úkoly: 

1. Ve spolupráci s ÚSP pro mentálně retardované vytipování jedinců vhodných 

ke spolupráci. 

2. Vytvořit škálovací tabulky pro záznam testované úrovně tělesné zdatnosti: 

- stavby a složení těla, 

- správného držení těla, 

- vytrvalosti, 

- svalové síly, 

- ohebnosti a kloubní pohyblivosti, 

- rychlosti, 

- rovnováhy, 

-koordinace- obratnosti. 

3. Na základě vstupního testování zjistit souborem motorických testů úroveň tělesné 

zdatnosti a výkonnosti v přizpůsobených atletických disciplínách. Sestavit 

vhodný modifikovaný tréninkový program přizpůsobený možnostem a 

dovednostem žáků se středně těžkou MR pro nácvik přizpůsobených atletických 

disciplín. 

4. Vést průběžný záznam dosažených výsledků přizpůsobených atletických disciplín: 

u hodu míčem do dálky z místa a skoku do dálky z místa. 

5. Pořídit videozáznam z průběhu modifikovaného tréninkového programu pro MR. 

6. Zhodnotit průběh nácviku atletických disciplín z hlediska: 

- motoriky a pohybových dovedností, 
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- použitých didaktických metod a zásad, 

- použitých didaktických stylů, 

- komunikace s mentálně retardovanými. 

7. Provést možná doporučení pro praxi. 

3.2 HYPOTÉZY PRÁCE 

OTÁZKY: 

1. Dojde u jedinců se středně těžkou mentální retardací zapojených do intenzivru'ho 

tréninkového programu ke zlepšení tělesné zdatnosti? 

2. Ovlivní průběh tréninku u jedinců se středně těžkou MR správně zvolené 

didaktické zásady a didaktické styly? 

HYPOTÉZY: 

Hl - Intenzivním dvoufázovým tréninkem krátkého trvání a vhodnou motivací dojde 

u jedinců se středně těžkou MR ke zlepšení tělesné zdatnosti, která se prokáže i 

lepšími výkony ve vybraných atletických disciplinách. 

H2 - Aplikovaným tréninkovým programem a vhodně zvolenými didaktickými 

zásadami (názornosti a soustavnosti) přispějeme u jedinců se středně těžkou MR 

k lepšímu zapamatování si, udržení a vybavování si naučených dovedností. 

3.3 CHARAKTERISTIKA SLEDOV ANÉHO SOUBORU 

3.3.1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA 

Sledovaný soubor tvořili 2 dívky a 2 chlapci ve věku od 14 do 18 let, kteří se 

téměř pravidelně zúčastňovali cvičení v ÚSP Bylany. Kritéria pro výběr do 

sledovaného souboru byla následující: 

- věk od 14 do 18let, 

- diagnostikovaná středně těžká mentální retardace, 

- možnost samostatně se pohybovat, 

- kladný vztah k pohybu a ochota spolupracovat, 

- jedinci sledovaného souboru jsou svěřenci ÚSP v Bylanech, 
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- tréninkové cvičení probíhalo třikrát týdně, dvoufázově, maximálně po 20 minutách 

po dobu 3 měsíců v tělocvičně a venkovních prostorách ÚSP v Bylanech, součástí 

tréninku byla i balneoterapie (vířivá a perličková koupel), 

- testování, tréninkové cvičení a pozorování probíhalo v období od července do října 

2005. 

Testování, pozorování a trénování probíhalo v tělocvičně a venkovních 

prostorách v areálu ÚSP v Bylanech, kde mohla být zajištěna potřebná bezpečnost 

svěřených jedinců. Před zahájením testování a cvičení byl zjištěn zdravotní stav MR 

žáků a v případě zdravotní indispozice nebyl testovaný připuštěn k absolvování 

testů a tréninkového cvičení. Vzhledem k diagnóze středně těžká mentální retardace 

byly všechny činnosti rozděleny do dvou kratších bloků, přibližně po dvaceti 

minutách (dopolední a odpolední), byly prokládány častějšími oddechovými pauzami 

a modifikovány dle schopností MR žáků. 

3.3.2 OSOBNÍ ANAMNÉZY ŽÁKŮ 

DÍVKA 1, dále označována jako Dl 

narozena: 1988, předčasný porod, těžká nezralost- 1450 g/43 cm 

výchova: kojenecký ústav, od roku 1983 ÚSP 

hmotnost: 64 kg 

výška: 150 cm 

vzdělání: roku 2002 zařazena do pomocné třídy při ÚSP Bylany 

diagnóza: středně těžká mentální retardace (IQ 36), epilepsie, obezita 

povahové rysy: emoční labilita spojená s bázlivostí a lítostivostí, snížená učenlivost 

motorika: 

krátkodobě se nechá zaujmout hrou nebo předváděnou činností, 

pokouší se ji napodobit, výhodou je -pozorování druhých dětí 

klidná, sklon k pohodlnosti, pasivně rozumí většině pokynů, 

snaží se opakovat slyšené slovo, zrakem se orientuje dobře 

kognit. procesy: sociální kontakt s osobami, potřebuje pocit bezpečí a 

náklonnosti 

DÍVKA 2, dále označována jako D2 

narozena: 1991, porod spontánní, 36 týden- 2300 g/45 cm, sledována pro 

menší hlavičku, strabismus, ve 13 měsíci opožděna o 3 měsíce 
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výchova: 

hmotnost: 

výška: 

vzdělání: 

diagnóza: 

povahové rysy: 

motorika: 

kojenecký ústav, od 1986 ÚSP Bylany 

45 kg 

145 cm 

skončila V. ročník školní docházky v Pomocné škole při ZvŠ 

hyperkinetický syndrom na podkladě LMD, raná sociální 

zanedbanost, středně těžká mentální retardace (IQ 48) 

emoční labilita v mírnější formě včetně neurotických projevů 

-tiky, úzkostnost, negativismus 

hrubá motorika je pořádku, jemná motorika- menší problémy, 

při psaní má křečovité sevření prstů 

kognitivní procesy: percepční procesy bez zjevné poruchy, pozornost nestabilní, 

myšlení konkrétní, vyjadřování většinou jednoslovné, musí být 

motivována odměnou, pomáhá jí fyzický kontakt- zklidnění 

CHLAPEC 1, dále označovánjako CH 1 

narozen: 

výchova: 

hmotnost: 

výška: 

diagnóza: 

povahové rysy: 

vzdělání: 

1987, fyziologický průběh porodu- 3500 g/48 cm, po narození 

icterus, následovala fototerapie, rozvíjela se psychomotorická 

retardace, zjištěn Morbus Down 

kojenecký ústav, ÚSP 

78kg 

165 cm 

Morbus Down, středně těžká mentální retardace (IQ 35) 

umíněný ve věcech, ve kterých je přesvědčen, že má pravdu; 

ukončená pomocná škola, zdokonaluje se ve známém kolektivu 

ve škole při ÚpMZP v Bylanech v praktických předmětech, 

sociální chování dobré, motivován úspěchem a pochvalou 

motorika: hrubá motorika- v normě, jemná motorika- dysartrie 

kognitivní procesy: silně omezené abstraktní myšlení; poruchy řeči - zkomolení 

věty, nahodilost, neschopnost souvislého projevu, neschopnost 

jasného a přesného vyjádření; pozornost udrží při striktně 

mentální činnosti - čtení nebo při kombinované mentální 

a manuální aktivitě- skládání puzzlí 
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CHLAPEC 2, dále označován jako CH 2 

narozen: 

výchova: 

hmotnost: 

výška: 

vzdělání: 

diagnóza: 

povahové rysy: 

motorika: 

1987, těhotenství nesledováno, porod asi 33 týden 1950 g/43 cm, 

lehká asfyxie, svalová hypertonie 

oddělení nedonošených dětí, kojenecký ústav, ÚSP 

73 kg 

170cm 

absolvent ZvŠ v Českém Brodě 

mentální retardace, zřejmě na podkladě heredity, sociokulturní 

a výchovné zanedbanosti chlapce romské národnosti s patrnými 

rysy emoční deprivace; mentální retardace s intelektem sníženým 

do pásma oligofrenie, a to na bazi DMO, pásmo středně těžké 

mentální retardace 

problémy s vlastní identitou, pocity bezmoci, nevyrovnaná 

osobnost, slabé ego, snížená energie 

hrubá motorika ovládána strachem a bázlivostí - slabý postřeh, 

špatný odhad vzdálenosti, neobratné překonávání překážek; 

jemná motorika- nesoustředěnost, neobratnost, sebeobsluhu 

zvládá, omezená znalost pojmů; celková motorická schopnost 

je podprůměrná 

kognitivní procesy: verbální schopnosti - zejména chápání významu slov na úrovni 

1 0-letého dítěte, v grafomotorice nejsou patologické rysy 

3.4 ZVOLENÉ METODY PRÁCE 

3.4.1 TESTO V ÁNÍ 

Pro posouzení různých oblastí tělesné zdatnosti jsem v diplomové práci 

použila testování. Všechny testy použité v diplomové práci jsou modifikovány pro 

žáky se středně těžkou MR, v základní podobě je lze najít v systému Eurofit, který je 

používán ve státech Evropské unie a v českém testovacím systému Unifittest. 

Podle NEUMANA (2003) mohou shromážděné testy sloužit v různých 

směrech: 

0 k informacím o kondici, zdatnosti a výkonnosti dětí i dospělých, což pak lze využít 

k jejich ovlivňování, 
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o k ověření vlastní zdatnosti (srovnání s populací, průběžné zlepšování výsledků) a 

motivaci pro její udržování a zlepšování, 

o k odhalování odchylek od dobrého zdravotního stavu, 

o k posuzování vlastních dovedností, 

o k odhalování slabin v rozličných komponentách tělesné zdatnosti; jejich 

odstraňováním snižovat výskyt sportovních zranění, 

o v upravené podobě mohou testy využívat i osoby s různými druhy postižení. 

3.4.2 MOTORICKÉ TESTY 

Je to standardizovaný postup (zkouška), jehož obsahem je pohybová 

činnost. Výsledkem je číselné vyjádření průběhu či výsledku této činnosti. Znamená 

tedy provedení zkoušky podle zadání a přiřazování čísel získávaných měřením. 

Standardizovaný test znamená, že: 

- test je reprodukovatelný, resp. opakovatelný, např. na jiném místě, v jiném čase, 

- test je autentický (hodnověrný), resp. reliabilní a validní, 

- test má daný postup testování a vypracovaný systém hodnocení testových výsledků 

(HÁJEK 2001). 

Motorických testů jsem použila k diagnostikování tělesné zdatnosti jedinců se 

středně těžkou MR. 

3.4.3 POSUZOVACÍ ŠKÁLY 

Relativně samostatná skupina diagnostických technik. V podstatě 

posuzujeme druhé osoby s použitím předem určeného měřítka čili škály. Posuzování 

začíná pozorováním, novumje v pojmu škála. 

Přednost posuzovací škály je v tom, že dává určité zpřesnění pouhému, 

v praxi často uplatňovanému nazírání trenéra. 

Posuzovací škály vymezují předmět posuzování (tj. stanoví, jaké projevy 

sportovce svědčí např. o jeho ukázněnosti, těžkopádnosti nebo smyslu pro spolupráci, 

správné technice pohybu, apod.). Určují kontinuum, rozměr, v němž se tyto projevy 

pohybují a defmují jednotlivé opěrné body pro posouzení (stupnice, škála), 

(DOVALIL 1982). 

Metoda posuzovací škály slouží k záznamu jednotlivých vlastností 

posuzované osoby a to způsobem, který zajišťuje určitou objektivnost a dosahuje 

kvantitativního zachycení jevů. 
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3.4.4 POZOROV ÁNÍ 

Jde o metodu, která se opírá o pozorování určitých jevů, situací, chování 

jednotlivců i skupin a jejich vzájemné interakce. Je to jedna z forem získávání 

informací, tvorby zkušeností apod. (PELIKÁN 2004 ). 

Podle RYCHTECKÉHO a FIALOVÉ (2004) objektem pozorování mohou 

být: činnosti žáků, činnosti učitele, interakce: učitel - žák, učitel - učivo, žák- učivo 

aj. Metoda pozorování, která patří k metodám subjektivním (výsledky jsou závislé na 

osobě pozorovatele: kvalifikaci, obsahové i situační připravenosti aj.), může být 

objektivizována: rozšířením počtu pozorovatelů, ověřenou kategorizací předmětu 

pozorování, kvantifikací výsledků pozorování, aplikací posuzovacích škál aj. Velkou 

pomocí je i možnost videozáznamureálných pedagogických situací, jevů, 

vyučovacích jednotek aj. 

První etapou práce je přesné vymezení cíle použití pozorování vzhledem 

k celkové strategii. Předpokládáme, že pozorování není jedinou, ale pouze jednou 

z použitých technik při řešení určitého problému. V této etapě je nutno upřesnit na 

jaké jevy bude soustředěna pozornost. V druhé etapě dochází k analýze zkoumaných 

jevů. Třetí etapa je věnována strategii záznamu pozorovaného jevu (použití 

technického prostředku - videokamera, záznamový arch, technické pomůcky). 

Čtvrtou etapou je analýza zjištěných poznatků (PELIKÁN 2004). 

První etapu pozorování jsem vymezila v podkapitole 3.1 Cíle a úkoly práce. 

Analýza dat je popsána v podkapitole 3.3.1 Obecná charakteristika. Třetí a čtvrté 

etapě jsem věnovala podkapitolu 4.4 Tréninkové zkušenosti s žáky se středně těžkou 

MR- vlastní výpověď a přiložené DVD- Ukázky z tréninkových jednotek. 

3.5 POPISY TESTŮ 

U každého testu uvádím jeho název testu (případnou modifikaci), stručnou 

charakteristiku, nejdůležitější pomůcky, nároky na úpravu prostředí. 

A. STAVBA A SLOŽENÍ TĚLA (Tab. 2) 

Index tělesné hmotnosti (BMI) - Body mass index 

poměr hmotnosti těla v kilogramech a druhé mocniny výšky těla v metrech. 
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B. SPRÁVNÉ DRŽENÍ TĚLA (Tab. 3) 

a) test zdravých zad 

Testovaný stojí u stěny tak, aby se dotýkal patami, hýžděmi, zády a hlavou 

zdi. Když mezi stěnu a bederní část páteře nelze vložit dlaň, znamená to +. 

Jeli vzdálenost větší než šír"'ka dlaně, svědčí to o zvětšené lordóze (-). 

b) pravý úhel DK 

Testovaný leží na zádech s rukama za hlavou. Trenér mu jednou rukou 

přitlačuje koleno ležící nohy k podložce (hýždě se dotýkají podložky) a 

druhou rukou mu zvedá druhou napjatou nohu, až dosáhne pravého úhlu. 

Totéž se provádí na druhou stranu. Kdo dosáhne pravého úhlu mezi DK bez 

obtíží, získá+, v jiném případě -. 

c) Elysin test 

Zkoušená osoba leží na břiše, ruce pod bradou s jednou nohou volně napjatou 

na podložce, druhá je ohnuta v koleni. Trenér se snaží pozvolným tlakem na 

bércovou část ohnuté nohy dosáhnout toho, aby se pata dotkla hýždě. Pokud 

se to nepodaří (-)-svědčí to o zkráceném čtyřhlavém svalu. Úspěch+. 

d) otáčení kolen 

V lehu na zádech s pažemi v upažení a s nohama ohnutýma v kolenou i 

hýždích do pravého úhlu. V této poloze se osoba snaží položit nohy na zem 

vpravo i vlevo, aniž by se ramena zvedala ze země. Podařený pokus +, 

nepodařený -. 

e) záklon do napnutých paží 

V lehu na břiše se cvičící zakloní tak, aby se opíral o podložku napjatými 

pažemi a pánev zůstala přitisknutá k podložce. Dobrý pokus+, špatný-. 

C. VYTRVALOST (modifikace pro MR), (Tab. 4) 

a) klidová srdeční frekvence 

Pomůcky: stopky. 

Popis: Měření SF provádíme dvěma prsty (ukazováčkem a prostředníčkem) 

na jednom ze dvou míst: radiální tepna na zápěstí či krční tepna. Jako 

kritérium se udává počet srdečních tepů za minutu. 
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b) 

Hodnocení zdatnosti: VYNIKAJÍCÍ muži pod 51 ženy pod 56 

NADPRŮMĚR 51-60 57-66 

PRŮMĚR 61-72 67-76 

PODPRŮMĚR 73-80 77-84 

SLABÉ nad 80 nad84 

skoky přes švihadlo (modifikace pro MR= za 1 minutu) 

Pomůcky: švihadlo. 

Popis: Úkolem je zvládnout za 1 minutu co nejvíce přeskoků přes švihadlo. 

Skáče se snožmo, bez meziskoků. 

Hodnocení: SLABÝ 

PODPRŮMĚRNÝ 

PRŮMĚRNÝ 

NADPRŮMĚRNÝ 

VÝBORNÝ 

VYNIKAJÍCÍ 

do 20 

20-30 

30-40 

40-50 

50-60 

nad60 

c) Cooperův test- (modif'Ikace pro MR =chůze za 2minuty) 

Pomůcky: vytyčená chodecká dráha s rovným pevným povrchem., píšťalka, 

stopky., metr. 

Popis: Test se provádí za vhodného počasí a ve vhodné sportovní obuvi. 

Nutné je rozcvičení, snažíme se ujít co nejdelší vzdálenost za 2 min. 

Není dovoleno se zastavovat. U MR měříme v metrech. 

Hodnocení: VELMI SLABÁ pod 250 

SLABÁ 250-350 

PŘIJATELNÁ 350-450 

DOBRÁ 450-500 

VELMI DOBRÁ 550-600 

VYNIKAJÍCÍ nad 600 

D. SVALOVÁ SÍLA (modifikace pro MR), (Tab. 5) 

a) kliky za 1 minutu (modif'Ikace pro MR) 

Cvičící v lehu na břiše pokrčí paže a opře se dlaněmi o zem, potom napne 

paže a provede vzpor ležmo, v němž trup a nohy tvoří přímku. U MR držení 

trupu není toporné. 
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b) leh-sed 

Pomůcky: žíněnka, stopky. 

Popis: Test se provádí ve dvojicích. Měřený jedinec si lehne na záda, ruce 

předpaží, mírně pokrčí nohy v kolenou, mírně roznoží a nohy položí chodidly 

na podložku. Pomocník mu drží nohy pevně na zemi. Ze základní polohy 

vleže provádí testovaný sed a znovu leh co nejrychleji za 1 minutu. 

c) hod medicinbalem (2 kg) obouruč I měřeno v metrech 

Pomůcky: medicinbal (2 kg), měřící pásmo. 

Popis: Testovaný stojí mírně rozkročen za odhodovou čárou, čelem do 

směru hodu a s míčem nad hlavou, poté provede nápřah spojený se záklonem 

trupu a hodí míč co nejdále. Zařazujeme tři hody a výsledek zprůměrňujeme. 

d) hod míčem (350 g) jednoruč na vzdálenost I měřeno v metrech 

Pomůcky: míč (350 g), měřící pásmo. 

Popis: Testovaná osoba provádí hod preferovanou rukou ze stoje 

výkročného, po odhodu smí překročit, ale ne přešlápnout odhodovou čáru. 

Zařazujeme tři hody a výsledek zprůměrňujeme. Hází se vrchním obloukem. 

e) dřepy (počet ll minutu) 

Z mírně rozkročného stoje na šířku ramen (chodidla na podložce) se provádí 

dřepy po dobu 1 minuty. 

t) zvedání a přemísťování trupu 

U MR žáků hodnotíme zdařilý pokus +, nezdařilý pokus -. 

g. přeskoky do stran (SIDE-STEP TEST) 

Pomůcky: neklouzavý povrch, stopky, délka čáry kolem 80 cm. 

Popis: Testovaný se postaví na střední linii, ta prochází mezi chodidly. Během 

jedné minuty se snaží provést maximální počet skoků do stran. Jako jeden 

cyklus se počítá skok doprava, zpět do středu, skok doleva a opět zpět. 

h. vis na žebřinách -výdrž v sekundách 

Pomůcky: žebřiny, stopky. 

i. skok daleký z místa odrazem snožmo (u MR měřený v cm) 

Pomůcky: neklouzavý povrch, křída nebo páska, metr. 

Popis: Testovaný stojí v čelném postavení, špičkami nohou těsně u odrazové 

čáry. S podřepem a za současného švihnutí pažemi se snožmo odrazí a snaží se 

doskočit co nejdále. Dopadne na chodidla a zůstane stát. Má 3 pokusy, které 

zprůměrňujeme. 
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E. OHEBNOST, KLOUBNÍ POHYBLIVOST A ROZSAH POHYBU (Tab. 6) 

POPIS A HODNOCENÍ CVIKŮ: viz. podkapitola 4.1 TESTOV ÁNÍ TĚLESNÉ 

ZDATNOSTI - E. OHEBNOST, KL. POHYBLIVOST A ROZSAH POHYBU 

U MR žáků hodnotíme správné provedení testovaného cviku+, špatné -. 

F. RYCHLOST POHYBU (modifikace pro MR), (Tab. 7) 

Tímto testem sledujeme, zda u MR žáků za sledované období došlo ke zrychlení. 

a) běh na 10 m, start z lehu na zádech I v sekundách 

Pomůcky: vyznačená cílová linie 10m od stěny, stopky. 

Popis: Cvičící leží na zádech, ruce v týl. Na startovní povel se zvedá, obrací 

a co nejrychleji se snaží proběhnout desetimetrovou vzdálenost. 

b) běh na 20 m s pevným startem z polovysokého startu I v sekundách 

Pomůcky: vyznačená 20 m dráha, stopky. 

Popis: Startuje se z polovysokého startu. Čas měříme v sekundách. 

c) člunkový běh S x S mI v sekundách 

Pomůcky: neklouzavý povrch, vyznačené úseky čárou nebo páskou, stopky. 

Popis: Testovaný se postaví na startovní čáru a na znamení probíhá 

opakovaně co nejrychleji vyznačené úseky (obě nohy musí došlápnout za 

vymezující čáry). Někteří MR potřebují dopomoc (běh s trenérem). 

d) suchý slalom o 6 metách I sekundách 

Pomůcky: 6 kuželů, startovní čára, stopky. 

Popis: Od startovní čáry jsou kužely rozestavěny za sebou ve 2 metrových 

rozestupech. Běžec obíhá každý kužel při běhu tam i zpět. Nesmí žádnou 

porazit. Počítá se lepší ze dvou pokusů. 

G. ROVNOV ÁHA (Tab. 8) 

POPISY A HODNOCENÍTESTOVANÉROVNOVAHY: viz podkapitola 

4.1 TESTOVÁNÍTĚLESNÉZDATNOSTI - G. ROVNOVAHA 

L KOORDINACE- OBRATNOST (modifikace pro MR), (Tab. 9) 

a) balancování míčem na hlavě I v sekundách 

Pomůcky: míč na basketbal. 

Popis: Cvičící stojí v mírném stoji rozkročném, na temeni hlavy si přidržuje 

míč. Čas se počítá od chvíle, kdy ho pustí. Má 3 pokusy a ty se zprůměrňují. 
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b) BURPEE-TEST (stoj- dřep -vzpor ležmo- dřep)- 5 cyklů /v sekundách 

Pomůcky: rovná dostatečně velká plocha, stopky. 

Popis: Cvičící má co nejrychleji 5krát absolvovat cvičební cyklus skládající 

se ze čtyř poloh: vzpřímený postoj - vzpor dřepmo - vzpor ležmo - opět 

vzpor dřepmo. Před testováním předvedeme, některým žákům předcvičujeme. 

c) skok daleký vzad I pro MR v cm 

Cvičící má z podřepu mírně rozkročného a patami u čáry doskočit odrazem 

snožmo vzad co nejdále. Dopadá snožmo. Měří se vzdálenost špičky nohy 

bližší k odrazové čáře. Provádí se 3 pokusy a výsledek zprůměrňujeme. 

d) hod na cíl tenisovým míčkem 

Testovaný má jedním pokusem srazit pyramidu z pěti plechovek vzdálenou 

dva metry. Každý má tři hody. Počítáme nejúspěšnější hod (počet sražených 

plechovek). 

e) asynchronní a asymetrické pohyby pažemi 

Výchozí poloha- stoj spojný s připažením- provádíme následující sled: 

- předpažit pravou (levá je v připažení), 

- upažit pravou a předpažit levou, 

- připažit pravou a upažit levou, 

- předpažit pravou a připažit levou. 

Test provádí každý samostatně po předchozím předvedení. 

t) přechod skokem z kleku do podřepu 

Testovaný má vyskočit z kleku (chodidla napjatá) do podřepu pomocí švihu 

pažemi, aniž ztratí rovnováhu. 

g) přeskoky snožmo stranou přes složené švihadlo umístěné na zemi 

Pomůcky: švihadlo, šňůra nebo barevná čára. 

Popis: testovaný odrazem snožmo přeskakuje švihadlo stranou a dopadá na 

obě nohy do stabilního postoje. Během přeskakování se nesmí švihadla 

dotknout nebo ztratit rovnováhu při doskoku. Přeskakuje se stále vpřed. 

TESTY e), j), g) jsou vyhodnoceny dle posuzovací škály v podkapitole 4.1. 
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4. VÝSLEDKOVÁ ČÁST A DISKUSE 

Během tříměsíčm'ho období jsem se pravidelně účastnila sportovní přípravy 

MR žáků se středně těžkým postižením. Průběžně jsem hodnotila výsledky 

motorických testů, škálovala výsledky testů do tabulek, prováděla nepřetržité 

pozorování svěřených žáků a používala přitom didaktické metody, zásady a styly. 

Výsledky testování a hodnocení tělesné zdatnosti a vybraných atletických 

disciplín jsou zaznamenány třikrát v průběhu naší sportovní přípravy. A to na počátku 

tréninkového období - 4. 7. 2005, další kontrolní testování proběhlo po měsíčním 

intenzivním tréninku - 1. 8. 2005 a závěrečné měření a testování bylo provedeno 

s odstupem dalších dvou měsíců -tj. 30. 9. 2005. 

Na základě otestování a vyhodnocení tělesné zdatnosti jsem sestavila 

modifikovaný čtrnáctidenní tréninkový program zaměřený na nácvik přizpůsobených 

atletických disciplín: hodu míčem do dálky z místa a skoku do dálky z místa. 

Tento tréninkový program sestavený dle schopností a dovedností jedinců se středně 

těžkou mentální retardací byl z mého pohledu úspěšný , neboť došlo u některých 

z nich k většímu, u jiných jedinců k menšímu rozvoji některých pohybových 

schopností (vytrvalosti, svalové síly, rychlosti pohybu, koordinace). V každém 

případě úspěšnost tréninkového programu se odrážela i na projevech cvičenců -

radost, chuť do dalšího cvičení. 

Tab. 1: Program tréninků- časový plán 

VIII den 4. 6. 8. ll. 13. 15. 18~ 20. 22. 25. 27. 29. 
dopol. T M M M M M M M M , M M M 
od pol. T M SK M SK M SK M SK M SK M 
VIWden _1.. 3. s. 8. 10. 12. 1'5 •. 17~ ' 19~ 22. -2~ ·26. 29. 31. 
dopol. T M M M M M M M M M M M M M 
od pol. T M SK M SK M I SK M SK M SK M SK M 

I IX/ den 2. s. 7. 9. Jl2. 114. Jt6~ B~ 2.0. ~. 26. 28. "30/i_ 
dopol. M M M M M M M M M M M M T 
odpol. SK M SK M SK M SK M SK M SK M T 

T - testování 

M - tréninková cvičení zaměřená na nácvik hodu míčem 

SK - tréninková cvičení zaměřená na nácvik skoku z místa 
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4.1 TESTOV ÁNÍ TĚLESNÉ ZDATNOSTI 

A. STAVBA A SLOŽENÍ TĚLA 

- výška těla (cm) 

- váha (hmotnost) těla (kg) 

- index tělesné hmotnosti -body mass index (BMI) 

Tab. 2: Stavba a složení těla 

žák Dl Dl CHI CHl 

VYSKA(cm) 150 145 165 170 

VAHA (kg) 64 45 78 73 

BMI 28,4 21,4 28,7 25,3 

POSOUZENI průměrná mírná 

HMOTNOSTI nadváha váha nadváha nadváha 

PRŮMĚRNÁ VÁHA: muži 20 - 25 ženy 19 - 24 

NADV ÁHA: muži 25 - 30 ženy 24 - 29 

B. SPRÁVNÉ DRŽENÍ TĚLA 

a) testy zdravých zad (zády ke stěně) 

b) pravý úhel dolních končetin- obr. la., lb., lc., Id. 

I 

Obr. 1 a., 1 b.: Prohýbání v bedrech při zvedání DK- zkrácené bedemí svaly 

la. lb. 
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Id. 

Obr. 1 c., 1 d: Zvedaná DK se ohýbá v koleni -zkrácené svaly zadní strany stehna 

c) Elisin test (schopnost dotknout se patami hýždě) 

d) otáčení kolen 

e) záklon do napnutých paží 

Tab. 3: Testování správného držení těla 

žák Dl D2 CHl CH2 

den 4.7. ,l.K 30.9. 4.7. 1.8. 30.9. 4.7. 1.8. 30.9. 4.7. 1.8. 30.9 

a) - - - - - - - - - - - -

b) - - - - - + - - - - - I + 

c) - - - - + + - - - - + + 

d) - - + + + + - - + - + + 

e) - - + + + + - + + + + 
I 

+ 

Hodnocení: modifikováno pro MR 5krát + VYNIKAJICI - 5 zvládnutých cviků 
4krát + VELMI DOBRÝ - 4 zvládnuté cviky 
3krát + DOBRÝ - 3 zvládnuté cviky 
2krát + DOST A ČUJÍCÍ - 2 zvládnuté cviky 
1krát + SLABÝ - 1 zvládnutý cvik 

VÝSLEDKY A HODNOCENÍ TESTOV ÁNÍ SPRÁ VNÉHO DRŽENÍ TĚLA: 

Test a) svědčí o zvětšené lordóze u všech jedinců- zkrácené jsou bederní flexory a 

flexory hýždí. Test b) u Dl a D2 (obr. la., lb.) svědčí o zkrácených bederních 

svalech, jedinci se prohýbají v bedrech při zvednutí DK; u CHl a CH2 (obr. lc., ld.) 

jde o zkrácení svalů zadní strany stehna projevující se ohnutím DK v koleni při 

zvedání DK. U testu c) se projevilo zkrácení čtyřhlavého svalu (natahovače kolena) 

více u Dl a CHL Testem d) jsme odhalili dostačující až dobrou pohyblivost 

v bederní části páteře u všech jedinců, která se po dvouměsíčním cvičení u všech 

jedinců nepatmě zlepšila. Celkově bylo držení těla u všech pozorovaných a 

testovaných jedinců ke konci tréninkového období lepší, než na jeho počátku. 

-"tO-
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C. VYTRVALOST 

- klidová srdeční frekvence (KSF) 11min. 

- skoky přes švihadlo (SpŠ) snožmo (časový interval 1 minuta) 

- Cooperův test (CT)- dvouminutová chůze (m) 

Tab. 4: Testování vytrvalosti 

žák Dl Dl CHl CH2 

den 1.8. 30.9. 1.8. 30.9. 1.8. 30.9. 1.8.1, 30.9. 

4.7. 4.7. 4.7. 4.7. 
I I 

KSF(lrnin.) 78 80 80 70 69 71 76 76 78 60 62 68 

SpS 22 24 25 29 32 35 26 27 27 44 46 53 

CT (m) 180 190 195 220 240 250 210 215 215 420 460 490 

VÝSLEDKY A HODNOCENÍ TESTOV ÁNÍ VYTRVALOSTI: 

Ve vytrvalostních schopnostech se projevilo zlepšení u dívky Dl i D2, nejvýrazněji u 

chlapce CH2. Chlapec CHI nezaznamenal zlepšení, ale ani se nezhoršil - častá 

nemocnost v období měsíce srpna, nemohl se účastnit všech tréninků, což se projevilo 

i na jeho výkonech. 

D. SVALOVÁ SÍLA 

a) kliky (počet) I 1 min. 

Obr. 2: Kliky- špatné opření dlaní a vysazování pánve, slabá síla extenzorů pánve 

b) leh-sed (počet) I 1 min. 
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c) hod míčem (medicinbal-2kg) obouruč I (m) 

Obr. 3: Hod míčem- děti provádějí nápřah spojený se záklonem trupu (modifikace vsedě) 

d) hod míčem (350 g) jednoruč na vzdálenost I (m) 

e) dřepy (počet) I 1 min 

t) zvedání a přemísťování trupu 

Obr. 4: Zvedání a přemísťování trupu (modifikace- spojené ruce a menší míč) 

g) přeskoky do stran- SIDE-STEP TEST (počet) I 1 min. 

h) vis na žebřinách- výdrž I (sec.) 

i) skok daleký z místa I (cm) 

Obr. 5: Skok daleký z místa odrazem snožmo 

- je vidět švihová práce paží 
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Tab. 5: Testování svalové síly 

žák Dl D2 CHl CHl 

den 4.7. 1.8. 30.9. 4.7. 1.8. 30.9. 4.7. 1.8. 30.9. 4.7. 1.8. 30.9. 

a) (počet) 5 6 7 10 10 12 7 8 9 12 13 15 

b)(počet) 6 8 9 16 17 19 8 9 9 22 24 26 

e) (m) 1,1 1,3 1,4 1,5 1,6 2,1 1,7 2,1 2,2 2,5 2,5 2,9 

d) (m) 3,4 3,8 4,0 3,3 3,6 4,5 4,5 5,8 6,0 4,2 5,5 7,7 

e)(počet) 10 14 17 ll 15 17 16 16 17 30 35 38 

f) NE NE NE NE NE NE NE NE NE ANO ANO ANO 

g) (počet) 4 5 5 5 5 6 5 5 5 20 22 28 

h) (sec.) 5 8 8 8 9 9 5 7 8 15 21 23 

i) (cm) 80 90 100 100 120 170 160 170 170 170 190 22.0 

VÝSLEDKY A HODNOCENÍ TESTOV ÁNÍ SVALOVÉ SÍLY: 

a) Vytrvalostní silové schopnosti se projevily velmi slabou sílou extensorů 

zejména u dívky Dl a chlapce CHL 

b) Dynamická síla bederních, kyčelních a břišních svalů je opět nejslabější 

u dívky Dl a chlapce CHl, nicméně během tří měsíců se nepatrně 

zlepšila. Nejlépe uspěl chlapec CH2. 

c) + d) Dynamická síla pažních svalů pletence ramenního byla prověřena 

hodem míče jednoruč a medicinbalem obouruč. Větší problémy dělal 

testovaným těžší míč (medicinbal) u kterého docházelo 

k nadměrnému záklonu při odhodu. V obou případech bylo zjištěno, že 

síla pažních svalů je vyšší u obou chlapců než u děvčat. U všech 

však během tréninkového období došlo ke zlepšení svalové síly rukou. 

e) Test vypovídající o síle extenzorů kolenm'ho kloubu (dřepy), porovnává 

výkonnost a připravenost k celé řadě rekreačních sportů, které vyžadují sílu 

nohou (lyžování, fotbal). Zde se dostal do průměrných hodnot pouze chlapec 

CH2, u kterého bylo patrné i největší zlepšení. Výkony dívek Dl a D2 jsou 

slabé a slabá síla extensorů kolenm'ho kloubu se projevila též u chlapce CHl. 

U všech došlo jen k mírnému zlepšení. 
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t) O velmi slabé síle a vytrvalosti zádového svalstva vypovídá výkon obou 

děvčat i chlapce CHl. Nejlépe obstál chlapec CH2, který zvládl toto testování 

i se zátěží 0,5kg činky (bez měření), přesto nedokázal tento cvik zvládnout 

s nataženými HK. 

g) Rychlostní silová vytrvalost dolních končetin se zdála být velice obtížná pro 

obě děvčata a chlapce CHl, kterým dělala problémy neobratnost a špatná 

koordinace pohybu. Zlepšení silové vytrvalosti dolních končetin bylo patrné 

pouze u chlapce CH2 a to výrazněji teprve po tříměsíčním tréninku. 

h) Statická vytrvalost břišních svalů a ohybačů kyčelního kloubu testovaná 

visem na žebřinách je u obou dívek a prvního chlapce CHl velmi slabá oproti 

zdravým jedincům. Do pásma podprůměru (u zdravých) se svými výkony 

dostal pouze chlapec CH2, který prokázal viditelné zlepšení po 3-měsíčním 

intenzivním cvičení. 

i) Výbušná síla nohou a určitá obratnostní úroveň se u všech MR jedinců 

zlepšovala v průběhu celého tréninkového období, výrazněji však po delším 

časovém úseku. 

E. OHEBNOST A KLOUBNÍ POHYBLIVOST, ROZSAH POHYBU 

a) dotknout se bradou kosti prsní při předklonu hlavy vleže 

b) pravou ruku za hlavu dlaní na záda a levou spodem za záda hr'betem 

ruky, snažíme se dotknout konečky prstů obou rukou 

Obr. 6: Vidíme malou kloubní pohyblivost v ramenních kloubech 

c) spojit ruce dlaněmi k sobě a zvedáním loktů dosáhnout vodorovné polohy 

obou předloktí 
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d) v lehu na zádech přednožit tak, aby napjaté nohy svíraly s trupem pravý úhel 

Obr. 7: Sledujeme zkrácení svalů na zadní straně stehen (ohybačů kolen) 

e) v kleku se dotknout při úklonu stranou pěstí země (ženy dlaní) 

t) provést dřep na plných chodidlech a předpažit 

g) dostat hýždě pod myšlenou spojnici pat při pokusu o posazení se mezi paty, 

výchozí polohou je klek rozkročný 

h) v kleku provést sed na paty a při napjatých špičkách přitlačit nárty k zemi 

i) vsedě s nataženýma nohama opřít chodidla o lavičku, snažit se dosáhnout co 

nejdále za špičky nohou a udržet se v této poloze po dobu 2 sekund 

Obr. 8: Snížená ohebnost páteře a výrazné zkrácení zadních svalů stehen (prostřední obr.) 

j) předklon ve stoji 

Obr. 9: Snížená ohebnost páteře a zkrácení zadních svalů stehen- zaklánění a krčení kolen 
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Tab. 6: Testování ohebnosti a kloubní pohyblivosti, rozsahu pohybu 

Dl Dl CHl CHl 

den 4.7. 1.8. 30.9 4.7. l.S. 30.9. 4.7. 1.8. 30.9. 4.7. 1.8. 30.9. 
I 

a) + + + + + + + + + + + + 

b) - - - - - - - - - - - -

c) + + + + + + + + + + + + 

d) - - - - - - - - - - - -

e) - - + - + + - - - + + + 

t) - - - - - - - - - - - -

g) - - - + + + - - - - - -

h) + + + + + + + + + + + + 

i) - - - - - + - - + + + + 

j) - - - + + + - - - + + + 

+ zvládnutí cviku - nezvládnutí cviku 

VÝSLEDKY A HODNOCENÍ TESTOV ÁNÍ OHEBNOSTI, KLOUBNÍ 

POHYBLIVOSTI A ROZSAHU POHYBU: 

Ze zaznamenaných testovaných hodnot můžeme vyčíst, že kloubní ohebnost, 

pohyblivost a rozsah pohybu jsou dány anatomickými předpoklady kloubních spojení 

i jejich postavením při vzpřímeném postoji člověka a u jedinců se středně těžkou 

mentální retardaci je výrazně omezený. Během našeho tréninkového období nedošlo 

k žádným výrazným změnám v této oblasti. 

F. RYCHLOST POHYBU 

a) běh na 10m, start z lehu na zádech (v sekundách) 

b) běh na 20m s pevným startem ze stoje (v sekundách) 

c) člunkový běh 5 x 5 m (v sekundách) 

d) suchý slalom o 6 metách (v sekundách) 
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Tab. 7: Testování rychlosti pohybu 

žák Dl Dl CHl cm 

den 4.7. 1.8. 30.9. 4.7. 1.8. 30.9. 4.7. 1.8. 30.9. 4.7. 1.8. 30.9. 

a) 7,5 7,2 7,1 6,0 5,4 5,1 6,5 6,3 6,2 4,6 4,2 3,8 

b) 9,5 9,0 8,8 8,4 8,2 7,8 9,9 9,0 8,9 5,5 5,4 4,5 I 

I c) 15 14,8 14,7 14,6 14,4 14,0 15,6 15,2 14,9 11,5 11,0 10,8 

d) 19,8 19,0 18,9 9,2 9,0 8,5 10,4 10,0 9,9 6,4 6,0 5,6 

VÝSLEDKY A HODNOCENÍ TESTOV ÁNÍ RYCHLOSTI POHYBU: 

Pro testování rychlosti jsem zvolila metodu opakování - střídání druhu podnětu 

v různých situacích - starty z různých poloh pro snadnější rozvoj reakční rychlostí. 

Pro tento typ testování bylo velice důležité úvodní rozcvičení jedinců a 

několikaminutové intervaly odpočinku. Vidíme, že i když je rozvoj rychlostních 

schopností záležitostí dlouhodobou, i tříměsíčním tréninkem jsme dokázali u jedinců 

se středně těžkou mentální retardací rychlost zvýšit. Nejmenšího rozvoje rychlosti 

dosáhla dívka Dl, která pro svou špatnou orientaci v prostoru běžela v doprovodu (ve 

dvojici s trenérem). Pro každého byla velice důležitá motivace a povzbuzování. 

G. ROVNOV ÁHA 

Testování rovnováhy bylo provedeno podle Romberga. Rovnováha se zjišťuje 

ve čtyřech polohách, postupně se v každé následující zmenšuje plocha opory. Ve 

všech polohách jsou paže v předpažení ruce otevřené dlaněmi nahoru a oči 

zavřené. Testovaný je bosý. Doba výdrže je modifikována na MR- 5 sekund. 

Polohy: 

a) stoj spojný, 

b) stoj měrný (chodidla za sebou), 

c) stoj na jedné noze a pata volné nohy je opřena o koleno nohy stojné, 

d) váha předklonmo a paže v upažení. 
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Tab.8: Testování rovnováhy 

žák Dl Dl CHI CHl 

den 4.7. 1.8. 30.9. 4.7. 1.8. 30.9. 4.7. 1.8. 30.9. 4.7. 1.8. 30.9. 

a) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 

b) 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 J 
c) 4 4 4 3 4 3 4 4 4 2 2 2 I 

I 
I 

d) 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 2 2 I 
Hodnocení: 1 - kvalitní výkon (bez výkyvů a chvění končetm a těla) 

2 - uspokojivý výkon (dochází k mírnému chvění) 

3 - dobrý výkon (dochází k výraznému chvění) 

4 - nedostatečný výkon (rovnováha se naruší) 

VÝSLEDKY A HODNOCENÍ TESTOV ÁNÍ ROVNOV ÁHY: 

Výsledky testování rovnováhy jsem seřadila na základě přímého pozorování do 

škálovací tabulky. Z tabulky vyplývá, že schopnost udržet rovnováhu představuje 

v oblasti motoriky u MR mnohé obtíže, které zřejmě vyplývají z vícerozměrné 

dovednosti. Tuto motorickou schopnost se nám během tréninkového období 

nepodařilo ovlivnit ani u jednoho mentálně retardovaného jedince. 

L KOORDINACE- OBRATNOST 

a) balancování míčem na hlavě (3 pokusy /sec.) 

b) Burpee-test = stoj - dřep -vzpor ležmo - dřep 

(pro MR upraveno - 5 cyklů I sec.) 

c) skok daleký vzad (zprůměrňovány 3 pokusy) 

(vzdálenost špičky nohy bližší k odrazové čáře v cm) 

d) hod na cíl tenisovým míčem 

(sražení pyramidy z pěti plechovek vzdálené 2m) 

Obr. 10: Hod na cH tenisovým míčem v různém prostředí (zpestření hodiny) 
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e) asynchronní a asymetrické pohyby pažemi 

t) přechod skokem z kleku do podřepu 

g) přeskoky snožmo stranou přes švihadlo umístěné na zemi 

(hodnotí se dopad na obě nohy a stabilní postoj) 

Obr. 11: Obrázky pro srovnání koordinační úrovně u D2, CH2 s úrovní u CHl 

Tab. 9: Testování koordinace- obratnosti 

žák Dl Dl CHl CHl 

den 4.7. 1.8. 30.9. 4.7. I. S. 30.9. 4.7. I.S. 30.9. 4.7. I. S. 30.9. 

a) (sec.) o 2 3 2 4 5 2 5 4 5 8 12 

b) (sec.) 58 56 53 38 33 29 58 54 52 25 24 19 

c) (cm) 10 ll 12 12 14 15 15 15 16 15 15 18 

d)(počet) X X 1 X 1 2 1 2 2 3 3 5 

e) 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 

t) 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 

g) 5 5 4 3 3 2 5 5 4 2 2 2 

Hodnocení cviku e), f), g)- hodnocení testů modifikováno na MR žáky: 
1 - výkonný zcela samostatně provedený cvik 
2 dobrý výkon 
3 průměrný výkon 
4 podprůměrný výkon 

cvik provedený s předcházející ukázkou 
cvik provedený s drobnou dopomocí 
cvik provedený s pomocí trenéra 
neschopen provést daný cvik samostatně 5 slabý výkon 

VÝSLEDKY A HODNOCENÍ TESTOV ÁNÍ KOORDINACE- OBRATNOSTI: 

Pohybová koordinace je jednou z hlavních složek celého spektra pohybových 

schopností, testy podávají informace o pohybových schopnostech k rychlému a 

přesnému řízení i regulaci pohybu, tato složka je u MR velice pomalá- teste), t), g). 

Mentálně retardovaní jedinci nejsou schopni zvládnout složité pohyby (např. 

asynchronní a asymetrické pohyby), pomalu si osvojují a zdokonalují konkrétní 
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dovednosti, které pak neuplatňují v komplexnějším pohybovém úkolu bez předešlého 

upozornění a názorného předvedení. V odhadech vzdáleností jsou málo přesní, což 

dokazují při hodu na daný cíl (hlavně dívky Dl a D2). Rychlostně vytrvalostní 

schopnosti, obratnost a síla svalstva paží a nohou jsou nejnižší u dívky Dl- cvik d), 

e), t), g). Přímým pozorováním a dle škálovací tabulky je koordinačně nejvyspělejší 

chlapec CHl, i když se pohybuje ve stupnici průměru až podprůměru. Koordinační 

úroveň se během tří tréninkových měsíců rozhodně nehoršila, u některých - zvláště u 

chlapců došlo k mírnému zlepšení. 
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4.2 TESTOV ÁNÍ PŘIZPŮSOBENÝCH ATLETICKÝCH DISCIPLÍN 

Byly testovány tyto přizpůsobené atletické disciplíny: 

A. HOD MÍČEM DO DÁLKY Z MÍSTA -měřeno v metrech 

1. ze stoje 

a) kriketovým míčkem (150 g) 

b) plným míčem (průměr 55 cm, 550 g) 

c) medicinbalem (2 kg) 

2. ze sedu na zemi 

a) kriketovým míčkem (150 g) 

b) plným míčem (průměr 55 cm, 550 g) 

c) medicinbalem (2 kg) 

3. ze sedu na židli 

a) kriketovým míčkem (150 g) 

b) plným míčem (průměr 55 cm, 550 g) 

c) medicinbalem (2 kg) 

B. SKOK DO DÁLKY Z MÍSTA- měřeno v metrech 

Testovaný stojí v základním postavení (nohy jsou od sebe na šířku pánve) 

špičkami nohou těsně u odrazové čáry. S podřepem a za současného švihnutí 

pažemi se snožmo odrazí a snaží se doskočit co nejdále. Dopadne na chodidla 

a zůstane stát. Určuje se poslední dotyk paty nohy, která je blíže k noze odrazové. 

Pro lepší přehlednost a porovnání výsledků byly naměřené hodnoty zjištěny 

aritmetickým průměrem (každý MR žák měl vždy 3 pokusy) a seřazeny do přehledné 

tabulky. Z průběhu nácviku přizpůsobených atletických disciplín- z hodu míčem do 

dálky z místa a skoku do dálky z místa- je pořízen videozáznam, který přikládám 

k diplomové práci. Na videozáznamu je také ukázka hodu dětským oštěpem a 

vortexem, které znamenaly pro MR žáky velké zpestření našeho tréninkového úsilí. 

Tyto pomůcky byly zapůjčeny v průběhu našeho nácviku přímo z katedry atletiky. 
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Tab. 10: Testování vybraných atletických disciplín (měřeno v metrech) 

ATL. DISC. HOD MÍČEM SKOK 

POLOHA STOJ SEDNAZEMI SEDNAŽIDLI z 
MÍSTA 

DRilli 

MÍČE a) b) c) a) b) c) a) b) c) 

Dl 4.7. 5,5 3,0 3,1 4,5 2,0 1,8 4,8 3,2 1,5 0,8 

1.8. 6,0 3,5 3,3 4,0 2,5 2,0 5,0 3,3 1,7 0,9 

30.9. 6,3 3,8 3,4 6,5 3,0 2,1 5,3 3,3 2,0 1,0 

Dl 4.7 5,8 3,5 2,5 6,2 3,0 2,0 4,7 3,0 2,5 1,0 

1.8 7,4 3,6 2,6 6,5 3,2 2,1 4,9 3,3 3,4 1,2 

30.9 8,2 4,2 3,1 7,0 3,4 2,5 5,2 3,5 3,8 1,7 

CHl 4.7. 4,5 5,5 3,7 4,8 4,5 3,4 5,2 5,2 4,0 1,6 

1.8. 5,2 6,3 4,1 4,9 4,8 3,6 5,6 5,5 4,5 1,7 

30.9. 5,8 6,5 5,8 5,1 5,1 4,0 6,0 6,0 4,8 1,7 

CHl 4.7. 10,2 9,5 4,5 10,0 6,0 4,0 8,9 6,2 4,5 1,7 

1.8. 10,8 9,7 5,5 10,2 6,2 4,2 9,5 6,5 4,8 1,9 

30.9. 11,5 10,2 6,9 10,6 6,7 4,5 9,9 6,9 5,6 2,8 

VÝSLEDKY A HODNOCENÍ VYBRANÝCH ATLETICKÝCH DISCIPLÍN: 

A. HODMEEMDODÁLKYZM~~ 

Míčové hry všeobecně patří k velmi oblíbeným u MR jedinců, což se také odráželo 

v chuti do tréninkového cvičení a na srovnávacích výsledcích za období nácviku 

hodu, ve kterém došlo ke zlepšení u všech MR žáků. Pro celkovou pestrost 

cvičebních bloků jsem zařazovala záměrně cvičení s různými míči - kriketovým 

míčkem, plným míčem a medicinbalem, co do velikostí i barvy. Velkou oblibu si 

získaly hody míčem do dálky z místa - ze sedu na zemi a ze sedu na židli, zřejmě pro 

pohodlnost a rychlejší únavu, které jsou typickými vlastnostmi MR jedinců. Hody 

míčem do dálky s rozběhem žáci se středně těžkou MR nezvládají pro špatný rytmus 

běhu, nepřiměřenost délky kroků a pro špatný odhad vzdálenosti rozběhu. 

Nejčastějších chyb se MR žáci dopouštěli v labilním odhodovém postoji, hodem 

pokrčenou paží a příliš nízkou dráhou letu náčiní, uspěchaností dílčích pohybů, 

nesoustředěností 

-60-



a rychlou únavou. Mezi jednotlivými bloky nácviku hodu míčem do dálky byly 

zařazovány častější pauzy a odhody byly realizovány po jednotlivcích i po skupině 

všech čtyř žáků - žáci měli srovnání mezi sebou a větší motivaci odhodit míč co 

nejdál. Zde se však negativně projevovala přílišná uspěchanost a nesoustředěnost na 

daný pohyb. 

B. SKOK DO DÁLKY Z MÍSTA 

Podle výsledků měření můžeme konstatovat, že kromě chlapce CHl došlo 

intenzivním tréninkem ke zlepšení všech žáků, nejvýrazněji však u CH2. Projevil se 

zde nevyrovnaný rozvoj organismu z hlediska pohybových schopností, slabá svalová 

síla a nízká rychlost, špatná koordinace - synchronní pohyby paží při odrazu a 

nedostatečná rovnováha, projevující se hlavně při doskoku na dolní končetiny. 

Žákům dělal problém i odhad vzdálenosti, avšak motivací (odměnou) a neustálým 

povzbuzováním a chválou, jsme docílili mírného zlepšení. Velkou úlohu v této 

atletické disciplíně u MR sehrála psychická pohoda. Chlapec CHl byl v období 

měsíce srpna často nemocný a nezúčastňoval se pravidelně všech tréninků, proto 

zřejmě nedosáhl v této disciplíně žádného výrazného zlepšení. 
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4.3 14-DENNÍ MODIFIKOV ANÝ TRÉNINKOVÝ PROGRAM PRO ŽÁKY 

SE STŘEDNĚ TĚŽKOU MENTÁLNÍ REDARDACÍ 

Na základě vstupního testování a hodnocení tělesné zdatnosti jsem sestavila u 

jedinců se středně těžkou MR modifikovaný 14-denní tréninkový program zaměřený 

na nácvik přizpůsobených atletických disciplín - hodu míčem do dálky z místa a 

skoku dalekého z místa. Trénink byl vzhledem ke schopnosti krátkého soustředění a 

rychlé únavy jedinců s MR upraven na zhruba 20-minutové bloky dopolední a 

odpolední aplikované 3krát týdně (pondělí, středa, pátek) po dobu 3 měsíců - Tab. 1: 

Program tréninků - časový plán. Z jednotlivých částí tréninkového programu je 

pořízen videozáznam. 

PONDĚLÍ -1. týden 

DOPOLEDNE: 

ÚVODNÍ ČÁST- rozcvičení a zahřátí 

1. Stoj rozkročný, ruce v bok- kroužíme trupem 

vlevo a vpmvo (bez kroužení pánve a boků). 

Opakujeme 5krát na obě strany. 

2. Stoj rozkročný, ruce upažit a kroužíme- zápěstím 

-předloktím 

-celou paží 

Každou variantu opakujeme 5krát na každou stranu. 

3. Stoj mírně rozkročný, provádíme dřepy. 

Cvičíme do únary. 

o 

® 

HLA VNÍ ČÁST- nácvik hodu obouruč plným míčem a medicinbalem (2 kg) 

Každý z žáků má tři pokusy, nejprve plným míčem, potom medicinbalem. Žáci 

odhazují míč z místa obouruč vrchním obloukem. Vzdálenost od startovní čáry je 

značena různě barevnými značkami (MR děti mají rádi pestrost barev) a zároveň je 

povzbuzováním a sladkou odměnou motivujeme k co nejdelšímu hodu. 

Zdůrazňujeme nápřah nataženou paží a zátah trupem a dbáme při odhodu na 

předem domluvený povel- např.: "Tři, dva, jedna, ted'". 
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ZÁ VĚREČNÁ ČÁST- uvolňování 

Na závěr tréninkového bloku zařadíme zábavnou .·,.~·!• 
•. I .• 

• ,~' i '\ .• 
hru, které se mohou zúčastnit všechny 

děti - odbijení nafukovacího míče. 

•,-'- ~ -, . o:<· -- :- -:l o 
• - I . '· • 

Děti se postaví do kruhu a odbíjejí míč mezi 

sebou navzájem, počítáme počet úspěšných 

přihrávek. 

Délka hry je přibližně 5 minut. 

ODPOLEDNE: 

ÚVODNÍ ČÁST- rozcvičení a zahřátí 

1. Úzký stoj rozkročný, vzpažit-

střídavě "se protahovat" vzhůru 

za levou a pravou rukou. 

Opakujeme na každou stranu 5krát. 

2. Běh na místě. 

3krát 1 minutu. 

3. Leh na zádech, přednožit po krčmo, upažit, 

míč mezi koleny. Pokládat kolena 

střídavě vlevo a vpravo. 

Cvik opakujeme 3krát na každou stranu. 

HLA VNÍ ČÁST - průprava pro skok do dálky z místa 

• '-, i ,." • . - - . ..... ~-~· 

o 

Nacvičujeme s dětmi skoky snožmo dopředu, dozadu, napravo i nalevo. Nejprve 

skupinově, potom i jednotlivě. Skoky mohou být i krátké, dbáme však na doskok 

oběma chodidly a udržení rovnováhy při doskoku na podložku. Hrajeme si na 

žabáky, děti neustále povzbuzujeme, chválíme a odměňujeme. 

ZÁ VĚREČNÁ ČÁST - relaxace 

Na závěr celého dne využijeme vyučovací metodu samostatného rozhodování žáků 

a necháme dětem vybrat jejich oblíbenou hudbu (v našem případě šlo o skladbu 

skupiny Divokej Bill) při které relaxujeme po dobu 5 minut se zavřenýma očima a 

žáci se soustředí na uvolňování vlastního těla- uvolňují dolní i horní končetiny, hlavu, 

trup. Zhluboka dýchají. 
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STŘEDA -1. týden 

DODPOLEDNE: 

ÚVODNÍ ČÁST- rozcvičení a zahřátí 

Tentokrát formou hry: 

jeden hráč sedí na židli, ostatní stojí kolem 

něj a čekají na nahrávku, kdo nechytí přihraný 

míč, jde si sednout doprostřed na židli. Hrajeme 

plným míčem menšího rozměru. 

Hra trvá přibližně 5 minut. 

{\_ .... 
'---ft.• • •• • • ....... e_r-'\ 

: ~----·~ . . 
• • . , . . ,- . o···· 

HLA VNÍ ČÁST - nácvik hodu kriketovým míčkem z čelného postavení ze 

standardního odhodového postoje 

Důraz klademe na zadní nohu, která je pokrčená, chodidlo je ve směru hodu 

s patou od země, levé chodidlo je pevně opřeno o zem, levé koleno je jen mírně 

pokrčené. Odhodový postoj by měl být pevný. Děti hází různě barevnými míčky, 

nejprve všichni najednou, potom jednotlivě. Střídají se a jsou odměňovány sladkou 

odměnou a hlasitě povzbuzovány. 

Nejlepší výkon každé série značíme barevným praporkem a děti tak povzbuzujeme 

k dalšímu a delšímu hodu. 

ZÁ VĚREČNÁ ČÁST- protahování 

1. Vis na žebřinách, zády k žebřinám. 

Opakujeme 3krát s maximální výdrží. 

2. Leh na zádech, ruce vzpažit, 

vytahujeme se za rukama i nohama 

co nejdále, dbáme na správné dýchání. 

Střídavě na každou stranu 3 krát 

3. Cvičení ve dvojicích, dvojice stojí proti 

sobě na vzdálenost paží, ruce na ramena 

spolucvičícího a pomalu hmitají dolů k zemi. 

Cvik opakujeme 5krát. 
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ODPOLEDNE: 

ÚVODNÍ ČÁST- rozcvičení a zahřátí 

Pro rozvoj síly zařadíme do úvodu hru "Soupeř za čáru" - dvojice si sedne zády 

k sobě (Dl a D2, CHl a CH2), mezi dvě čáry vzdálené 2 metry od sebe. Na povel se 

děti začnou zády přetlačovat. Mohou se opírat o zem nohama i rukama. Vítězí ten, kdo 

přetlačí soupeře za čáru. 

Hru opakujeme 3krát. 

HLA VNÍ ČÁST- nácvik držení (úchopu) náčiní- kriketového míčku 

Žákům vysvětlíme správný úchop náčiní - sevřít náčiní rukou tak, aby bylo 

uloženo v celé dlani a prsty obemykaly povrch náčiní. Pokyny: "Držte náčiní pevně, 

nikoli křečovitě. Uvědomte si pevnost úchopu." 

Zkoušíme uchopovat a odhazovat kamínky, šišku, míčky a kriketový míček. 

ZÁ VĚREČNÁ ČÁST - uvolnění a protažení 

1. Vzpor klečmo, hlava v prodloužení trupu 

- s výdechem stah hýždí, podsunutí pánve 

a postupné vyhrbování celé páteře, nádech, 

- s výdechem od hlavy postupně zpět obratel po obratli. 

Cvik opakujeme 5krát. 

2. Leh na pravém boku, pravá HK napnutá na podložce, 

levá HK opřená skrčmo před tělem o podložku 

- s výdechem protáhnout LDK do dálky, špička 

nohy přitažena k bérci. 

Vzhledem k obtížnosti opakujeme 2krát na každou stranu. 

PÁTEK-I. týden 

DOPOLEDENE: 

ÚVODNÍ ČÁST- rozcvičení a zahřátí 

Hrajeme hru "Běžecká setkání" - žáci běží po louce nebo stojí v kruhu. Trenér 

běží jako první nebo stojí uvnitř kruhu a udává způsoby běhu. Uplatňuje se zde umění 

ovládat tělo a zvládat pantomimické pohyby. 

Příklady povelů a námětů: - běž co nejtišeji nebo nejhlučněji, 

- při běhu buď co největší, nebo co nejmenší, 

- běž, jako bys létal nebo při běhu koulej pomyslný míč. 

-65-



Vybereme vždy jen jednu či dvě varianty pro zahřátí tak, aby se žáci protáhli. 

Hru hrajeme 5 až 1 O minut. 

HLA VNÍ ČÁST -hod z místa z čelného postavení kriketovým míčkem 

Nacvičujeme hod ze stoje rozkročného, odhodová paže ve vzpažení vzhůru- vzad, 

loket vpřed, mírně pokrčen. Žáci stojí v řadu v rozestupech 1 m, odhazují jen na povel 

trenéra jedním směrem: "Připravit- odhod- pro náčiní (pro míček)". 

Dbáme na chodidla, která jsou ve stoji rozkročném v šíři ramen, špičky mírně 

dovnitř. Posunujeme záloktí odhodové paže dál vzad na rovinu hlavy, při odhodu se 

díváme ve směru letu náčiní. 

U MR jedinců pro pestrost hodiny označíme vzdálenosti po metru barevnými 

praporky a střídáme různě barevné míčky, chválíme a povzbuzujeme. 

ZÁ VĚREČNÁ ČÁST- uvolnění 

Necháme děti skákat na trampolíně. Dbáme hlavně na bezpečnost a proto jim 

dopomáháme držením za jednu či obě ruce. 

Uvolňovací část trvá přibližně 5 minut. 

ODPOLEDNE: 

ÚVODNÍ ČÁST -rozcvičení a zahřátí 

Nakreslíme na zem společně s žáky skákacího panáka a necháme, aby si každý žák 

zaskákal a rozehřál se tak. MR žáci skáčou samostatně nebo ve dvojici s trenérem; 

mohou skákat na čas nebo jen pro zábavu, podle vytrvalosti každého jedince. Pro MR 

je důležitá barevnost 

skákacího panáka. 

Rozcvičení věnujeme 5 minut. 

HLA VNÍ ČÁST -trénink výbušné - odrazové síly 

při skoku do dálky 

Postavíme MR žákům aplikovanou překážkovou dráhu na krátkou vzdálenost. 

Sestavená je ze čtyřech nízkých překážek (opět barevných) a skáčeme: 

-snožmo, 

- po jedné dolní končetině 

Gednonož). 

"Cl 
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ZÁ VĚREČNÁ ČÁST- uvolnění a zklidnění 

Žákům pustíme příjemnou relaxační hudbu a proložíme ji několika protahovacími 

cviky se zapojením správného dýchání: 

1. Stoj rozkročný, nádech- ruce vzpažit, hluboký výdech dokončíme v dolní pozici. 

2. Sed na patách. Při tomto cviku se snažíme dosednout až na paty, nepředkláníme 

hlavu, ruce zůstávají na místě, pravidelně dýcháme. 

3. Leh na zádech, s výdechem přitahujeme pomalu koleno k trupu bez odlepení zad 

od podložky, druhá DK zůstává natažená, s nádechem povolíme. 

Závěrečná relaxace trvá 5 minut. 

f()~IJLí-2.týden 

DOPOLEDNE: 

ÚVODNÍ ČÁST -rozcvičení a protažení 

Metodou samostatného rozhodování necháme každého žáka, aby předvedl jeden 

ze svých oblíbených cviků, ostatní cvičí podle něj. Žáky pouze usměrňujeme a 

dohlížíme na správnou realizaci cviku. 

Rozcvičení trvá 5 minut. 

HLA VNÍ ČÁST- hod z místa z čelného postavení ze stoje předkročného 

U žáků s pravou odhodovou paží je levá noha vpředu, pravá noha je oporová, noha 

vzadu je pokrčená. Chodidlo je ve směru hodu a patou od země. 

MR žáci nezvládají odhod náčiní s kroky či s rozběhem, a proto nacvičujeme 

pouze správné postavení nohou při odhodu. 

Opět použijeme barevné označení vzdálenosti po jednom metru (barevné 

praporky) a různě barevné míčky. Házíme po dvojicích i jednotlivě. 

ZÁ VĚREČNÁ ČÁST- uvolňování 

Vytvoříme dvě družstva stejného počtu žáků (v našem případě Dl a CH2, D2 a 

CHl), rozestavíme 6 barevných kuželů a necháme děti probíhat slalom. Vyhrává 

.,.._ A~~tvo, které proběhne jako první. . .... -. _.... Hra trvá asi 5 minut. 
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ODPOLEDNE: 

ÚVODNÍ ČÁST- rozcvičení a zahřátí 

Cvičíme s overballem: 

1. Základní poloha- stoj rozkročný, upažit, míč v levé (pravé ruce), 

- vzpažit, míč předat do pravé (levé ruky) - upažením předpažit dolů, míč 

předat do levé (pravé) ruky. Opakujeme. 

2. Vzpažit, míč předat do pravé (levé) ruky- upažením zapažit dolů, míč předat 

za tělem do levé (pravé) ruky. Opakujeme. 

Pro názornost, lepší pochopení a provedení cvičíme zároveň s MR žáky a názorně 

předvádíme. 

Opakujeme 3krát. o 
1( 

HLA VNÍ ČÁST- přenášení náčiní (kriketového míčku) do nápřahu na místě 

Základní postoj - stoj předkročný levou, odhodová paže je pokrčena, pěst 

s náčiním u hlavy ve výši očí. Odhodová paže je plynulým pohybem přenášena do 

nápřahu. Při hodu zpevníme levou stranu těla (levý bok, levé rameno) a neukláníme se 

vlevo. 

Odhod trénujeme pro větší zaujetí MR žáků jednotlivě, ve dvojicích a všichni 

společně s náčiním jako je kamínek, šiška, různě velké a barevné míčky. 

ZÁ VĚREČNÁ ČÁST -protažení a uvolnění 

1. Stoj mírně rozkročný, ve dvojicích. 

Dvojice se drží za ruce a napodobují 

spojenýma rukama jízdu na kole 

(dopředu i dozadu). 

3 série cviků dopředu i dozadu. 

2. Stoj mírně rozkročný, ve dvojicích. 

Dvojice předpaží, vzájemně přiloží dlaně 

K sobě (Dl a D2, CHl a CH2). 

Pozor: neprohýbat se v bedrech! 
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STŘEDA- 2. týden 

DOPOLEDENE: 

ÚVODNÍ ČÁST- zahřátí a rozcvičení 

Žákům postavíme překážkovou dráhu z pěti různě velkých a barevných míčů 

(tenisový míček, medicinbal, menší plný míč, basketbalový míč a malý nafukovací 

míč). Míče rozestavíme 2 metry od sebe, děti skáčí přes míče jednotlivě nebo ve 

dvojicích (pokud se nám podaří sestavit dvě dráhy. Dbáme na odraz a zvedání kolen. 

Zahřívací část tréninlcu trvá asi 5 minut. START 

CÍL -----------o--------- -------0----

HLA VNÍ ČÁST - hry na zdokonalování dovednosti hodu a na rozvoj odhoď. švihu: 

- KDO HODÍ DÁLE- žáci hází obouruč plným míčem různé velikosti (průměr 

míče 28, 45, 55 cm) na vzdálenost, každý ze žáků má svou barvu praporku a tou po 

odhodu označí místo, kde míč dohodil. Žáci mohou házet přes potok, řeku. 

- KDO HODÍ VÝŠE - odhoď míče obouruč do výšky, žáci zkouší odhodit míč co 

nejvýš nebo házejí míč přes strom či keř. 

ZÁ VĚREČNÁ ČÁST- zklidnění 

Děti se posadí na zem, dvojice naproti sobě a přihrávají si míč: 

koulením, 

házením, 

- jedním odrazem od země. 

Toto cvičení je možné provádět s různými míči- plným míčem, volejbalovým míčem, 

nafukovacím míčem. 

Tato část trvá přibližně 5 minut. 

ODPOLEDNE: 

ÚVODNÍ ČÁST- zahřátí a rozcvičení 

Rozmístíme na zem různě velké a barevné krabice. Žáci přeskakují snožmo co 

nejvíce krabic na šířku a na výšku. 

Postupujeme od jednoduchých po složitější přeskoky - přeskok jedné krabice, 

potom je možné přidat další. 

Další variantou tohoto cvičení je skok do krabice (krabice od banánů). 

Úvodní zahřívací část trvá 5 minut. 
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HLA VNÍ ČÁST- trénink rozvoje dynamické síly při skoku do dálky 

Žákům s MR vyměříme a barevnými páskami označíme 4 úseky po dvou metrech: 

1. úsek: žáci skáčou z jedné nohy na druhou, 

2. úsek: žáci skáčou po jedné noze, 

3. úsek: žáci skáčou snožmo, 

4. úsek: žáci zkoušejí poskočný klus. 

Všechny skoky provádíme bez zátěže DK, s činkou na obou DK (0,5 kg) nebo 

s náčiním - plným míčem. I M I 
ZÁ VĚREČNÁ ČÁST- uvolnění 

1. cvik: Leh na zádech, paže podél těla, 

s výdechem podsadit pánev, 
o 

přitáhnout špičku chodidla LDK směrem k sobě, 

totéž druhá DK a obě DK současně 

Pozor na prohnutí v bedrech, krčení DK, zvedání ramen, záklon hlavy. 

Každou variantu opakujeme 3krát. 

2. cvik: Sed roznožný, mírný předklon, 

předpažit poníž, dlaně se opírají 

o podložku - s výdechem pokrčit 

paže v loktech a dýchat. 

Pozor na krčení DK, hrbení se a zvedání ramen. 

PÁTEK- 2. týden 

DOPOLEDNE: 

ÚVODNÍ ČÁST- rozcvičení 

Každý žák má volejbalový míč, pokouší se jej vyhodit nad hlavu a než jej chytí: 

tleskne, 

udělá dřep, 

otočí se. 

Každý žák zkouší to, co zvládne. 

Rozcvičení trvá asi 5 minut. 
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HLA VNÍ ČÁST -nácvik rychlé odhodové síly 

Házíme plným míčem do barevně označeného prostoru: 

ze stoje obouruč spodním obloukem, 

ze stoje obouruč vrchním obloukem, 

ze stoje trčením od prsou, 

ze sedu na zemi vrchním obloukem, 

ze sedu na židli vrchním obloukem. 

ZÁ VĚREČNÁ ČÁST- protažení a uvolnění 

·' ,. 
I 

Sed na plném šišatém míči mírně roznožmo, HK v upažení poníž, ramena 

rozložena do šíře, hlava v protažení vzhůru, chodidla se opírají celou ploskou o 

podložku: 

mírně se pohupujeme, 

kroužíme trupem na obě strany, 

střídavě křížíme PDK přes levou 

a opačně. 

o 

Pozor na nedostatečnou fixaci pánve a lopatek, předsunutou hlavu a kulatá záda. 

Závěrečné protažení trvá zhruba 5 minut. 

ODPOLEDNE: 

ÚVODNÍ ČÁST- rozcvičení 

Přeskoky žebřťku- žáci přeskakují jednotlivá pole žebříku snožmo, po jedné noze. 

V ruce mají tenisový míček, volejbalový míč, medicinbal nebo plný míč. Zdatnější 
,., . ,., 

zkoušejí skákat i vzad. ' ' 

Rozcvičení trvá zhruba 5 minut. 

HLA VNÍ ČÁST -rozvoj kloubní pohyblivosti v hodu míčem 

Procvičujeme s kriketovým míčkem, s medicinbalem a s plným míčem: 

úklony, 

otáčení, 

kroužení trupem. 

Rozvíjíme tak obecnou i speciální kloubní pohyblivost. 
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ZÁ VĚREČNÁ ČÁST- uvolnění 

Hra "Správná trefa" -postavíme na zem kbelík a házíme do něj z metrové 

vzdálenosti terůsový míček. Pokusíme 

se hodit do kbelíku co nejvíce míčků. 

Snažíme se zlepšovat přesnost při míření. 

Postupně můžeme zvětšovat vzdálenosti. 

Závěrečná hra trvá asi 5 minut. 
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4.4 TRÉNINKOVÉ ZKUŠENOSTI SE STŘEDNĚ TĚŽCE MENTÁLNĚ 

RETARDOVANÝMIŽÁKY 

(vlastní výpověď) 

1. MOTORIKA A POHYBOVÉ DOVEDNOSTI 

Obsah i činnosti v tréninkové jednotce jsem přizpůsobovala fyzické i 

psychické úrovni žáků MR s přihlédnutím k jejich individuálním odlišnostem, úrovní 

pohybových schopností a pohybových dovedností. Nácvik pohybové dovednosti jsem 

některým žákům (často u dívky Dl a chlapce CH2) usnadňovala přímou dopomocí 

při obnově pohybového návyku, při přetváření chybně vytvořeného návyku 

(podržení, zdvihnutí, podepření, dotek). Nepřímou dopomoc jsem uplatňovala 

v úpravě nářadí, přizpůsobení a výběru cvičebm'ho prostoru (lehčí míče, barevnost 

náčiní, travnatá plocha). 

V rámci dodržování bezpečnosti jsem nepřeceňovala vlastní možnosti žáků, 

nepodceňovala nebezpečí, dbala jsem dostatečného rozcvičení a volila vhodné 

podmínky pro dopady, doskoky a doběhy. Žáci potřebovali odborné vedení, byly 

kladeny zvýšené nároky na mou nepřetržitou pozornost. 

Při nácviku přizpůsobených atletických disciplín - u hodu míčem do dálky 

z místa a skoku do dálky z místa- jsem vycházela z těchto postupů: 

1. Jasně stanovený cíl, smysl práce (učení) a jejich dosažitelnost pro většinu 

žáků (modifikovaná cvičení pro žáky s MR). Vhodně volená vnitřní motivace 

žáků - předvedení dovednosti vedlo často k touze dokázat totéž; vnější 

motivace- pochvala a odměna. 

2. Organizování pohybových činností žáků bylo velmi důležité pro efektivitu 

tréninkové jednotky. Bylo důležité promyslet si předem způsob rozestavění 

žáků při hře; způsob rozdávání pomůcek -náčiní; způsob rozestavění nářadí a 

kdo a jak je bude připravovat a uklízet (MR žáci velmi rádi pomáhají); jasné a 

přesné instrukce; způsob zahájení činnosti- signály (zapísknutí píšťalkou) a 

pokyny ("Tři, dva, jedna, teď." nebo "Připrav se, pozor, teď."); způsob 

komunikace s žáky během činnosti (žáci MR si vynucují neustálou pozornost 

verbální či neverbální); způsob střídání činnosti (častá obměna, pestrost, kratší 

bloky jednotlivých cvičení a přestávky mezi nimi); způsob ukončení činnosti 

(podle únavy a zaujetí ke hře, nutnost pochvaly a povzbuzení do dalšího 

tréninku). 
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3. Správně strukturovat činnost, která vychází z toho, co žák umí. Podporovat 

aktivitu žáka a individuálně přistupovat ke každému z nich (využít 

momentální zaujetí ke hře, ke cvičení). 

4. Respektovat zpětnou informaci, která mi řt'k:á, jak je žák úspěšný, zda je se 

svým výsledkem spokojený, zda má další chuť do cvičení (radost, pláč, 

naštvanost, rozladěnost). Zaměřit se na chybu žáka a individuálním 

procvičením přispět ke zlepšení, nesnižovat přitom jeho sebedůvěru. 

5. Radost z úspěchu a možnost jeho prožitku zvyšuje snahu každého žáka (každý 

MR žák projevil vždy spontánní radost, když se mu něco povedlo). 

6. Učení by mělo provokovat myšlenkovou činnost, podporovat zvědavost a 

nabízet problémy k řešení a hledání cest ke splnění úkolu. 

2. POUŽITÉ DIDAKTICKÉ METODY A ZÁSADY 

Při osvojování atletických dovedností při hodu míčem do dálky z místa a 

skoku do dálky z místa jsem vycházela z pohybové všestrannosti, která je u žáků se 

středně těžkou MR vlivem organického poškození CNS značně omezena. Totéž nám 

ukázalo testování a hodnocení tělesné zdatnosti (nesprávné držení těla, nízká úroveň 

rychlostních schopností, slabá svalová síla, snížení kloubní pohyblivosti, problémy 

s rovnováhou, pomalá obratnost, špatná koordinace). lllavní didaktickou metodou 

byla metoda kondiční přípravy s přerušovaným zatížením založená na způsobu 

střídání optimálm'ho zatížení a odpočinku s cílem stimulovat pohybové schopnosti 

MR žáků. Délku i druh odpočinku jsem zařazovala podle individuálních potřeb žáků 

mezi jednotlivými cviky nebo po sérii cviků. Aplikovala jsem odpočinek pasivní (po 

cvičení leh či sed s relaxací svalstva), nebo aktivní (v průběhu odpočinku jsme 

vykonávali pohyb s nízkou intenzitou - uvolňovací, protahovací nebo dechová 

cvičení). Metodou po částech jsem s žáky nacvičovala každý jednotlivý pohyb zvlášť 

(kladla jsem důraz na techniku provedení) a teprve poté jsme přistupovali k metodě 

vcelku, ve které byl kladen důraz na správnou motivaci, chválu a opakované 

povzbuzování každého žáka. Žáci obtížně napodobovali pohyby - poruchy 

koordinace pohybů, vlivem poruchy paměti si nebyli schopni určený pohyb 

zapamatovat. Volní vlastnosti a schopnosti koncentrace byly na velmi nízké úrovni -

žáci nebyli schopni opakovat pohyb tak, aby došlo k jeho zafixování, 

převládaly stereotypní automatické pohyby. 
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Z didaktických zásad jsem nejvíce využívala zásadu názornosti - několikrát jsem cvik 

předvedla s hlasovým doprovodem a pak ho prováděla se žákem (často i s dopomocí, 

např. u dívky Dl), tak aby mohl napodobit to, co viděl. Použitou zásadou 

přiměřenosti jsem sledovala nepřetěžování žáka. Obsahem i rozsahem jsem vybírala 

cvičení odpovídající schopnostem MR žáků (viz. aplikovaný 14-denní tréninkový 

program). Velmi důležitou zásadou byla zásada soustavnosti a postupnosti - začínali 

jsme od základních cviků a přecházeli ke složitějším. Nacvičené cviky jsme 

opakovali (proto byl tréninkový program 14-denní a během 3 měsíců se neustále 

opakoval). Pro použití nacvičeného pohybu -naučené dovednosti v různých situacích 

a lepší fixaci paměťové stopy jsem některá cvičení drobně obměňovala (manipulace 

s náčiním). 

3. POUŽITÉ DIDAKTICKÉ STYLY 

O obsahu náplně tréninkové jednotky, o jejím zahájení a konci jsem volila 

mezi příkazovým stylem - v případě potřeby plnění zadaných úkolů žáky s MR a 

stylem praktickým, který umožňoval žákům společně se mnou rozhodovat o obsahu a 

organizaci tréninkové jednotky- např. žáci si přáli házet plným míčem, dělat častější 

přestávky (neudržení pozornosti, krátká soustředěnost), volili vlastní tempo činnosti 

(zadané úkoly v družstvu či po dvojicích žáci plnili samostatně). O konci daného 

bloku žáci rozhodovali dle své únavy a zaujatosti k dané hře. Při didaktickém stylu 

s nabídkou, který byl u žáků taktéž velmi oblíben, si obtížněji vybírali z větší nabídky 

objektů (předmětů, náčiní, tvarů, barev), dělalo jim problém jejich odlišení (např. 

volejbalový a basketbalový míč), v důsledku toho se zaměřovali na výraznější 

předměty - plný míč, medicinbal (rozeznali ho od ostatních míčů pro jeho větší 

váhu). Styl se sebehodnocením jsme využívali s žáky při přehrávání videozáznamů 

z praktické činnosti a ke sebehodnocení výkonů. Velmi rádi se dívali na to, co během 

tréninku dokázali. Daleko lépe si žáci zapamatovali daný způsob provedení cviku, či 

způsob manipulace s náčiním poté, co jej objevili sami (balón letí dál, když 

vynaložíme větší sílu), tehdy jsme uplatňovali styl se samostatným objevováním. 

4. KOMUNJKACE S ŽÁKY SE STŘEDNĚ TĚŽKOU MENTÁLNÍ RETARDACÍ 

Vnímání pokynů MR jedinců bylo pomalé, stejně tak i jejich pohybová reakce 

(velmi pomalé rozhodování před provedením cviku u CHl, velmi krátká 

soustředěnost u dívky Dl). Proto při komunikaci s žáky jsem vydávala vždy jasné 
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pokyny a instrukce, snažila jsem se stručně formulovat své požadavky. Vždy jsem 

využívala praktickou ukázku, neboť jsem počítala s nedostatky v oblasti vnímání 

(zvláště u dívek Dl a D2, které komunikují verbálně jen velmi málo, ale rozumí 

běžně mluvenému slovu), v oblasti paměti, koordinace pohybů, prostorové orientace, 

koordinace pozornosti a vůle. Velmi důležitý byl dostatek času na provedení 

zadaného požadavku (velmi dlouhá rozhodovací fáze zvláště u chlapce CHl). Při 

práci s mentálně retardovanými žáky nesmíme opomenout důležitost pozitivní odezvy 

a pochvaly, případně i odměny. Osvědčilo se mi kladení si blízkých a reálných cílů. 

Přílišné nároky, mnoho změn a požadavky na rychlé reakce žáky často 

dezorientovaly. 

DOPORUČENÍ PRO PRAXI 

Pro práci s jedinci se středně těžkou mentální retardací v oblasti motoriky, 

nácviku nových pohybových dovedností a při tréninku přizpůsobených atletických 

disciplín by bylo vhodné: 

o vytipovat jedince, kteří jsou ochotni spolupracovat, učit se něčemu novému, 

o pro jednoho trenéra volit skupinu maximálně tří žáků (pro lepší zvládnutí 

individuálního přístupu k žákovi), 

o vždy postupovat od nácviku jednodušších aktivit ke složitějším, 

o zvolit kratší délku cvičební jednotky přizpůsobenou nižší schopnosti koncentrace, 

pozornosti, snadné unavitelnosti, 

o při nácviku vycházet ze spontánních aktivit žáků- podporovat je a rozvíjet, 

o nenutit žáky k pohybu, ale volit vhodnou motivaci, 

o volit metodu názornosti, přiměřenosti, soustavnosti a postupnosti, 

o své požadavky formulovat vždy jasně, stručně a názorně, 

o při nácviku si klást blízké a reálné cíle. 
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5. ZÁVĚR 

Sledovaný soubor tvořily 4 žáci - dvě dívky a dva chlapci ve věku od 14 do 

18 let, u kterých byla diagnostikována středně těžká mentální retardace. U jedinců 

byla testována jednak tělesná zdatnost a taktéž výkonnost v přizpůsobených 

atletických disciplinách -u hodu míčem do dálky z místa (ze stoje, ze sedu na zemi, 

ze sedu na židli) a u skoku do dálky z místa. Průběžného testování se účastnili všichni 

jedinci po dobu 3 měsíců. 

Hlavním cílem diplomové práce bylo zjištění úrovně rozvoje tělesné zdatnosti 

a výkonnosti v přizpůsobených atletických disciplinách u jedinců se středně těžkou 

mentální retardací. Pro nácvik vybraných atletických disciplín - hodu míčem do 

dálky z místa a skoku do dálky z místa jsem sestavila modifikovaný tréninkový 

program. 

Potvrdila se HYPOTÉZA 1, která předpokládala, že intenzivním dvoufázovým 

tréninkem krátkého trvání a vhodnou motivací dojde u jedinců se středně těžkou MR 

ke zlepšení tělesné zdatnosti prokazatelné lepšími výkony u přizpůsobených 

atletických disciplín. Kladné výsledky v oblasti tělesné zdatnosti - zlepšené držení 

těla, větší vytrvalost, větší svalová síla, vyšší rychlost a lepší koordinace prokázaly 

stále se zlepšující výkony v přizpůsobených atletických disciplínách u dívek Dl i D2 

a chlapce CH2. V oblasti pohybové dovednosti - ohebnosti, kloubní pohyblivosti, 

rozsahu pohybu a rovnováhy se nám nepodařilo ani u jednoho žáka dosáhnout 

žádných výrazných změn (zřejmě tím, že tyto pohybové schopnosti jsou dány 

anatomickými předpoklady kloubních spojení i jejich postavením při vzpřímeném 

postoji a tyto jsou u MR žáků výrazně omezeny). Nejvýraznějšího zlepšení ve všech 

oblastech dosáhl chlapec CH2, malé zlepšení nastalo i u obou dívek Dl i D2. Myslím 

si, že úspěch, i když z pohledu nás "zdravých" jedinců pouze minimální, je 

výsledkem soustavného opakování a intenzity tréninku, který probíhal třikrát týdně s 

pravidelnou účastí většiny žáků. To potvrzuje také fakt, že chlapec CHI, který se pro 

častou nemocnost v průběhu srpna tréninků nemohl účastnit, nedosáhl zlepšení 

v oblasti tělesné zdatnosti ani v atletické disciplíně skok do dálky z místa. Lepších 

výkonů dosáhl pouze v atletické disciplíně - v hodu míčem do dálky z místa. Jeho 

pohybové schopnosti a naučené dovednosti však neklesaly, což považuji u tohoto 

chlapce rovněž za velký úspěch jeho píle a snahy vyrovnat se ostatním žákům. 

Můžeme zde pozorovat "kouzlo motivace" - moci srovnávat své síly s ostatními, 
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umět něco, co umějí i ostatní, která přiměla chlapce 1 přes častou absenci 

k uspokojivým výkonům. 

HYPOTÉZA 2, která předpokládala, že modifikovaným tréninkovým 

programem a vhodně zvolenými didaktickými zásadami (názornosti a soustavnosti) 

přispějeme u jedinců se středně těžkou MR k lepšímu zapamatování. Dostatečné 

udržení a vybavování si naučených dovedností můžeme potvrdit na základě 

aplikovaného 14-denního tréninkového programu u všech zúčastněných jedinců. 

Všem žákům vzhledem k jejich mechanické paměti dělala největší problémy 

nepevnost paměti -pomalost a nepřesnost vybavování si již naučené dovednosti a 

malá schopnost jejího praktického využití. Pro kompenzaci těchto nedostatků bylo 

nutné pravidelné opakování, vkládání opakovacích cviků přiměřených stavu myšlení, 

tedy používání zásady soustavnosti a zásady názornosti, které tak přispěly ke 

správnému pochopení a přesnému vybavování si již naučené dovednosti. 

Domnívám se, že výraznou mírou se na kladných výsledcích podílela zejména 

vhodná motivace a chuť do dalšího cvičení u sledovaných mladých jedinců se středně 

těžkou mentální retardací. 
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Příloha č. 1: Vztah pohybových schopností a pohybového výkonu (Schnahe/1987) 

~RYBOVÝ VÝKON, POHYBOVÁ ČINNOST, POHYBOVA DOVEDNOST 

t t t 
POHYBOVÉ SCHOPNOSTI 

KONDICNI -.. KOORDINAČNI POHYBLIVOST 

Determinované primárně: Determinované primárně: Determinované 

nejednoznačně: 

energetickými procesy řízením a regulaci kondičně nebo 

pohybu koordinačně 

SÍLA OHEBNOST 

j RYCHLOST ROVNOVÁHA 

~ VYTRVALOSTI I OBRATNOST I 

Příloha č. 2: Hierarchický model tělesného vývoje s vymezením tělesné zdatnosti a pohybových 

schopností (Corbin 1991) 

IITELESNY VY VOJ 

TĚLESNÁ ZDATNOST ~ .............. ~ VÝVOJ DOVEDNOSTI 
•• •• •• 

1 •• •• • 
FYZIOLOGICKÁ ZDAlNOS'IJ········ ZDRAVOlNĚ ········•·· DOVEDNOSTNĚ 

ORIENTOVANÁ ORIENTOVANÁ 

ZDA1NOST ZDA1NOST 

I l 
tlak krve kardiovaskulární zdatnos hbitost 

~.,.,.,., .. .,.,n••••-"•"•n••••••o.••• .......... u. 

krevní obraz ........................... _ ........ _ ..... --. ... svalová vytrvalost ------·· rovnováha 

integrita kostí ·-···············-········-··- síla .................... koordinace 
.......................................................... .. ................ 

tělesná skladba ..................................................... _.,.,., .. Dexibilita -········- reakční doba 
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