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Abstrakt 

 

Název:  Volejbalový trénink osob se sluchovým postižením. 

 

Obsahem bakalářské práce je přiblížit a charakterizovat volejbalový trénink osob se 

sluchovým postižením. Možnosti aktivního sportovního života osob se sluchový 

postižením v České republice jsou zastřešovány Svazem neslyšících sportovců.  

Smyslové postižení neomezuje hráče ve fyzické výkonnosti, ale vyváří řadu 

specifických potřeb, které je třeba respektovat při tréninkové jednotce.  

Cílem práce je popsat specifika beach volejbalu, jehož hráči mají sluchové postižení. 

Bakalářskou práci tvoří dvě části. Část teoretická, obsahující dvě kapitoly, se zaměřuje 

na vysvětlení základní terminologie a vyjasňuje specifika osob se sluchovým 

postižením. Část výzkumná obsahuje popis tréninkové jednotky, výsledky 

dotazníkového šetření konaného mezi hráči se sluchovým postižením a výsledek 

rozhovoru s trenérem beach volejbalu pro osoby se sluchovým postižením. 

 

Klíčová slova:  Beach volejbal, osoby se sluchovým postižením, tréninková jednotka, 

druhy komunikace. 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

 

Abstract 

 

Title: Volleyball training of people with hearing impairments. 

 

This thesis describes and characterizes volleyball training of people with hearing 

impairments. Options for active sports life of people with hearing impairments  

in the Czech Republic are under the umbrella of Association of the Deaf athletes. 

Sensory disability does not limit players in physical performance, however renders  

a number of specific needs that must be respected during a training unit. 

The aim of this thesis is to describe the specifics of beach volleyball if the players have  

a hearing impairments. Bachelor thesis consists of two parts. Theoretical part, 

containing two chapters and focuses on explaining the basic terminology and clarifies 

the specifics of people with the hearing impairments. The research part includes  

a description of the training session, results of a survey held among players with hearing 

impairmens and the result of an interview with a beach volleyball trainer for people 

with hearing impairments. 

 

Keywords: beach volleyball, people with hearing impairments, training unit,  

types of communication. 
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Úvod 

Důležitou otázkou dnešní společnosti je integrace osob se zdravotním postižením  

do běžného života. Významný podíl na celkovém počtu těchto osob tvoří jedinci  

se sluchovým postižením. V této bakalářské práci se zabývám možnostmi zapojení osob 

se sluchovým postižením do aktivního sportovního života se zaměřením na beach 

volejbal. Toto sportovní odvětví pro osoby se sluchovým postižením má svá specifika, 

která vycházejí z individuálních potřeb hráčů s ohledem na míru jejich postižení. 

Významnou roli ve fyzické přípravě hráčů představuje především pravidelný trénink  

s vhodnou formou komunikace mezi trenérem a hráči a taktéž mezi hráči samotnými.  

V České republice existuje Svaz neslyšících sportovců, který zastřešuje sportovní kluby 

osob se sluchovým postižením. Tento svaz byl založen již v roce 1935 a v současné 

době sídlí v Olomouci. Mezi nabídkou sportovních aktivit, které svaz nabízí, je také 

beach volejbal, který se trénuje například ve Sportovním klubu Olympia Praha sluchově 

postižených sportovců (dále jen SK Olympia Praha SPS). 

Tato bakalářská práce obsahuje část teoretickou a část výzkumnou. Celkově je práce 

tvořena úvodem, sedmi kapitolami a závěrem.  

Teoretická část se zabývá v první kapitole anatomií a fyziologií sluchu a dále 

sluchovým postižením, které prochází celou bakalářskou prací. Další kapitola je 

věnována sportu osob se sluchovým postižením, jeho historií a volejbalovou částí. 

Kapitola věnovaná volejbalu pro osoby se sluchovým postižením obsahuje informace  

o pravidlech hry, herních činnostech a didaktických formách vedení tréninku.  

Na předchozí teoretické kapitoly navazuje výzkumná část bakalářské práce.                         

Ta je založena na výzkumu, který byl realizován pomocí pozorování tréninkové 

jednotky, dotazníkového šetření mezi hráči se sluchovým postižením  

a nestrukturovaným rozhovorem s trenérem beach volejbalu.  
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I  TEORETICKÁ ČÁST 

Teoretická část slouží k seznámení s informacemi týkající se osob se sluchovým 

postižením, historií sportu osob se sluchovým postižením, pravidel volejbalu, herním 

činnostem jednotlivce a didaktickými formami. 

 

1  Sluch a sluchové postižení 

Sluch patří mezi základní smysly a umožňuje člověku především každodenní 

komunikaci a dorozumívání se. 

Sluch je jedním z nejcennějších smyslů, kterým savci včetně člověka disponují. 

Přestože je dnes preventivní i terapeutická péče na vysoké úrovni, stále se vyskytují 

osoby, které mají sluch poškozený. 

Vzhledem k tématu bakalářské práce popisuji v této kapitole stručně anatomii  

a fyziologii sluchového aparátu, objasňuji rozdělení sluchových vad a uvádím možnosti 

technické kompenzace a formy komunikace u osob se sluchovým postižením. 

 

1.1 Anatomie a fyziologie sluchového aparátu 

Zvuk vnímáme prostřednictvím sluchového analyzátoru - ucha.  Dle S. Bartůňkové 

(2010) je schopnost vnímání elektromagnetického vlnění u člověka o frekvenci                 

16-20 000 Hz. S přibývajícím věkem se však horní hranice snižuje. 

Ucho jako smyslový orgán se skládá ze tří částí: zevního, středního a vnitřního ucha. 

Zevní ucho se dále skládá z boltce, zevního zvukovodu, hlemýždě, bubínku, střední 

ucho se skládá z kladívka, kovadlinky, třmínku, Eustachovy trubice a struktura 

vnitřního ucha je tvořena z labyrintu, scala vestibuli, scala tympani, Cortiho orgánu, 

oválného okénka, okrouhlé okénka, paralymfy, edolymfy, sluchového nervu, n. VIII.) 

(Bartůňková, S., 2010).  
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Obrázek č. 1: Anatomie sluchového analyzátoru 

 

Jak uvádí I. Dylevský (2009) zevní ucho koncentruje, zachycuje a převádí zvuk,  

který vzniká chvěním pevných těles do středního ucha.  

Střední ucho tvoří bubínková dutina, ve které jsou uloženy sluchové kůstky a středoušní 

svaly. Prostřednictvím Eustachovy trubice komunikuje středoušní dutina s nosohltanem. 

Funkcí středního ucha je zesilování a přenášení chvění k vnitřnímu uchu (Dylevský, I., 

2009). Jak popisuje A. Merkunová, M. Orel (2008), kontrakce třmínkového svalu  

a napínače bubínku fixuje sluchové kůstky a chrání tak střední i vnitřní ucho před 

poškozením hlukem. Jejich stah je realizován nepodmíněným tympanickým reflexem, 

který se spouští nadměrně silným zvukem. 

Vnitřní ucho je tvořeno blanitým hlemýžděm, kde je uložen vlastní sluchový receptor  

– Cortiho orgán. Další součástí vnitřního ucha je také vestibulární aparát,  

který se skládá ze dvou váčků: utrikulu, ze kterého vybíhají tři polokruhovité kanálky  

a ze sakulu. Na určitých místech vnitřního povrchu stěny obou váčku a stěny 

polokruhovitých kanálků jsou uloženy receptory pro vnímání polohy a pohybu.  

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCILtpInGpccCFYtVFAod24wChg&url=http://www.kntb.cz/specializace-orl&ei=wUjMVcKIGYurUduZirAI&bvm=bv.99804247,d.d24&psig=AFQjCNEoT6FfO4WtvFCWeSrEaiSrTmLqEw&ust=1439537724916125
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Ve vnitřním uchu nalezneme i uložené orgány pro udržování rovnováhy (Dylevský, I., 

2009). 

1.2  Sluchové vady 

S. Panská (2013, str. 10) uvádí „sluchová vada je snížená nebo chybějící schopnost 

vnímat sluchové informace, je to snížení až ztráta výkonnosti sluchového analyzátoru“. 

Osoby se sluchovým postižením nelze seřadit přesně dle stupně slyšení ani dle doby 

vzniku sluchové vady do určitých kategorií, jelikož jedinci s obdobnou ztrátou sluchu   

se liší existencí dalších faktorů, jako je např. doba vzniku sluchového postižení,  

zájem o pohybovou aktivitu, věk, pohlaví, vzdělaní, vliv rodiny atd. (Panská, S., 2013). 

 

1.2.1  Klasifikace a diagnostika sluchových vad 

Tři základní kroky diagnostiky vady sluchu podle J. Hrubého (1998) jsou: 

 odhalení vady, 

 zjištění velikosti vady, 

 zjištění příčiny vady. 

Čím dříve je porucha sluchu zjištěna a zvolíme vhodnou rehabilitaci, tím menší škody 

vznikají na vývoji dítěte. Objektivní vyšetření sluchu u dětí se provádí na oddělení 

foniatrie a otorinolaryngologie. Nejčastěji se k vyšetření využívá tzv. objektivních 

zkoušek sluchu – např. otoakustických emisí (OAE), akustických evokovaných 

potencionálů mozkového kmene (BERA, CERA), vyšetření ustálených odpovědí 

(SSEP) (Bytešníková, I., Horáková, R., Klenková, J., 2007). 

 

Dle S. Panské (2013) je klasifikace sluchových vad dělena podle: 

 velikosti sluchové ztráty, 

 podle místa vzniku vady, 

 podle doby vzniku sluchové vady. 
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Klasifikace sluchových vad dle velikosti sluchové ztráty 

Škála sluchových poruch byla sestavena Světovou zdravotnickou organizací  

(World Health Organization – WHO), která velikost poruchy vyjadřuje v decibelech 

(dB). 

 

Tabulka č. 1: Škála stupňů sluchových poruch podle WHO 

Velikost ztráty sluchu podle 

WHO 
Název kategorie ztráty sluchu 

Název kategorie podle 

vyhl. MPSV 284/1995 

0-25 dB normální sluch   

26-40 dB lehká nedoslýchavost 

lehká nedoslýchavost  

(již od 20 dB) 

41-55 dB střední nedoslýchavost  středně těžká nedoslýchavost 

56-70 dB středně těžké poškození sluchu těžká nedoslýchavost 

71-90 dB těžké poškození sluchu praktická hluchota 

více než 90 dB, ale body  velmi závažné poškození  

úplná hluchota v audiogramu i nad 1kHz sluchu 

v audiogramu nejsou žádné 

neslyšící úplná hluchota body nad 1 kHz 
Zdroj dat: Panská, S., Aplikované pohybové aktivity osob se sluchových postižením. Olomouc: Univerzita 

Palackého v Olomouci, 2013. 

 

Pro lepší představu velikosti a významnosti sluchové ztráty uvádí P. Jurkovičová  

a kolektiv (2010) hlasitost zvuků vyskytujících se v prostředí člověka.  

Například do 5 dB - tichá komora při audiometrickém vyšetření, 20 dB - klidná zahrada, 

30 dB – šepot 40 dB - tichý hovor, 50 – 60 dB - běžný hovor, 70 – 80 dB - živá ulice  

a 110 dB - diskotéka. 
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Lehká nedoslýchavost 

Osoby s lehkou nedoslýchavostí nemají zásadní omezení v běžném životě.  

Jsou schopny normální komunikace, problém který může nastat, je komunikace 

v hlučném prostředí, šepot či rozhovor s více lidmi najednou (Panská, S., 2013). 

 

Střední nedoslýchavost 

Jak uvádí S. Panská (2013), jedinec, který trpí střední nedoslýchavostí je schopen 

rozumět mluvené řeči maximálně do vzdálenosti 3 metry od svého ucha a problémy mu 

činní především špatné akustické podmínky. 

 

Středně těžké poškození sluchu 

Osoby se středně těžkým poškozením sluchu již potřebují sluchadla, která jim umožňují 

lepší porozumění hlasité řeči. Pokud jsou akustické podmínky nepříznivé či zhoršené 

může být sluchový vjem přijímán nepřesně nebo zkresleně, díky tomu dochází 

k přeslechům (Panská, S., 2013) 

 

Těžká nedoslýchavost 

Termín těžká nedoslýchavost používá S. Panská (2013) pro osoby, které jsou schopny 

komunikovat mluvenou řečí do vzdálenosti 1 metru od ucha. Pro tyto osoby jsou 

sluchová protetika nutností, ovšem v prostředí, kde je hluk, se velmi špatně orientují  

a mluvené řeči nerozumí. 

 

Velmi těžká nedoslýchavost 

Dle S. Panské (2013) slyší jedinec řeč jen z těsné blízkosti, avšak sluchové vjemy jsou 

změněny natolik, že zbývající sluch nestačí jedinci k tomu, aby mohl komunikovat 

běžným způsobem. Kvalitní protetické pomůcky umožňují v akusticky vhodných 

podmínkách porozumět mluvenému slovu, ovšem většinou s pomocí odezírání. 
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Hluchota 

Hluchota je nejzávažnější a nejtěžší stupeň poškození sluchu, chybí zde schopnost 

vnímat zvukové informace. Zásadní vliv má také na osvojování si mluvené řeči, která se 

nevyvíjí tak jako u osob slyšících a problém je zde i v komunikaci. Jedinec není totiž 

schopen komunikovat běžným způsobem. Hluchota je dělena do dvou forem,  

a to praktické či úplné. U praktické hluchoty jedinec sice určité zvuky slyší, ale ne 

v takové míře, aby je mohl využívat při dorozumívání a u hluchoty úplné, jedinec 

neslyší žádné zvuky ani při zesílení (Panská, S., 2013). 

 

Ohluchlost 

Jak uvádí S. Panská (2013) ohluchlost je termín shodující se s termínem hluchota,  

jelikož v obou případech jedinec neslyší. Rozdíl je však v době výskytu této vady,  

kdy ohluchlost vzniká postlingválně, tedy až po dokončení základního vývoje řeči.  

J. Hrubý (1999) uvádí, že člověk, u kterého dojde k ohluchnutí až po částečném rozvoji 

mluvené řeči, což je kolem dvou až čtyř let, bude mít podstatně menší problémy  

při komunikaci se slyšícím než ten, kdo se neslyšící narodil nebo ohluchl ve věku před 

rozvinutím řeči. U lidí, kteří ohluchli ve vyšším věku, může docházet k problémům 

s odezíráním. 

 

Klasifikace sluchových vad dle místa vzniku vady 

Dle místa vzniku sluchové vady se rozlišují 2 typy sluchového postižení, a to periferní  

a centrální. Toto rozdělení se odvíjí podle toho, ve které části sluchové dráhy se vada 

nachází.   

Periferní nedoslýchavost (hluchota) se podle I. Bytešníkové, R. Horákové, J. Klenkové 

(2007) dále dělí na: 

 Převodní – u převodní vady jsou sluchové buňky v pořádku, ale nejsou 

stimulovány zvukem, jelikož se přerušením vedení zvuku skrz zevní zvukovod  

a střední ucho zastaví. 

 Percepční – u této vady dochází k poruše vnitřního ucha, sluchových buněk  

či sluchových nervů. 

 Smíšená – vznik smíšené vady sluchu je kombinace převodní a percepční vady. 
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„Centrální nedoslýchavost či hluchota – zahrnuje komplikované defekty způsobené 

různými procesy, které postihují korový a podkorový systém sluchových vad.  

Jedná se o abnormální zpracování zvukového signálu v mozku“ (I., Bytešníková, R., 

Horáková, J., Klenková, 2007, str. 92). 

 

Klasifikace sluchových vad dle doby vzniku sluchové vady 

Sluchová vada může u člověka vzniknout před narozením nebo následně v průběhu 

života. Autoři zabývající se touto problematikou používají různou terminologii  

a rozdělení do několika kategorií.  

Například J. Hrubý (1998) rozlišuje vady vrozené a vady získané. K vadám vrozeným 

řadí ty, k nimž dochází v důsledku dědičnosti nebo v době zrání plodu a k vadám 

získaným řadí ty, jež vznikají po narození.  

Vady dle doby vzniku dělí S. Panská (2013) v souvislosti s vývojem řeči na vady 

prelingvální a postlingvální. Prelingvání sluchová vada vznikla před fixací řeči dítěte, 

tedy asi před šestým rokem života a má zásadní vliv na vývoj řeči. Postlingvální 

sluchová vada vzniká po úplné fixaci řeči, tedy asi po šestém roce života a příčinami 

mohou být různé toxiny, poranění atd. 

Bytešníková, I., Horáková, R., Klenková, J., (2007) uvádějí, že vady sluchu mohou 

ovlivnit endogenní a exogenní faktory a dle toho se odvíjí doba vzniku sluchové vady. 

Endogenní faktory zapříčiňují vznik vrozené vady sluchu a geneticky podmíněné vady. 

Exogenní faktory jako např. onemocnění matky v průběhu těhotenství, protrahovanný 

porod, nízká porodní hmotnost, poranění v oblasti hlavy či toxiny a jedy zapříčiňují 

vznik vady v prenatálním, perinatálním a postnatálním období. 
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1.2.2  Technické kompenzační pomůcky osob se sluchovým postižením 

Jak uvádí I. Bytešníková, R. Horáková, J. Klenková (2007), kompenzační pomůcky 

představují široký soubor speciálních zesilovacích elektroakustických přístrojů,  

které umožňují překonat následky postižení. 

 

1.2.2.1 Sluchadla 

 

Sluchadlo je elektronický zesilovač zvuku. Slabé zvuky z okolí dopadají na mikrofon 

sluchadla, kde se přeměňuje na elektrický proud. Díky zesilovači je proud zesílen  

a upraven podle individuální sluchové vady a přiveden do sluchátka, kde se elektrický 

proud opět mění na zvukové vlny. Vzniká tak velmi silný zvuk a je přiváděn přímo  

do zvukovodu ucha (Hrubý, J., 1998). 

Mezi základní součásti sluchadel, jak popisuje P. Bendová, K. Jeřábková, V. Růžičková 

(2006), patří: mikrofon, zesilovač, reproduktor, ušní tvarovka, zdroj (baterie), přepínač 

M-MT-T, hadička, regulátor hlasitosti. 

Z. Kašpar (2008) rozlišuje typy sluchadel podle vzhledu: 

 Závěsná – výhodou je jednoduchá analogová elektronika a cenová dostupnost. 

   Obrázek č. 2: Závěsné sluchadlo 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOTmzujyv8cCFcg-FAodAgYAZA&url=http://ztlumeno.blog.idnes.cz/c/360198/Slysim-a-neslysim.html&ei=VRnaVaToKcj9UIKMgKAG&psig=AFQjCNEod39RlibWmFov-L0k51BQH6ohsw&ust=1440441934967869
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 Krabičková – většinou se používají jen u malých dětí, v případě velké ztráty 

sluchu. Výhodou jsou velké a dobře viditelné ovládací prvky, naopak 

nevýhodou jsou kablíky, které se snadno poškodí. 

 Brýlová sluchadla – tyto sluchadla jsou výrazně cenově dražší. Výhodné jsou 

jen brýle s vibrátorky na kostní vedení, jinak má kombinovaná pomůcka pro 

sluch i zrak velkou nevýhodu, a to při poškození jedné z části, kdy osoba dobře 

neslyší ani nevidí. 

 Zvukovodová – ty jsou boltcové či miniaturní CIC, kde sluchadlo je umístěno  

ve zvukovodu. Výhodou je tedy nenápadnost a i přesnější nastavení,  

lepší směrový poslech a díky dobrému uložení je sluchadlo lépe chráněno  

a dobře drží. Nevýhodou je, že není vhodné pro velmi těžké ztráty a zbytky 

sluchu a ani by je neměl nosit jedinec, který trpí chronickými záněty zvukovodů 

nebo středouší, protože by docházelo k častému ucpávání výstupní části 

sluchadla či k jeho poškození výtokem z ucha. 

U zmíněných typů sluchadel může být podle P. Bendové, K. Jeřábkové, V. Růžičkové 

(2006) princip zpracování zvuku buď analogový či digitální.  

Jak uvádí Z. Kašpar (2008), velikost sluchadla je většinou přímo úměrná velikosti ztráty 

sluchu. 

 

1.2.2.2  Kochleární implantát 

 

  Obrázek č. 3: Kochleární implantát 
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Kochleární implantát jak popisuje P. Bendová, K. Jeřábková, V. Růžičková (2006)  

je elektronická smyslová náhrada, kdy jedna část je umístěna operativně do hlemýždě  

ve vnitřním uchu. 

Kochleární implantát má podobnou „vstupní“ část jako sluchadla – opět je zde 

mikrofon, zesilovač s procesorem a výstupní část, která ovšem už není zvuková,  

ale přenáší elektrické impulsy, ve které je zvuk přeměn přímo do kochley pacienta.  

Tam stimuluje vláskové buňky, které za normální situace „slyší“ zvuk či stimuluje 

přímo nervová zakončení (Kašpar, Z., 2008). 

Jak uvádí A. Novák (2004) kritéria pro děti i dospělé se od prvních implantací změnila  

a zároveň rozšířila.  

 

Některá kritéria pro děti: 

„Dítě postlinguálně ohluchlé se operuje co nejdříve po ohluchnutí ne však dříve než po 

půl roce. V případě jasně prokázané hluchoty po meningitidě lze operovat dříve“  

(Novák, A., 2004, str. 120). 

„Děti s hluchotou kongenitální nebo ohluchlé prelinguálně lze operovat optimálně mezi 

2. – 4. rokem věku, nejpozději do věku 6 let. U starších dětí je nutné postupovat 

individuálně a indikaci připustit jen ve výjimečných případech“ (Novák, A., 2004,  

str. 121). 

„Podmínkou operace je zjištění rehabilitace – zejména rodiči za spolupráce 

s příslušnými centry“ (Novák, A., 2004, str. 121). 

 

1.2.2.3  Další pomůcky využívané osobami se sluchovým postižením 

Dle I. Bytešníkové, R. Horákové, J. Klenkové (2007) využívají sluchově postižení další 

pomůcky, jakou jsou např. osobní zesilovače, pojítka s infračerveným a rádiovým 

přenosem, indukční smyčky, pomůcky pro zesílení televize a pro zesílený poslech 

telefonu, světelné zvonky, vibrační a světelné budíky, logopedické pomůcky, artikulační 

zrcadlo a další. 

 

 



21 

 

1.3  Komunikace osob se sluchovým postižením 

Sluchové postižení můžeme zařadit, dle P. Jurkovičové a kolektivu (2010),  

mezi nejtěžší postižení z hlediska dopadu na komunikaci člověka, jelikož způsobuje 

komunikační bariéru. Ta je při překonávání pomocí různých alternativních způsobů 

dorozumívání často velmi náročná a vyčerpávající. 

„I když nelze nikdy nic zobecňovat úplně absolutně, bývá hlavním problémem 

nedoslýchavých, že jejich přijetí světem slyšících není nikdy stoprocentní a pokud se 

včas nenaučí na odpovídající úrovni znakovou řeč, odmítne je i společenství 

Neslyšících. V důsledku toho bývají často velice osamoceni“ (Hrubý, J., 1999, str. 44). 

Systémy dorozumívání českých neslyšících osob jsou oficiálně uznané a definované 

zákonem č. 384/2008 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých 

osob, vycházející z původního zákona č. 155/1998 Sb., o znakové řeči. V zákoně je 

zmíněno, že ve výchově a vzdělávání neslyšících existují různorodé komunikační 

systémy, které preferují různé styly komunikace. Zmíněný zákon dává neslyšícím  

a hluchoslepým osobám právo na svobodný výběr pro ně nejvhodnějšího 

komunikačního systému a jejich volba musí být respektována (Panská, S., 2013). 

Český znakový jazyk – jak uvádí S. Panská (2013) je základním komunikačním 

systémem neslyšících osob a zároveň ho považují za hlavní formu své komunikace. 

Český znakový jazyk je plnohodnotný komunikační systém tvořený specifickými 

vizuálně pohybovými prostředky, jako jsou tvary rukou, jejich postavení a pohyby 

mimikou, pozicemi hlavy a horní části trupu. 

Komunikační systémy neslyšících a hluchoslepých osob, které vycházejí z českého 

jazyka, jsou: znakovaná čeština, prstová abeceda, daktylografika, Braillovo písmo 

s využitím taktilní formy, taktilní odezírání a vibrační metoda Tadoma (Panská, S., 

2013). 

Znakovaná čeština – jak uvádí S. Panská (2013), využívá gramatické prostředky 

češtiny, při kterých se současně hlasitě nebo bezhlasně artikuluje.  

Společně s jednotlivými českými slovy jsou pohybem a postavením rukou ukazovány 

jednotlivé znaky, které jsou převzaté z českého znakového jazyka. 
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Prstová (daktylní) abeceda – využívá různých poloh a postavení prstů k vyjádření 

hlásek. Prstová abeceda vyjadřuje jednotlivé hlásky pomocí poloh a tvarů prstů, z nichž 

se syntetickým a sukcesivním postupem tvoří slova stejně, jako se hlásky spojují  

do slov v mluvené řeči (Krahulcová-Žatková, B., 1996). Používá se současně s orální  

a psanou formou řeči (Bytešníková, I., Horáková, R., Klenková, J., 2007). 

 

 

       Obrázek č. 4: Prstová abeceda 

 

Vizualizace mluvené češtiny – jak popisuje S. Panská (2013), je zřetelná artikulace 

jednotlivých českých slov ústy, tak aby bylo umožněno či usnadněno odezírání 

mluveného projevu. 

Jak uvádí B. Krahulcová (1996) v surdopedagogice a celkově teoriích komunikace 

sluchově postižených existuje jak horizontálně několik proudů, škol či názorů,  

tak vertikálně (v časovém průřezu vývojově) více systémů přenosu informací.  

Dle B. Krahulcové (2001) se během rozvoje péče o sluchově postižené nejvýrazněji 

profilovaly tyto komunikační systémy: 

 systém orální komunikace, 

 systém simultánní komunikace, 

 systém totální komunikace, 

 systém bilingvální komunikace. 
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1.3.1  Systém orální komunikace 

Tradice orálních metod na území Čech a Moravy začínají rokem 1786, kdy byl také 

založen první ústav pro hluchoněmé v Praze (Krahulcová, B., 2001). 

Jak uvádí I. Bytešníková, R. Horáková, J. Klenková (2007) hlavním cílem orální 

komunikace je vybudovat u osob se sluchovým postižením mluvenou řeč, jak v orální, 

tak grafické podobě. Odezírání je považováno za nejdůležitější složku. Mluvená řeč  

se formuje na základě hmatu a zraku a všemi možnostmi, které jsou dostupné, dochází 

k aktivizaci zbytku sluchu. 

Orální systém můžeme rozdělit dle B. Krahulcové (2001) na: 

 čisté orální monolingvání systémy, 

 orální systémy doplňované vizuálně-motorickými makery slovní podstaty 

(prstové abecedy typu daktylní abecedy jednoruční, obouruční nebo smíšené, 

psanou podobou jazyka atd.). 

 

1.3.2  Systém simultánní komunikace 

Simultánní didaktická komunikace je systém, kdy se využívá většinový jazyk  

(mluvený národní jazyk) dané oblasti, státu, ovšem paralelně s ním i nejrůznější další 

doplňující komunikační formy, které slouží k zpřesňování výpovědí a jsou nejčastěji 

vizuálně-motorické. Simultánní komunikační systém prezentuje pokus o vyrovnání 

orální a vizuálně-motorické jazykové komunikační produkce (Krahulová, B., 2001). 

 

1.3.3  Systém totální komunikace 

Dle I. Bytešníkové, R. Horákové, J. Klenkové (2007) totální komunikace představuje 

komplex manuálních a orálních způsobů komunikace, které jsou schopny zajistit jedinci 

se sluchovým postižením bezbariérový přístup k informacím tak, aby byl zajištěn jejich 

harmonický rozvoj. U totální komunikace se neslyšící dítě seznamuje se všemi 

dostupnými komunikačními prostředky jako je např. mluva, znaky, přirozené posunky, 

řeč těla, prstová abeceda, odezírání, čtení a psaní. Zároveň by se mu mělo dostat 

maximálního rozvoje všech využitelných zbytků sluchu. 
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1.3.4  Systém bilingvální komunikace 

Bilingvální komunikace osob se sluchovým postižením je přenos informací ve dvou 

jazykových kódech (znakový jazyk neslyšících a mluvený, orální většinový jazyk) mezi 

neslyšícími navzájem a mezi neslyšícími a slyšícími. Dodržují se mateřské metody 

výuky jazyka, kdy neslyšící učitel je vzorem pro osvojení si znakového jazyka a slyšící 

učitel pro orální řeč (Krahulcová-Žatková, B., 1996). 

Důvody, které hovoří ve prospěch bilingválního přístupu dle J. Jabůrka (1998, str. 12): 

a) „Znakový jazyk je jediný přirozený vizuálně-motorický komunikační prostředek, 

na jehož základě si může neslyšící dítě spontánně osvojovat znalosti  

a uspokojovat své emocionální a sociální potřeby.“ 

b) „Mluvený jazyk je komunikační systém, který mu usnadní plné zapojení  

do společnosti, ve které žije, a která je asi v 90% případů společností a jazykem 

jeho rodičů.“ 

Všechny popsané komunikační systémy se v komunikaci osob se sluchovým postižením 

používají s ohledem na specifické potřeby jednotlivých osob. 
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2  Sport osob se sluchovým postižením 

Zdravotní postižení, mezi které patří i smyslové postižení, není u mnoha lidí překážkou 

k aktivnímu životu a sportovním činnostem. Pro osoby se sluchovým postižením  

se stává komplikací při sportu především komunikace, přičemž fyzická výkonnost může 

být zcela shodná s osobami bez postižení.  

V této kapitole se zabývám stručnou historií sportu osob se sluchovým postižením  

a dále se podrobně věnuji volejbalu osob se sluchovým postižením, jeho pravidlům, 

herním činnostem a didaktickým formám.  

 

2.1  Historie sportu osob se sluchovým postižením 

Světové hry neslyšících jsou pořádány od roku 1924 pod záštitou Comité International 

des Sports des Sounds (CISS) neboli Mezinárodní výbor sportu neslyšících. První letní 

světové hry se konaly v Paříži. Za zakladatele her je považován Eugéne Rubens-Alcals. 

První zimní světové hry byly pořádány v roce 1949 v rakouském Seefeldu.  

Světové hry byly speciální verzí her neslyšících lidí, která odpovídala úrovni 

olympijských her. V roce 2001 schválil Mezinárodní olympijský výbor změnu názvu  

ze „Světové hry pro neslyšící“ na „Deaflympics“ (Panská, S., 2013). Deaflympiáda se 

koná jednu za 4 roky (URL 1). 

Mistrovství Evropy neslyšících se datuje od roku 1967. Roku 1983 ve Francii byla 

založena organizace neslyšících pod názvem Evropská sportovní organizace neslyšících 

(European Deaf Sport Organization – EDSO) (URL 2).  

Jak uvádí S. Panská (2013) každá evropská země, která byla členem CISS, byla zároveň 

i členem EDSO a mohla se účastnit všech evropských mistrovství. Mistrovství Evropy 

se koná jednou za 4 roky a je v něm zahrnuto 26 sportů, a to: atletika, badminton, 

basketbal, beach volejbal, bowling, přespolní běh, silniční a dráhová cyklistika, fotbal, 

futsal, házená, halová atletika, judo, horská kola, kuželky, orientační běh, střelba, 

plavání, stolní tenis, tenis, volejbal, vodní pólo, zápas, alpské lyžování, severské 

lyžování, lední hokej, snowboard. Na ME se sportovní soutěž vypíše tehdy, pokud se 

daného sportu zúčastní závodníci z více než 5 zemí. 
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Česky svaz neslyšících sportovců (ČSNS) působí v České republice a nabízí svým 

členům tyto sporty: fotbal, beach volejbal, volejbal, lední hokej, atletika, alpské 

lyžování, střelectví, orientační běh, kuželky, cyklistika, stolní tenis plavání, šachy, tenis, 

bowling.  

Jednotlivé sporty řídí příslušná sportovně-technická komise (dále jen STK). V Českém 

svazu neslyšících sportovců funguje 15 STK, které se starají o „svůj“ sport a zároveň 

vypracovávají celostátní plán (kalendář) všech mistrovství republiky (Panská, S., 2013). 

 

2.2  Volejbal osob se sluchovým postižením  

Volejbal může být pro osoby se sluchovým postižením jednou z možných voleb 

sportovního vyžití. Provozován je buď šestkový volejbal nebo beach volejbal,  

který je žádanější. V Praze se volejbalem zabývá klub SK Olympie Praha SPS. Pravidla 

volejbalu osob se sluchovým postižením nemají odchylky, hrají podle normálních 

pravidel. Aby se hráči mohli účastnit soutěží, ztráta sluchu musí být minimálně 55 dB  

na lepším uchu.  

Volejbal osob se sluchovým postižením je zařazen na Deaflympiádě od roku 1969. 

Minimální věk pro volejbalové účastníky je 14 let, v první den soutěže. Účastníci do  

16 let musí mít souhlas rodičů (URL 3). 

 

2.2.1  Pravidla 

Základní pravidla pro šestkový volejbal, jak popisuje J. Nykodým a kol. (2006) jsou 

následující: 

- Hřiště je obdélník o rozměrech 18 x 9 m obklopený volnou zónou,  

která je na všech stranách minimálně 3 m široká. 

- Volný hrací prostor je prostor nad hrací plochou, který nemá žádné překážky. 

Volný hrací prostor je od povrchu hrací plochy vysoký minimálně 7 m. 

- Zóny a prostory: 

- přední zóna každého pole je vymezena osou útočné čáry a střední čáry, 

- zóna pro podání je 9 m široká plocha za koncovou čárou, 

- zóna pro střídání je vymezena prodloužením obou útočných čar až ke stolku 

zapisovatele. 
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- Nejnižší teplotou je určeno 10 stupňů Celsia. 

- Síť je umístěna svisle nad střední čárou a její horní okraj je ve výšce 2,43 m  

pro muže a pro ženy 2,24 m. 

- Míč musí být kulatý, z měkké či syntetické kůže. Jeho obvod činí 65 – 67 cm, 

váha 260 – 280 g a jeho vnitřní tlak je 0,300 – 0,325 km/cm
2 

. 

- Družstvo se může skládat z maximálně dvanácti hráčů, trenéra, asistenta trenéra, 

maséra a lékaře. 

- Dresy hráčů musí být číslovány od jedné do osmnácti. 

- Trenér v průběhu utkání řídí hru svého družstva z místa vně hřiště, zároveň 

určuje hráče základní sestavy, jejich náhradníky, vyžaduje oddechové časy  

a dává pokyny. Před utkání je trenér povinen zapsat jména a čísla hráčů v zápisu 

o utkání a poté je podepíše. 

- Set vyhrává družstvo, které jako první dosáhlo 25 bodů s rozdílem nejméně  

2 bodů.  

- Podání je uvedení míče do hry zadním pravým hráčem ze zóny pro podání. 

- Za útočné údery jsou považovány všechny akce, po kterých míč směřuje do pole 

soupeře, kromě podání a bloku. 

- Blokování je činnost hráčů v blízkosti sítě, kdy účelem je zabránit přeletu míče 

od soupeře tím, že sáhnou výše, než je horní okraj sítě. Dokončení bloku  

je dovoleno pouze hráčům přední řady. 

- Oddechové časy trvají 30 sec. 

- Každé družstvo má právo k určení jednoho specializovaného obranného hráče 

nazývaného „libero“. 

Jak uvádí J. Buchtel a kol. (2005) základní pravidla pro beach volejbal vychází 

z pravidel šestkového volejbalu s těmito odlišnostmi: 

- Hřiště o rozměrech 8 x 16 m je tvořeno obrysovými čarami položenými volně  

na písku. Určená minimální vrstva písku je 40 cm. 

- Družstvo tvoří dva hráči, kteří během jednoho turnaje nemohou být vystřídáni. 

- Všechny zápasy se hrají na dva vítězné sety do 21 bodů. Třetí rozhodující set  

je do 15 bodů. 

- Po dosažení součtu sedmi bodů se strany střídají, během střídaní, není povolen 

oddychový čas. 



28 

 

- Pauza mezi sety je 1 minuta. 

- Každá dvojice má jeden oddychový čas v průběhu každého setu v trvání 30 s. 

Během prvního a druhého setu je jeden technický oddechový čas, který trvá  

30 s. vždy při třetí změně stran. 

- Na podání se hráči pravidelně střídají, každý z hráčů má jeden pokus. Při podání 

hráč nesmí přešlápnout ani podšlápnout koncovou čáru. 

- Spoluhráč podávajícího musí stát na takovém místě, aby nebránil ve výhledu 

přijímacím hráčům, pokud nastane situace, kdy brání, přijímací hráči mohou dát 

signál rozhodčímu a požádat clonícího hráče o změnu postavení. 

- Pokud je příjem podání brán prsty, musí být čistý. 

- Útočný úder musí být zahrán nataženými či pokrčenými prsty (kobra) nebo být 

udeřen dlaní. Ulívka nesmí být útočícím hráčem použita. 

- Útok hraní obouruč vrchem může být poslán do pole soupeře pouze ve směru 

kolmém na osu ramen útočícího hráče. Odbití míče přes hlavu útočícího hráče  

je povoleno, ale také za předpokladu, že dráha letu je kolmá na osu ramen. 

Pokavaď jde nahrávka neúmyslně přes síť mimo kolmici, nebo míč z toho směru 

odfoukne vítr, není to považováno za chybu. K chybě dochází v momentě,  

kdy míč přejde celým svým objemem svislou rovinu sítě, nebo se dotkne bloku. 

- Při smeči, při níž je míč odehrán tvrdým úderem, může bránící družstvo využít  

ke zpracování i neurčité údery jako např. tažené míče, dvojdoteky apod.         

Tečuje-li smeč síť nebo se dotkne bloku, musí být následující úder zahrán čistě, 

pokud se tedy nejedná o reflexivní zákrok. Pokud je útok zahrán tak, že míč  

je odehrán měkce, nebo je lobován, musí být následující úder také čistý. 

- Blok se považuje za první úder, po bloku je tedy možné hrát pouze dvakrát.  

Hráč, který blokoval, může po akci u sítě zahrát ještě jeden úder. 

- Hráč při odehrání míče může překročit pomyslnou čáru pod sítí, ale nesmí při 

tom překážet soupeři při hře. Překročení pomyslné čáry pod sítí za účelem 

zjištění otisku míče po dopadu na zem je považováno za porušení pravidel a míč  

je automaticky připsán druhé straně bez ohledu na to, zda dopadl do hřiště,  

nebo mimo něj. 

- Dotek čáry rozhoduje o tom, jestli je míč dobrý nebo v autu, pokud dojde 

k posunutí čáry během akce, čára se nejprve narovná a poté se podle otisku míče 

určí, jedná-li se o dobrý míč či aut. 

- Při nahrávce je povoleno mírné potažení míče. 
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- Hráč se může při přerušení hry očistit na hřišti od písku, pokud však potřebuje 

opustit hřiště, musí požádat o time-out. 

- Přetlačování míče nad sítí je povoleno. 

- Za chybu se nepovažuje dotknutí sítě vlasy v průběhu rozehry. 

- Rozhodčí rozhoduje o způsobilosti míčů ke hře. Míče, které jsou pro naši soutěž 

schváleny, jsou značky Molten VBOS HSBV5, Mikasa VLS 200 a Gala Beach 

Smasch, objem 67±1 cm, váha 260 až 280 g, tlak 171 až 221 mbar nebo hPa 

 (0,175 až 0,225 kg/cm
2
). 

- Rozhodčí spolu s technickým delegátem ABV rozhodují o způsobilosti hřiště. 

- V průběhu utkání je kaučování družstva zakázáno. 

 

2.2.2  Herní činnost jednotlivce 

Herní činnost jednotlivce je komplex pohybové činnosti, kterým hráč řeší herní situaci. 

Do herní činnosti jednotlivce zařazujeme dvě stránky a to technickou a taktickou. 

Technická stránka představuje způsob uskutečnění herní činnosti jednotlivce, do které 

řadíme pohybový projev hráče, vykonaný v závislosti na podmínkách herní situace. 

Taktickou stránkou herní činnosti jednotlivce rozumíme psychické procesy  

a myšlenkové operace, jejichž předmětem je pochopení herní situace a výsledkem výběr 

nejúčinnějších způsobů řešení (Nykodým, J., a kol., 2006). 

Herní činnosti jednotlivce O. Kaplan (1999) rozlišuje na: 

 převážně útočné – podání, přihrávka, nahrávka, útočný úder, 

 obranné i útočné – blokování, 

 převážně obranné – vybírání. 

Podání je základní herní činnost jednotlivce, kterou se zahajuje každá rozehra.  

Podáním rozumíme odbití míče do pole soupeře způsobem předepsaným pravidly. 

Účinnost podání je dána rychlostí letu míče, rotací a křivkou letu míče a umístěním 

míče. Mezi způsoby provedení podání patří spodní podání v čelném postoji, spodní 

podání v bočném postoji, vrchní podání čelné, vrchní podání čelné pomalé, vrchní 

podání čelné plachtící z místa a vrchní podaní čelné plachtící ve výskoku  

(Buchtel, J., a kol., 2005). 
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Přihrávka, jak popisuje O. Kaplan (1999) je odbití míče letícího od soupeře usměrněné  

na spoluhráče tak, aby mohl provést nahrávku či jinou herní činnost jednotlivce.  

Kvalitou přihrávky je ovlivněn výběr útočných kombinací při řešení herních situací. 

Přihrávku hráči provádějí buď způsobem odbití obouruč spodem, nebo odbitím obouruč 

vrchem. 

Nahrávka je odbití míče letícího od spoluhráče k některému z dalších hráčů, tak aby 

mohl provést útočný úder. Rozlišujeme různé druhy nahrávek.  

První druh nahrávek je podle způsobu odbití a to odbití obouruč vrchem, které může 

probíhat na místě, po pohybu, ve výskoku či v pádu, odbití obouruč spodem a nahrávka 

odbitím jednoruč vrchem - prsty. Druhý druh nahrávek je podle směru letu míče, 

nahrávka je buď směřovaná před sebe či za sebe. Třetí druh nahrávek je dle výšky  

a rychlosti letu míče, můžeme mít dlouhou vysokou před sebe, polovysokou před sebe, 

krátkou rychlou, rychlou nad sebe, rychlou za sebe, krátkou rychlou, delší polovysokou 

za sebe nebo delší rychlejší. Čtvrtý druh nahrávek rozlišujeme dle úhlu, který svírá 

křivka letu míče při nahrávce se sítí, do této skupiny patří nahrávka rovnoběžně se sítí, 

nahrávka směřující od sítě na hráče zadní řady a nahrávka směřující ze zadních zón 

hřiště k síti. Poslední, a to pátý druh nahrávek rozlišujeme podle toho, který hráč 

nahrávku provádí. Buď je nahrávka prováděna od nahrávače, který má výchozí 

postavení v předních zónách – 2, 3, 4, nahrávka může být také od vbíhajícího nahrávače 

– hráče ze zóny 1, 6, 5, který vbíhá k síti a nahrává nebo od kteréhokoliv hráče, 

nahrávka je prováděná většinou z obranného pásma (Buchtel, J., a kol., 2005). 

Útočný úder, jak uvádí O. Kaplan (1999), je odbití míče do pole soupeře během 

rozehry, nejčastěji se provádí jednou rukou ve výskoku s cílem znemožnit soupeři 

udržení míče ve hře. Tato pohybová činnost se skládá z několika na sebe navazujících 

částí, kterými jsou rozběh, odraz, letová fáze, úder do míče a dopad.  

J. Buchtel a kol. (2005) rozděluje útočný úder z hlediska technicko-taktické stránky dle 

způsobu odbití, polohy těla vzhledem k rovině síti, křivky a rychlosti letu míče, 

činnosti, která útočnému úderu předchází a dle soupeřovi obrany na síti. Rozdělení 

podle způsobu odbití je odbití jednoruč dlaňovou částí ruky a prsty jednoruč a obouruč 

vrchem prsty – tzv. ulití. Podle polohy těla vzhledem k rovině síti uvádí čelně k síti, 

bočně k síti, s otočkou. Dle křivky a rychlosti letu míče je to smeč, drajv či lob. 

Rozdělení podle činnosti, která útočnému úderu předchází – útočný úder po nahrávce  
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u sítě, útočný úder po nahrávce z pole, útočný úder po přihrávce, útočný úder po míčích 

letících od soupeře a útočný úder po míčích odražených vlastním blokem.  

Poslední rozdělení je vzhledem k soupeřově obraně na síti, patří sem útočný úder bez 

bloku a útočný úder proti bloku. Pokud je veden útočný úder proti bloku smečař si může 

vybrat z více možností, a to vyhnutí se bloku, vytlučení bloku, proražení míče blokem, 

smečování přes blok, ulití bloku, srážení míče blokem a nahození míče na blok. 

Blokování je vytvoření účinné zábrany nad sítí, která zamezí přeletu prudce 

smečovaných míčů do dohodnutého prostoru za blokem (Císař, V., 2005). 

Předpokladem správného blokování je rychlý a včasný přesun k místu blokování, 

včasný a dostatečný výskok, správné postavení paží a nastavení rukou proti míči  

a činnost po bloku – samovykrývání. Bloky rozeznáváme z hlediska technicko-taktické 

stránky podle polohy rukou – blok otevřený, polouzavřený a podle počtu hráčů  

– jednoblok, dvojblok, trojblok (Buchtel, J., a kol., 2005). 

Vybírání je odbití nebo odražení míče jakýmkoliv způsobem dovoleným pravidly 

s cílem zabránění dopadu míče na zem. Vybírání se nejčastěji provádí odbitím jednoruč 

spodem, odbitím obouruč spodem či jiným způsobem jako např. nohou, hlavou, hrudí, 

předloktím apod. Tyto způsoby se mohou provádět na místě nebo v pohybu  

a v postoji, v pádu či ve výskoku (Buchtel, J., a kol., 2005). 

 

2.2.3  Didaktické formy 

„Didaktické formy jsou definovány jako způsoby uspořádání vnějších podmínek  

pro efektivní řízení vzdělávacího procesu. Vycházíme z výkonnostní úrovně  

a respektujeme věkové zvláštnosti hráčů“ (Haník, Z., a kol., 2014, str. 42). 

Dle Z. Haníka, J. Vlacha a kol. (2008) dělíme didaktické formy do tří skupin.  

Jsou to sociálně-interakční, metodicko-organizační a organizační formy.  

Sociálně-interakční formy mohou být hromadné, skupinové a individuální.  

Hromadná forma se vyznačuje vykonáváním činnosti celého družstva, formálním 

řízením a přímou kontrolou trenéra. Převládají zde povely a příkazy. U skupinové 

formy se činnosti provádí v menších skupinách na různých stanovištích. A individuální 

forma je, když hráč pracuje samostatně. Tato forma umožňuje hráči udání si vlastního 

tempa při provádění činnosti (Haník, Z., Vlach J., a kol., 2008). 
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Do metodicko-organizačních forem dle Z. Haníka a kol. (2014) zařazujeme průpravná 

cvičení, herní cvičení, a průpravné hry. Tělesná cvičení vybíráme dle výkonnostní 

úrovně hráčů a respektujeme předchozí zkušenosti. Průpravná cvičení se zaměřují na 

zvládnutí základů techniky herních činností. Charakteristickou částí je nepřítomnost 

soupeře. Herní cvičení odpovídají reálným herním situacím. Je zde předpokládaná 

adekvátní úroveň techniky herních činností jednotlivce. Charakteristická je zde  

i přítomnost soupeře. Průpravné hry navozují herní situace v utkání a vedou hráče 

k řešení těchto situací. 

Třetí didaktická forma je organizační, do které řadíme tréninkovou jednotku, tréninková 

soustředění, utkání, soutěže a další formy jako např. ranní cvičení a další  

(Haník, Z. a kol., 2014). 
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II  VÝZKUMNÁ ČÁST 

Výzkumná část práce se zaměřuje na volejbalový trénink osob se sluchovým 

postižením. Ve výzkumu se zabývám popisem průběhu tréninku, využití komunikace 

mezi trenérem a hráči a specifiky, které využívají při tréninku či hře. 

Na základě předchozího studia dostupných zdrojů, jsem zvolila možnost získávání dat  

od trenéra a osob se sluchovým postižením, které dochází na beach volejbalové 

tréninkové jednotky a zároveň z pozorování tréninkové jednotky. Výzkumná část je 

tedy tvořena kombinací tří metod, a to pozorováním tréninkové jednotky, dotazníkovým 

šetřením mezi hráči se sluchovým postižením a nestrukturovaným rozhovorem 

s trenérem. 

 

3  Pilotní studie   

Původně jsem výzkumnou část bakalářské práce chtěla zaměřit na šestkový volejbal, 

 ale vzhledem k velmi nízkému počtu hráčů a týmů, jsem se rozhodla věnovat se beach 

volejbalu. Ke zjištění informací jsem nejprve využila internet, kde jsem si vyhledala 

kontakty na příslušné organizace, abych zjistila, zda budou ochotny mi poskytnout 

potřebné informace.  

Následným rozhovorem se Svazem neslyšících sportovců jsem zjistila, že u osob  

se sluchovým postižením je žádanější beach volejbal. Šestkový volejbal neslyšících 

sportovců v Praze sice existuje, ale dochází zde k nedostatku hráčů. Na tréninkách  

se schází v malém počtu a při zápasech není možno kvůli nedostatku hráčů střídat. 

Dalšími faktory, které snižují zájem o šestkový volejbal, jsou: potřeba rychlé 

komunikace mezi hráči a finanční náročnost.  

Svaz neslyšících sportovců, který v listopadu tohoto roku oslaví již 80. výročí  

od založení, mi poskytl kontakt na trenéra beach volejbalu klubu SK Olympie Praha 

SPS. S trenérem proběhla následná domluva možných návštěv tréninkových jednotek, 

které se konají každý čtvrtek ve sportovním areálu Hamr v Záběhlicích.  
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S trenérem bylo možné verbálně komunikovat, tudíž zajistil případné tlumočení mezi 

mnou a hráči prostřednictvím znakového jazyka. Po skončení jednoho z tréninků jsem 

písemnou formou požádala hráče se sluchovým postižením, jestli by byli ochotni 

vyplnit mi krátký anonymní dotazník, který bych využila k bakalářské práci.  

Prvotní zjišťování informací o volejbale osob se sluchovým postižením mi napomohlo 

 ke specifikaci zaměření této bakalářské práce. 

 

4  Cíl práce 

Cílem bakalářské práce je charakterizovat problematiku sportu osob se sluchovým 

postižením se zaměřením na beach volejbal a zároveň analyzovat průběh tréninkové 

jednotky a komunikace. 

 

5  Úkoly práce 

1. Zjistit průběh tréninkové jednotky v beach volejbale pro osoby se sluchovým 

postižením. 

2. Prozkoumat komunikaci během tréninkové jednotky s osobami se sluchovým 

postižením. 

3. Zjistit názor hráčů se sluchovým postižením na kvalitu tréninkové jednotky 

v beach volejbale. 

4. Zjistit názor na vedení tréninkové jednotky osobou, která neovládá znakový 

jazyk. 

5. Zjistit možnosti aktivní účasti na beach volejbalových turnajích. 

6. Zjistit názor hráčů se sluchovým postižením na možnosti aktivního sportovního 

života. 
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6  Metodika výzkumu 

Pro výzkum k danému tématu jsem zvolila kombinaci tří metod. První metodou bylo 

pozorování tréninkových jednotek beach volejbalu, které probíhaly ve sportovním 

areálu Hamr, kam osoby se sluchovým postižením dochází každý čtvrtek od 20:00 – 

21:00 h. Tréninkové jednotky, kterou jsem využila k popisu, se zúčastnilo 10 osob  

a jeden trenér.  

Druhou zvolenou metodou bylo dotazníkové šetření, které probíhalo mezi 10 hráči  

se sluchovým postižením. Návratnost dotazníků byla 100%. Cílem dotazníku bylo 

zjistit, jak se osoby se sluchovým postižením k beach volejbalu dostali, jaký je jejich 

názor na kvalitu průběhu tréninkové jednotky, jaký způsob komunikace s trenérem 

preferují a jestli se účastní beach volejbalových turnajů.  

Třetí zvolenou metodou byl nestrukturovaný rozhovor s trenérem, který probíhal před 

zahájením tréninkových jednotek. 

Pozorování je dle M. Dismana (2002, str. 124) definováno jako: „Zaměřené, dobře 

plánované vnímání vybraných jevů. To, co bylo vnímáno, je pečlivě a systematicky 

zaznamenáváno.“ 

M. Chráska (2007, str. 163) definuje dotazník následovně: „Samostatný dotazník  

je soustava předem připravených a pečlivě formulovaných otázek, které jsou 

promyšleně seřazeny a na které dotazovaná osoba (respondent) odpovídá písemně.“ 

Definici nestrukturovaného/neformálního rozhovoru uvádí J. Hendl (2005, str. 175) 

následovně: „Neformální rozhovor se spoléhá na spontánní generování otázek  

v přirozeném průběhu interakce (např. během zúčastněného pozorování v terénu). 

Informátor si přitom ani nemusí uvědomit, že jde o explorační rozhovor.“ 

K získání informací od osob se sluchovým postižením jsem použila anonymní dotazník 

vlastní tvorby. V dotazníku, který obsahoval 10 otázek, bylo použito více forem 

odpovědí, a to uzavřené, polootevřené a otevřené. Ve svém úvodu dotazník obsahuje 

vysvětlení účelu, zaručení anonymity, představení a poděkování za spolupráci. 

Nestrukturovaný rozhovor s trenérem probíhal na několika trénincích, a to vždy před 

zahájením tréninkové jednotky. 
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6.1  Zpracování dat 

Po sběru dat prostřednictvím dotazníkového šetření jsem přestoupila k jejich zpracování 

a vyhodnocení. V textu jsou data znázorněna pomocí tabulek a grafů. V tabulkách  

je uvedena absolutní četnost – počet odpovědí (n) a relativní četnost (%) vyjadřující 

zastoupení v procentech. 

Nestrukturovaný rozhovor s trenérem byl ve zkratkách zapisován a poté v celé své 

podobě písemně zpracován. Pozorování tréninkových jednotek bylo v průběhu vždy 

zapisováno a po srovnání zápisů byla jedna z tréninkových jednotek vybrána. 

 

7  Výsledky a diskuse 

Po zpracování dat a informací získaných z pozorování, dotazníkového šetření  

a nestrukturovaného rozhovoru uvádím výsledky k výše uvedeným úkolům práce. 

 

Pozorování: 

Tréninková jednotka začala vždy ve 20:00. Zahájena byla rozehřátím organismu,  

ke kterému trenér zvolil kolečka okolo hřiště. Počet koleček byl individuální vzhledem 

k odlišnosti výkonových schopností hráčů. Následovalo individuální protažení každého 

jednotlivce.  

Po důkladném protažení celého těla následovalo rozcvičení s míčem. Hráči utvořili 

dvojice a rozházeli se obouruč, jednoruč a poté trénovali lob. Do průpravného cvičení 

zařadil trenér lobování a následný příjem obouruč spodem druhou osobou.  

Zkušenější hráči po lobu a příjmu obouruč spodem pokračovali. Začátečníci míč chytali 

do rukou a poté pokračovali.  

Do hlavní části tréninkové jednotky byla již zakomponována hra, kdy beachové pole 

bylo rozděleno vertikálně pomocí kloboučků pro hru ve dvojicích. Každá dvojice 

uvolnila herní pole dalším po nesprávně zahraném míči. Příjem byl upraven na dva 

možné doteky, účelem bylo udržení míče ve hře.  

Ke konci tréninkové jednotky bylo protažení, zhodnocení a malý kruhový trénink 

v podobě posilovacích cviků na břišní svalstvo.  
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Komunikace během tréninkové jednotky: 

Komunikace na tréninkové jednotce probíhá formou znakového jazyka, který ovládá  

i trenér. Znakový jazyk snižuje rychlost komunikace, ojediněle dochází k nedorozumění 

a tím i k zpomalení průběhu tréninkové jednotky. Například slova jako lob či kobra 

osoby se sluchovým postižením neznali, a proto nebylo vysvětlení pro trenéra zcela 

jednoduché.  

Při opravách techniky herních činností dochází trenér za každým hráčem individuálně  

a pomocí znakového jazyka a názorné ukázky mu sděluje správnost. Pokud trenér chce 

mluvit na určitou osobu, nejdříve se dotkne jejího ramene, čímž oznamuje svou 

přítomnost a potřebu vzájemné komunikace. Osoby se sluchovým postižením mají 

velice dobré periferní vidění, které jim umožňuje zahlédnut trenéra i pokud není přímo 

před nimi.  

V průběhu tréninkové jednotky je často využívána non-verbální komunikace.  

Jednou z nejčastěji využívaných složek je mimika. Například při odehraném míči lze 

pozorovat, zda osoba splnila svá očekávání či naopak. Při hře je důležitá také řeč očí. 

Osoby se sluchovým postižením čekají při podání na oční kontakt, což je signál  

pro začátek hry. K zahájení používají i gestiku, kdy podávající hráč zvedne ruku  

a „mává“. Dále je gestika používána pro sdělení, zda hráč vykonal požadovaný úkol 

správně, např.: při všem, co udělají správně, si ukazují palec nahoru. Haptika je nevíce 

využívána trenérem při již zmiňovaném dotyku na rameno. 

 

Specifika u osob se sluchovým postižením ve hře: 

Pravidla beach volejbalu i šestkového volejbalu jsou stejná jako pro zdravé hráče.  

Jedinou odlišností jsou praporky, které používají hlavní i čárový rozhodčí. Pokud mají 

hráči trenéra, který neovládá znakový jazyk, může využít během zápasu tlumočníka  

či světelné cedule. 
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Dotazování: 

Otázka č. 1: Jaká je Vaše procentuální ztráta sluchu? 

Tuto položku jsem zařadila do úvodu dotazníku, abych zjistila míru postižení u hráčů 

beach volejbalu pro osoby se sluchovým postižením. Složení týmu vypovídá  

o možnostech komunikace mezi samotnými hráči a mezi hráči a trenérem. Dotazníkem 

bylo zjištěno, že 8 (80%) hráčů má 100% ztrátu sluchu na obou uších. Další dva 

dotazovaní hráči mají ztrátu sluchu 96 % a 98%. 

 

Otázka č. 2: Jak jste se dozvěděli o Svazu neslyšících sportovců? 

Tato položka byla zařazena do dotazníku s cílem zjistit, odkud hráči získali informace  

o Svazu neslyšících sportovců, který zaštiťuje sportovní beach volejbalové kluby. 

 

Graf č. 1: Informace o Svazu neslyšících sportovců 

 

Dotazovaní hráči se sluchovým postižením se o Svazu neslyšících sportovců dozvěděli 

následovně: 3 (30%) hráči se o Svazu neslyšících sportovců dozvěděli od členů rodiny,  

2 (20%) hráči prostřednictvím kamarádů, 2 (20%) hráči ze školy, 1 (10%) hráč  

z internetu, 1 (10%) z dalších organizací a 1 (10%) hráč si zdroj nepamatuje. 
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10% 
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Otázka č. 3: Myslíte si, že možnosti k aktivnímu sportovnímu životu pro osoby  

se sluchovým postižením jsou: dostačující, částečně dostačující, nedostačující? 

Cílem této položky v dotazníku bylo zjistit spokojenost s nabídkou aktivního 

sportovního vyžití osob se sluchovým postižením. 

 

Tabulka č. 2: Možnosti k aktivnímu sportovnímu životu pro osoby se sluchovým 

postižením 

 n % 

dostačující 0 0 

částečně dostačující 4 40 

nedostačující 6 60 

 

Graf č. 2: Možnosti k aktivnímu sportovnímu životu pro osoby se sluchovým 

postižením 

 

Při zjišťování možnosti aktivního sportovního života osob se sluchovým postižením  

si hráči mohli vybrat ze tří položek, a to dostačující, částečně dostačující či 

nedostačující možnosti. Pokud odpověď zněla nedostačující, byla doplněna otázkou: 

proč? Možnost dostačující nebyla zvolena ani jedním hráčem. Částečně dostačující 

možnosti uvedli 4 (40%) hráči a nedostačující 6 (60%) hráčů.  

Důvodem proč hráči označili, že možnosti aktivního sportovního života jsou 

nedostačující, byla především absence vhodné komunikace ve sportovních klubech. 

Jeden z hráčů uvedl, že částečně dostačující je nabídka v oblasti individuálních sportů, 

ale nabídka skupinových sportů pro osoby se sluchovým postižením je nedostačující.  

60% 

40% 

Možnosti k aktivnímu sportovnímu životu 

dostačující částečně dostačující nedostačující 
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Otázka č. 4: Co Vás přivedlo k beach volejbalu?  

K beach volejbalu se 4 (40%) hráči se sluchový postižením dostali přes šestkový 

volejbal, který předtím hráli. Ostatních 6 (60%) hráčů začalo s beach volejbalem 

z důvodu zajímavosti sportu, hry ve dvojici, díky kamarádovi nebo také kvůli 

celkovému zlepšovaní fyzické zdatnosti ve sportu. 

 

Otázka č. 5: Jste s kvalitou tréninkových jednotek spokojeni? 

Tato otázka byla cílena na zjištění kvality tréninkových jednotek z pohledu samotných 

hráčů. 

Tabulka č. 3: Spokojenost s kvalitou tréninkových jednotek 

 n % 

ano 10 100 

ne 0 0 

 

Graf č. 3: Spokojenost s kvalitou tréninkové jednotky 

 

Celkový počet dotazujících hráčů se sluchovým postižením, což je 10 (100%),  

je spokojeno s kvalitou tréninku. Jeden hráč zmínil, že by uvítal více individuálního 

přístupu a zároveň pravidelnější docházku hráčů.  

 

100% 

 0 % 

Spokojenost s kvalitou tréninkové jednotky 

ano ne 
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Otázka č. 6: Jaký způsob komunikace s trenérem Vám vyhovuje během tréninkové 

jednotky nejvíce? 

Touto položkou bylo zjišťováno, jaké způsoby komunikace při tréninkové jednotce jsou 

nejvhodnější a nejvíce vyhovující z pohledu samotných hráčů. 

Graf č. 4: Způsob komunikace během tréninkové jednotky 

 

Největší počet osob se sluchovým postižením preferuje český znakový jazyk jako 

způsob komunikace v průběhu tréninkové jednotky. Tuto nejčastější odpověď volilo  

8 (80%) hráčů. Jeden z nich zmínil, že mu postačuje komunikace v podobě odezírání  

či gestikulace a je schopen se přizpůsobit dle schopností a dovedností trenéra.  

Další 2 (20%) hráči odpověděli mluvenou řeč a odezírání. 
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Způsob komunikace během tréninkové jednotky 

znakový jazyk mluvená řeč s odezíráním 
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Otázka č. 7: Domníváte se, že pokud by trenér neovládal znakový jazyk: trénink by to 

neovlivnilo, trénink by byl pro hráče náročnější na pochopení, trénink by nebyl 

zajímavý? 

Touto položkou v dotazníku bylo zjišťováno, jak ovlivňuje kvalitu tréninku znalost 

znakové jazyka u trenéra. 

Tabulka č. 4: Pokud by trenér neovládal znakový jazyk 

 n % 

trénink by to neovlivnilo 1 10 

trénink by byl pro hráče náročnější na pochopení 8 80 

trénink by nebyl zajímavý 1 10 

 

Graf č. 5: Pokud by trenér neovládal znakový jazyk 

 

Většina hráčů se sluchovým postižením tzn. 8 (80%), zvolila možnost, že pokud by 

trenér neovládal znakový jazyk, byl by trénink pro hráče náročnější na pochopení.  

Pro 1 (10%) hráče by byl trénink nezajímavý a zbývající 1 (10%) hráč se domnívá,  

že by to trénink nijak neovlivnilo.  
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Otázka č. 8: Jaké doporučení (alespoň 3) byste navrhli pro trenéry beach volejbalu 

začínající s vedením tréninkových jednotek osob se sluchovým postižením? 

Mezi doporučeními byly shodující se odpovědi, a to: znalost základů znakového jazyka, 

nauka odezírání a především trpělivost. Ve výše uvedených doporučení se shodlo  

10 (100%) z 10 dotazovaných hráčů.  

Jeden z hráčů zmínil více než 3 doporučení, a to dodržovat oční kontakt a důsledně 

přerušovat všechny aktivity, pokud trenér vysvětluje požadované cvičení. 

 

Otázka č. 9: Účastníte se soutěží v beach volejbale: které jsou určeny pro osoby  

se sluchovým postižením; které jsou určeny pro všechny hráče beach volejbalu; soutěží 

se neúčastním? 

 

Touto otázkou byl zjišťován zájem o aktivní účast na soutěžích a případnou integraci do 

soutěží určených pro všechny hráče beach volejbalu. 

 

Tabulka č. 5: Účastníte se soutěží v beach volejbale 

 n % 

které jsou určeny pro osoby se sluchovým postižením 5 50 

které jsou určeny pro všechny hráče beach volejbalu 2 20 

soutěží se neúčastním 3 30 

 

Graf č. 6: Účastníte se soutěží v beach volejbale 

 

50% 

20% 

30% 

Účastníte se soutěží v beach volejbale 

které jsou určeny pro osoby se sluchovým postižením 

které jsou určeny pro všechny hráče beach volejbalu 

soutěží se neúčastním 



44 

 

Soutěží v beach volejbale, které jsou určeny pro osoby se sluchovým postižením, 

se účastní 5 (50%) hráčů. 3 hráči se sluchovým postižením se účastní soutěží, které jsou 

určeny pro všechny hráče beach volejbalu. A 2 hráči se neúčastní soutěží vůbec, 

převážně z důvodů krátké doby hraní beach volejbalu.  

 

Otázka č. 10: Společnou tréninkovou jednotku hráčů se sluchovým postižením a hráčů 

bez sluchového postižení byste: uvítali, nechtěli? 

Tato položka v dotazníku směřovala ke zjištění zájmu hráčů o integraci do tréninkové 

jednotky hráčů bez zdravotního postižení. 

Tabulka č. 6 Společnou tréninkovou jednotku hráčů se sluchovým postižením a hráčů 

bez sluchového postižení 

 

Graf č. 7: Společnou tréninkovou jednotku hráčů se sluchovým postižením a hráčů bez 

sluchového postižení 

 

O prospěšnosti společné tréninkové jednotky osob se sluchovým postižením a osob  

bez sluchového postižení jsou přesvědčeni jen 3 (30%) hráči. Jejich odůvodněním je 

výměna zkušeností a zvýšení kvality hry osob se sluchovým postižením, jelikož ve své 

kategorii mají malou konkurenci. Ostatních 7 (70%) hráčů se sluchovým postižením by 

spojení tréninků nepodporovalo. 

30% 

70% 

Společnou tréninkovou jednotku hráčů se sluchovým postižením a 

hráčů bez sluchového postižení 

byste uvítali byste nechtěli 

 n % 

byste uvítali 3 30 

byste nechtěli 7 70 
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Nestrukturovaný rozhovor: 

Během nestrukturovaných rozhovorů s trenérem SK Olympia Praha SPS jsem  

se dozvěděla následující informace. Trenérova ztráta sluchu na obou uších je 78 %.  

Dříve byl aktivním hráčem beach volejbalu, jak mezi osobami se sluchovým 

postižením, tak s osobami bez sluchového postižení. Jeho výhodou je znalost znakového 

jazyka, který mu usnadňuje komunikaci. Vedení tréninkové jednotky je dle sdělení 

trenéra psychicky náročné, a to z důvodu individuálního vysvětlování.  

Z rozhovoru vyplynulo, že tento trenér vypomáhá v reprezentaci beach volebalu osob  

se sluchovým postižením. Reprezentační páry jsou, oproti ostatním párům se sluchovým 

postižením, povinni se účastnit turnajů s osobami bez sluchového postižení.  

Důvodem je malá konkurence mezi osobami se sluchovým postižením, která by nevedla 

hráče ke zlepšování výkonnosti. 

Další informace, které mi byly sděleny, se týkaly klubů SK Olympia Praha SPS  

a I. PSKN Praha. Oba uvedené kluby patří pod Svaz neslyšících sportovců.  

Dle sdělení došlo mezi zástupci obou klubů k rozdělení jednotlivých sportů,  

a to z konkurenčních důvodů. SK Olympia Praha SPS se zaměřuje na volejbal, beach 

volejbal, atletiku, badminton a stolní tenis a I. PSKN Praha se ujala fotbalu a bowlingu.  

Každý člen musí platit členské poplatky Svazu a následně se zaregistruje v některém 

sportovním klubu po celé ČR. Zaplacená registrace umožňuje osobám se sluchovým 

postižením účastnit se tréninkových jednotek pod odborným vedením.  

Na základě rozhovoru jsem se také dozvěděla, že nás v beach volejbale reprezentují dva 

páry žen a dva páry mužů se sluchovým postižením. Nutností k zápasu je minimální 

ztráta sluchu 55 dB na obě uši. 

Minulý rok proběhlo Mistrovství Evropy v Turecku, kde se muži umístili na 9. místě  

z 21 párů a ženy na 5. místě z 16 párů. Jednou za čtyři roky je pořádána Deaflympiáda.  

Před dvěma lety proběhla v Bulharsku a další Deaflympiáda se uskuteční v Turecku 

v roce 2017.  
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Shrnutí 

Cílem bakalářské práce bylo charakterizovat problematiku sportu osob se sluchovým 

postižením se zaměřením na beach volejbal a zároveň analyzovat průběh tréninkové 

jednotky a komunikace. Úkoly práce, řešené ve výzkumné části práce, byly zaměřeny 

na: zjištění průběhu tréninkové jednotky v beach volejbale pro osoby se sluchovým 

postižením; prozkoumání komunikace během tréninkové jednotky; zjištění názorů  

na kvalitu tréninkové jednotky; prozkoumání názoru osob se sluchovým postižením  

na trenéra bez znalosti znakového jazyka a na zjištění názoru na beach volejbalové 

turnaje a možnosti aktivního sportovního života osob se sluchovým postižením. 

Z výsledků výzkumného šetření vyplývá, že průběh tréninkové jednotky se skládá 

z rozehřátí organismu, individuálního protažení kažení každého hráče, rozcvičení 

s míčem, po kterém následovala hlavní část tréninkové jednotky včetně hry. V závěru 

tréninkové jednotky dochází k protažení a zhodnocení průběhu.  

Komunikace mezi trenérem a hráči probíhá během tréninkové jednotky prostřednictvím 

znakového jazyka, který je nejčastější formou komunikace. Tento způsob komunikace 

je také nejvíce preferován hráči, což uvedlo 80% respondentů. Jako doplňující složka 

komunikace je používána během tréninkové jednotky názorná ukázka, odezírání, 

mimika či gestika. Trenér využívá také iniciálního doteku na rameno, jímž hráči dává 

najevo, že mu chce něco sdělit.  

Hráči se sluchovým postižením jsou se současným vedením tréninkových jednotek 

beach volejbalu spokojeni, což uvedlo 100% respondentů. Z nich se však 80% domnívá, 

že pokud by trenér neovládal znakový jazyk, byl by trénink pro hráče náročnější  

na pochopení, čímž by mohlo zároveň dojít ke snížení kvality tréninkové jednotky.  

Z celkového počtu respondentů se 50% účastní soutěží v beach volejbale, které jsou 

určeny pouze pro osoby se sluchovým postižením a pouze 20% se účastní soutěží 

určených pro širokou veřejnost. Dle sdělení trenéra jsou reprezentační páry v beach 

volejbale pro osoby se sluchovým postižením povinni se účastnit turnajů s osobami bez 

sluchového postižení, a to z důvodu větší konkurence, která vede ke zlepšování 

výkonnosti hráčů.  
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Možnosti aktivního sportovního života osob se sluchovým postižením se zdají 60% 

respondentů nedostatečné, a to zejména z důvodu absence vhodné komunikace.  

O tom vypovídá i nezájem 70% respondentů o společné tréninkové jednotky s osobami 

bez sluchového postižení.  

V průběhu pozorování tréninkových jednotek, rozhovorů s trenérem a z výsledků 

dotazníkového šetření jsem zaznamenala 6 důležitých pravidel pro komunikaci mezi 

trenérem beach volejbalu a hráči se sluchovým postižením: 

1. Trenér používá cílený prvotní dotek na rameno, pokud chce následně 

komunikovat s hráčem. 

2. Trenér musí udržovat při komunikaci stálý oční kontakt. 

3. Trenér využívá určitého gesta (např. lusknutí prstů, tlesknutí), pokud chce 

zahájit hromadnou komunikaci. 

4. Trenér své požadavky na cvičení názorně předvádí. 

5. Trenér názorně ukazuje herní činnosti i herní situace.  

6. Trenér trpělivě a individuálně hráčům vysvětluje a ukazuje dle jejich 

specifických potřeb. 

Uvedená doporučení mohou usnadnit a tím také zkvalitnit průběh tréninkové jednotky 

v beach volejbale u hráčů se sluchovým postižením.  
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Závěr 

V této bakalářské práci jsem se zabývala problematikou beach volejbalu pro osoby  

se sluchovým postižením. V současné době úsilí o úplnou integraci osob s různým 

druhem postižení do běžného života je důležité rozvíjet a rozšiřovat také nabídku 

sportovních aktivit, které jsou přizpůsobené specifickým potřebám těchto osob.  

Ke zkvalitnění této nabídky může dojít, pokud se bude odborná veřejnost zajímat  

o názory a postřehy osob se sluchovým postižením a na jejich základě vhodně 

připravovat trenéry. S ohledem na množství informací, které jsou dostupné, se toto téma 

stalo obsahem předkládané bakalářské práce, která obsahuje dvě části: teoretickou 

a výzkumnou.  

V teoretické části jsou shrnuty informace o anatomii a fyziologii sluchu, objasněna 

terminologie sluchových vad včetně možností kompenzace těchto vad a dále jsou zde 

uvedeny možnosti komunikace s osobami se sluchovým postižením. Samostatná 

kapitola je věnována sportu osob se sluchovým postižením se zaměřením na beach 

volejbal. 

Výzkumná část bakalářské práce měla za cíl zjistit názory hráčů se sluchovým 

postižením beach volejbalu na tréninkové jednotky a informace o jejím průběhu  

od samotných hráčů i trenéra klubu. Interpretované výsledky vychází z dotazníkového 

šetření uskutečněného mezi hráči se sluchovým postižením beach volejbalu, 

z pozorování tréninkových jednotek a z rozhovoru s trenérem sportovního klubu.  

Po vyhodnocení výzkumné části práce bylo zjištěno, že během tréninkové jednotky,  

je na trenéra kladen vysoký požadavek na schopnost vysvětlování či demonstrování  

a využití jiných způsobů alternativní komunikace s hráči se sluchovým postižením. 

K vyšší spokojenosti hráčů s tréninkovou jednotkovou dochází, pokud trenér ovládá 

znakový jazyk, zřetelně artikuluje z důvodu možnosti odezírání a především disponuje 

vysokou mírou trpělivosti. Přestože se hráčům se sluchovým postižením zdají možnosti 

k aktivnímu sportovnímu životu převážně nedostačující, o společné tréninkové jednotky 

s osobami bez sluchového postižení nemají z větší míry zájem, a to zejména z důvodu 

narušené komunikace s trenérem i dalšími hráči.  

Beach volejbal pro osoby se sluchovým postižením má svá specifika, které je třeba 

respektovat s ohledem na potřeby hráčů. Tato bakalářská práce, která se jako jedna  

z mála, zabývá tímto tématem, může svými výsledky přispět k rozvoji problematiky 
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beach volejbalu pro osoby se sluchovým postižením, a to zejména v oblasti komunikace 

během tréninkové jednotky a sestavení tréninkové jednotky pro tuto specifickou 

skupinu hráčů.  

Z výsledků bakalářské práce vyplývají informace a zároveň doporučení,  

např. pro začínající trenéry beach volejbalu pro osoby se sluchovým postižením, které 

mohou zvýšit kvalitu tréninkové jednotky. Tato bakalářská práce poukazuje na šíři 

problematiky a přináší řadu dalších otázek, na jejichž zodpovězení by se dalo navázat 

v diplomové práci.  
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Příloha č. 1 

Vážení hráči, 

touto cestou bych Vás chtěla požádat o vyplnění dotazníku, který je součástí mé 

bakalářské práce na téma Volejbalový trénink osob se sluchovým postižením. 

Dotazník je anonymní a jeho výsledky budou použity pouze pro účely bakalářské práce. 

U každé otázky jsou uvedeny nabídky, na které odpovídejte zakroužkováním jedné 

varianty nebo popřípadě vypsáním Vašich odpovědí. 

 

Předem děkuji za spolupráci. 

Adéla Poluhová 

studentka oboru Tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami  

Fakulty tělesné výchovy a sportu Karlovy univerzity 

 

 

1) Jaká je Vaše procentuální ztráta sluchu? 

 

................................................................................ 

2) Jak jste se dozvěděli o Svazu neslyšících sportovců? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

3) Myslíte si, že možnosti k aktivnímu sportovnímu životu pro osoby se sluchovým 

postižením jsou: 

a) dostačující 

b) částečně dostačující 

c) nedostačují               Proč? 

 

4) Co Vás přivedlo k beach volejbalu? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
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5) Jste s kvalitou tréninkové jednotky spokojeni? 

a) ano 

b) ne     

      Pokud ne, co byste rádi zlepšili?  

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

6) Jaký způsob komunikace s trenérem Vám vyhovuje během tréninkové jednotky 

nejvíce? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

7) Domníváte se, že pokud by trenér neovládal znakový jazyk: 

a) trénink by to neovlivnilo 

b) trénink by byl pro hráče náročnější na pochopení 

c) trénink by nebyl zajímavý 

 

8) Jaké doporučení (alespoň 3) byste navrhli pro trenéry beach volejbalu začínající 

s vedením tréninkových jednotek osob se sluchovým postižením? 

 

9) Účastníte se soutěží v beach volejbale: 

a) které jsou určeny pro osoby se sluchovým postižením 

b) které jsou určeny pro všechny hráče beach volejbalu 

c) soutěží se neúčastním 

 

10) Společný trénink hráčů se sluchovým postižením a hráčů bez sluchového 

postižení 

a) byste uvítali 

b) byste nechtěli  

            Odůvodněte proč 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………... 


