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Abstrakt 

Název práce 

Longitudinální sledování sportovních yýkonů u nevidomých žáků v atletických soutěžích 

Sportovních her zrakově postižené mládeže v letech 1996 - 2006 

Long-term Monitoring of Sports Achievments of Blind Students in Athletics on The Sports 

Meetings of Unseeing Youth between the Y ears 1996 - 2006 

Cíle práce: Sledování sportovních výkonů u nevidomých žáků z hlediska věku 

v atletických disciplínách v běhu na 60 a 600 m, v hodu míčkem a ve skoku dalekém ze 

Sportovních her zrakově postižené mládeže (SHZPM) z let 1996 - 2006. 

Metoda: Sebrali a utřídili jsme potřebná data. Zvolili jsme metodu srovnávací analýzy 

těchto dat. K analýze jsme použili statisticky významné ukazatele: aritmetický průměr, 

maximální a minimální hodnotu, rozptyl a směrodatnou odchylku. 

Výsledky: Z porovnání průměrných výsledků nevidomých žáků věkových 

kategorií od dvanácti do šestnácti let jsme zjistili, že se sportovní výkony obou pohlaví 

zlepšují v běhu na 60 m, ve skoku dalekém a v hodu míčkem. V běhu na 600 m jsme 

zaznamenali zlepšení u chlapců. Na průměrných výkonech děvčat neměl věk 

v uplynulých jedenácti ročnících SHZPM vliv. 

Klíčová slova: zrakové postižení, nevidomost, atletika, sportovní výkon, Sportovní hry 

zrakově postižené mládeže. 
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1. ÚVOD 

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

vhodné pohybové aktivity i u nevidomých dětí. Pokud si někdo myslí, že nevidomí mohou hrát 

nanejvýš šachy nebo kuželky, tak je na velikém omylu. Dokonce tyto sporty nejsou, vzhledem ke 

své nízké pohybové aktivitě účastníků, zrovna nejvhodnější pro mladý vyvíjející se organizmus. 

Nejvhodnějším sportem pro mládež s těžkým zrakovým handicapem je bez pochyby plavání, 

cyklistika, chůze a různé speciální kompenzační cviky. 

I na základních školách je věnována zvýšená pozornost pravidelným pohybovým aktivitám 

zrakově postižené mládeže. Mimo hodin tělesné výchovy bývají žákům nabízeny předměty 

speciální péče jako je zdravotní tělesná výchova, prostorová orientace a samostatný pohyb, dále 

pak různé oddíly či kroužky plavání, atletiky, turistiky, goallbalu, ale třeba i hyppoterapie, 

horolezectví či lukostřelby. 

Atletika staví na přirozených pohybech, které dále rozvíjí, proto je důležitá i pro nevidomé. 

Nevidomé děti mají stížené podmínky pro zdravý pohybový vývoj, ale za vhodných podmínek se 

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

To vše je možné a snadno dostupné právě při atletice a ještě lépe při atletických soutěžích. 

Sportovní hry zrakově postižené mládeže (SHZPM), které v roce 1996 znovu navázaly na 

dlouholetou tradici, naplňují v dětech školního věku právě ony touhy po srovnávání svých sil 

s ostatními i se sebou samými. 

V uplynulých jedenácti letech se na nich utkali vybraní žáci speciálních základních škol pro 

zrakově postižené v atletických a plaveckých disciplínách a v dalších sportech. Zde měli 

možnost zúročit své celoroční sportovní snažení, ale také měli možnost poznat nové kamarády. 

Jak se sportovní snažení vedlo nevidomým žákům v atletických disciplínách, je tématem 

praktické části této bakalářské práce. Sledovali jsme vývoj sportovních výkonů u děvčat i 

chlapců zrakové kategorie B 1. Výsledky jsme analyzovali z hlediska statisticky významných 

hodnot. 

V první, teoretické, části jsou popsána atletická východiska ke sledovaným disciplínám- běhu 

na 60 a 600 m, ve skoku dalekému a v hodu míčkem. Dále jsme v ní popsali problematiku 

zrakového postižení s aspekty ke sportování. Závěr teoretické části je věnován Sportovním hrám 

zrakově postižené mládeže. 
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2. TEORETICKA CAST 

Jak jsme již nastínili v úvodu, naše práce se bude věnovat sledování atletiky na celostátních 

hrách pro zrakově postiženou mládež, proto se nejprve podíváme na problematiku potřebných 

atletických disciplín a pak si objasníme pojmy z oblasti mládeže se zrakovým postižením, 

respektive z oblasti nevidomých. 

2.1 Atletika 

2.1 .1 Z historie atletiky 

Atletika patří mezi sportovní odvětví výkonnostního charakteru. Její pohybový základ tvoří 

přirozené pohyby člověka - chůze, běh, skok a hod. Lidé snad všech kultur mezi sebou závodili 

a stále závodí v rozmanitých činnostech, jejichž základem jsou výše zmíněné pohyby. 

Kolébkou organizované atletiky se stalo starověké Řecko, kde byla atletika hlavní náplní 

olympijských her. Starověký pětiboj obsahoval vedle zápasu také běh, skok, hod diskem a hod 

oštěpem. Novodobá atletika má své kořeny v Anglii. Zde se již v 17. století konaly závody 

v běhu, zejména na dlouhé vzdálenosti. Závodů se nejprve zúčastňovali profesionálové, později 

vznikaly amatérské kroužky při školách i ve sportovních klubech. K běhům přibyly další 

disciplíny a z Anglie se tento trend rozšířil do celého světa. 

V polovině 19. století byla již zakládána v jednotlivých zemích atletická ústředí. Pierre de 

Coubertin obnovil v Athénách v roce 1896 olympijské hry a vznikl tak Mezinárodní olympijský 

výbor (MOV). V roce 1912 byla ve Stockholmu založena Světová atletická organizace, kde 

dostala název Mezinárodní amatérská atletická federace - Intemational Athletic Amateuer 

Federation (IAAF)1
• Ženy se poprvé zúčastnily olympijských soutěží v roce 1928 

(VINDUŠKOV Á a kol. 2003). 

Organizace atletického hnutí má i v naší republice bohatou historii. Vznik a vývoj atletiky 

v dnešním slova smyslu byl na našem území spojen se založením Sokola (1862). Třicet pět let 

poté založili zástupci jedenácti klubů Českou atletickou amatérskou unii (ČAAU). 

Československý organizovaný sport prošel do dnešní podoby širokým rozvojem, prodělal 

množství reforem a také zaznamenal slavná období na mezinárodní úrovni. 

1 Dnes je IAAF- Intemational Association of Athletic Federatin (Mezinárodní asociace atletických federací) 
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V současné době zastřešuje atletické hnutí v České republice Český atletický svaz (ČAS), který 

zastupuje atletiku ČR v Českém olympijském výboru (ČOV) a spolu s ostatními sportovními 

svazy je členem Českého svazu tělesné výchovy (ČSTV). Zároveň zastupuje české atletické 

hnutí v mezinárodních atletických organizacích - Evropské atletické asociaci (EAA) a světové 

Mezinárodní asociaci atletických federací (IAAF) (VINDUŠKOV Á a kol. 2003). 

2.1 .2 Sportovní yýkon 

Podle VINDUŠKOVÉ a kol. (2003) sportovní výkon můžeme považovat za výsledný projev 

výkonnostního rozvoje sportovce, v němž se promítají: 

• vrozené dispozice (vlohy, nadání, talent); 

• vlivy přírodního a sociálního prostředí (podmiňují vývoj jedince a jeho vrozených dispozic, 

např. časové možnosti, materiální podmínky, dostupnost sportovišť); 

• vliv tréninkového procesu (dlouhodobé a cílevědomé působení tréninkového a soutěžního 

zatížení). 

VINDUŠKOV Á a kol. (2003) dále uvádí, že atletické výkony kladou různou náročnost na 

psychiku, fyziologické funkce, energetické zajištění i motorické předpoklady. 

Pro nás je důležité, že z hlediska srovnatelnosti jsou atletické výkony v soutěžích objektivně 

měřitelné. "Vyjadřují se v jednotkách fyzikálních veličin a jsou tudíž srovnatelné." 

(VINDUŠKOV Á a kol. 2003) 

Atletický výkon provádí sportovec - atlet, který ke svému rozvoji využívá sportovního tréninku, 

kde ho doprovází trenér. 

Atlet 

VINDUŠKOV Á a kol. (2003) charakterizuje atleta jako účastníka pohybové činnosti s atletickým 

obsahem. Atlet se podřizuje pravidlům atletiky i ustáleným společenským normám. 

"Snaží se o nejlepší výkon, který je kritériem jeho úspěšnosti. Trénink i závodění je činností 

dobrovolnou. Atlet by měl být vzorem zdraví, vynikat volními vlastnostmi, smyslem pro sociální 

spravedlnost i mravní vyspělost. Sociálně psychickou dominantou v činnosti atleta jsou: vůle ke 

zvyšování výkonnosti, prožitkovost, seberealizace, duševní relaxace, socializace mezi jedinci se 

stejnými zájmy." 
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Sportovní trénink 

Sportovní trénink spolu se soutěžním tvoří jádro sportovní přípravy atleta. Můžeme o něm 

hovořit i jako o pedagogicko výchovném procesu, jehož úkoly jsou: 

• osvojování techniky a taktiky atletických disciplín; 

• rozvoj pohybových schopností s jejich odrazem na pozitivní změny v organizmu sportovce

rozvoj motorického učene; 

• rozvoj psychiky, který zahrnuje rozšiřování vědomostí a zkušeností atletické specializace a 

rozvoj volních, morálních a osobnostních vlastností; 

• sociální rozvoj, který zahrnuje postupné zvládnutí prostředí tréninku a soutěží, formování 

meziosobních vztahů, ke kolektivu, k soupeři, k divákům, k okolnímu světu apod. 

(VINDUŠKOV Á a kol. 2003). 

Trenér 

Nedílnou součástí atletického zdokonalování je osobnost trenéra, který má roli sportovního 

pedagoga. V procesu motorického učení je činnost obou dvou ve vzájemném vztahu. Podle 

VINDUŠKOVÉ a kol. (2003) má trenér při rozvoji motorického učení svého svěřence na 

starosti tyto činnosti: 

• vysvětlení, zdůvodnění, popis, ukázka; 

• zajištění optimálních podmínek nácviku, případně dopomoc; 

• pozorování pokusu, analýza chyb, didaktické prostředky k nápravě - kam patří také 

zprostředkování zpětné informace, kontrola, neustálé pedagogické působení; 

• průběžné hodnocení, obměňování podmínek učení. 

K tomu trenér uplatňuje zvláště tyto didaktické principy: názornost, postupnost, přiměřenost, 

uvědomělost a systematičnost. Z didaktických metod pak metody názorné, pozorování, metody 

slovní a hlavně praktické. 

2 
VINDUŠKOV Á a kol. (2003) popiSUJI význam tzv. motorického učeni jako jedné ze součástí tréninku 

jednotlivce. Jde o to, že organizmus se aktivně přizpůsobuje svému prostředí změnou svého chování. Hlavním 
předpokladem učení je motivace a vlastním mechanizmem pak vytváření dočasných spojů v různých úrovních 
nervové soustavy. S motivací úzce souvisí zpětná informace o úspěšnosti či neúspěšnosti dosažených dílčích 
výsledků a dále pak opakování, které je podmínkou dlouhodobého zapamatování. Obsahem motorického učení je 
osvojování pohybů, pohybových dovedností. Protože zahrnuje i učení senzorické, užíváme někdy termínu 
senzomotorické učení. Výsledkem motorického učení je déletrvající změna v úrovni pohybových dovedností, které 
si osvojuje člověk během určitého času. 
Efektivitu motorického učení ovlivňují: individualita člověka Geho vnitřní prostředí), vnější činitelé (trenér, metoda 
nácviku, projekt, podmínky) a tzv. výsledkoví činitelé (obtížnost pohybu, podobnost úkolu s pohyby již naučenými) . 

CHOUTKA, DOVALIL (in VINDUŠKOV Á a kol. 2003) zmiňují čtyři fáze motorického učení: nácvik, 
zdokonalování, stabilizace a aplikace. 
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Fyziologickými základy pohybových schopností jsou: silové schopnosti, rychlostní schopnosti, 

vytrvalost a obratnost. Během ontogenetického vývoje jedince mají tyto jednotlivé schopnosti 

svůj vrchol i útlum, přičemž je dobré vědět, kdy se dají nejlépe rozvíjet. Jako při každém sportu, 

ani v atletice se nesmí zapomínat na regeneraci organizmu. 

2.1.3 Školní atletika 

Práce s mládeží je stavebním prvkem atletiky. V nejobecnější podobě znají všichni základní 

atletické disciplíny z hodin tělesné výchovy na školách, někteří pak z různých sportovních 

kroužků nebo dokonce z žákovských atletických oddílů. Atletika funguje na různých úrovní od 

masové a rekreační přes výkonnostní až po vrcholovou. Pravidelné meziškolní závody, jako jsou 

například námi sledované SHZPM, lze zařadit do úrovně atletiky výkonnostní. 

Podle ŠIMONA a kol. (1988) běžní žáci projevují přirozený zájem o zvyšování osobní 

výkonnosti a zdokonalování techniky nacvičovaných disciplín a vyhledávají příležitosti k měření 

sil a ke zdravému pohybu. V hodinách školní tělesné výchovy jsou zpravidla vytvářeny první 

předpoklady k trvalému zájmu mládeže o sportovní činnost. Vyvrcholením sportovní přípravy 

žáků je účast na závodech, soutěží se ve třídních prověrkách, mezi třídami a na školních 

přeborech. Nejzdatnější z nich se pak mohou účastnit vyšších soutěží. 

Školní atletické soutěže pro první i druhý stupeň základních škol mají tři základní úkoly: 

• prověřovat, do jaké míry splnila předchozí tělovýchovná činnost zdravotní, vzdělávací a 

výchovné poslání; 

• podněcovat a upevňovat trvalý zájem žáků o systematickou sportovní činnost; 

• získat kritérium pro porovnání výsledků jednotlivých žáků, tříd a škol v atletických disciplí

nách (DOSTÁL a kol. 1992). 

2.1.4 Vybrané atletické disciplíny 

Podle ŠIMONA a kol. (1988) atletické disciplíny lze rozdělit do čtyř základních skupin na 

soutěže v běhu, ve skocích, ve vrhu a hodech, ve víceboji. 

V následujícím přehledu obecně a stručně charakterizujeme disciplíny, ve kterých závodí i nevidomí 

žáci na SHZPM. Vlastní provedení závodních disciplín je vymezeno platnými pravidly IAAF. 
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Běhy (na 60 a 600 m) 

Běhy můžeme zařadit mezi základní pohybové činnosti člověka. Běhy na střední a dlouhé 

vzdálenosti patří mezi nejrozšířenější atletické disciplíny a jsou mezi žáky velmi oblíbeny, dochází 

při nich totiž k přímé konfrontaci závodníků. Cílem je uběhnout určitou vzdálenost v co nejkratším 

čase, měří se na minuty a sekundy3
• Běhy jsou součástí atletických vícebojů, uskutečňují se na dráze. 

Běh představuje cyklický pohyb, který se tréninkem zdokonaluje. Běžecký pohyb by měl být 

přirozený, probíhat automaticky a co nejvíce ekonomicky. Z pohledu techniky by všechny pohyby 

měly odpovídat biomechanickým zákonitostem. Převažuje švihový způsob běhu, šlapavý způsob se 

uplatňuje pouze při startovním výběhu (VINDUŠKOV Á a kol. 2003). 

Běh na 60 metrů patří do běhů na krátké vzdálenosti (sprinty), kde se uplatňuje především síla. Běh 

na 600 metrů řadíme do běhů na střední vzdálenosti (vytrvalostní běhy), kde už mají své slovo i 

vytrvalost a taktika resp. dobrá kondice a zvolení správného tempa běhu. 

Skok daleký 

Skok daleký patří spolu s trojskokem do technických rychlostně silových disciplín. Motoricky patří 

skoky mezi kombinované pohyby, uskutečňují se v poli. Skok daleký je součástí všech atletických 

vícebojů. Ve skoku jde o to, překonat vzduchem co největší vzdálenost mezi odrazovou čarou a 

místem doskoku v písku. Měří se na centimetry. Z motorických předpokladů je potřeba běžecká 

rychlost, výbušná síla, pohyblivost a koordinace (VINDUŠKOV Á a kol. 2003). 

Hod míčkem 

Hod míčkem tvoří v atletice spolu s vrhem koulí, hodem oštěpem, diskem a kladivem samostatnou 

skupinu technických disciplín. Všechny se uskutečňují v poli. Hod míčkem a oštěpem jsou typické 

švihové disciplíny\ u kterých je důležitá technika, síla, ale hlavně pohybová rychlost. Motoricky 

patří hody mezi kombinované pohyby. Cílem je hodit určené náčiní, resp. kožený míček o hmotnosti 

150 g ("krikeťák"), co nejdále. Výkon se měří v metrech a zaokrouhluje se na dvě desetinná místa 

(VINDUŠKOV Á a kol. 2003). 

3 Na dráze se časy měří buď ručně (zaokrouhlují se na desetiny sekundy) nebo plnoautomaticky (udávají se 
s přesností na setiny sekundy). 
4 Oproti tomu atletické vrhy řadíme mezi disciplíny rychlostně-silového typu. 
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2.2 Zrakové postižení 

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

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

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

15% informací sluchem, 6% hmatem, chuťovým analyzátorem 3% a čichovým 2% informací." 

Zrak podává maximum informací v minimálním časovém úseku. Je to smysl, který umožňuje 

vidění5 , což znamená bezkontaktní orientaci v prostředí, rozlišování tvarů, barev, velikostí, 

vzdáleností, hloubky, směru, ale hlavně pohybu či klidu v okolním prostředí. Zrak podává 

informace obecné i podrobné, tj. objekt můžeme sledovat jako celek nebo se zaměříme na 

jednotlivé části (detaily). Je to receptor dálkový, sledujeme jím tedy objekt, který leží kousek 

před námi ale i objekt, který se pohybuje ve vzdálenosti 500 metrů, nemluvě o vesmírných 

tělesech. 

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

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

pro každou praktickou činnost od hry, učení až po pracovní, zájmovou nebo rekreační činnost. Je 

také bohatým zdrojem estetických zážitků. 

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

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

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

2.2.1 Různá kritéria pro dělení zrakoyých postižení 

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

výkonnosti zrakového analyzátoru a tím poruchou zrakového vnímání, prostorové orientace, 

pracovních činností závislých na výkonnosti zraku a narušením vytváření sociálních vztahů. 

Na dělení zrakových vad nahlíží většina autorů shodně. Záleží pouze na volbě kritérií a na tom, 

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

5 Poznatky fyziologie říkají, že základem viděni je elektromagnetické vlnění různé délky, které prochází 
světlolornným aparátem oka a působí na smyslový epitel sítnice (tyčinky, čípky). Světelná energie se přeměňuje na 
nervovou, vzruch se šíří nervovými drahami do ústředí v mozku a vzniká zrakový počitek. Ten se spojuje s jinými 
počitky a dříve vytvořenou zkušeností a vzniká reakce (např. otočení za světlem či sledování předmětu) (srov. 
MOUREK 2005, s. 159). 
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Souhrnně lze uvést tato kritéria pro dělení zrakového postižení: 

• podle platné definice Světové zdravotnické organizace (WH0)6 na nemoci oka a očních 

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

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

• podle doby a příčiny vzniku (etiologie)7 na vrozené a získané (chorobou, poúrazové, 

stařecké); 

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

mozku; 

• podle délky trvání8 na krátkodobé (akutní), opakující se (recidivující) a dlouhodobé 

(chronické či trvalé, případně progresivní); 

• podle prognózy na stacionární a progresivní; 

• podle možnosti, resp. nemožnosti nápravy9 postižení na reparabilní a ireparabilní; 

• podle poruchy orgánu, jeho anatomické struktury 10 na zrakovou vadu orgánovou 

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

• podle typu zrakových vad 11 na ztrátu zrakové ostrosti, postižení šíře zorného pole, 

okulomotorické problémy, obtíže se zpracováním zrakových informací a poruchy 

barvocitu; 

• podle stupně vidění12 na nevidomost, zbytky zraku a slabozrakost. 

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

postižené s kombinovanými vadami. V tomto případě záleží, který handicap je těžší či kam se 

dotyčný člověk sám začlení. Jedná-li se však o osobu těžce zrakově postiženou13
, vyžaduje 

zvlášt' speciální péči (srov. JESENSKÝ 1988, s. 36). 

Jednotlivá kritéria dělení očních vad se dají dále členit či různě stupňovat. Pro naší práci bude 

důležitá skupina osob nevidomých. Nejvíce nás tedy zajímá dělení podle stupně vidění a s tím 

úzce související typologie zrakových vad, jimž věnujeme následující podkapitolu. 

6 In LUDÍKOVÁ 2003. 
7 In KEBLOVÁ 2001. 
8 In KEBLOVÁ 2001. 
9 In KEBLOV Á 200 1. 

10 ln KEBLOV Á 2001. 
11 In KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ 2000. 
12 In KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ 2000 (srov. FLENEROVÁ 1985, s. ll, stupně vady zraku). 
13 Za těžce zrakově postiženého (TZP) je podle většiny autorů považován člověk, který spadá do kategorie osob 
nevidomých a osob se zbytky zraku (srov. Tab. 2: Kategorie poruch zraku dle zrakové ostrosti pro školní 
účely, s. 18). 
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2.2.2 Typy zrakoyých vad a stupně vidění 

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

KVĚTOŇOV Á-ŠVECOV Á (2000)14
. Autorka rozlišuje poruchy zraku na pět skupin, a zároveň 

zmiňuje, že poměrně častým jevem jsou problémy kombinované. 

Typy zrakových vad podle Květoňové-Švecové 

Ztráta zrakové ostrosti15 
- dítě nevidí zřetelně. Bude mít obtíže s rozlišováním detailů, ale 

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

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

Jagrovými optotypy. U dětí s vícečetným poškozením je takové měření obtížné. Lze však říci, že 

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

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

např. krátkozrakost (myopie) ale i tupozrakost16 (amblyopie). 

Postižení zorného pole17 znamená omezení prostoru, který dítě vidí. Při této vadě se může, ale 

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

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

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

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

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

adaptaci na změnu osvětlení. 

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

používání obou očí, při sledování pohybujícího se předmětu nebo při jeho prohlížení, předmět 

sleduje nejprve jedním, pak druhým okem. Při pohledu na blízký předmět se při okulomotorické 

poruše může jedno oko stáčet dovnitř, druhé zevně, nebo se obě asymetricky stáčejí dovnitř. 

Objevují se obtíže při uchopování předmětu a s přesně mířenými pohyby. Může se projevit i 

14 (srov. JESENSKÝ 1988, s. 28). 
15 Podle JEŘÁBKA (1985) je zraková ostrost (vizus) dána rozlišovací schopností oka - tedy schopnost oka 
identifikovat dva co nejblíže ležící body jako dva oddělené objekty. Ovlivňují ji různé vlivy jako fyzické, 
fyziologické, psychické aj. Vizus se udává ve zlomku, přičemž čitatel sděluje vzdálenost (v metrech), ze které vidí 
zrakově postižený to samé, co "zdravý" ze vzdálenosti, která je uvedena ve jmenovateli (také v metrech). 
Novým trendem se stává udávat vizus v desetinném čísle, neboť různé státy používají různé čitatele, což není 
ftraktické pro porovnávání. 

6 Osoby tupozraké mají sníženou zrakovou ostrost na jednom oku, vidění druhého oka bývá zachované. Mají obtíže 
s viděním v perspektivě a plasticky. Průvodním znakem tupozrakosti bývá šilhání. 
17 Podle JEŘÁBKA (I 985) se zorné pole vyšetřuje u každého oka zvlášť a jeho rozsah se vyjadřuje ve stupních a 
zakresluje do schématu. Normální rozsah je 90 • směrem temporálně, okolo 60 • nasálně, 60 - 70 • dolů a 40 - 50· 
nahoru. Zorná pole obou očí se přibližně ze % překrývají, jen na vnějších okrajích je srpek okolo 30 • , kde se vidí 
jen jedním okem. 
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nystagmus, rytmické, trhavé mimovolní pohyby očí. Nystagmus sám ale nepatří mezi poruchy 

koordinace očních svalů. Sem můžeme uvést např. šilhání (strabismus). 

Problémy zpracování zrakových podnětů vznikají u dětí s poškozením zrakových center 

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

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

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

vjemy při vytváření zrakového obrazu. Zajištění pozorované skutečnosti může být u dítěte 

značně obtížné. 

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

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

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

rozeznávání barev a odstínů. Jde tedy o poruchy vnímání určité barvy (červené, zelené, modré) 

za určitých podmínek. 

Stupně vidění 

Dělení zrakových vad podle stupně vidění se u jednotlivých autorů různí 18 • My uvedeme vždy 

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

vizus (viz ztráta zrakové ostrosti, s. 15) a rozsah zrakové percepce, při níž sledujeme funkčnost 

zorného pole. 

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

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

1/60 - světlocit nebo binokulární zorné pole s· a méně bez porušení centrální fixace) a plnou 

slepotu. 

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

podněty a na praktickou nevidomost, kdy je zachován světlocit se správnou projekcí či bez 

projekce. 

18 Někteří autoři (např. FLENEROV Á (1985) či LUDÍKOVÁ (2003)) vymezují místo stupně vidění- stupeň vady 
zraku resp. stupeň postižení zraku a přidávají do této kategorie osoby s poruchami binokulárního vidění či dokonce 
osoby zrakově postižené s kombinovanými vadami. 
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Kategorie lidí se zbytky zraku se nachází na nejasné hranici mezi těžkou slabozrakostí a 

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

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

podle něho orientovat a využívat ho ke své činnosti." 

Sami si např. později určují, zda mohou pracovat se speciálně upraveným černotiskem (pomocí 

zvětšovací optiky, lup, PC a využívání kontrastů) nebo budou používat Braillovo písmo. 

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

KRAUS (in LUDÍKOVÁ 2003) ji definuje jako ireverzibilní pokles zrakové ostrosti na lepším 

oku pod 6/18 až 3/60 včetně. (Z toho je patrné, že Kraus nepojímá zbytky zraku jako 

samostatnou kategorii, ale zahrnuje je právě pod slabozrakost19
). 

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

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

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

komplexní rehabilitační péče speciálně pedagogickými metodami někdy i speciálními 

technickými pomůckami a vhodnými podmínkami pro zrakovou činnost. 

KEBLOV Á (200 1) uvádí dvě základní tabulky pro určení stupně zrakové poruchy podle zrakové 

ostrosti. Vždy se udává vizus lepšího oka s nejlepší možnou optickou korekcí: 

Tab. 1: Kategorie poruch zraku dle zrakové ostrosti podle WHO 

Stupeň poruchy Zraková o trost 

Normální zrak žádná 5/6; 617,5; 20/25 nebo lepší 

Slabozrakost lehká méně než 5/6; 617,5; 20/25 

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

silná méně než 5/40; 6/48; 20/160 

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

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

úplná žádné vjemy světla 

19 Z vlastní pedagogické zkušenosti mohu říci, že není příliš důležité dítě přesně "zaškatulkovat" do té které 
kategorie. Vždy je potřeba znát diagnózu a vědět, jak}m způsobem s takový člověkem smysluplně pracovat- tedy 
jaké speciální postupy a pomůcky využívat. Neboť práce se zrakově postiženými - podobně jako s jinak 
handicapovanými lidmi- vyžaduje vždy individuální přístup . 
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Tab. 2: Kategorie poruch zraku dle zrakové ostrosti pro školní účely 

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

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

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

(postižený není schopen orientovat se v neznámém prostředí) 

Děti naprosto nevidomé úplná ztráta světlocitu (amauróza) 

Ve výše uvedeném dělení podle zrakové ostrosti se shoduje většina autorů. Toto dělení se využívá i 

ve sportu zrakově postižených, kdy jsou sportovci zařazováni do kategorií BI - B3, 

o čemž blíže pojednáme v kapitole 2.3. 

Ke shrnutí citujeme KEBLOVOU (2001): "Vidění (zrakové vnímání) je složitý komplexní děj, 

jehož kvalita je určována funkcemi zrakového analyzátoru: zrakovou ostrostí, zorným polem, 

adaptací, akomodací, binokulárním viděním, citlivostí na kontrast." 

Nevidomé dítě 

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

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

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

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

nereálné abstrakce dané absencí zrakových vjemů. Paměť je velmi dobrá. Vývoj osobnosti není 

v podstatě hlouběji narušen. 

Speciálně pedagogické působení je zaměřeno na výcvik kompenzačních smyslů, zejména hmatu a 

sluchu, na výuku čtení a psaní pomocí Braillova písma, později k obsluze elektronických pomůcek. 

Široce přístupný je i svět hudby, existují fonotéky s nahrávkami všelijakých zvuků a také literárních 

děl v podání předních herců. Hlavním úkolem je naučit dítě co největší samostatnosti (KEBLOV Á 

2001). 

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

integrace do běžné školy za podpory speciálně pedagogického centra. Nejdůležitější ale vždy 

zůstává individuální přístup ke každému nevidomému dítěti. 

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

geneticky podmíněná oční onemocnění a retinopatie nedonošených (nadměrné působení kyslíku 

v inkubátoru na sítnici). 
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2.2.3 Některé důsledky těžkého zrakového postižení 

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

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

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

výrazně snížena. Nápadnými aktivitami u těžce zrakově postižených (TZP) dětí je kývání, 

houpání, hopsání a mačkání očí. Podle PIHRTOVÉ (tamtéž) nejsou tyto projevy jen bezúčelnou 

autostimulací, neurotickou tenzí nebo důsledkem sociální deprivace. Děti si tak často doplňují 

"hladinu" aktivity svým vlastním způsobem. 

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

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

kontroluje. FREIBERGOV Á (in ŘÍČAN 1997) zjistila, že psychomotorický vývoj je u TZP dětí 

závislý na vývoji koordinace ucho- ruka. 

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

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

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

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

představuje vždy určitou izolaci od okolí a významně zasahuje do vývoje sebepojetí. 

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

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

Sekundárně jsou postiženy ty funkce, jejichž přiměřený vývoj je závislý na dobré úrovni 

zrakového vnímání a na dostatečném přívodu zrakových informací. 

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

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

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

Tato dvě výše uvedená tvrzení jen podtrhují význam včasného odhalení zrakového postižení a 

následné ranné péče. Všichni autoři se shodují, že největší ovlivnění v pozitivním i v negativním 

vývoji- nejen ale právě u TZP dětí- mají "první" roky života. Vždy bylo a bude nejdůležitější 

kladné přijetí dítěte do rodiny, což především znamená nelehké vyrovnání se rodičů s postižením 

potomka. Obnáší to otevřenou spolupráci se specialisty, přehodnocení životních perspektiv a 

hlavně dostatek vzájemné lásky. Velkým a častým nebezpečím u TZP dětí není okolní prostor a 

předměty v něm, ale přemíra péče. Ta už nemá s láskou nic společného, ale vede naopak na 

jedné straně k pohodlnosti až lenosti dítěte, na straně druhé ke strachu z nového a neznámého. 
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V mládí "přeopečovávané" zrakově postižené dítě bude zbytečně ale zákonitě "narážet" na 

mnohá omezení, posměch či nadbytečný soucit. Největší hrozbou pro dotyčného, rodinu, 

potažmo společnost je pak budoucí prakticky nesamostatná osobnost. 

Dalším negativním důsledkem těžkého zrakového postižení je změna podmínek jedince v oblasti 

prostorové orientace a samostatného pohybu. Této problematice věnujeme následující 

samostatnou kapitolu. 

Ale abychom neviděli jen negativa, zmiňujeme i názor některých nevidomých samotných, či 

osob jim blízkých. Je to schopnost nazývaná "vnitřní zrak", kterým nevidomí vnímají své okolí a 

často dokáží odhadnout "s kým mají tu čest" aniž by dotyčného museli vidět. Také se setkáváme 

s názorem, že někteří nevidomí ani nechtějí vidět, protože mají pocit, že by viděli zkaženost 

světa a přišli by o spoustu krásných představ. 

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

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

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

jinak člověk, který někdy- byt' sebehůře- viděl. Na základě této skutečnosti můžeme rozlišit 

dva druhy slepoty. 

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

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

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

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

z nevhodného výchovného působení. 

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

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

podmínek. Výhodou ale někdy i nevýhodou jsou dřívější zkušenosti a poznatky okolní reality. 

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

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

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

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

prostorové orientace a samostatného pohybu (POSP) zrakově postižených. 

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

schopnostem zrakově postiženého člověka." (WIENER 1998) 

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

osob a pohyb je základem sportu. 

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

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

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

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

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

makroorientaci 20
. 

Pohyb představuje změnu polohy nebo přemisťování objektu v prostoru. Může být náhodný 

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

má jasné konečné cíle a relativně pevnou strukturu dílčích pohybů. 

"Nevidomý člověk je mobilní, když je schopen se s využitím naučených technik pohybu a 

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

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

předpoklady pro správný a harmonický rozvoj fyzických funkcí dítěte. Jedná se zejména 

o správné držení těla, správné pohybové návyky, správnou koordinaci jednotlivých svalových 

skupin a v neposlední řadě i samotnou motivaci k pohybu. Samozřejmě vnímá výchovu k POSP 

jako komplex jednotlivých složek výchovy, mezi něž dále patří výchova morální, rozumová a 

estetická, výchova výtvarná a pracovní, dopravní výchova a ostatní složky, kam bychom mohli 

jistě zařadit práci s informacemi, práci se speciálními pomůckami a oblast sociálních dovedností 

(srov. WIENER 1998, s. 25). 

20 "Mikroorientace je podmiňována charakterem konkrétně angažovaného analyzátoru. U kontaktního analyzátoru 
hmatového (např. ruky) je vymezena rozsahem bimanuálního či monomanuálního hmatového pole. 
Makroorientace se týká orientace v prostoru přesahujícího pole vnímání kontaktního analyzátoru a je zaměřena na 
relativně vzdálené prostory analyzátorů dálkov)•ch." (WIENER 1989) 
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2.3 Problematika sportu zrakově postižené mládeže 

Podobně jako WIENER (viz kap. 2.2.4) klade i JEŘÁBEK (1985) velký význam tělesné 

výchově a připomíná, že nelze omezovat pohybový rozvoj zdravotně postižených jen na školní 

hodiny tělocviku. Tělesná výchova u zrakově postižených hraje daleko větší roli než u normálně 

vidoucích. Tělesná výchova u nich totiž musí, kromě své běžné funkce, dále rozvijet 

statokinetické, kinestetické a prostorové vnímání, pohybovou a prostorovou paměť, což jsou 

významné složky pro samostatný pohyb a prostorovou orientaci, ale i pro psychosomatickou 

pohodu. Proto také prvky vedoucí k tělesné zdatnosti doporučuje JEŘÁBEK (tamtéž) "prolínat 

výchovu a výuku ve všech předmětech." 

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

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

provozovat nejen smí, ale i může, aby se u něj podporovala přirozená touha po pohybu a 

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

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

orientaci v prostoru, stručně řečeno, jde o to, aby se zrakově postižený pohybovat chtěf 1 

(JEŘÁBEK 1985). 

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

u nich musí maximálně rozvijet činnost ostatních analyzátorů, tj. především svalové a polohové 

čití. Často se u dětí se zbytky zraku setkáváme s různými omezeními tělesné výchovy, jak jsme 

zdůraznili výše, není důvod osvobozovat je od všech cvičení. Při všech hrách a sportech je 

velmi důležité - dokonce na prvním místě - zajistit bezpečnost! To prakticky znamená 

seznámit děti s prostředím (ohraničení, překážky, vertikální členitost aj.), s konanou činností a 

s riziky, které mohou běžn~ nastat. Dále je potřeba udržet kázeň a mít dobrý přehled o všech 

svěřených dětech. 

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

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

nevidí a chybí jim zraková kontrola a hrozí úrazy (např. skoky na lyžích, překážkový běh); 

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

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

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

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

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

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

nitroočního tlaku a překrvení cévního řečiště v oblasti hlavy. 

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

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

diagnosou a předem vyloučit všechny kontraindikace. Dále musí znát schopnosti svých svěřenců, 

aby nedocházelo k přeceňování, ale ani k přehnanému podceňování sil. Stává se běžnou praxí, že 

před každou sportovní akcí Gako např. lyžařský výcvik, sportovní hry, závody v plavání aj.) či 

před zařazením do sportovních kroužků vyžadují osoby odpovědné za zrakově postižené děti 

potvrzení očního i praktického lékaře, zda uvedené činnosti smí dítě vykonávat. 

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

lékařskou zprávou naloží22
. 

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

podmínky. Důkazem dobré úrovně atletiky českých nevidomých jsou například medailové 

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

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

Vrcholnou mezinárodní soutěží nevidomé mládeže jsou Evropské hry mládeže. 

22 Z praxe znám případ, kdy rodiče žáka se zbytky zraku požádali - i přes "zákaz" lékaře a nedoporučení ředitele 
školy - o zařazení svého syna do plaveckých závodu, v nichž vyniká. Svlij počin odůvodnili tím, že se synovi 
v poslední době zrak radikálně zhoršil a podle prognózy o něj má do roka přijít úplně. Byla by tedy škoda, aby mu 
v tomto těžkém období kazili alespoň nějakou radost, když se celý rok na závody pilně připravoval a těšil. 
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2.3 .1 Z historie SHZPM 

Sportovní hry zrakově postižené mládeže mají v naší republice více než padesátiletou historii. 

Vznikly v roce 1953 na popud samotných zrakově postižených (ZP) středoškoláků z pražské 

slepecké školy. První závody probíhaly "na dálku" a závodili spolu ZP chlapci tří škol z Prahy, 

Brna a slovenské Levoče. V tomto atletickém trojboji soupeřili v běhu na 100 m, ve skoku 

dalekém a v hodu míčkem nebo ve vrhu koulí. Pro úspěch a nadšení všech zúčastněných se 

v následujícím roce konaly národní lehkoatletické závody nevidomé mládeže v Brně. Zároveň 

z těchto závodů vzešli reprezentanti pro mezinárodní atletický trojboj nevidomých na dálku 

mezi Československem, Polskem a Mad'arskem. 

Vzhledem k organizační i časové náročnosti se však od společných mezinárodních meziškolních 

závodů upustilo a nastala éra každoročních celostátních sportovních her mládeže s vadami zraku. 

Školy se pravidelně střídaly v jejich pořádání. Soutěží se začaly účastnit i dívky, dále došlo 

k rozdělení na dvě kategorie - na nevidomé a na slabozraké, později dělení na kategorie B 1, B2 

a B3. Věk u zrakově postižených závodníků se nebral nikdy v potaz. Také skladba disciplín se 

rozšířila, v podstatě se přizpůsobovala možnostem organizující školy. V atletice to byly: běhy na 

60 m, 100m, 300m ,400 m, 500 m, 600 m, 800 m, 1000 m, štafetové běhy, skok daleký, skok 

vysoký, hod kriketovým míčkem, hod míčem s poutkem (1,5 kg), hod granátem, vrh koulí (3 kg, 

4 kg, 5 kg), dokonce i hod oštěpem. 

Dále do her přibyly plavecké disciplíny a kolektivní hry jako přehazovaná, nohejbal a goalball23
. 

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

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

v "postkomunistické" době i finančně náročné závody již nemohly "obyčejní" pedagogičtí 

zaměstnanci zvládat a poslední "velké" celostátní sportovní hry zrakově postižené mládeže se 

konaly v roce 1991 na Přimdsku. 

Kromě SHZPM existovala řada dalších sportovních příležitostí. Například atletické přebory 

Prahy, ČR, atletická liga, přebory a memoriály v plavání, přebory v goalballu, šachu, 

mezinárodní závody, mistrovství Evropy, olympiáda v atletice, lyžování a plavání atd. 

23 Přehazovaná je aplikovaná odbíjená pro ZP, goalball (dříve torball) je speciální branková hra pro nevidomé. 
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2.3 .2 Současné SHZPM 

Tradice celostátních sportovních her zrakově postižené mládeže znovu ožila v roce 1996 na 

stadionu v Houšťce u Brandýsa nad Labem. Tam se sjeli reprezentanti středních a základních 

škol pro zrakově postižené: z Prahy 1 (Loretánská resp. Hradčany), z Prahy 2 (Koperníkova), 

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

z Litovle a družstvo žáků z integrace (ID). V roce 1998 se zúčastnili i žáci ostravské speciální 

školy. 

Od roku 2002 se ustálil počet škol na současných sedm. Jedná se již jen o základní školy pro 

zrakově postižené děti a jsou: v Praze 1 (Hradčany), v Praze 2 (Nám. Míru), v Plzni, v Brně, 

v Opavě, v Litovli a o družstvo integrovaných žáků při Speciálně pedagogickém centru (SPC) 

pro ZP v Liberci. 

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

postupně nahradil show-down24
. Dobrou tradicí se také stala cyklistická štafeta tandemů, která 

většinou zahajuje závody. Atletické disciplíny podrobněji popíšeme v kapitole 2.3.4. 

Od roku 1996 je stanoveno pořadí pořádajících škol, naposledy pořádala SHZPM v červnu 2006 

škola Praha - Hradčany. Novodobé SHZPM jsou pojímány jako vrcholové závody pro širší 

okruh školní zrakově postižené mládeže v ČR. 

2.3.3 Soutěžní řád SHZPM 

Důležitým a vlastně nejvyšším orgánem SHZPM je Sportovně technická komise (STK). Ta 

schvaluje Soutěžní řád SHZPM. Každou školu zde reprezentuje právě jeden přítomný zástupce. 

Schůzi STK svolává vždy pořadatel příslušného ročníku a projednávají se zde pravidla, navrhují 

se a schvalují změny, řeší různé problémy spojené s organizací her, ale také se zde předávají 

důležité zkušenosti. 

STK dále schvaluje vždy hlavního rozhodčího25 SHZPM, jehož povinností je zaškolení dalších 

pomocných rozhodčích (upravená pravidla, přepočtové koeficienty26
, specifický přístup 

k jednotlivým skupinám zrakového postižení. 

24 Show-down je aplikovaný stolní tenis pro ZP. 
25 Funkci hlavního rozhodčího vykonával v posledních letech K. Čermák, který společně s T. Králem napsal skripta 
o atletice ZP (ČERMÁK, KRÁL 1997). Oba se i dále podílejí na rozvoji ZP sportovců. 
26 Přepočtové koeficienty slouží k porovnávání v)·sledků sportovců různých zrakových kategorií, každý rok se mění 
podle stejného klíče v závislosti na dosažených výkonech. 
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STK také určilo jednoho očního lékaře, který zařazuje všem zúčastněným školám děti do 

zrakové kategorie podle jednotných kritérií, aby se vyloučila nejednotnost u žáků, kteří jsou se 

zrakem "na hranici". Protože i na dnešní školy pro ZP žáky dochází množství slabozrakých dětí, 

stalo se specifikem těchto her, že sportovci soutěží ve čtyřech zrakových kategoriích místo 

klasických třech pro dospělé. 

Kritéria pro zařazení do zrakové kategorie pro SHZPM27
: 

Bl - bez světlocitu obou očí, nebo se světlocitem, ovšem bez schopnosti rozeznat tvar ruky 

z jakékoli vzdálenosti či směru; 

B2 - od schopnosti rozeznat tvar ruky k vizu 2/60 nebo rozsah zorného pole menší než pět 

stupňů; 

B3 - s vízem od 2/60 do 6/60 nebo rozsah zorného pole od pěti do dvaceti stupňů; 

B4- zrakově postižený žák speciální školy nebo klient SPC pro ZP, který nesplňuje podmínky 

zařazení ani do jedné z výše zmíněných skupin zrakového postižení. 

V Soutěžním řádu SHZPM jsou dále určeny povinnosti a práva pořádající školy, soutěžní 

nařízení a opatření, kde je uvedeno kolik žáků se smí závodů zúčastnit, z jakých zrakových 

kategorií a z toho také vyplývající počet doprovodných osob. Dále řád specifikuje sportovní 

odvětví a disciplíny zařazené do soutěže, následné bodování a hodnocení jednotlivců i družstev a 

systém výpočtu výše zmíněných přepočtových koeficientů. 

Maximální věková hranice soutěžících je 16 let, dosažených v roce konání soutěže. Věk 

závodníků nehraje žádnou roli při hodnocení výsledků. Individuální výkony jsou porovnávány 

pouze podle pohlaví a podle, již zmíněných, zrakových kategorií. Řád také upravuje, kolik dětí 

z určité zrakové kategorie může být v jednom družstvu28
. Každý rok určuje pořádající škola 

maximální počet závodníků na jedno družstvo, zpravidla to bývá deset žáků. 

Každý závodník smí v jednom ročníku absolvovat maximálně tři atletické disciplíny, které si 

volí před zahájením her. 

Pro úplnost přikládáme v příloze 1 platný Soutěžní řád SHZPM schválený v roce 2005 v Opavě. 

27 Pro zařazení je rozhodující měření lepšího oka včetně korekce, tedy kontaktních čoček nebo brýlí, přičemž není 
rozhodující, zda je ZP žák při vlastní soutěži používá či nikoli. 
28 Bohužel taktické důvody kvůli celkovému bodování škol a silné ambice v goalballovém turnaji, jež je součástí 
meziškolního klání, někdy téměř vylučují žáky kategorie Bl z nominace na SHZPM. Důvodů bývá zpravidla více, 
ale je smutné, když na speciálních závodech pro zrakově postižené žáky figuruje nejvíce slabozrakých (kat. B4) , a 
to někdy velice slabě slabozrakých. 
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2.3.4 Atletické disciplíny SHZPM 

Pravidla atletiky SHZPM se téměř ztotožňují s pravidly Českého svazu zrakově postižených 

sportovců (ČSZPS), který je sám zpracoval podle Mezinárodní asociace zrakově postižených 

sportovců (IBSA) platných od roku 199229
. 

Zásadní pravidla disciplín se nemění, pouze Je upraven systém závodů a JSOU zmírněny 

požadavky na doprovodné osoby, navaděče a traséry30
. 

Praktická část naší práce zkoumá výlučně sportovce zrakové kategorie B 1. V následujícím 

přehledu atletických disciplín zmíníme úpravy hlavně pro tuto kategorii, resp. i pro kategorii B2, 

neboť některé úpravy mají společné. 

Běh na vzdálenost 60 m 

Závodníci kategorie Bl a B2 mohou mít společný start (maximálně 6 osob v jednom rozběhu 

včetně traséra). Běžec, který bude nedovoleně podporován (tažen) trasérem, bude 

diskvalifikován, stejně jako běžec, který bude nebezpečně křížit dráhu jinému soupeři (pro 

dvojici závodník - trasér jsou vymezeny dvě sousední běžecké dráhy). Měření času je 

zaokrouhleno na desetiny sekundy. Závodníci mají na sobě startovní čísla. Traséři jsou označeni 

žlutými vestami, trasér nesmí proběhnout cílem dříve než závodník. Po chybě traséra lze závod 

bezprostředně opakovat, jinak má každý pouze jeden pokus. Sprinteři kategorie B 1 a B2 mohou 

startovat z bloků, bez nich nebo vstoje. 

Běh na vzdálenost 600 m 

Závodníci kategorie Bl a B2 mohou mít společný start (maximální počet osob v jednom rozběhu 

stanoví hlavní rozhodčí). Běžec, který bude nedovoleně podporován (tažen) trasérem, bude 

diskvalifikován, stejně jako běžec, který bude nebezpečně křížit dráhu jinému soupeři. Měření 

času je zaokrouhleno na desetiny sekundy. Závodníci mají na sobě startovní čísla. Traséři jsou 

označeni žlutými vestami, trasér nesmí proběhnout cílem dříve než závodník. Trasování 

s přímým kontaktem- bez šňůrky nutno hlásit předem. Každý má pouze jeden pokus. 

29 Základním podkladem těchto pravidel jsou běžně používaná pravidla Mezinárodní asociace atletických federací 
(IAAF). Výjimky tvoří pouze jasně specifikované nezbytné dodatky a úpravy pro zraková postižení. (in ČERMÁK 
1997, s. 75). 
30 Doprovodná osoba - je pomocná osoba, která pomáhá atletu skupin BI a B2 v době přípravy na potřebnou 
závodní činnost, a která pak do samotného průběhu závodu či pokusu nezasahuje. 
Navaděč -je pomocná osoba, která pomáhá atletu skupiny Bl a B2 provádět potřebnou činnost v průběhu 

závodu či pokusu nepřímým způsobem, nejčastěji pak zvukovým naváděním do správného směru (např. u skoku 
dalekého či u hodu míčkem). 

Trasér- je pomocná osoba, která vede běžce skupin Bl a B2 přímým způsobem (tj. vykonává stejnou činnost 
jako on) v průběhu celého závodu, nejčastěji s využitím gumičky, provázku či fyzického kontaktu. 
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Skok daleký 

Skokani kategorie Bl a B2 se odráží z vyznačeného bílého čtverce (1,00 m x 1,22 m), který musí 

být upraven tak, aby v něm zůstal jasný otisk odrazové nohy. Měří se skutečná délka skoku 

v centimetrech. Odrazí-li se skokan ještě před odrazovou plochou, měření se provádí od místa 

doskoku ke vzdálenějšímu okraji odrazové plochy. Navaděč smí stát v bezpečné vzdálenosti 

přímo v doskočišti, skokan kategorie Bl má dále nárok na jednu doprovodnou osobu pro správné 

postavení a nasměrování před pokusem. Každý má obvykle šest pokusů. 

Skok daleký je pro nevidomé žáky nejtěžší disciplínou. Vyžaduje totiž velikou důvěru 

v navaděče a předpokládá důkladnější přípravu. Nevidomí žáci zpravidla neskáčí takové 

vzdálenosti jako jejich "zdraví" vrstevníci. 

Hod míčkem (150 g) 

Pravidla pro hod míčkem se řídí dle pravidel IAAF pro hod oštěpem. Za správnou orientaci 

závodníka v odhodovém sektoru zodpovídá doprovodná osoba, která smí zvukově navádět 

závodníka i během pokusu, ovšem před jeho zahájením musí opustit vrhačský sektor. Soutěž 

v hodu míčkem je rozdělena na dvě série se třemi hody každého atleta (v časové tísni lze pokusy 

upravit na 2 + 2 hody). Výkon se měří v metrech na dvě desetinná místa. 

Hod míčkem je velice oblíbená disciplína, i když nevidomí v něm nedosahují takových výkonů 

jako ostatní vrstevníci. Hody jsou pro nevidomé velice těžké, protože si těžko dokáží představit 

let míčku a zároveň je pro ně velmi obtížné zvládnout správnou techniku hodu. 
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3. PRAKTICKÁ ČÁST 

3.1 Cíle a úkoly práce 

Cílem bakalářské práce je zjistit a zhodnotit sportovní výsledky žáků kategorie B 1 v běhu na 60 

a na 600 m, v hodu míčkem a ve skoku dalekém ze soutěže SHZPM v letech 1996 - 2006. 

Dále nás zajímá věkové zastoupení a dosažené výkony v soutěžích u uvedených atletických 

disciplín. 

Pro splnění cílů jsme si vytyčili následující úkoly: 

1) Získat výsledkové listiny všech ročníků SHZPM z let 1996 - 2006 a shromáždit z nich 

výsledky atletických disciplín žáků zařazených do zrakové kategorie B 1. 

2) Zjistit roky narození těchto žáků, přiřadit k nim věk podle ročníku her a doplnit tato data 

k získaným výsledkovým listinám. 

3) Vytvořit souhrnnou tabulku významných hodnot pro jednotlivé věkové skupiny. Dále 

vytvořit pomocné tabulky výkonů, doplněné o statisticky významné ukazatele: maximální, 

resp. minimální hodnotu, aritmetický průměr, rozptyl a směrodatnou odchylku. 

4) Vytvořit tabulku účasti v jednotlivých disciplínách a tabulky rekordů. 

5) Zvolit, které věkové kategorie má význam celkově porovnávat. Vytvořit grafy pro 

znázornění vývoje jednotlivých disciplín. Tato data následně analyzovat. 

3.2 Problémové body 

1) Předpokládáme, že nalezneme statisticky významné rozdíly ve výkonnosti nevidomých žáků 

v daných atletických disciplínách. Hodnotíme zvlášť chlapce a dívky s ohledem na dosažený 

věk. Předpokládáme, že k porovnání sportovních výsledků daného souboru budeme mít 

dostatečný vzorek (počet) závodníků. 

2) Předpokládáme, že se výsledky nejlepších závodníků v daných atletických disciplínách budou 

výrazně odlišovat od průměrných výsledků stejně starých žáků. 
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3.3 Charakteristika sledovaného souboru 

Složení námi sledovaného souboru je vytyčeno Soutěžním řádem SHZPM (viz příloha 1): 

• Jedná se o nevidomé chlapce i dívky, kteří byli nebo jsou v letech 1996- 2006 žáky 

speciálních škol pro zrakově postižené31 nebo byli či jsou v integraci pod vedením SPC pro 

ZP. Zároveň se v té době zúčastnili minimálně jednoho atletického závodu na SHZPM. 

Jmenovitě jsou tito žáci uvedeni ve výsledkových listinách (viz příloha 2). 

• Během těchto let závodilo celkem 29 děvčat a 3 8 chlapců zrakové kategorie B 1. 

• Věkové rozmezí je 9 - 16 let; souhrnné počty závodníků jednotlivých věkových skupin 

jsou uvedeny v následující tabulce: 

Tab. 3: Souhrnný počet závodníků Bl dle věku 

věk 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

Celkem // 
závodníků 

Souhrnný počet 

chlapci dí v~ 

1 2 
1 1 
2 5 
10 12 
16 12 
18 17 
23 19 
21 13 

92 81 

• Závody se konaly jednou za rok (1996- 2006) v květnu nebo v červnu na atletickém stadionu, 

kteiý zajistila pořádající škola. Dozor nad platností výkonů a správností jejich zápisu 

vykonával vždy STK zvolený hlavní rozhodčí. Ten byl řádně obeznámen se Soutěžním řádem 

SHZPM a s problematikou atletiky ZP mládeže. Měl k tomu vždy k ruce stejně poučené 

pomocné rozhodčí. 

31 Přes různé změny v názvech škol se stále jedná o stejná školská speciální zařízení pro zrakově postižené žáky 
(I. i II. stupeň ZŠ či ZvŠ), která jsou nebo byla umístěna v Praze 1, v Praze 2, v Plzni, v Opavě, v Litovli, v Brně, 
v Ostravě, v Moravské Třebové a v SPC v Liberci. 
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3.4 Zvolené metody práce 

K ověření vytyčených problémových bodů jsme použili metodu srovnávací analýzy dat. 

Abychom mohli analyzovat potřebná data, museli jsme: 

I) Získané výkony nevidomých v atletických soutěžích ze všech vybraných ročníků SHZPM 

doplnit zjištěnými roky narození a věky v tom kterém ročníku32 . 

2) Vybrat vhodné statisticky významné ukazatele (hodnoty), které nám usnadnily porovnávání 

výkonů. 

3) Vytvořit pomocné přehledné tabulky pro jednotlivé věkové kategorie, doplněné statisticky 

významnými ukazateli a převést časy ze závodů v běhu na 600 m na sekundy. 

K sestrojování výsledných tabulek a grafů jsme použili tyto statisticky významné ukazatele: 

aritmetický průměr, maximální a minimální hodnota, rozptyl a směrodatná odchylka. 

K definicím a průběžným výpočtům těchto hodnot jsme použili poznatky a vzorce podle 

HENDLA (2004). S uvedenými vzorci jsme pracovali na PC v programu Microsoft Excel2000. 

Aritmetický průměr patří mezi charakteristiky centrální tendence a je definován jako součet 

všech naměřených údajů vydělený jejich počtem. Označujeme ho pomocí symbolu x nebo M. 

Zjednodušený zápis jeho výpočtu má tuto podobu: 

X= LXt 
n 

- znak I symbolizuje součet hodnot xi pro všechny možné hodnoty indexu i 

- n je rozsah výběru (počet naměřených hodnot v souboru) 

V programu Excel tomuto vzorci odpovídá funkce PRŮMĚR. 

32 Vzhledem k tomu, že jsme nezískali úplná data narození, ale pouze roky, museli jsme k určení věk-u na příslušném 
ročník"U závodů zvolit následující postup. Dítě je staré podle toho, kolika let donší v kalendářním roce konání 
SHZPM. Přidrželi jsme se tím pravidla ze Soutěžního řádu SHZPM, které určuje, že maximální možný věk 
závodník-ů je šestnáct let dosažených v roce pořádání her. 
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Maximum a minimum ukazují krajní hodnoty sledovaného souboru (znamenají nejmenší a 

největší hodnotu množiny dat). 

Pro naše účely jsme zavedli vlastní ukazatele: 

Nejlepší- znamená pro běžecké disciplíny minimum a pro závody v poli maximum. 

Nejhorší- znamená pro běžecké disciplíny maximum a pro závody v poli minimum. 

V programu Excel těmto hodnotám odpovídají funkce MAX a MIN. 

Pro doplnění představ o vyváženosti dat zkoumaných souborů jsme zvolili výpočty měr 

rozptýlenosti. Jsou jimi například rozptyl a směrodatná odchylka, které spolu úzce souvisejí a 

vztahují se k aritmetickému průměru. Dávají větší váhu extrémnějším hodnotám souboru. 

Rozptyl je definován jako průměrná kvadratická odchylka měření od aritmetického průměru, 

přičemž při průměrování této odchylky dělíme číslem (n - 1). Rozptyl se značí jako ? a 

spočítáme ho podle vzorce: 

? = "E {x; - x;J 
n-1 

V programu Excel tomuto vzorci odpovídá funkce V AR VÝBĚR 

Směrodatná odchylka se značí s a je odmocninou z rozptylu. Vrací tak míru rozptýlenosti do 

měřítka původních dat: 

s= v?= V "E (xr - xl 
n - 1 

V programu Excel tomuto vzorci odpovídá funkce SMODCH. VÝBĚR 
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4. VÝSLEDKOVÁ ČÁST 

Na SHZPM závodí chlapci a dívky zvlášť a jsou také tak hodnoceni. Z tohoto důvodu jsou i naše 

srovnávací analýzy odděleny podle pohlaví. 

Z tabulek výkonů a statisticky významných ukazatelů (viz příloha 3 a 4) můžeme vyčíst, jakých 

hodnot dosáhli závodníci určité věkové kategorie v konkrétních disciplínách. Jako příklad 

uvedeme následující tabulku z přílohy 4, v níž hodnotíme šestnáctileté dívky (hodnoty v šedých 

sloupcích jsou aritmetické průměry určité atletické disciplíny v příslušném roce): 

Tab 4: Výkony a statisticky významné ukazatele u šestnáctiletých dívek 

DÍVKY 81 - 16 let .... llm(s) lOOm (s*') skok dalekj (cm) llodml (m) -
1996 15,2 13,0 210,0 210,0 X 358 7,92 7,92 

10,8 X 358 X 

1999 X 15,1 
227,6 

224,1 191 1-91 
9,65 9,78 

15,1 220,6 X 9,91 

2000 12,0 13,4 X 
X 

143 147 
8,45 7,94 

14,7 X 151 7,43 
11,8 173,0 X 14,80 

2004 13,5 12,5 X 184,0 163 171 10,94 12,87 

12,3 195,0 178 X 

12,2 177,3 X 8,08 

2005 
10,6 11 ,1 144,1 160,7 347 275 X 15,10 
10,6 X 237 17,16 

11,1 X 241 20,05 

nejlepší 10,6 144,1 358 20,05 

!průměr 12.5 192,5 223 11.44 
fOZJ)_t}tl 2,98 881,33 6544,19 19,18 

směr. odchylka 1,73 29,69 80,90 4,38 

celkem 12 7 9 10 

13 
* V neuvedených letech se dívky ve věku 16 let atletických disctplín na SHZPM nezúčastnily. 
** V tabulkách s hodnotami - rozptyl a směrodatná odchylka - udáváme, kvůli výpočtům, časy v běhu na 600 m 
v sekundách. Také ve srovnávacích grafech 2- 5 v kapitole 4.3. udáváme časy v běhu na 600 m v sekundách. 

Z tabulky 4 vyplývá, že v roce 1996, 1999 a 2000 závodily vždy jen dvě šestnáctileté dívky, 

v roce 2004 tři, v roce 2005 čtyři. Ve zbývajících letech (1997, 1998, 2001, 2002, 2003 a 2006) 

nezávodila v atletických disciplínách na SHZPM žádná šestnáctiletá dívka. 

Dále lze z tabulky 4 vyčíst například, že v roce 2005 se ze čtyř závodnic tři zúčastnily hodu 

míčkem a jejich průměrný výkon byl 15, 10 rn . Nejlepší z nich hodila 20,05 rn, což je zároveň 

nejlepší výkon šestnáctiletých dívek. 
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Celkem házelo míčkem deset dívek ve věku 16 let, průměrný výkon v hodu je ll, 44 m a 

směrodatná odchylka od průměrného výkonu činí 4,38 m. 

V uplynulých jedenácti letech celkem závodilo třináct šestnáctiletých dívek, z toho dvanáct 

startovalo v běhu na 60 m, sedm v běhu na 600 m, devět skákalo do dálky a deset jich házelo 

kriketovým míčkem. Ze srovnání všech průměrných výkonů za jednotlivé roky v tabulce 4 

vyplývá, že nejlepších výkonů dosáhly šestnáctileté dívky v roce 2005 - tedy dívky, které se 

narodily v roce 1989. Jejich průměrné výkony 11,1 sec. (běh 60 m), 160,7 sec. (běh 600 m), 275 

cm (skok daleký) a 15,10 m (hod míčkem) jsou všechny dosti nadprůměrné. 

Podobně lze v tabulce 4 sledovat a porovnávat další data a hodnoty. Takto lze postupovat 

nejen v tabulce 4, ale i mezi dalšími tabulkami výkonů a statisticky významných ukazatelů 

v příloze 3 a 4. 

My jsme tímto postupem vybrali ze všech tabulek v příloze 3 a 4 celkové počty závodníků 

v jednotlivých disciplínách. Z těchto údajů jsme vytvořili tabulku 7 a graf I (viz kap. 4.2), čímž 

jsme zpřehlednili, jaké věkové kategorie má význam porovnávat. 

Dále jsme ze stejných příloh vybrali významné statistické hodnoty (aritmetický průměr, nejlepší 

a nejhorší výkon) ze všech atletických disciplín. Z nich jsme vytvořili srovnávací tabulku 8 a 

grafY 2-5 (viz kap. 4.3). Ty jsme se pokusili následně analyzovat. 

Abychom měli určitou představu o tom, jakých nejlepších výsledků mohou dosáhnout nevidomí 

žáci, uvádíme v následující kapitole absolutní rekordy chlapců a dívek v daných atletických 

disciplínách SHZPM. 
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4.1 Rekordy SHZPM z let 1996- 2006 

Z výsledkových listin jsme vyčetli nejlepší výkony jednotlivých disciplín a vytvořili jsme 

tabulky rekordů (5 a 6) za posledních jedenáct let pořádání SHZPM. Pro úplnost jsme uvedli i 

jména a školní příslušnost žáků a ročník pořádání her, v němž rekord padl: 

Tab. 5: Rekordy SHZPM- chlapci Bl 
disciplína výkon věk žák školy rok 

Běh60m 8,1 (s) 16 ValerLukáš Hradčany (Praha 2000) 

Běh600m 1:54,2 (min: s) 15 ValerLukáš Hradčany (Opava 1999) 

Skok daleký 433 (cm) 16 ValerLukáš Hradčany (Praha 2000) 

Hod míčkem 34,90 (m) 16 ValerLukáš Hradčany (Praha 2000) 

Tab. 6: Rekordy SHZPM- dívky Bl 
disciplína výkon věk 7jkyně školy rok 

Běh60m 10,2 (s) 14 Šeneklová Petra Brno (Praha 2003) 

Běh600m 2:24,1 (min: s) 16 Procházková lva Brno (Opava 2005) 

Skok daleký 358 (cm) 16 Fridrišková Markéta Brno (Praha 1996) 

Hod míčkem 22,60 (m) 15 Šperlíková Adéla Litovel (Plzeň 2004) 

Z tabulek 5 a 6 vyplývá, že absolutně nejlepších výsledků dosahují zpravidla nejstarší žáci. 

Z tabulky 5- kde je držitelem rekordů týž chlapec (Lukáš Vater ze spec. školy na Hradčanech)

je zřejmé, že i mezi nevidomými mohou být mimořádně nadaní a všestranně vyvinutí atleti. Ti 

svými výkony (např. Vater- 60 m za 8,1 sec., 600 m za 1 min. 54,2 sec., skok 433 cm a hod 

34,90 m) zdaleka převyšují průměrné výkony (z tabulky 8 kapitoly 4.3 pro šestnáctileté chlapce-

60 m za 10,4 sec., 600 m za 2 min. 27,8 sec., skok 278 cm a hod 15,75 m). Lze jen spekulovat, 

zda by žák L. V aler zlepšil svůj osobní rekord, a tím i rekord her v hodu míčkem, kdyby 

Soutěžní řád SHZPM dovoloval atletům závodit v jednom roce ve všech daných atletických 

disciplínách. 

Samozřejmě, že výkony výjimečně sportovně nadaných, ale právě i těch "slabých" závodníků, 

silně ovlivňují průměrné výsledky celých závodů. Tuto skutečnost lze vysledovat z tabulek 

výkonů a statisticky významných ukazatelů v příloze 3 a 4 nebo i v následující tabulce 7. 

Za povšimnutí stojí také rekord čtrnáctileté dívky Petry Šeneklové ze spec. školy v Brně, která 

zaběhla čas na 60 m za 10,2 sec. 
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4.2 Souhrnné počty závodníků v jednotlivých disciplínách 

Důležitým ukazatelem k naší analýze jsou informace o účasti v jednotlivých atletických 

disciplínách, které jsou zmapované v následující tabulce 7 a v grafu 1: 

Tab. 7: Souhrnný počet závodníků v jednotlivých atletických disciplínách podle věku 

počet celkem 60m 600m skok daleký 

chlapci Dívky 
eh d ch d ch d věk (cli) (d) 

9 1 2 1 2 1 o o 2 
10 1 1 1 1 o 1 o 1 
11 2 5 1 5 2 3 o 4 
12 10 12 9 12 5 4 7 9 
13 16 12 12 12 7 5 13 8 
14 18 17 16 17 10 4 10 14 
15 23 19 21 17 13 9 14 14 
16 21 13 19 12 15 7 12 9 

Graf 1: Souhrnný počet závodníků v jednotlivých atletických disciplínách podle věku 
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Z tabulky 7 i z grafu 1 vyplývá, že účast mladších žáků (9 - ll let) je téměř zanedbatelná (vždy O - 2 

chlapců i dívek, kromě pěti jedenáctiletých závodnic). Největší účast u obou pohlaví tvoří patnáctiletí 

(celkem 23 chlapců a 19 dívek). Není se ale čemu divit. neboť při samotných závodech do celkového 

bodování škol přispívají svými výkony především starší a zdatnější žáci O tom se můžeme 

přesvědčit mj. i v následující tabulce 8. 

Z důvodu zanedbatelného počtu závodníků ve věkové kategorii 9 - ll let u chlapců a 9 - 1 O let 

u dívek vynecháváme v následujících grafech 2 - 5 hodnoty jejích výkonů. 
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4.3 Analýza výmamných výkonnostních hodnot 

Uvedená tabulka je souhrnným přehledem a srovnáním průměrných, nejlepších a nejhorších výkonů 

všech věkových kategorií ve všech atletických disciplínách: 

T b 8 S uhrnná a. o ' tabulka významných hodnot jednotlivých atletických disciplín podle věku 

60 m (s) 600 m (min:s) skok daleký (cm) hod mfčkem (m) 

věk cJ1 d ch d ch d ch d 

9 ~-rt\Jlrn~f 14,0 15,4 03:20.5 X X 103 9,80 4,98 

nejlepší 14,0 15,1 03:20,5 X X 111 9,80 5,20 

nejhorší = n~jl. 15,6 ~nejl. X X 94 = nejl. 4,75 

10 'PflÚIIM~t'" 13,5 14,4 X 03:14,2 ! X 173 X X 

nejlepší 13,5 14,4 X 03:14,2 X 173 X X 

nejhorší = nejl. = nejl. X = nejl. X = nejl. X X 

11 pro měr 15,9 1 15,2 I 03:27,3 03:05,0 i X 172 7,69 7,48 

nejlepší 15,9 12,7 02:36,0 02:47,7 X 216 7,89 8,86 

nejhorší = nejl. 19,6 04:18,,7 03:14,6 X 103 7,48 5,63 

12 !průměr 13,1 13,8 02:46,1 03:07,6 i 216 159 12,00 7,65 

nejlepší 10,8 11,2 02:24,0 02:42,7 2n 242 17,24 10,29 

nejhorší 16,6 15,9 03:00,3 03:57,0 176 101 8,90 4,14 

13 ' průměr 12,1 12,8 02:35,1 03:02,5 216 186 12,06 11,19 

nejle~í 10,5 11,0 02:18,3 02:40,9 287 275 22,30 20,04 

nejhorší 15,8 15,4 02:48,0 03:26,8 139 105 7,31 6,18 

14 !průměr 11,6 12,8 02:38,2 03:07,9 269 205 13,43 11,44 

nejlepší 8,8 10,2 02:18,9 02:48,4 361 307 22,42 19,30 

nejhorší 15,6 17,7 02:55,2 03:56,6 184 62 5,97 5,60 

15 průměr 11,3 12,3 02:28,0 02:59,8 i 282 221 13~96 12,47 

nejlepší 8,8 10,5 01:54,2 02:28,9 431 336 21,36 22,60 

nejhorší 16,2 17,0 03:32,1 03:26,1 173 110 6,50 3,66 

16 i průměr 10,4 12,5 02:27,8 03:12,5 278 223 15,75 11,44 

nejlepší 8,1 10,6 01:55,0 02:24,1 433 358 34,90 20,05 

nejhorší 12,5 15,2 03:02,2 03:47,6 1&2 143 7,06 7,43 

rekordy 8,1 10,2 01 :54,2 02:24,1 433 358 34,90 22,60 

Z tabulky 8 lze vyčíst mnoho zajímavých informací, jako je např. porovnávání průměrných a 

nejhorších výkonů. Můžeme pozorovat, že patnáctiletá dívka hodila míčkem jen 3,66 m, což 

nedosahuje ani průměru devítiletých (4,98 m). Patnáctiletý chlapec zaběhl čas na 60 m za 16,2 sec., 

což je celkově téměř nejhorší chlapecký čas. Naopak dvanáctiletá dívka zaběhla čas na 60 m 

za 11,2 sec. a překonala o více než sekundu průměrné časy všech starších dívek (12,8 sec., 12,3 sec., 
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12,5 sec.). Dvanáctiletý chlapec zaběhl čas na 600 m za 2:24,0, a tak překonal průměrné časy všech 

starších chlapců. 

Od dvanácti do šestnácti let, kdy má význam porovnávat průměrné výkony, st můžeme 

povšimnout, že mají chlapci oproti děvčatům lepší průměrné výkony ve všech disciplínách 

(tabulka 8). 

Cílem naší práce ale není porovnávat chlapce a dívky mezi sebou, nýbrž sledovat vývoj obou 

pohlaví zvlášť, v závislosti na věku. K této srovnávací analýze využíváme grafické zobrazení 

průměrných výkonů (grafY 2 - 5), ze kterého lze vyčíst určitý trend. Ten potvrzuje naší 

domněnku, že s přibývajícím věkem se zlepšují průměrné výkony nevidomých atletů. Pro 

srovnání nejlepších a průměrných výkonů jsme grafY doplnili o křivky nejlepších výkonů (žlutě): 

graf 2: Chlapci - běh 60 m, hod míčkem 
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graf 3: Chlapci - běh 600 m, skok daleký 
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Průměrné časy běhů jsou zaznamenány modře a klesající křivka znamená zlepšení. Průměrné 

výkony disciplín v poli jsou zaznamenány červeně a zlepšení znamená křivka stoupající. 

Z grafu 2 a tabulky 8 vyplývá, že se zlepšují časy chlapců33 v běhu na 60 m (13, 1 --+ 12,1 -+ 

11,6 -+ 11,3 -+ 10,4 s), modrá křivka klesá. Dále z téhož grafu i tabulky vyplývá, že se zlepšují i 

výkony v hodu míčkem (12,00-+ 12,06-+ 13,43-+ 13,96-+ 15,75 m), červená křivka stoupá. 

Z grafu 3 a tabulky 8 vyplývá, že se zlepšují časy chlapců v běhu na 600 m (2:46, 1 -+ 2:35,1 -+ 

2:38,2 -+ 2:28,0 -+ 2:27,8 mín:s), modrá křivka klesá. Dále z téhož grafu i tabulky vyplývá, že se 

zlepšují i výkony ve skoku dalekém (216-+ 216-+ 269--+ 282--+ 278 cm), červená křivka má 

stoupající tendenci. 

Za povšimnutí stojí nejlepší výkony (žluté křivky), které mají také zlepšující se tendence, ale 

s výrazně lepšími výsledky než průměrné hodnoty stejně starých chlapců. 

33 Věk 9 - ll jsme neposuzovali pro nulovou nebo nízkou účast. Podobně u dívek jsme V}nechali věk 9 - 10. 
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graf 4: Dívky -běh 60 m, hod míčkem 
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graf 5: Dívky - běh 600 m, skok daleký 
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Z grafu 4 a tabulky 8 vyplývá, že se zlepšuji časy dívek v běhu na 60 m (15,2-+ 13,8-+ 12,8-+ 

12,8 -+ 12,3 -+ 12,5 s), modrá křivka má klesající tendenci. Dále z téhož grafu i tabulky vyplývá, 

že se zlepšují i výkony v hodu míčkem (7,48 -+ 7,65 -+11,19-+ 11,44 -+ 12,47-+ 11,44 m), 

hodnoty i žlutá křivka mají stoupající tendenci. 

Z grafu 5 a tabulky 8 vyplývá, že se zlepšují výkony dívek ve skoku dalekém {172 -+ 159 -+ 186 

-+ 205 -+ 221 -+ 223 cm), červená křivka stoupá. Dále z téhož grafu i tabulky vyplývá, že se 

nezlepšují průměrné časy dívek v běhu na 600 m (3:05,0-+ 3:07,6-+ 3:02,5 -+ 3:07,9-+ 2:59,8 

-+ 3:12,5 min:s). Výkony kolísají těsně nad časem 3 min., modrá křivka má tvar sinusoidy, tudíž 

nedochází u dívek k výraznému zlepšení ani zhoršení průměrných časů v běhu na 600 m. 

Podobně jako u chlapců, tak i v grafech 4 a 5 pro dívky, vidíme pomocí žlutých křivek výrazný 

rozdíl mezi hodnotami nejlepších a průměrných výsledků pro daný věk. Ve většině případů si lze 

všimnout i určité korelace mezi těmito hodnotami (např. v grafu 3 prudce či pozvolně stoupající 

křivky pro skok nebo prudce či mírně klesající křivky znázorňující výsledky v běhu na 600m; 

podobně v grafu 4 lze sledovat výrazné zlepšení v běhu na 60 m dívek mezi dvanáctým a 

třináctým rokem, pak následný pokles, opět vrchol u patnáctiletých a mírný pokles 

šestnáctiletých). 

Po srovnání hodnot v tabulce 8 a v grafech 2 - 5 můžeme konstatovat, že výkony nejlepších 

závodníků jsou výrazně lepší než průměrné výkony jejich vrstevníků. 
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4.4 Diskuse 

Ze sledování výše uvedených tabulek a grafů a z porovnání těchto dat s výsledkovými listinami 

lze odpovědět na problémové body a vyvodit několik dalších závěrů: 

1) Nevidomí žáci věkových skupin 9 - 12 let se na průměrných výsledcích téměř nepodíleli, 

neboť jejich účast na SHZPM v letech 1996 - 2006 byla minimální. Nízká účast mladších 

žáků vyplývá z omezení počtu reprezentantů školy Soutěžním řádem SHZPM, z vyšších 

sportovních výkonů starších závodníků a taktiky vedoucích družstev. 

2) Analýza výsledků potvrdila naši domněnku, že s narůstajícím věkem se zlepšují průměrné 

výkony nevidomých žáků v disciplínách běhu na 60 a na 600 ma ve skoku dalekém. Tomuto 

trendu se vymykají pouze dívky v běhu na 600 m, kde průměrné výkony kolísají a celkově se 

téměř nemění (čas jedenáctiletých 3:05,0; čas dvanáctiletých 3:07,6; čas třináctiletých 3:02,5; 

čas čtrnáctiletých 3:07,9; čas patnáctiletých 2:59,8 a čas šestnáctiletých 3:12,5). 

3) Průměrné výsledky jsou v takto malém souboru závodníků silně ovlivněny nejlepšími a 

nejhoršími závodníky, kteří se vyskytují téměř v každé věkové kategorii. Určité výkyvy 

ve vývoji průměrných i nejlepších hodnot hraje skutečnost, že žádný závodník nesmí 

startovat v jednom roce v každé atletické disciplíně. Dalším důležitým faktorem je 

skutečnost, že někteří výrazní atleti se nezúčastnili SHZPM každý rok. 

4) Z výsledkových listin (příloha 2), z tabulek rekordů (5, 6) a z grafů (2 - 5) jsme zjistili, že 

mezi nevidomými atlety jsou velmi talentovaní jedinci, kteří podávají silně nadprůměrné 

výkony. Chlapecké rekordy jsou čas v běhu na 60 m za 8,1; čas v běhu na 600 m za 1 :54,2; 

výkon ve skoku dalekém 433 cm a výkon v hodu míčkem 34,90 m. Nejlepší dívky 

dosáhly času v běhu na 60 m za 10,2; času v běhu na 600 m za 2:24,1; výkonu ve skoku 

dalekém 358 cm a výkonu v hodu míčkem 22,60 m. 

5) Zjistili jsme, že existuje více pohledů, jak dlouhodobě sledovat a analyzovat výkony 

sportovců. Například lze porovnávat jednotlivé ročníky mezi sebou a výsledky analyzovat 

pro každou disciplínu. Dále můžeme sledovat, zda mají výkony například v běhu na 60 m 

souvislost s výkony ve skoku dalekém atp. Za velmi zajímavé považujeme i monitorování 

sportovního vývoje jednotlivců. Jistě by také stálo za úvahu porovnávat výsledky 

zúčastněných škol mezi sebou a zmapovat, jaké podmínky ke sportování mají jejich žáci. 

Bohužel rozsah bakalářské práce je omezený a nelze se tedy zabývat všemi z výše uvedených 

témat, jež vyplývají z longitudinálního sledování sportovních soutěží. Některé z nich 

můžeme dále rozpracovat v případné magisterské práci. 
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5. ZÁVĚR 

Cílem práce bylo získat, utřídit a porovnat výsledky nevidomých žáků v atletických soutěžích 

Sportovních her zrakově postižené mládeže (SHZPM) konaných v letech 1996 - 2006. Hlavním 

kritériem longitudinálního sledování byly u soutěžících věkové kategorie. Zajímalo nás, zda-li a 

jak se vyvíjely sportovní výkony v běhu na 60 a 600 m, ve skoku dalekém a v hodu míčkem. 

Dále jsme zjišťovali, jakých nejlepších výkonů bylo dovršeno za uplynulých jedenáct let. 

Vytvořili jsme tabulky, v nichž jsme vypočítali a zaznamenali ke všem věkovým kategoriím 

statisticky významné hodnoty. Pomocí tabulek, grafů a následné analýzy jsme zjistili, že věkové 

kategorie 9 - ll se v soutěži prezentovaly velmi nízkou účastí. Z tohoto důvodu je nelze 

považovat za reprezentativní vzorek. Hlavní analýza tedy sledovala zvlášť chlapce a dívky 

ve věku 12- 16let. 

Z porovnání průměrných výsledků nevidomých žáků u věkových kategorií 12 - 16 jsme dospěli 

k poznatku, že se sportovní výkony obou pohlaví zlepšují v atletických disciplínách běh na 60 m, 

skok daleký a hod míčkem. V běhu na 600 m jsme zaznamenali zlepšení jen u chlapců. U dívek 

v této disciplíně neměl věk v uplynulých jedenácti ročnících SHZPM vliv na průměrné výkony. 

Dále jsme konstatovali, že mezi nevidomými žáky základních škol jsou sportovně nadaní jedinci, 

kteří dosahují vysoce nadprůměrných výsledků. Vytvořili jsme tabulky rekordů, kde jsou v každé 

disciplíně zaznamenány nejlepší výkony. 

Závěrem musíme ještě zdůraznit význam Sportovních her zrakově postižené mládeže a vyjádřit 

tak dík všem, kteří se sportu dětí se zrakovým postižením věnují. SHZPM sice pro pořádající 

školu znamenají celoroční přípravy, ale také přinášejí řadu hodnot. Patří sem například 

pokračování v mnohaleté tradici, sportovní vyžití dětí, zúročení dětského i pedagogického 

celoročního snažení. Neméně důležité je také setkání dětí a pedagogů z různých škol pro žáky se 

zrakovým postižením, propagace těchto škol na veřejnosti, motivace pro organizování 

obdobných her na školách i pro jinak postižené žáky a mnoho dalších. 

Sportovní hry mládeže jsou především cestou, jak úspěšně rozvíjet zdravý způsob života, který 

kompenzuje působení negativních civilizačních faktorů. Sportovní příprava i účast v soutěžních 

disciplínách pomáhá zrakově postiženým žákům žít aktivním způsobem života, pomáhá jim 

úspěšně se vyrovnávat s handicapem a následně se i úspěšně integrovat do společnosti. 
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Soutěžní řád SHZPM 

Sportovní hry (zrakově postižené) mládeže (SHM) 
SHzpM jsou pořádány jedenkrát ročně 
pořadatelem SHzpM je vždy speciální škola nebo školské zařízení 
pro zrakově postižené, a to podle následujícího závazného pořadí : 

I. ~ pro ZP Praha 2 (Koperníkova)- 1996 
2. SŠ a ŠZ pro ZP Moravská Třebová - 1997 
3. SŠ a ŠZ pro ZP Plzeň -1998 
4. ŽŠ pro ZP Opava - 1999 
5. SŠ a ŠZ pro ZP Praha I (Loretánská ul.)- 2000 
6. SŠ pro ZP Litovel- 2001 
7. ZŠ pro ZP Brno - 2002 
8. ZŠ a ZvŠ Praha 2- 2003 
9. Plzeň- 2004 
JO.Opava- 2005 
1l.Praha 1 (Loretánská ul.)- 2006 

výměna pořadí je možná pouze po vzájemné dohodě 

1. Sportovně technická komise (STK) 

1.1. STK je nejvyšším orgánem SHzpM, kde každé družstvo (školu) 
reprezentuje jeden zástupce. 

1.2. Zasedání STK svolává vždy pořadatel příslušného ročníku SHzpM. 
1.3. Každé rozhodnuti STK podléhá většinovému schválení přítomných 

zástupců. 

1.4. STK schvaluje hlavního rozhodčího SHzpM, jehož povinnosti je 
zaškoleni dalších, pomocných, rozhodčích (upravená pravidla, přepočty, 
specifický přistup k jednotlivým skupinám zrakového postiženi). 

1.5. STK na požádáni zašle či předá Soutěžní řád SHzpM, Pravidla atletiky 
IBSA pro zp, Pravidla plavání IBSA pro zp, Pravidla golbalu IBSA, 
upravená Pravidla přehazované, upravená Pravidla tandemové cyklistiky 
a Přepočtové koeficienty. 

1.6. V případě velkého zájmu účastníků z integrovaného školství je výběrem 
příslušného počtu členů "integrovaného družstva" pověřen vedoucí 
tohoto družstva. 

2. Pořadatel SHzpM 

2.1 . Povinnosti pořadatele SHzpM jsou následující: 
zažádat o finanční příspěvek na uspořádáni SHM, který poskytuje Institut 
dětí a mládeže při Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR 
(MŠMT ČR), a o který pořadatel žádá vždy na podzim předchozího roku 
zajistit sportoviště, ubytováni, stravování a rozhodčí 
zabezpečit zařazení soutěžících do zrakových kategorií (formou 
potvrzených dotazníků) 
informovat o podmínkách účasti i mládež v integrovaném školství (s 
pomocí Speciálních pedagogických center- S PC) 

2.2. Práva pořadatele SHzpM jsou následující: 
stanovit počet účastníků SHzpM (včetně doprovodu a organizátorů) 
zařadit do programu SHM i nesoutěžní hry (např. běžecké a plavecké 
štafety, přehazovaná, časovka v tandemové cyklistice) 

3. Soutěžní nařízení a opatření 

3.1. Maximální věková hranice soutěžících je 16 let dosažených v roce konání 
soutěže . 

3.2. Maximální počet soutěžících jednoho družstva (školy) zařazených do 
zrakové kategorie B3 a B4 je deset. Další soutěžící, až do předem 
stanoveného počtu, musí být zařazeni do kategorie Bl a B2. (Případné 
další navyšování počtu soutěžících je možné pouze jedná-li se o soutěžící 
zrakových kategorií BI a B2.) 

3.3. Maximální počet doprovodných osob by se měl řídit následujícími 
pravidly: 
1 doprovodná osoba na každé 2 soutěžící zrakové kategorie BI a B2 
I doprovodná osoba na každé 4 soutěžící zrakové kategorie B3 a B4 

3.4. Podmínkou pro konání individuální disciplíny je minimální počet čtyř 
soutěžících. 

3.5. V individuálních soutěžích je maximální počet jednotlivých startů 
každého soutěžícího omezen na čtyři plavecké a tři atletické disciplíny. 

3.6. Do družstva školy může být zařazen i klient SPC, ~1eré je příslušnou 
školou spravováno. 
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4. Sportovní odvětví a disciplíny zařazené do soutěže družstev (škol) 

4.1. Atletika 
běh na krátkou vzdálenost (50m nebo 60m) 
běh na střední trati (500 m až BOOm) 
skok daleký 
hod míčkem (150g) 

4.2. Plavání 
krátká vzdálenost- prsa (25m) 
krátká vzdálenost- volný způsob (25m) 
krátká vzdálenost- znak (25m) 

- delší vzdálenost - volný způsob (SOm) 
delší vzdálenost - prsa (50m) 

4.3. Golbal 

5. Hodnocení soutěže družstev (škol) SHzpM 

5.1. Maximální počet soutěžících jednoho družstva (školy) v individuální 
disciplíně zařazených do hodnocení soutěže družstev (škol) je tři . Tito tři 
soutěžící musí být určeni již před započetím disciplíny. Další soutěžící se 
mohou příslušné disciplíny zúčastnit pouze v rámci individuální soutěže. 

5.2. Pro vyhodnocení soutěže družstev (škol) je rozhodující bodový zisk 
z individuálních disciplín ( v kategoriích chlapců a dívek) a kolektivní 
hry- goalball . 

5.3. Pro bodování individuálních disciplín je rozhodující celkové pořadí, které 
je upravené přepočtovými koeficienty. 
při účasti 19 a méně soutěžících získává šest nejvýše umístěných 

soutěžících 7, 5, 4, 3, 2 a I bod 
při účasti 20 a více soutěžících získává deset nejvýše umístěných 
soutěžících ll , 9, 8, 7, 6, S, 4, 3, 2 a I bod 

5.4. Pro bodováni kolektivní hry je rozhodující celkové pořadí všech družstev 
(škol), kdy poslední družstvo (škola) získává 2 body, předposlední 4 
body a další družstva vždy o 2 body více . 

6. Přepočtové koeficienty 

6.1. Přepočtové koeficienty by měly umožňovat porovnávání dosažených 
výsledků soutěžícími zařazenými do rozdílných zrakových kategorií. 

6.2. Přepočtové koeficienty jsou každoročně upravovány podle výsledků 
posledních 5 ročníků SHzpM, a to podle následujících hodnotících 
kritérií: 
absolutní průměr všech výkonů 
průměr výkonů na 2.- 4. místě v každém z ročníků 
průměr I O absolutně nejlepších výkonů 

7. Hodnocení individuálních disciplín 

7.1. Soutěžící v individuální disciplíny jsou hodnoceni v rámci jednotlivých 
zrakových kategoriích: BI , B2, 83 a B4. 

8. Zrakové kategorie 

8.1. Zařazení do zrakové kategorie provádí podle jednotných kritérií předem 
schválený oční lékař- MUDr. Topinková. 

8.2. Kritéria pro zařazení do jednotlivých skupin zrakového postižení: 
BI: Bez světlocitu obou očí nebo se světlocitem, ovšem bez schopnosti 
rozeznat tvar ruky z jakékoli vzdálenosti či směru. 
B2: Od schopnosti rozeznat tvar ruky k vízu (ostrosti) 2/60 nebo rozsah 
zorného pole menši než pět stupňů. 
B3: S vizem (ostrosti) od 2/60 do 6/60 nebo rozsah zorného pole od pěti 
do dvaceti stupňů. 

- B4: Zrakově postižený žák speciální školy nebo klient Speciálně 
pedagogického centra pro zrakově postižené, který nesplňuje podmínky 
zařazení ani do jedné z výše zmíněných skupin zrakového postižení. 
(Pro zařazeni jsou rozhodující výsledky měření lepšího oka, a to včetně 
korekce, tedy kontaktních čoček nebo brýlí, přičemž neni rozhodující, 
zda je zrakově postižený při vlastní soutěži používá či nikoli.) 

8.3 . V případě nedodržení stanoveného postupu zařazení do zrakové kategorie 
nebude žákovi umožněn stan. 

Schváleno v Opavě 20. 6. 2005 



Příloha 2 

Výsledkové listiny 1111 

Výsledkové listiny pro zrakovou kategorii Bl ze SHZPM z let 1996-2006 

PRAHA-1996 

CHLAPCI Bl 

věiJ ročník žák škola 60m 600m s_kok dal. hod m. 
15 I 81 Hromádka Tomáš Praha-Hradčany 11.6 - - -

12 I 84 Kocián Michal Brno 12.8 - 190 -
13 I 83 Michelfeit Pavel Brno - - 139 13.99 

16 I 80 Otáhal Lukáš Brno 8.7 1:55.0 - -

15 I 81 Prošek Daniel Praha-Hradčany 10.3 2:15.6 - 14.54 

ll I 85 Roj íček Marek Opava - 2:36.0 - 7.48 

13 I 83 Rybák Zdeněk Praha-Hradčany - 2:48.0 230 -

12 I 84 Valer Lukáš Praha-Hradčany - 2:24.0 277 17.24 

12 I 84 Zadražil Jiří Praha-Hradčany 12.3 - 207 14.17 

DÍVKY Bl 
věk/ ročník žák) OČ škola 60 m 600 111 .skok dal. hod m. 
16 I 80 Balážová Michaela Praha-Hradčany 15 .2 3:30.0 - 7.92 

16 / 80 Fridrišková Markéta Brno 10.8 - 358 -



MORAVSKÁ TŘEBOVÁ- červen 1997 

CHLAPCI Bl 

věk/ ročník žák škola 60m 
14/83 Baláž Martin Brno 10.2 

16 I 81 Hromádka Tomáš Praha-Hradčany 11.4 

12 I 85 Krejča Luboš Praha-Hradčany 14.8 

16/81 Pro vek DanieJ Praha-1-fradčany -
12 I 85 Rybák Zdeněk Praha-Hradčany 13.6 

13/84 Schweiner Petr Praha-Hradčany 10.9 

13 I 84 Valer Lukáš Praha-Hradčany -
13 I 84 Zadražil Jiří Praha-Hradčany 12.0 

DÍVKY Bl 
věk/ ročník žákyně škola 60m 
9 I 88 Illeková Tereza Litovel 15.1 

14 I 83 Jetelo á Hana Praha-Hradčany 14.5 

14 I 83 Lacková Marie Praha-Hradčany 13 .6 

14 I 83 L ech:manevá Šárka Brno 13.5 

9 I 88 Stoyová Petra Praha-Hradčany 15.6 

600m 

-
2:40.4 

-

2:36.7 

2:56.2 

2:36.7 

-
-

600 m 
-

3:56.6 

-

-
-
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skok dal. hodm. 
- 17.32 

229 -

191 10.50 

306 12.60 

- 13.05 

- 7.55 

284 22.30 

183 9.64 

skok dal. hod m. 
94 4.75 

- 8.43 
·-

167 17.28 

153 5.60 

111 5.20 



PLZEŇ- červen 1998 

CHLAPCI Bl 
věk/ ročník žák škola 60m 

12 I 86 Durila Marek Praha-Hradčany 12.5 

14 I 84 Fajkus Tomáš Ostrava 15.6 

13 I 85 Fenz Jiří Praha-Hradčany 12.1 

13 I 85 Hájek David Litovel 10.5 

16 I 82 Kabelka Roman Brno 11.4 

13 I 85 Rojíček Marek Opava 11.2 

13 I 85 Rybák Zdeněk Praha-Hradčany 11.3 

14 I 84 Schweiner Petr Praha-Hradčany -
14 I 84 Uher Lukáš Brno 13.3 

14 I 84 Valer Lukáš PraJ1a-Hradčany 9.3 

14 I 84 Zadraži 1 Jiří Praha-Hradčany 10.7 

DÍVKY Bl 

věk/ ročnik žákyně _škola 60m 
15 / 83 Jetelo á Hana Praha-Hradčany -
15 I 83 Lochmana á Šárka Brno 12.6 

y 

15 / 83 puláková Hana PraJ1a-Hradčany 13.8 

14 I 84 Valerová Marje Pral1a-Hradčany 14.6 

600m 

2:53.6 

-

-
2:25 .2 

-

-
2:18.3 

2:33.5 

-

-
-

600m 

3:22.4 

-
3:22.1 

-
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skok dal. hodm. 

- 10.55 

- 8.69 

187 11.47 

- 7.31 

199 12.07 

223 10.76 

262 -

- 11.74 

184 6.39 

361 22.42 

265 16.00 

skok dul. hodm. ---
195 7.57 

165 5.95 

- 7.20 

190 15.47 



OPAVA- červen 1999 

CHLAPCI Bl 
věk/ ročník žák .skola 60m 
15 I 84 Bílý Martin Praha-Hradčany 12.3 

13 I 86 Durila Marek Praha-Hradčany 11.2 

13 I 86 Kakara Lukáš Brno 15.8 

16 I 83 Michelfeit Pavel Brno 12.5 

14 I 85 Roj íček Marek Opava 10.9 

15 I 84 Schweiner Petr Praha-Hradčany 10.2 

15 I 84 Uher Lukáš Brno 15.7 

15 I 84 VaJer Lukáš Praha-Hradčany 9.9 

15 I 84 Zadražil J iři Praha-I lradčany 10.6 

DÍVKY Bl 
věk/ ročník žáky1_1e škola 60 ll) 

16 I 83 Jetelová Hana Praha-Hradčany -

10 I 89 Klozová Andrea ID 14.4 

ll I 88 Koncová Kamila ID 15.8 

ll I 88 Lásková Petra Brno 19.6 

15 I 84 Marešová Michaela Brno 17.0 

16 I 83 Špuláková Hana Praha-Hradčany 15.1 

15 I 84 Valerová Marie Praha-Hradčany 11.9 

14 I 85 Zábranská Denisa Brno 17.7 

600 m 

-
2:37.9 

-

-

2:25.7 

2:18.7 

-

1:54.2 

-

600m 
3:47.6 

3:14.2 

3:14.6 

-

-

3:40.6 

-

-
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skok dal , hodm. 

226 9.54 

221 -

157 13 .08 

174 12.38 

304 -

- 10.15 

- 6.92 

431 -

300 16.67 

skok dal. hodm. 
191 9.65 

173 -
194 -

103 8.86 

110 11 .23 

- 9.91 

217 18.25 

62 6.20 



PRAHA (Hradčany) - červen 2000 

CHLAPCI Bl 
věk/ ročnfk žák škola 60m 

14 I 86 Durila Marek Praha-Hradčany 8.8 

15 I 85 Fenz Jiří Praha-Hradčany 10.2 

10 I 90 Hosnedl Lukáš ID 13.5 

15 I 85 Krejča Luboš Praha-Hradčany -

12 I 88 Ondra Pavel Brno 12.6 

14 I 86 Podstrelený Antonín Opava 10.4 

15 I 85 Roj íček Marek Opava 9.7 

16 I 84 Schweiner Petr Praha-Hradčany 10.3 

16 I 84 Uher Lukáš Brno 10.1 

16 I 84 Valer Lukáš Praha-Hradčany 8.1 

16 I 84 Zadražil Jiří Praha-Hradčany 8.8 

DÍVKY Bl 

ěk/ ročnlk žák) ll~ škola 60 m 

16 I 84 Fajtová Johana Praha-Hradčany 12.0 

12 I 88 Hanáčková Veronika Brno 15.9 

ll I 89 Chamulová Zuzana Opava 14.9 

12 I 88 Illeková Tereza Litovel 12.5 

ll I 89 Klozová Andrea ID 12.7 

12 188 Koncová Kamila Praha-Hradčany 11.2 

12 I 88 Lásková Petra Brno 15.0 

16 I 84 Marešová Michaela Brno 14.7 

12 I 88 Rosenthalová Marie Praha-Hradčany 13.7 

12 I 88 Stoyová Petra Praha-Hradčany 12.9 

600 m 

2: 19.6 

2:26.2 

-
2:47.3 

-

2:54.2 

2:20.0 

2:23.3 

2:54.5 

-
-

~00 m 

-

-

3:12.6 

2:48.6 

2:47.7 

2:42.7 

-

-

-

-
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skok dal. hodm. 

282 -

- 17.22 

- -

173 16.43 

210 10.43 

- 18.18 

324 -

- 15.38 

- 7.06 

433 34.90 

331 18.53 

skok dal. hod m. 

143 8.45 

136 6.96 

- 5.63 

- 9.16 

173 -
242 -
101 7.54 

151 7.43 

143 8.13 

130 10.29 



LITOVEL - květen 2001 

Cfll.,APCI Bl 
věk/ ročník žák škoJa 60m 

15/86 Durila Marek Praha-Hradčany 8.8 

16/85 Fenz Jiří Praha-Hradčany 10.2 

16 I 85 Hájek David Litovel 9.0 

13 I 88 Ondra Pavel Brno 13.1 

15 I 86 Podstrelený Antonín Opava 9.8 

16 I 85 Rojíček Marek Opava 9.6 

15 I 86 Střelec Marek Brno 11.8 

DÍVKY Bl 
věiJ ročník žák)· ně .! knl a 60m 

r--
13 I 88 Hanáčková Veronika Brno 13.8 

12 I 89 Chamulová Zuzana Opava 14.4 

13 I 88 Tileko á Tereza Litovel 11.7 

12 I 89 Klozová Andrea ID 11.9 

13/88 Koncová Kam i Ia Praha-Hradčany 11.6 

13 I 88 Lásková Petra Brno 15.4 

13 I 88 Rosenthalová Marie Praha-Hradčany 12.5 

13 I 88 Stoyová Petra Praha-Hradčany 12.3 

600 IU 

2:14.6 

2:15.7 

2:01.1 

-

2 :15 .3 

2:26.7 

2:54.6 

600 m 

-

-

2:40.9 

3:02.1 

2:43.4 

-
-

-

Příloha 2 

Výsledkové listiny 6/11 

skok dal. hod 111. 

353 -
- 19.14 

- 11.53 

199 12.84 

- 21.36 

362 -
218 -

skok dat hod m. 

164 9.55 

167 -

- 20.04 

- 7.76 

275 -
131 10.40 

171 9.68 

197 8.87 



BRNO - květen 2002 

C~APCI Bl 
věk/ ročník žák škola 601ft 
16 I 86 Duri La Marek Pr-aba-Bradčany 9.4 

12 I 90 Marek Jiří Praha-Hradčany 12.1 

14 I 88 Ondra Pavel Brno 11.5 

16 I 86 Podstrelený Antonín Opava -
14 I 88 Vámoš Lukáš Praha-Hradčany 12.1 

14 I 88 Žamboch Jaromír Brno 12.9 

DÍVKY Bl 

v~k/ rocnfk ~kyně škola 60 111 

14 I 88 Hanáčková Veronika Brno 12.2 

13 I 89 Chamulová Zuzana Opava 12.7 

14 I 88 Illeková Tereza Litovel 12.6 

13 I 89 Klozová Andrea ID (Liberec) 12.6 

14 I 88 Koncová Kamila Praha-Hradčany 11.9 

14 I 88 Lásková Petra Brno 13.3 

14 I 88 Rosenthalová Marie Praha-Hradčany 12.9 

13 /89 Šperlíková Adéla Litovel 11.0 

12 I 90 Urbanová Kateřina Opava 15.0 

600m 

2:09.3 

3:00.3 

2:39.7 

2 :15 .0 

-
2:55.2 

600 m 
-

3:09.1 

2:48.6 

3:12.1 

2:48.4 

-

-

-
-

Příloha 2 

Výsledkové listiny 7 /ll 

skok dal. hod m. 
31 3 -
- 8.90 

270 -

322 24.56 

- 10.34 

- 5.97 

skok dni. hod m. 

166 11.19 

- 8.73 

- 13.09 

- 6.18 

282 -
186 10.96 

164 10.04 

252 18.22 

170 7.55 



PRAHA (Nám. Míru)- červen 2003 

CHLAPCI Bl 

věk/ ročnik 7.ák ~kola 60m 

12 /91 Flek Lukáš Brno 10.8 

13190 Hosnedl Lukáš Praha-Hradčany 11.9 

15 I 88 Kavur Lukáš Praha-Hradčany 11.2 

13 I 90 Marek Jiří Praha-Hradčany 11.8 

15 í 88 Ondra Pavel Brno 10.2 

15 I 88 Vámoš Lukáš Praha-Hradčany 11.0 

15/88 Žamboch Jaromír Brno 12.9 

DÍVKY Bl 

·si:k! ročník i.ák:yriě Skol a 60m 

15 I 88 Hanáčková Veronika Brno 12.5 

14 I 89 Chamulová Zuzana Opava 12.9 

15 I 88 Illeková Tereza Litovel 10.9 

15 I 88 Koncová Kamila Praha-Hradčany 11.4 

15 I 88 Lásková Petra Brno 13.3 

14 I 89 Procházko á Iva Brno 10.3 

15 I 88 Rosenthalová Marie Praha-Hradčany 11.9 

14 I 89 Smékalová Jana Brno 11.0 

15 I 88 Stoyová Petra Praha-Hradčany 11.8 

14 I 89 Šeneklová Petra Brno 10.2 

14 I 89 Šperlíková Adéla Litovel 10.3 

13 I 90 Urbanová Kateřina Opava 13.8 

600 m 
2:36.2 

-

-

2:36.2 

-

-

2:39.5 

600 tn 

-

2:58.1 

2:38.7 

2:36.5 

-

-
-

-

-

-
-
-

Příloha 2 

Výsledkové listiny 8/11 

skok dal. hod m. 

258 -
207 9.90 

190 14.17 

- 11.12 

245 14.79 

- 11.39 

- 6.50 

skok dal. Jiod m. 

175 13 .1 o 

- 7.05 

- 18.40 

265 -
180 11.60 

307 14.10 

179 11.65 

247 9.00 

- 17.85 

270 15 .05 

240 19.30 

190 8.70 



PLZEŇ- květen 2004 

CHLAPCI Bl 
I 
věk/ ročník žák škola 60m 

13 I 91 Flek Lukáš Brno -
14 I 90 Hosned1 Lukáš Praha-Hradčany 12.3 

16 I 88 KavurLukáš Praha-Hradčany 11.9 

14 I 90 Kupka Marek Praha-Hradčany 12.7 

14 / 90 Marek Jiří Praha-Hradčany 10.9 

ll I 93 Tyrychtr Lukáš ID (Liberec) 15.9 

16 I 88 Žamboch Jaromír Brno 11.7 

DÍVKY Bl 

věk/ ročník žákyně škola 60 m .•. 

12 I 92 Bílá Niko1a Praha-Hradčany 15.3 

15 I 89 Chamulová Zuzana Opava 12.5 

16 I 88 Illeková Tereza Litovel 11.8 

15 I 89 Klozová Andrea ID (Liberec) 13.1 

16 I 88 Lásková Petra Brno 13.5 

15 I 89 Procházko á Iva Brno 10.8 

16 I 88 Rachůnková Eva Brno 12.3 

15 I 89 Smékalová Jana Brno 12.4 

15 I 89 Šeneklová Petra Brno 11.3 

15 I 89 Šperlíková Adéla Litovel 10.5 

14 I 90 Urbanová Kateřina Opava 13.4 

600 m 

2:43.6 

2:52.9 

-

-
2:35.6 

4:18.7 

2:37.7 

600 Dl 

-

3:26.1 

2:53.0 

2:58.0 

-

2:28.9 

3:15.0 

-
-

-

-

Příloha 2 

Výsledkové listiny 9111 

skok dal. hodm. 

287 13 .22 

226 -

225 13.68 

213 7.90 

- 15.88 

- 7.89 

162 -

skok dal. hod m . 

163 7.30 

222 -

- 14.80 

- 3.66 

163 10.94 

336 -
178 -

278 10.44 

269 16.26 

274 22.60 

232 9.68 



OPAVA- červen 2005 

CHLAPCI Bl 

věk/ ročnfk žák škola 60m 

14 I 91 Filo Marek Brno 11.4 

14 I 91 Flek Lukáš Brno -
15 I 90 Hosnedl Lukáš Praha-Hradčany 11.3 

15 I 90 Kupka Marek Praha-Hradčany 11.0 

16 I 89 Lange Ondřej Opava 11.6 

12 I 93 Tyrychtr Lukáš ID (Liberec) 16.6 

15 I 90 Vrtek Tomáš Brno 12.0 

DÍVKY Bl 

věk/ ročník žákyně _škola 60.m 
13 I 92 Bílá Nikola Praha-Hradčany 13.6 

ll I 94 Blažková Eva Brno 12.9 

12 I 93 Heráková Kateřina Praha-Hradčany 12.6 

16 I 89 Klozová Andrea ID (Liberec) 12.2 

16 I 89 Pt'o házková Iva Brno 10.6 

16 I 89 Šeneklová Petra Brno 10.6 

16 I 89 ŠperiJková Adéla Litovel 11.1 

15 I 90 Urbanová Kateřina Opava -

600 m 

2:44.5 

2:18.9 

-

-
3:02.2 

-

-

600 111 

-

-

3:57.0 

2:57.3 

2:24.1 

-
-

3:07.7 

Příloha 2 

Výsledkové listiny 10/11 

skok dat. hod m. 

263 -

323 20.71 

314 13.91 

251 21.03 

- 10.61 

176 11.14 

257 11.49 

skok dal. hod m. 

105 8.27 

216 7.95 

175 -

- 8.08 

347 -
237 17.16 

241 20.05 

222 9.69 



PRAHA (Hradčany) - červen 2006 

CHLAPCI Bl 

~.kl ročnfk žák ~ol a 60m 
16 I 90 Bulawa Vít Opava 11.5 

15 I 91 Caga Michal Opava 16.2 

15 I 91 Filo Marek Brno 10.5 

15 / 91 Flek Lukáš Brno -
16 I 90 Hosnedl Lukáš Praha-Hradčany 10.7 

14/92 Hubáček Jiří Plzeň 12.8 

16 I 90 Kupka Marek Praha-Hradčany 10.3 

16 I 90 Marek Jiří Praha-Hradčany 9.9 

9 I 97 Pompa Tomáš ID (Liberec) 14.0 

13 I 93 Tyrychtr Lukáš ID (Liberec) 13.0 

DÍVKY Bl 

věk/ ročník žákyně .škola 60m 

14 I 92 Bllá Nikola Praha-Hradčan 12.6 

12 I 94 Grundzová Ludmila ID (Liberec) 15.7 

13 I 93 Heráková Kateřina Praha-Hradčany 12.4 

15 /91 Charchoňo á Sára Praha-Hradčany 11.9 

600m 

2:56.0 

3:32.1 

2:24.5 

2:01.8 

-

-
2:22.9 

2:20.3 

3:20.5 

-

600 m 

-

-

3:26.8 

2:58.2 

Příloha 2 

Výsledkové listiny 11/11 

J!~Ok dal. hod m. 
- 9.74 

- 10.33 

295 -

371 20.81 

278 11.40 

- 13.03 

- 16.49 

- 21.32 

- 9.80 

230 13.56 

skok dal . hodm. 
197 10.66 

- 4.14 

- 14.42 

- 14.06 



Příloha 3 

Výkony a statisticky významné ukazatele- chlapci 1/6 

Tabulky výkonů a statisticky významných ukazatelů- chlapci 

CLAPCI - 9 let 

rok 60m (s) 600m (s) skok dal. (cm) hod m. (m) 

2006 14,0 200,5 X 9,80 

nejlepší 14,0 200,5 X 9,80 

průměr 14,0 200,5 X 9,80 

rozptyl X X X X 

směr. 
odchylka X X X X 

celkem 1 1 o 1 

1 

CLAPCI-10 let 

rok 60m (s) 600m (s) skok dal. (cm) hod m. (m) 

2000 13,5 X X X 

nejlepší 13,5 X X X 

průměr 13,5 X X X 

rozptyl X X X 

směr. 
odchylka X X X X 

celkem 1 o o o 
1 



CLAPCI - 11 Jet 

rok 60m (s) 

1996 X 

2004 15_.9 

nejlepší 15,9 
pruměr ' 15!9 
rozptyl X 

směr. 
odchylka X 

celkem 1 

2 

CLAPCI -12 let 

600m (s) 

156,0 

al,7 

156,0 

207,4 

5,27E+03 

7,26E+01 

2 

Příloha 3 

Výkony a statisticky významné ukazatele- chlapci 2/6 

skok dal. (cm)· hod m. (m) 

X 7,48 

X 7~89 

X 7,89 

-x 7,§,9 

X 0,08 

X 0,29 

o 2 

rok 60m (s) &OOm(s) skok dal. (cm) hod m. (m) 

12,8 X 190 X 

1996 X 12,6 144,0 144,0 277 225 17,24 15,71 

12,3 X 207 14,17 

14,8 X 
176 2 

191 
191 

10,50 
11 ,78 1997 14 2 

13,6 176,2 X 13,05 

1998 12,5 ' 12,5 173,6 173,6 X X 10,55 10,55 
.,."..., 

2000 12,6 12,6 . X X 210 210 10,43 10,43 

2002 12,1 12,1 180,3 t 80,3 X X 8,90 8,90 

2003 10,8 10,8 156,2 156,2 258 258 X X 
-

2005 16,6 16,6 X X 176 176 11,14 11,14 

nejlepší 10,8 144,0 277 17,24 

.Pruměr 13,1 I 166,1 216 12,00 

rozp!YJ 2,88 236,58 1416,95 7,21 

směr. odchylka 1,70 15,38 37,64 2,68 

celkem 9 5 7 8 

10 



CLAPCI - 13 let 

rok 60m (s) 

X 
1996 1( 

X 

10,9 

1997 X 11,5 

12,0 

12,1 

1998 
10,5 

11,3 
11,2 

11,3 

1999 
11,2 

13,5 
15,8 

2001 13,1 13~1 

2003 
11,9 

11,9 
11,8 

2004 X X 

2006 13,0 13,0 

nejlepší 10,5 

pr(tměr 12,1 

rozptyl 1,99 

směr. odchylka 1,41 

celkem 12 

16 

Příloha 3 

Výkony a statisticky významné ukazatele -chlapci 3/6 

600m (s) skok dal. (cm) hod m. (m) 

X 139 13,99 
168,0 185 13,99 

168,0 230 X 

156,7 X 7,55 

X 156,7 284 234 22,30 13,16 

X 183 9,64 

X 187 11,47 

145,2 X 7,31 
141,8 224 9,85 

X 223 10,76 

138,3 262 X 

157,9 221 X 
157,9 189 13,08 

X 157 13,08 

X X 199 199 12,84 12,84 

X 207 9,90 
156,2 207 10,51 

156,2 X 11,12 

163,6 163,6 287 287 13,22 13,22 

X X 230 230 13,56 13,56 

138,3 287 22,30 

155,1 I 216 12,06 

105,09 1996,41 14,18 

10,25 44,68 3,77 

7 13 13 



CLAPCI - 14 let 

rok 60m (s} 

1997 10,2 t0,2 
-

15,6 

X 

1998 13,3 12,2 

9,3 

10,7 

1999 10,5 ' 10,5 

2000 
8,8 

9,6 
10,4 

11,5 

2002 12,1 12,2 

12,9 

12,3 

2004 12,7 12,0 

10,9 

2005 
11,4 

11,4 
X 

2006 12,8 12,8 

nejlepší 8,8 

průměr 11 •. 6 ! 
rozptyl 2,87 

směr. odchylka 1,69 

celkem 16 

18 

Příloha 3 

Výkony a statisticky významné ukazatele- chlapci 4/6 

600m (s) skok dal. (cm) hod m. (m) 

X X X X 17,32 17,32 

X X 8,69 

155,5 X 11,74 

X 155,5 184 270 6,39 13,05 

X 361 22,42 

X 265 16,00 

145,7 145,7 304 304 X X 

139,6 282 X 
1156,9 282 18,18 

174,2 X 18,18 

159,7 270 X 

X 167,5 X 270 10,34 8,16 

175,2 X 5,97 

172,9 226 X 
220 

X 164,3 213 7,90 11,89 

155,6 X 15,88 

164,5 263 X 
t51,7 293 20,71 

138,9 323 20,71 

X X X X 13,03 13,03 

138,9 361 22,42 

158,2 269 1l~43 

187,98 2781,88 29,58 

13,71 52,74 5,44 

10 10 13 



CLAPCI - 15 let 
~ 

60m (s) rok . 

1996 
11,6 

11,0 
10,3 

12,3 

10,2 

1999 15,7 11,7 

9,9 
I 

10,6 

10,2 

2000 X 10,0 

9,7 

8,8 

2001 9,8 10,1 

11,8 

11,2 

2003 
10,2 

11,3 
11,0 

12,9 

11,3 

2005 11,0 11,4 

12,0 

16,2 

2006 10,5 13,4 

X 

nejlepší 8,8 
_, 

průměr 11,3 

rozptyl 3,34 

směr. odchylka 1,83 

celkem 21 

23 

Příloha 3 

Výkony a statisticky významné ukazatele- chlapci 5/6 

600m (s) skok dal. (cm) hod m. (m) 

X X X 
135,6 X 14,54 

135,6 X 14,54 

X 226 9,54 

138,7 X 10,15 

X 126,5 X 319 6,92 10,8'2 

114,2 I 431 X 

X 300 16,67 
~-

146,2 X 17,22 

167,3 151,2 173 249 16,43 16,83 

140,0 324 X 

134,6 353 X 

135,3 148,2 X 286 21,36 21 ,36 

174,6 218 X 

X 190 14,17 

X 245 14,79 
159,5 218 11 71 

X X 11,39 

159,5 X 6,50 

X 314 13,91 

X X 251 274 21,03 15,48 

X 257 11,49 

212,1 X 10,33 

144,5 159,5 295 333 X 15,57 

121,8 371 20,81 

114,2 431 21,36 

148,0 282 i 13,96 

650,88 5305,85 21,37 

25,51 72,84 4,62 

13 14 l 17 I 



CLAPCI- 16 let 

rok 60m (s) 

1996 8,7 8,7 

1997 
11,4 

11,4 
X 

1998 11,4 11,4 

1999 12,5 12,5 

10,3 

2000 
10,1 

9,3 
8,1 

8,8 

10,2 

2001 9,0 9,6 

9,6 

2002 
9,4 

9,4 
X 

2004 
11,9 

11,8 
11,7 

2005 11,6 11,6 

10,7 

2006 
10,3 

10,6 
9,9 

11,5 

nejlepší 8,1 

průměr 10,4 

rozptyl 1,55 

směr. odchylka 1,24 

celkem 19 

21 

Příloha 3 

Výkony a statisticky významné ukazatele- chlapci 6/6 

600m (s) skok dal. (cm) hod m. (m) 

115,0 115,0 X X X X 

160,4 229 X 
t58,6 268 12,60 

156,7 306 12,60 

X X 199 199 12,07 12,70 

X X 174 174 12,38 12,38 

143,3 X 15,38 

174,5 X 7,06 
158 9 382 18,97 

X 433 34,90 

X 331 18,53 

135,7 X 19,14 

121,1 134,5 X 362 11,53 15,34 

146,7 362 X 

129,3 313 X 
132 2 31'8 24,56 

135,0 322 24,56 

X 225 13,68 
157,7 194 13,68 

157,7 162 X 

182,2 182,2 X X 10,61 10,61 

X 278 11,40 

142,9 X 16,49 
1531 278 14,89 

140,3 X 21,32 

176,0 X 10,33 

115,0 433 34,90 

147,8 278 15,75 I 
397,89 6687,06 46,83 

19,95 81,77 6,84 

15 12 16 I 



Příloha 4 

Výkony a statisticky významné ukazatele --dívky 116 

Tabulky výkonů a statisticky významných ukazatelů - dívky 

DÍVKY- 91et 

rok 60m (s) 600m (s) skok dal. (cm+ hed m. (m) 

15,1 X 94 4,75 
1997 

15,6 X 111 5,20 

nejlepší 15,1 X 111 5,20 

průměr 15,4 X 103 4,98 

rozptyl 0,13 X 144,50 0,10 

směr. 0,35 X 12,02 0,32 
odchylka 

celkem 2 o 2 2 

2 

DÍVKY - 1 O let 

rok 60m (s) 600m (s) skok dal. (cm) hod m. (m) 

1999 14,4 194,2 173 X --
nejlepši 14,4 194,2 173 X 

průmět 14,4 194,2 173 X 

rozptyl X X X X 

směr. odchylka X X X X 

celkem 1 1 1 o 
1 



DÍVKY- 11 let 

rok 60m (s) 

1999 
15,8 

17,7 
19,6 

2000 
14,9 

13,8 
12,7 

2005 12,9 12.9 

nejlepší 12,7 
průměr 15,2 
rozptyl 7,84 
směr. odchylka 2,80 

celkem 5 
5 

DÍVKY - 12 let 

rok &Om (s) 
-- - ... 

15,9 

12,5 

2000 
11,2 

15,0 
13,6 

13,7 

12,9 

2001 
14,4 

13,2 
11,9 

2002 15,0 15,0 

2004 15,3 15,3 

2005 12,6 12j6 
-

2006 15,7 15,7 
-

nejlepší 11,2 

prúměr ...... 13,8 

rozptyl 2,53 

směr. odchylka 1,59 

celkem 12 

12 

Příloha 4 

Výkony a statisticky významné ukazatele -dívky 2/6 

600m (s) skok dal. (cm) hod m. (m) 

194,6 
194 6 

194 
149 

X 
8,86 

X 103 8,86 
192,6 

180,2 
X 

173 
5,63 

5,63 
167,7 173 X 

X X 216 216 7,95 7,95 

167,7 216 8,86 
185,0 172 • 7,48 

. 
224,60 2393,67 2,77 
14,99 48,93 1,67 

3 4 3 

600m (s) skok dal. (cm) hod m. (m) 

X 136 6,96 

168,6 X 9,16 

162,7 
165,7 

242 
150 

X 
8,42 

X 101 7,54 

X 143 8,13 

X 130 10,29 

X 
182,1 

167 
167 

X 
7,76 

182,1 X 7,76 -
X X 170 170 7,55 7,65 

X X 163 163 7,30 7,30 --
237,0 237,0 175 175 X X 

X X X X 4,14 4,1 4 

162,7 242 10,29 

187,6 1;59 7,6'5 

1150,54 1541,78 2,80 

33,92 39,27 1,67 

4 9 9 



DÍVKY- 13 let 

rok 60m (s) 

13,8 

11,7 

2001 
11,6 

12,9 
15,4 

12,5 

12,3 

12,7 

2002 12,6 112,1 

11,0 

2003 13,8 13,8 

2005 13,6 13,6 

2006 12,4 12,4 

nejlepii 11,0 

pruměr 12 8 
-- ~-

rozptyl 1,44 

směr. odchylka 1,20 

celkem 12 

12 

Příloha 4 

Výkony a statisticky významné ukazatele -dívky 3/6 

&OOm (s) skok dal. (cm) hod m. (m) 

X 164 9,55 

160,9 X 20,04 
I 

163,4 275 X 
162,2 188 11,71 

X 131 10,40 

X 171 9,68 

X 197 8,87 
... _.,. 

189,1 X 8,73 

192,1 190,6 X 252 6,18 11,04 

X 252 18,22 

X X 190 190 8,70 8,7 

X X 105 105 8,27 8,27 

206,8 206,8 X X 14,42 14,42 

160,9 275 20,04 

182,5 186 11,19 

389,39 3243,98 19,50 

19,73 56,96 4,42 

5 8 11 



DÍVKY - 14 let 

rok 60m (&) 
---~ 

14,5 

1997 13,6 13,9 

13,5 

1998 14,6 14,6 

1999 17,7 17,7 

12,2 

12,6 

2002 11,9 12,6 

13,3 

12,9 

12,9 

10,3 

2003 11,0 10,9 

10,2 

10,3 

2004 13,4 13,4 

2006 12,6 12,6 

nejlepšf 10,2 

pllůměr 12,8 
~--~-

rozptyl 3,48 

směr. odchylka 1,86 

celkem 17 

17 

Příloha 4 

Výkony a statisticky významné ukazatele -dívky 4/6 

600m (s) skok dal. (cm) hod m. (m) 

236,6 X 8,43 

X 236,6 167 160 17,28 10,44 

X 153 5,60 

X X 190 190 15,47 15,47 
-

X X 62 62 6,20 6,20 

X 166 11,19 

168,6 X 13,09 

168,4 168,5 282 200 X 11,32 

X 186 10,96 

X 164 10,04 

178,1 X 7,05 

X 307 14,10 

X 178,1 247 266 9,00 12,90 

X 270 15,05 

X 240 19,30 

X 1( 232 232 9,68 9,68 

X X 197 197 10,66 10,66 

168,4 307 19,30 

187,9 205 I 11,44 

1073,49 4055,50 15,78 

32,76 63,68 3,97 

4 14 16 



DÍVKY - 15 let 

rok 60m (8) 

X 

1998 12,6 13,2 

13,8 

1999 
17,0 

14,5 
11,9 

12,5 

10,9 

2003 
11,4 

12 o 
13,3 

11,9 

11,8 

12,5 

13,1 

2004 
10,8 

11,8 
12,4 

11,3 

10,5 

2005 X X 

2006 11,9 11,9 

nejlepší 10,5 

průměr 12,3 

rozptyl 2,26 

směr. odchylka 1,50 

celkem 17 

19 

Příloha 4 

Výkony a statisticky významné ukazatele -dívky 5/6 

600m (8) skok dal. (cm) hod m.(m) 

202,4 195 7,57 

X 202,3 165 180 5,95 6,91 

202,1 X 7,20 

X 110 11,23 
X 164 14,74 

X 217 18,25 

X 175 13,10 

158,7 X 18,40 

156,5 265 X 
157,6 200 14,52 

X 180 11,60 

X 179 11,65 

X X 17,85 
' 

206,1 222 X 

178,0 X 3,66 

148,9 336 X 
177,7 276 13 24 

X 278 10,44 

X 269 16,26 

X 274 22,60 
-

187,7 0,0 222 222 9,69 9,69 

178,2 0,0 X X 14,06 14,06 

148,9 336 22,60 

179,8 221 12,47 

463,86 3479,35 26,94 

21,54 58,99 5,19 

9 14 16 



DÍVKY - 16 let 

rok 60m (S) 

15,2 
1996 13,0 

10,8 

X 
1999 15,1 

15,1 

12,0 
2000 13,4 

14,7 

11,8 

2004 13,5 12,5 

12,3 

12,2 

2005 
10,6 

I 11,1 
10,6 I 

11,1 
-

nejlepší 10,6 

průměr 12,5 

rozptyl 2,98 

směr. odchylka 1,73 

celkem 12 

13 

Příloha 4 

Výkony a statisticky významné ukazatele -dívky 6/6 

600m (s) '-skok dal. (cm) hod m. (m) 

210,0 X 7,92 
210,0 358 7,92 

X 358 X 

227,6 191 9,65 
224,1 191 9,78 

220,6 X 9,91 

X 143 8,45 
X 147 7,94 

X 151 7,43 

173,0 X 14,80 

X 184,0 163 171 10,94 12,87 

195,0 178 X 

177,3 X 8,08 

144,1 347 X 
160,7 275 15,10 

X 237 17,16 

X 241 20,05 

144,1 358 20,05 

192,5 I 223 11,44 
-

881,33 6544,19 19,18 

29,69 80,90 4,38 

7 9 10 


