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Anotace a klíčová slova 
 

Anotace 

     Bakalářská práce se věnuje problematice potřeb jedinců s těžkým tělesným postižením 

v rámci sportovních aktivit. Teoretická část je zaměřena na psychologické aspekty vyrovnání se 

s tělesným handicapem, možnosti sportovního vyžití a potřeby, které provozováním sportovních 

aktivit vznikají nebo se mění. Krátce je zde zmíněna oblast těžkého tělesného postižení, kde je 

popsán způsob zdravotní klasifikace. Na teoretickou část je navázáno výzkumem, který proběhl 

formou dotazníků u členů Spastic handicap. 
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aspects of coping with the handicap, sports self-realization possibilities and needs, which come 

up or change because of practising the sports activities. There is also shortly mentioned heavy 
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 Úvod 
     Uvedené téma jsem si zvolila především z důvodu osobní blízkosti k dané problematice. 

     Jednou ze základních tezí minulého režimu, a vlastně všech totalitních režimů, byla 

představa, že všichni lidé jsou – nebo by měli být, stejní. Z toho lze logicky odvodit v praxi 

hojně rozšířenou tezi: „Kdo se nějak odlišuje, není normální.“ 

     Ke skupinám „nenormálního“ obyvatelstva přirozeně patřili i zdravotně postižení. 

K nim zaujímal minulý režim zvláštní postoj. Na jedné straně zřizoval pro tyto lidi ústavy 

sociální péče a speciální školská zařízení, na straně druhé zdravotně postižení zdánlivě 

téměř neexistovali. Byli vytlačeni na okraj společnosti, nepočítalo se s nimi při stavbě měst 

a budování dopravních sítí. Bylo pro ně jednodušší a pohodlnější vytvořit pro zdravotně 

postižené jejich vlastní svět, svět separovaný od světa ostatních. 

     I dnes, po zásadní změně přístupu ke zdravotně postiženým, přijetím nových trendů 

v péči o tyto jedince, jsou, pro velký počet dětí, mladistvých a dospělých s nejrůznějšími 

druhy a stupni postižení, stále domovem ústavy sociální péče. Důvodem je skutečnost, že 

potřeby těchto klientů vyžadují ucelenou rehabilitaci a péči. Tento úkol je bezpochyby 

velmi náročný a vyžaduje spolupráci spousty lidí.  

     Do rehabilitačního procesu by se měl zařadit i člověk, který tělesně postiženým pomáhá 

najít způsob sportovního vyžití a tím i integrace do společnosti. Jeho náhled na postiženého 

jedince by měl být oproštěn od lítosti, strachu, soustrasti nebo přezírání a naplněn ochotou 

přijmout realitu postižení a vytvořit podmínky pro zapojení do normálního života. 
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 Cíl 
 

     Cílem mé práce je prezentovat možnosti sportovního vyžití pro jedince s nejtěžším 

tělesným postižením. 

     Jako další cíl jsem si zvolila zmapovat, jak se mění potřeby postižených sportovců 

v souvislosti s provozováním sportovní aktivity a příjezdem na místo konání soutěží. 
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1 Psychologická hlediska v péči o jedince se zdravotním 
postižením 

1.1 Vyrovnání se s narozením postiženého dítěte, získaným 
handicapem a jeho přijetí 

     Tato problematika se netýká jen samotného dítěte s postižením, ale bezprostředně jeho 

vlastní rodiny. Za normálních okolností je narození dítěte očekáváno zpravidla s velkými 

nadějemi. Samozřejmě se očekává dítě zdravé, jako symbol čistoty, dokonalosti a 

nezkaženosti. Rodiče očekávají dítě, které bude naplněním jejich vztahu a tužeb. Pokud se 

jim ale narodí dítě postižené, objevuje se hned od samého začátku problém, který se zdá 

být neřešitelným. Spočívá v tzv. „copingu“ (vyrovnání se) se skutečností. Se skutečností, 

že je jejich dítě postiženo, že vybočuje z variační šíře normálu a že nemůže naplnit ta 

očekávání, která do jeho narození s takovými nadějemi vkládali. 

     U malého dítěte se jedná o problematiku, která se týká především jeho rodičů. Až o 

mnoho později, ve školním věku a v období puberty, jeho samotného. 4, 10, 17 

1.2 Reakce rodiny na sdělení o závažném postižení jejich dítěte 
     V zásadě se jedná o 6 stádií, počínaje iniciálním šokem, přes popření, smlouvání, agresi 

(zlost), depresi (pocit viny), až po rovnováhu a přijetí postižení svého dítěte jako výzvy a 

úkolu. Často stadiu iniciálního šoku předchází tzv. fáze nulitní, kdy si člověk narození 

dítěte s postižením v obecné rovině sice uvědomuje, ale u sebe si tuto možnost vlastně ani 

nepřipouští. 4, 10 

1.2.1 Šok 

     Počáteční šok je vlastně silnou emoční, tedy iracionální, reakcí rodičů, na sdělení, že se 

jim narodilo dítě s postižením. Rodiče se v tomto případě ocitají tváří v tvář naprosto 

neočekávané realitě, prožívají deziluzi a hluboké zklamání. Hledají zoufale odpověď na 

otázku, proč právě je postihl tento „tajemný los“. Snaha najít uspokojivou odpověď je 

v této fázi marná a reakce mohou být zcela nepřiměřené. S šokem je spojen pocit strašlivé 

ztráty, ztráty dokonalého dítěte, na které se tolik těšili, ztráty všech nadějí a snů s ním 

spojených. 4, 10 
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1.2.2 Popření, smlouvání, agrese 

     Další etapou bývá popření této skutečnosti. Rodiče vše vnímají jako omyl – „to nemůže 

být pravda“, „jistě se vše vysvětlí“. Jde o taktiku, která má za cíl, nepřipustit si to. Rodiče 

hledají v této fázi jiné odborníky až v křečovité naději, že dostanou příznivější zprávu. 

Později se přiklání k esoterickým přístupům, případně zaujímají náboženské postoje, 

počínaje infantilními pokusy „smlouvat s Bohem“ až po tendence směřující k mystice. Tato 

etapa smlouvání je vystřídána stadiem agrese. Příhodnějším názvem možná bude zlost 

nebo zloba. Jedná se o nepřehlédnutelnou fázi, protože rodiče napadají (obviňují) sebe 

navzájem, případně ventilují své pocity na zdravotnickém personálu. Často je agrese 

namířena proti lékaři, který nepříznivou diagnózu stanovil. 4, 10, 17 

 

1.2.3 Deprese 

     Agrese často vyústí do stadia deprese a úzkosti. Rodiče zpravidla zasáhne hluboký 

smutek, který se mísí s pocitem viny a naprostého selhání. Výjimkou není ani 

sebeobviňování. Vznikají tak situace, kdy rodiče berou narození postiženého dítěte jako 

trest za nějaké životní prohřešky. Takové situace mohou vést až k naprostému vyčerpání 

rodičů do té míry, že už třeba nejsou schopni pláče, který by jim přinesl úlevu. Jedná se o 

životní krizi, kdy je důležité citlivě s rodiči hledat nějaké pevné místo pod nohama. 

     Právě v této etapě velmi záleží na odbornosti lékaře, ale také na porozumění, schopnosti 

naslouchat bolesti, úzkosti a zklamání rodičů. Vyžaduje to nejen takt, ale také dostatek 

času, kterého je v naší době opravdu nedostatek. Zdravotnický personál by měl být ochotný 

dát v takové situaci k dispozici i svoji sféru prožívání. Poskytnutá pomoc pak vedle 

žádoucí vysoké odbornosti nepostrádá ani tolik potřebnou lidskost. 4, 17 

 

1.2.4 Vyrovnání se a akceptace 

     Na stadium deprese navazuje fáze vyrovnání se, kdy dochází k postupnému snižování 

deprese, úzkosti a napětí. Následuje stadium akceptace, kdy se rodiče vyrovnají s tím, že 

mají postižené dítě, přijmou jej takové jaké je, a hledají dostupná řešení do budoucna. 

 

    Samozřejmě, výše je znázorněn víceméně optimální průběh přijetí dítěte s postižením. 

Skutečnost je však taková, že stadia akceptace nedosáhnou zdaleka všichni rodiče. 

Přetrvávající rozčarování, smutek, ale i zloba, mohou vést k ambivalentnímu vztahu vůči 

dítěti, čímž je trvale frustrováno, neboť se mu nedostává péče, které ke svému vývoji 
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potřebuje. Konečně v takové situaci nelze ani vyloučit odmítnutí dítěte a jeho umístění do 

ústavu sociální péče. Toto však v žádném případě neznamená odsouzení takových rodičů. 

Nikdo jiný, než oni sami, nezná všechny okolnosti, které je k takovému rozhodnutí vedly. 

Navíc, nikdo nemůže přejímat, jak by v takové situaci jednal on sám. 4, 10, 17 

 

     Velká úcta a obdiv patří také těm rodičům, kteří dokážou narození dítěte s postižením 

zvládnout, a to i tehdy, prožívají-li období tápání, kdy opakovaně procházejí jednotlivými 

fázemi, až konečně dosáhnou vyrovnání. Nalézt tuto rovnováhu a vyvarovat se krajností, 

kdy na jedné straně je odmítnutí dítěte a na straně druhé jeho idealizování, je mimořádně 

obtížné. Dokážou to lidé zvláštního vnitřního jasu, vybaveni odpovídajícími osobnostními 

dispozicemi. Zcela jedinečným, krásným a neopakovatelným způsobem to vyjádřila E. 

Bombecková. 4 

 
Mimořádná matka 
     Napadlo vás někdy přemýšlet o tom, jak se vybírají matky pro postižené děti? 
Já si to představuji tak, že Bůh dává instrukce andělům a ti si je zapisují do ohromné 
matriky. „Armstrongová Beth, syn. Patronem bude Matouš“ 
„Forestrová Marjorie, dcera. Patronkou bude Cecílie“, atd. 
Až andělům nadiktuje jedno jméno, při kterém se usměje: „Téhle dáme postižené dítě.“ 
Anděl se zvědavě ptá: „Bože, proč právě jí? Vždyť je tak šťastná.“ 
„Právě proto,“ odpoví Bůh s úsměvem. „Copak bych mohl svěřit postižené dítě ženě, která 
nezná radost? To by bylo kruté.“ 
„Ale je trpělivá?“ ptá se anděl.  
„Nechci, aby byla příliš trpělivá, jinak se utopí v sebelítosti a bolesti. Až se vzpamatuje z té 
rány a zármutku, určitě to zvládne.“ 
„Ale pane myslím, že ta žena v tebe nevěří.“ 
Bůh se usměje: „Na tom přeci nesejde. O to se můžu postarat. Ta žena je dokonalá. Má 
správnou dávku egoismu.“ 
Andělovi to vzalo dech: „Egoismu? Copak to je nějaká ctnost?“ 
Bůh přikývne: „Jestli se od syna nedokáže čas od času oddělit, nikdy to nedokáže přežít. To 
je žena, které požehnám ne zcela dokonalým dítětem. Ještě to neví, ale budou jí mít co 
závidět. 
Nikdy nic nebude brát jako samozřejmost. Žádný krůček pro ni nebude něčím obyčejným. 
Až její dítě poprvé řekne „máma“, bude svědkem zázraku a bude to vědět. Až bude svému 
slepému dítěti popisovat strom nebo západ slunce, uvidí je, jako málokterý člověk. 
Dám ji, aby viděla jasně věci, které vidím já – lhostejnost, krutost, předsudky – a dám ji, 
aby se přes ně přenesla. Nikdy nebude sama. Budu po jejím boku každou minutu každého 
dne jejího života, protože bude vykonávat mou práci tak neomylně, jako bych tam byl já.“ 
„A kdo bude patronem?“ ptá se anděl připravený k zápisu do matriky. 
Bůh se usmál: „Bude jí stačit zrcadlo.“ 4 
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     Záměrně zde zmiňuji hlavně vyrovnání se s narozením dítěte s tělesným postižením, 

protože největší část sportovců s těžkým tělesným postižením jsou jedinci postiženi 

dětskou mozkovou obrnou.  

     Výše uvedená psychologická hlediska se aplikují i na jedince, kteří ke svému postižení 

přijdou v průběhu života. Pak přijetí vlastního handicapu, záleží na jejich vnitřní síle a na 

podpoře okolí. 
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2 Organizace sportu handicapovaných v ČR 
     V současné době je sport handicapovaných sportovců řízen a organizován 

Unií zdravotně postižených sportovců České republiky, která sdružuje pět svazů. Postižení 

jsou rozdělení podle poruch tělesných systémů do jednotlivých skupin. A to: 

 

1. Orgánová postižení 

     Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců (ČATHS) 

     Česká federace Spastic Handicap o. s. (Spastic Handicap) 

 

2. Smyslová postižení 

     Český svaz zrakově postižených sportovců (ČSZPS) 

     Český svaz neslyšících sportovců (ČSNS) 

 

3. Mentální postižení 

     Český svaz mentálně postižených sportovců (ČSMPS)9  

 

     Spastic Handicap (SH) – Česká Federace Spastic Handicap o. s., sdružuje převážně 

sportovce s centrálními poruchami hybnosti, zájemce o sportovní a tělovýchovnou činnost 

tělesně postižených převážně vlivem dětské mozkové obrny (spastiky). 

     Hlavním posláním SH je podpora sportovní činnosti, při preferování mládežnických 

kategorií. SH je dobrovolnou a politicky nezávislou federací, která je založená na 

demokratickém principu. Sídlí v Teplicích a působí na území České republiky. Sdružuje 11 

tělovýchovných jednot. Tyto jednoty vysílají reprezentanty v různých sportovních 

odvětvích na soutěže v rámci republikového konání. 6 

     O reprezentaci České republiky v zahraničí pak rozhoduje vedoucí sportovních týmů 

podle výsledků toho konkrétního sportovce. 
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3 Význam sportu pro zdravotně postižené 
     Sport je nedílnou a významnou součástí integrace postižených a oslabených jedinců do 

společnosti. Rozvíjí kromě jiného i osobnostní charakter člověka a především se stává 

celospolečenským fenoménem. Právě atraktivnost a rostoucí popularita sportu se může stát 

součástí integrace, jedinců s tělesným postižením, do společnosti. Napomáhá tomu 

medializace sportu v hromadných sdělovacích prostředcích, jako je tomu při 

paralympiádách, kde mohou diváci na celém světě obdivovat výkony postižených 

sportovců. Jeho medializace však není jediným prostředkem, který napomáhá k integraci. 

    Bylo prokázáno, že tělovýchovné aktivity pozitivně ovlivňují zapojení do společnosti, 

posilují soudržnost v rodině a významně ovlivňují zónu sociálních kontaktů. Navíc 

sportovní úspěchy vhodně kompenzují pocity méněcennosti a životní zbytečnosti. 12, 13 

     Při sportu každý jedinec zažije pocity radosti z výhry a zklamání z prohry. Vyrovnání se 

s takovými pocity a situacemi je základem k řešení problémů, které jsou spojeny 

s tělesným handicapem, v budoucím životě. Při sportovních aktivitách vznikají nová 

přátelství, což je v životě tělesně postiženého jedince velmi důležité.  

     Neméně důležitý faktem je, že sportovní vyžití má sociální a psychologický význam a 

může napomáhat řešit i problémy z oblasti fyzické. 9 

     Na základě sociologických studií bylo zjištěno, že tělesná výchova a sport umožňují 

společnou účast (participaci) zdravých a postižených. 13 

3.1 Pojem integrace 
     Integraci můžeme definovat jako stav porozumění a spolužití postižených jedinců 

s nepostiženými, vzájemnou vyvážeností vztahů a chování těchto skupin žijících v jedné 

společnosti. 

     Integrace tělesně postižených je stav, kdy se samotný postižený nepovažuje za zvláštní 

součást společnosti a ani společnost ho nepovažuje za zvláštní součást. Je to stav, kdy se 

zcela naplnila vzájemná sociální adaptabilita a plně odstoupila efektivita. Stavu integrace 

docílíme rozvojem osobnosti a socializací postiženého jedince. 4, 13 

 

Význam sportu pro zdravotně postižené spatřujeme v několika oblastech. A to: 

     1. rozvoj fyzických předpokladů  

     2. rozvoj psychických schopností 

     3. překonávání sociálních bariér 
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     Ad 1) Rozvojem fyzických předpokladů je myšleno především zlepšování základních 

pohybových schopností a dovedností jedince. Rozvoj oblasti fyzické blízce souvisí i 

s prevencí civilizačních chorob, například z nedostatku pohybu a s osvojením 

regeneračních a kompenzačních metod pro postižené jedince. 7, 13 

 

     Ad 2) Psychický stav člověka patří mezi nejdůležitější faktory především krátce po 

úrazu, při vyrovnávání se se skutečností, že již nikdy nebude patřit mezi zdravé lidi a že se 

bude do jisté míry odlišovat od lidí ostatních. Rozvojem psychických vlastností se zvyšuje 

odolnost, volní úsilí, zvládání emocí, adaptace na nové situace a schopnost kompenzace 

pocitů méněcennosti. 7, 13 

 

     Ad 3) Sport je významným prvkem při socializaci a překonávání sociálních bariér. Tím 

je na mysli navazování nových kontaktů v dané sportovní oblasti mezi samotnými 

postiženými, ale i mezi postiženými a zdravými.  

     Získáním nové motivace nachází postižený člověk nové cíle, náplň a smysl života. 

Výměnnou zkušeností a informací pozitivně propaguje daný sport a ovlivňuje ostatní, 

včetně zdravých spoluobčanů. 7, 13 

 

     Největší význam sportu u tělesně postižených lidí vidíme v získávání nového koníčku, 

někdy až smyslu života, ve snaze se stále zlepšovat a něco dokázat. Důležitý je u mnohých 

společenský duch, získání nových přátel a kamarádů, se kterými je možné trávit čas jak při 

vykonávání sportovní aktivity, tak i při mimo-sportovních aktivitách. 7, 12, 13 
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4 Sporty určené pro sportovce s těžkým tělesným postižením 
4.1 Šachy 
    Šachy jsou vhodným druhem sportu pro všechny druhy postižení, spastiky nevyjímaje. 

Při hře platí mezinárodní pravidla FIDE (francouzsky Fédération Internationale des Échecs, 

Mezinárodní federace šachu). Výjimky mohou nastat pouze v případech, kdy hráč není 

schopen sám pohybovat kameny na šachovnici (případně zapisovat partii) a využívá k této 

činnosti asistenta. Ten se s ním nesmí během hry nedovoleným způsobem dorozumívat či 

mu nějak radit, případně jiným způsobem narušovat průběh hry. 6 

 

4.2 Závěsný kuželník 
     Hra v ''kuželky'' je sportovní hra s dlouhou tradicí, která po staletí přináší lidem radost.   

První písemné záznamy o hře velmi podobné dnešním kuželkám jsou zmíněny v 

Rothenburské kronice, kde je tento záznam datován letopočtem 1157. 

     Závěsný kuželník (známější pod názvem “ruský kuželník”) je hra, která se hraje s koulí 

zavěšené pomocí ocelového lanka na ocelové konstrukci - nazývané šibenice - a devíti 

kuželek, které se staví na ložiskový čtvercový rám pro přesné umístění kuželek 

(viz. Příloha A). Je určena pro sportovce – spastiky s těžším postižením, kteří se pohybují 

buď na vozíku, nebo používají opěrné pomůcky (berle, chodítka apod.). Cílem hry je 

dosáhnout co největšího počtu bodů sražením kuželek pomocí zavěšené koule. 

     Koule je volně zavěšena a vypouští se s napjatým závěsem z ruky, soutěží se v 

disciplínách ''do plných'' (při každém hodu se staví všechny kuželky), ''na dorážku''(kuželky 

se staví do základní sestavy až po sražení všech kuželek). 6, 11, 18 

 

     V ČR probíhá ligová soutěž čtyřčlenných družstev v závěsném kuželníku - tzv. “Liga 

Martiny Beyerové”. 

 

4.2.1 Cíl hry 

     Cílem hry je shodit pomocí koule, zavěšené na lanku, co největší počet kuželek. Kouli 

je nutno odhodit tak, aby na závěsu opsala oblouk na té straně kuželek, kde není závěsná 

konstrukce a při zpátečním pohybu směrem k hráči narazila do kuželek (viz příloha B). 

Počítají se pouze kuželky sražené při zpátečním pohybu koule zpět k závodníkovi, nebo 

kuželky které jsou poražené takto sraženými kuželkami. 6, 18 
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4.3 Florbal na elektrickém vozíku - Electric Wheelchair Hockey 
(EWH) 

     EWH je krásný a dynamický kolektivní sport, který má speciálně upravená pravidla i 

vybavení, takže se mu mohou věnovat lidé s těžkým tělesným postižením. EWH je 

bezkontaktním sportem, obsahující vše, co by kolektivní hra obsahovat měla. A to náboj, 

zápal, rychlost, krásné akce a góly. Po prvé si ho handicapování sportovci zahrály v 70. 

letech 19. století v Nizozemsku. Stal se natolik oblíbeným sportem, že se probojoval i na 

paralympiádu. Hraje ho 18 zemí ze tří kontinentů a každoročně se konají mezinárodní 

turnaje, ME a MS. 

     Hraje se na hřišti o rozměrech 14 x 24 m respektive 16 x 26 m ohraničeného speciálními 

mantinely. Hrají 4 hráči v poli a brankář. Z toho brankář musí mít T-stick (speciální 

hokejka přidělaná přímo k vozíku). Ostatní hráči mají většinou klasické florbalové hole. 

Branky jsou taktéž specifické. Jejich šíře je 2,5 m a výška 20 cm. 

Jinak jsou pravidla naprosto stejná jako u normálního formátu utkání. 

     V České republice v současné době hrají aktivně 3 kluby sdružené do České federace 

Electric Wheelchair Hockey o. s. Do Česka se tento sport dostal prostřednictvím členů SK 

Akáda Janské Lázně. Tým Janských Lázní, dnes nazývaný SNOW WOLVES, vznikl v 

roce 2002. Druhý klub EWSC LITA SPORT Praha byl založen v roce 2003 a třetí družstvo 

v lednu 2007 a jsou to REJNOCI ze Zlína. 5 

 

4.3.1 Cíl hry 

     Cílem hry je dát více gólů než soupeř, v rámci hry fair play, pravidel a v průběhu hrací 

doby. 
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4.4 Boccia 
4.4.1 Historie Boccii 

    První známky o této hře sahají do období Starého Egypta, 5200 př. n. l., kdy byly 

nalezeny první grafické malby postav házejících míče nebo kulaté hladké kameny. I přesto, 

že se změnil způsob hry, předmět zůstal stejný – dostat se co nejblíže cílovému objektu. 

Takto se zrodila základní pravidla boccii. 13, 14 

     „Bocce musela být brána jako terapeutická pomůcka již ve Starém Řecku, když ji 
Hippokrates a Galileo předepisovali, protože věřili, že osvěžující cvičení prováděná během 
hry mají příznivý účinek. Také se říká, že mezi prvními hráči bocce byli Římané, kteří 
používali na hru kokosové ořechy dovezené z Afriky. Později bylo na výrobu míčů 
používáno tvrdé dřevo olivovníku. O Rychlém vzrůstu této hry svědčí i indicie o tom, že se 
hře oddávali i takové osobnosti jako císař Augustus.“ 13 

4.4.2  Boccia v České republice 

     Působení boccii v České republice začíná v roce 1994. Bocciu, jako sport pro tělesně 

postižené měli možnost poznat zástupci CP Železnice a SK Hobit na mezinárodním turnaji 

v boccie, který se konal v Belgii. Byli tam vysláni Českou federací spasticky postižených 

sportovců Spastic Handicap. V tom samém roce se uskutečnil seminář k boccie, který 

shrnoval poznatky, pravidla a nářadí ke hře. 

     Od roku 1995 se začíná boccia trénovat v ČR a to v tělovýchovných jednotách a 

sportovních klubech, které jsou sdružené do organizace Spastic Handicap. 13 

4.4.3 Hra 

     Étos a duch hry jsou podobné tenisu. Účast přihlížejících je vítána a podporována, ale 

při výkonu hráče na odhodu, je od přihlížejících diváků, včetně nehrajících členů týmu, 

požadováno zachovávat ticho. 6, 13, 19 

      Ke hře je potřeba 6 modrých, 6 červených a jeden bílý míč (viz příloha C). Bílý cílový 

míč se nazývá Jack. Cílem hry je umístit míčky své barvy co nejblíže k cílovému míči. 

Buď přiťuknutím jacka do blízkosti svých míčků, přiťuknutím míčku jiným míčkem či 

odražení soupeřova míčku dále od jacka.  

     V divizi jednotlivců a párů se hrají vždy 4 směny, v soutěži družstev – trojic se hraje 

směn šest. 

     Hráči se ve vhazování bílého cílového míčku na plochu začátkem každé směny střídají. 

V průběhu hry pak hraje ta strana, která má svůj nejbližší míč dále o jacka než soupeř. 

Pokud už tato strana své míče odházela, dojde k dohazování zbylých míčů soupeře. Po 

skončení směny se sčítají míčky, které jsou blíže k Jacku, než nejbližší míč soupeře. Za 

každý takový míč je jeden bod (viz příloha D). 
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     Pokud nastane situace, že na konci zápasu, tedy po ukončení čtyř směn v divizi 

jednotlivců a párů nebo šesti směn v divizi týmů, je celkový stav bodů nerozhodný, hraje se 

rozhodující směna tzv. tiebreak. 
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5 Klasifika ční systém CP-ISRA  
     Sportovci, kteří se chtějí aktivně účastnit sportovních akcí, v rámci ligových soutěží a 

výše, musí podstoupit zdravotní klasifikaci. Účelem klasifikace je poskytnout všem 

sportovcům spravedlivý výchozí bod pro soutěžení.  

     Klasifikace je pro jedince se smyslovým, mentálním a tělesným postižením. 

Samozřejmě i pro kombinace postižení.  

 

5.1 Funkční profily – Třída 1 (CP 1) 
     Kvadruplegik (tetraplegik) – těžké postižení. Stupeň spasticity 4 až 3+ s prvky atetózy 

nebo chabým funkčním rozsahem pohybu a chabou funkční silou všech čtyř končetin a 

trupu nebo je přítomná silná atetóza s nebo bez spasticity s chabou funkční sílou a 

kontrolou. Při pohybu je jedinec závislý na elektrickém vozíku nebo pomoci. Sám není 

schopen pohánět mechanický vozík.  

 

     Dolní končetiny jsou považovány za nefunkční ve vztahu k jakémukoliv sportu. Statická 

a dynamická kontrola trupu je velmi chabá nebo nulová s problémy přizpůsobování se zpět 

do středové nebo vzpřímené polohy při výkonu sportovních pohybů. Těžké omezení 

funkčního rozsahu pohybu nebo těžká atetóza se týká horních končetin. Je zřetelné 

omezení při odhodu s chabým dotažením pohybu. Opozice palce se může vyskytovat a 

umožňuje sportovcům úchop. 3, 6, 16, 19 

 

5.1.1 Těžká kvadruparéza 

     Těžká kvadruparéza s výraznou elasticitou, která prakticky omezuje normální pohyb 

všech končetin. Postižení může být symetrické, ale může se na obou polovinách těla lišit. 

Trup je velmi nestabilní, jakékoli vychýlení z fixované polohy naruší rovnováhu těla. 

Schopnost vzpřímení z předklonu je nemožné, neboť svalová síla je velmi malá. Pohyb 

prstů, zápěstí a předloktí je natolik omezen, že sportovec zvládne jen primitivní úchop 

dlaňový. Sportovec je schopen pohybu v nejnižších polohách a i to velmi omezeně. 3, 16 
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5.1.2 Těžké dyskynetické poškození 

     Těžké dyskynetické poškození je jednou z nespastických forem, kdy nejsou pohyby 

omezeny zvýšeným svalovým napětím, ale nekoordinovanými rychlými nebo pomalými 

pohyby. Tyto jsou lokalizovány nejen na koncových částech končetin, ale i na trupu a 

v obličeji. Často je postiženo centrum řeči, proto bývá velmi obtížná komunikace 

doprovázená slintáním a chrčením. Sportovec se na první pohled jeví jako mentálně 

retardovaný, což nemusí být vždycky pravda. 3, 16 

 

5.1.3 Kombinace obou forem 

     Toto poškození bývá nejhorším postižením sportovců. Zbývající možné pohybové 

schopnosti již omezené spasticitou, jsou navíc znemožněny mimovolními pohyby. 

Sportovec je plně odkázán na pomoc druhé osoby nejen v oblasti sportu, ale i běžném 

životě. 

     Jsou zde přítomné patologické reflexy, jakými jsou předklon hlavy se současným 

natažením končetin v ramenou, loktech a v zápěstí s natažením a roztažením prstů. Při 

otočení dlaní dolů dojde k reflexní extenzi loktů a při otočení zpět k jejich flexi. 3, 8 

 

5.1.4 Sporty pro třídu CP1 

     Sportovec s tímto postižením je schopen hrát šachy s pomocí asistenta, závěsný 

kuželník, pokud jeho dyskinézy a spasticita dovolí načasované puštění koule správným 

způsobem. Florbal na elektrickém vozíku dle individuálních možností sportovce a bocciu 

v kategorii BC1 jako hráč, kterému smí asistovat jeden pomocník nebo jako hráč kategorie 

BC3  používající pomocný prostředek. 

 

5.2 Funkční profily – Třída 2 (CP2) 
     Kvadruplegik (tetraplegik) – těžké až střední postižení. Stupeň spasticity 3+ až 3 s nebo 

bez atetózy. Chabá funkční síla všech čtyř končetin a trupu. Jedinec je schopen pohánět 

vozík. Na dolních končetinách, nebo aspoň jedné z nich, je prokazatelný stupeň funkčnosti, 

který umožňuje pohon vozíku. Poměrně slušná je i statická kontrola trupu, dynamická je 

však slabá.  Na horních končetinách je těžké až střední postižení. 3, 8, 16 
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5.2.1 Asymetrická kvadruparéza 

     Situace, kdy jedna horní končetina je lepší. Spasticita je nižší než u profilu C1, ale stále 

velmi omezuje pohyb končetiny ve všech kloubech. Zvládá úchop štipcem nebo špetkou. 

Více postižená končetina má vysoký stupeň spasticity znemožňující pohyb. Sportovec je 

schopen samostatného pohybu na vozíku omezeně, kdy provádí krátké posuny pouze 

jednou končetinou, přičemž se většinou otáčí do kolečka. 

     Asymetrie tohoto postižení může způsobit, že horní končetiny jsou funkčně lepší než 

končetiny dolní nebo naopak. Proto se tato klasifikační třída dělí: 

C2u – horní končetiny jsou podstatně lepší než končetiny dolní 

C2l – dolní končetiny jsou podstatně lepší než končetiny horní 3, 8, 16 

 

5.2.2 Dyskinetická forma 

     Ve všech směrech mírnější než u C1. 

 

5.2.3 Asymetrická kvadruparéza s dyskynézami 

     Sportovci s tímto postižením jsou schopni chůze a však s dopomocí, oporou a o velmi 

široké bázi. V tomto jsou však velmi nestabilní. Mimovolní pohyby nedovolí bez obtíží 

uchopit předmět a vypuštění správně načasovat. 3, 8  

 

5.2.4 Sporty pro třídu CP2 

     Sportovec s tímto postižením je schopen hrát šachy s pomocí asistenta, závěsný 

kuželník, pokud jeho dyskinézy a spasticita dovolí načasované puštění koule správným 

způsobem. Florbal na elektrickém vozíku dle individuálních možností sportovce a bocciu 

v kategorii BC1 – dolní, které je povolena pomoc asistenta a BC2 – horní. 
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6 Klasifika ční profily pro bocciu 
     V této hře soutěží, jak už bylo zmíněno výše, kategorie BC1, BC2, BC3 spasticky 

postižení sportovci. Nespasticky postižení sportovci jsou zařazeni do kategorie BC4. I 

v tomto však jsou výjimky. Kdy jsou do kategorie BC3 řazeni i sportovci nespasticky 

postižení. 

 

6.1 Třída BC1 
     V této herní divizi jsou zařazeni hráči v rámci klasifikace CP-ISRA jako CP1 nebo CP2 

(dolní). V kategorii CP2 (dolní), hráč umisťuje míč do kurtu odkopem. Hráčům smí 

asistovat jeden pomocník, který musí setrvávat ve vymezené oblasti alespoň 2 metry za 

hracím boxem (viz příloha E). Pomocník smí přistoupit a asistovat jen pokud je o to 

viditelným způsobem požádán hráčem. Tito pomocníci vykonávají úkony, jako jsou 

například seřízení nebo stabilizace hracího vozíku nebo podání míče hráči. 3, 6, 19 

 

6.2 Třída BC2 
     V této divizi jsou zařazeni hráči v rámci klasifikace CP-ISRA jako CP2 (dolní). Hráči 

nejsou oprávněni k pomoci asistenta. 3, 6, 19 

 

6.3 Třída BC3 
     V této divizi jsou zařazeni hráči funkční klasifikace CP1 a ostatní nespastická postižení 

s motorickým omezením obdobným jako u CP1. Jsou to hráči s velmi těžkou pohybovou 

dysfunkcí všech čtyř končetin mozkového nebo jiného původu. Hráči nejsou schopni 

funkčního uvedení míče do pohybu a jsou závislí na pomoci. Nejsou schopni vytrvalého 

úchopu nebo uvolnění, ale mohou mít schopnost pohybu v paži. Funkční rozsah pohybu je 

nedostatečný k tomu, aby umožnil důsledné uvedení míče do hracího pole.  

     Všem hráčům je povolena asistence pomocníka, který setrvává v hracím boxu s hráčem, 

avšak musí být otočen zády k hracímu poli a s očima odvrácenýma od vlastní hry. Ke hře 

používají pomocné prostředky (tzv. rampy, roury), bez kterých by nebyli schopni hrát (viz 

příloha F) a pomůcky k vypuštění míče (tzv. tykadla, přilby). 3, 6, 19 
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6.4 Třída BC4 
     Do této divize jsou zařazeni hráči s těžkou pohybovou dysfunkcí všech čtyř končetin 

v kombinaci s chabou dynamickou kontrolou trupu. Postižení je jiného než mozkového 

původu nebo degenerativně-mozkového původu. Hráč je dostatečně zručný k důslednému 

zpracování a odhodu míče do hracího pole. Je viditelný chabý úchop a uvolnění, 

v kombinaci se špatným načasováním vypuštění míče a dotažení pohybu. Hráči nejsou 

oprávněni k pomoci asistenta. 3, 6, 19      

Diagnózy a výše uvedený profil pro kategorii BC4: 

- Friedrichova ataxie  

- Hereditární spinocerebrální ataxie 

- Svalová dystrofie – proximální síla je menší než 3/5  

- Roztroušená skleróza mozkomíšní 

- Amyotrofická laterální skleróza 

- Transverzální míšní léze C5 kompletní a vyšší (viz. příloha G)  

- Rozštěp páteře kombinovaný s postižením končetin 

- Ostatní podobná postižení, které mají za následek slabou sílu a koordinační 

problémy 
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7 Potřeby 
7.1 Pojem potřeba 
     Potřeba je projevem nedostatku, chybění něčeho, jehož odstranění je žádoucí. Je něčím, 

co lidská bytost potřebuje pro svůj život a vývoj.  

     Lidské potřeby nejsou neměnné, vyvíjejí se a kultivují, na rozdíl od pudů a instinktů, 

které chápeme jako biologicky dané. Každý jedinec vyjadřuje a uspokojuje potřeby svým 

způsobem. V průběhu života se potřeby každého jedince mění a to, jak z hlediska kvality, 

tak i kvantity.  

     Je důležité si uvědomit, že všichni lidé mají společné potřeby, ale je nutné si taky 

uvědomit, že tyto potřeby jsou uspokojovány nejrůznějšími způsoby, z nichž si ani dva 

nejsou podobné. Je možné je uspokojovat různým způsobem – žádoucím nebo nežádoucím. 

Za žádoucí způsoby považujeme ty, které jsou ve shodě se sociálně kulturními-hodnotami 

individua a nejsou v rozporu se zákonem. Naopak, za nežádoucí způsoby pokládáme ty, 

které mohou škodit dané osobě nebo jiným, nejsou ve shodě s jejich sociálně-kulturními 

hodnotami nebo přesahují meze zákona. 10, 15 

 

7.2 Význam pojmu potřeba 
     Biologický – potřeba vyjadřuje stav narušené fyziologické rovnováhy.  

     Ekonomický – potřeby, které vyjadřují nutnost nebo žádost vlastnit a užívat nějaký 

objekt, což je poukazem spíše na to, že potřebou je míněn prostředek k dosahování 

psychologického cíle. 

     Psychologický – vyjadřuje psychický stav, odrážející nějaký nedostatek. Psychologický 

význam potřeby je spojen s významem sociálním, který vyjadřuje nedostatky v sociálním 

životě. 15 

 

7.3 Aktivity denního života 
     Aktivity denního života jsou běžné denní činnosti, jako je hygiena, oblékání, výživa a 

vyprazdňování. Člověk, který je zdravý, je vykonává zcela samostatně a bez pomoci 

druhých. Charakteristická pro denní aktivity je jejich pravidelnost, automatičnost, která je 

často spojena s určitými rituály, které ve své podstatě odpovídají základním biologickým 

potřebám člověka. V Maslowově pyramidě potřeb tvoří její základnu. 
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     Každodenní aktivity si jedinec osvojuje v průběhu sociálního učení, stávají se součástí 

jeho života a vyjadřují jeho individualitu. V průběhu vývoje se návyky postupně upevňují i 

mění. Rozdílná je také míra participace jedince při jejich zvládání. Novorozenec a kojenec 

je zcela závislý na matce, postupně se mění v nezávislého a v období stárnutí a stáří se opět 

stává více či méně závislý v uspokojování potřeb a ve vykonávání denních aktivit. 15 

Kojenec s těžkým tělesným handicapem roste, vyvíjí se a stárne jako jedinec, který je stále 

závislý na pomoci druhé osoby. Nebo se závislým stává v průběhu života. 

     Potřeby člověka jsou individuální a zcela individuální je i psychická odezva 

neuspokojené potřeby. Zdravý člověk je schopen zvládnout aktivity denního života bez 

pomoci jiné osoby. V ošetřovatelství jsou pro tuto situaci používány termíny sebepéče a 

soběstačnost. 15 

     Pojem sebepéče definuje péči zajišťovanou vlastními silami, laickou péči zajišťovanou 

okolím – rodinnými příslušníky apod., která umožňuje některým handicapovaným lidem žít 

v domácím prostředí. 

     Soběstačnost vyjadřuje samostatnost nebo závislost handicapovaného při vykonávání 

denních aktivit. 15 
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7.4 Hierarchicky organizovaný systém potřeb podle Maslowa 

 

 

7.5 Fyziologické potřeby 
     Fyziologické potřeby se objevují při porušení homeostázy. Vyjadřují potřebu 

organizmu, sloužící k přežití. Člověk většinou dělá všechno proto, aby uspokojil 

fyziologické potřeby dříve, než se stanou aktuálními. Dodržováním denního režimu 

v uspokojování výživy pohybu, spánku apod. V té chvíli, kdy jsou fyziologické potřeby 

aktuální, stávají se prioritními a ovlivní celkové chování toho konkrétního jedince. 15 

 

Potřeby 
seberealizace 
realizovat vlastní 

potenciál 

Potřeby estetické 
potřeby symetrie, krásy 

Potřeby kognitivní 
potřeby poznávat, vědět, rozumět 

Potřeby uznání a sebeúcty 
potřeba sebeúcty, sebekoncepce, potřeba uznání 

souhlasu, autonomie 

Potřeby sounáležitosti a lásky 
potřeby afiliační, milovat a být milován, potřeba náklonnosti, 

sounáležitosti a integrace 

Potřeby jistoty a bezpečí 
potřeby vyvarovat se nebezpečí, ohrožení, vyjadřuje touhu po důvěře, 

spolehlivost, stabilitě 

Potřeby fyziologické 
potřeba pohybu, čistoty, výživy, vyprazdňování, spánku, kyslíku, sexuální potřeba, vyjadřují 

narušenou homeostázu 
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7.5.1 Potřeba výživy a stravování 

     Výživa je biologickou, primární potřebou člověka. Je předpokladem udržení biologické 

homeostázy organismu i předpokladem k zachování života. 

     Výživa, jako je jídlo a pití, neuspokojuje pouze žaludek a další trávicí ústrojí a 

nedoplňuje jen energetické potřeby organismu. Příjem potravy je u člověka spojen 

s potřebami psychosociálními, s kladným emocionálním laděním, s nároky na prostředí kde 

jíme a estetičnost podávané stravy. 

     Pravidelným stravováním, pravidelným denním režimem, uspokojuje člověk tyto 

potřeby dříve, než se stávají aktuálními. 15 

 

7.5.1.1 Neuspokojená potřeba výživy a stravování 

     Dlouhodobé neuspokojování vede k situaci, kdy se potřeba stává akutní, dominantní a 

ovládá veškeré chování a jednání člověka. Zásadně ovlivňuje rovnováhu organismu. 15 

 

7.5.2 Potřeba odpočinku a spánku 

     Spánek a odpočinek je pro člověka nezbytný předpoklad pro zachování tělesného a 

duševního zdraví, je základní lidskou potřebou. Má pro organismus ochranný a regenerační 

význam. Pravidelný a dostatečný spánek pomáhá udržovat normální funkcí centrálního 

nervového systému a je obranným mechanismem proti vyčerpání organismu. 

     U každého člověka je potřeba spánku individuální. Závisí na denní aktivitě, 

fyziologickém stavu a jiných faktorech. Každé somatické onemocnění je provázeno 

zvýšenou únavou. Takový člověk potřebuje více energie na zvládnutí denních aktivit. 

     Příčinou problémů se spánkem může být změna prostředí, nedostatek soukromí, 

intimity, klidu. Obavy, stres nebo úzkost mohou narušit pohodu jedince a vedou 

k nedostatečnému uspokojení této potřeby. 

     Odpočinek necharakterizuje pouze inaktivitu. Odpočinkem se rozumí především klid, 

relaxace bez emočního stresu a uvolnění napětí a úzkosti. 15 

 

7.5.2.1 Neuspokojená potřeba odpočinku a spánku 

     Nedostatek odpočinku a spánku se může projevit podrážděností, efektivitou, skleslostí, 

apatií, neschopností duševně pracovat. 15 
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7.5.3 Potřeba hygieny 

     Hygiena je charakterizována souborem postupů a pravidel potřebných k podpoře a 

ochraně zdraví. Hygiena je udržování osobní čistoty. Péče o tělesnou čistotu a oblékání 

jsou aktivity, které vedou k uspokojování biologických potřeb. 

     Pro většinu lidí je čistota základním předpokladem pro pocit osobní pohody a tím 

zasahuje do oblasti potřeb psychogenních. Potřebu hygieny definujeme v oblastech 

biologických, psychologických, kdy navozuje pocit spokojenosti a pozitivní emoce a 

konečně v oblasti sociální, kdy je předpokladem pozitivních mezi-osobních vztahů. 15 

 

7.5.3.1 Neuspokojená potřeba hygieny 

     Neuspokojení této potřeby nebo její zanedbání, vede k poruchám v oblasti jak somatické 

tak i psychické. Potřeba hygieny je zcela individuální a odlišný bude i způsob vyjádření 

neuspokojené potřeby hygieny a psychická odezva. 15 

 

7.5.4 Potřeba vylučování 

     Vyprazdňování je fyziologickou potřebou organismu a základní biologickou potřebou 

člověka. Vedle biologického hlediska je nutné se zmínit o aspektech psychosociálních. 

Dostatečné vyprázdnění navozuje pocity libosti a spokojenosti. 

     Příjem potravy, trávení a resorpce jsou základní procesy látkové výměny – 

metabolismu. Vylučování odpadových produktů je základním předpokladem zdraví. 15 

 

7.5.4.1 Neuspokojená potřeba vylučování 

     Nedostatečné uspokojení nebo neuspokojení této potřeby je provázeno somatickými 

obtížemi jako je bolest, nadýmání, pocity plnosti nebo může vést k akutním onemocněním, 

jako jsou záněty. 

     Psychická odezva neuspokojení potřeby vylučování se může projevit širokou škálou 

negativních emocionálních stavů jako je napětí, nervozita, špatná nálada apod. 15 

 

7.6 Potřeba jistoty a bezpečí 
     Potřeba jistoty a bezpečí je potřebou vyvarování se nebezpečí a ohrožení. Vyjadřuje 

touhu po důvěře, osvobození od strachu a úzkosti. Potřebu ochrany, ekonomického 

zajištění apod. Objevují se vždy v situacích ztráty pocitu životní jistoty. 15 

 



 32 

7.7 Potřeba lásky a sounáležitosti 
     Tato potřeba je také někdy nazývána jako potřeba afiliační. Je to potřeba milovat a být 

milován, potřeba být sociálně integrován. Tato potřeba nabírá intenzity v situacích 

osamocení a opuštění. 15 

 

7.8 Potřeba uznání, ocenění, sebeúcty 
     Tato potřeba vyjadřuje nezávislost na mínění druhých, touhu po respektu druhých lidí, 

statutu nebo prestiže uvnitř sociální skupiny. Vystupuje v situacích ztráty respektu, 

kompetence a projevuje se snahou získat ztracené sociální hodnoty. 15 

 

7.9 Potřeby seberealizace, sebeaktualizace 
     Tato oblast vyjadřuje potřebu realizovat své schopnosti a záměry. Potřebu být tím, kým 

podle svého mínění být může. 15    
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8 Výzkumné šetření 
8.1 Výzkumné záměry 
 

     Výzkumný záměr 1: Domnívám se, že sportovci jsou více spokojeni se zázemím, které 

tělovýchovné jednoty poskytují v místě konání soutěží, než se zázemím k ubytování. 

 

     Výzkumný záměr 2: Domnívám se, že sportovci pociťují změny v oblasti osobní 

hygieny v souvislosti s konáním sportovních soutěží, než v prostředí, ve kterém se běžně 

vyskytují. 

 

     Výzkumný záměr 3:  Předpokládám, že sportovci pociťují změny v oblasti vylučování 

v souvislosti s konáním sportovních soutěží, než v prostředí, ve kterém se běžně vyskytují. 

 

     Výzkumný záměr 4: Předpokládám, že sportovci nemají všeobecně zvýšené nároky 

v době konání sportovních soutěží, než v běžném životě. 

 

     Výzkumný záměr 5: Předpokládám, že sportovci pociťují větší stresovou zátěž 

spojenou s účastí na sportovních akcích, než v běžném životě. 
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9 Metodika výzkumu 
 

     Stěžejní součástí mé práce je výzkum prováděný u členů Spastic Handicap, který jsem 

prováděla na sportovních akcích, konajících se v rámci ligové soutěže ve hře boccia a 

v závěsném kuželníku a to v měsících lednu a únoru 2009. 

     K získání informací, jsem použila dotazník, ve kterém jsem se zaměřila na informace 

týkající se výběru sportovní aktivity, způsobu úhrady finančních výdajů v souvislosti 

s trénováním vybraných sportovních aktivit, změnu potřeb příjezdem na sportoviště a stres 

spojený s konáním sportovní soutěže. 

     Analýza a zpracování dat proběhly pomocí základních statistických metod. Při 

zpracování výzkumu byly použity programy Microsoft Office 2003. 
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10 Charakteristika výzkumného vzorku 
     Ke svému výzkumu jsem požádala členy Spastic Handicap, sportovce s těžkým 

tělesným postižením, o vyplnění anonymního dotazníku.  

     Do výzkumu byli zařazeni muži i ženy všech věkových kategorií. Počet respondentů byl 

značně omezen z důvodu omezeného počtu sportovců s tělesným postiženým v rozsahu 

tématu této práce.  
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11 Analýza získaných dat 
 

Otázka č. 1: Kolik je Vám let? 

Tab. č. 1 

Věk respondentů absolutní četnost relativní četnost 
10 - 15 let 7 14% 

16 - 20 let 19 38% 

21 - 25 let 15 30% 

26 - 30 let 8 16% 

31 - 35 let 1 2% 

Celkem 50 100% 
 

Obr. 1 Graf – věk respondentů 
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Hodnocení: 

     Pro respondenty ve věku 10 – 15 let bývají sportovní kroužky součástí docházky nebo 

pobytu v ÚSP. Z výše uvedeného grafu vyplývá, že nejvíce dotazovaných, je ve věku od 16 

do 20 let. Na tomto se může podílet ukončení základní školní docházky a hledání 

zájmových aktivit. Musím však upozornit, že otázky byly kladeny i na soutěžích první ligy, 

což je zájem dlouhodobější. Výrazný pokles po 30. roce můžeme zdůvodnit již dosaženým 

úspěchem a přenechání dalších úspěchů mladším nebo ztrátou zájmu o dané sportovní 

odvětví. 
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Otázka č. 2: Jaké provozujete sportovní aktivity? 

Komentář: Těžce tělesně postižení sportovci touží po kolektivnějších sportech, jakým je 

boccia a pak EWH. Závěsný kuželník v soutěži družstev se do kolektivních sportů řadí též. 

Ti hloubavější pak mohou zvolit šachy. 

 

Tab. č. 2 

Sportovní aktivity absolutní četnost relativní četnost 
Boccia 46 92% 

Šachy 2 4% 

Závěsný kuželník 5 10% 

Jiné 6 12% 

Celkem 50  
 

Obr 2 Graf – druh sportovní aktivity 
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Hodnocení: 

     Největší zastoupení má zde boccia. Do jisté míry se na tom určitě podílí fakt, že v roce 

1984 byla boccia zařazena do Paralympijského programu kdy každé čtyři roky probíhá 

paralympijský turnaj a v mezidobí mezi jednotlivými paralympiádami se konají Mistrovství 

Evropy, Mistrovství světa a Světový pohár. Což je možná pro cílevědomé sportovce 

prestižnější, než republikové turnaje v závěsném kuželníku, kde se utkávají s omnoho 

zdravějšími sportovci. 

     V této otázce mohli dotazovaní zaškrtnout jednu a více odpovědí, proto součet relativní 

četnosti přesahuje 100 procent. 
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S jakou zdravotní diagnózou? 

 

Komentář: Posouzení diagnózy a jiných faktorů, jako je svalová síla, rozsah pohybu a 

jiné, je důležité pro zařazení, dle funkčního profilu, do zdravotních kategorií pro určité 

sporty. 

 

Tab. č. 3 

Zdravotní diagnóza absolutní četnost relativní četnost 
Dětská mozková obrna 28 56% 

Quadruplegie 11 22% 

Svalová atrofie 4 8% 

Dyastrofická dysplázie 7 14% 

Celkem 50 100% 
 

Obr. 3 Graf – zdravotní diagnóza 
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Hodnocení: 

     Dětská mozková obrna, tedy její těžší formy, jsou nejčastějším postižením 

dotazovaných sportovců. Druhým v pořadí je quadruplegie a méně často pak svalová 

atrofie a dyastrofická dysplázie. 

      



 41 

Otázka č. 3: Jak dlouho se věnujete sportovní činnosti? 

 

Komentář: Doba vykonávání sportovní aktivity záleží na mnoha faktorech. Příkladem je 

motivace, sportovní možnosti, finanční zajištění a pro těžce tělesně postiženého sportovce 

neméně důležitou potřebou je ochota někoho, kdo s ním tu sportovní aktivitu bude 

vykonávat a pomáhat mu. 

 

Tab. č. 4 

Doba vykonávání sportovní 
aktivity absolutní četnost relativní četnost 
1 - 3 roky 25 50% 

4 - 7 let 16 32% 

8 - 11 let 6 12% 

12 - 15 let 3 6% 

Celkem 50 100% 
 

Obr. 4 Graf – Doba vykonávání sportovní aktivity 
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Hodnocení: 

     Celých 50 procent dotazovaných sportovců se věnuje sportovní aktivitě v rozmezí od 

jednoho roku do tří let. S odkazem na otázku č. 1 se dá soudit, že to jsou mladí sportovci, 

kteří se ligových soutěží účastní krátce.  
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Otázka č. 4: Vyžadujete ke své hře asistenta (bez kterého by hra nemohla obejít)? 

 

Komentář: Asistenta, bez kterého by se hra nemohla obejít, vyžadují sporty boccia a 

šachy. Pro bocciu je to kategorie BC3 a BC1 (ovšem ne vždy) a pro šachy v případech, že 

hráč není schopen provést sám tah a zapsat partii. Pravidla závěsného kuželníku asistenci 

nedovolují. 

 

Tab. č. 5 

Nutnost asistenta ke hře absolutní četnost relativní četnost 
Ano 14 28% 

Ne 36 72% 

Celkem 50 100% 
 

Obr. 5 Graf – Nutnost asistenta ke hře 

Ano
28%

Ne
72%

 

Hodnocení: 

     Z výše uvedeného grafu vyplývá, že z dotazovaných sportovců 72% asistenci ke hře 

nepotřebuje. 
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Otázka č. 5: Pokud ke své hře vyžadujete asistenta, kdo jím je? 

 

Komentář: Asistent je pro hráče, který asistenta potřebuje, velmi důležitý. Bez něho by se 

nemohl zúčastnit žádné soutěže, protože není schopný sám hrát. Z pozice člověka, který 

dělal osobního asistenta, mohu říct, že rodič asistentem, je skoro vždy ta nejlepší volba. 

Rodič své dítě zná, při poruchách v oblasti komunikace se s ním dokáže nejlépe dorozumět, 

a to nejdůležitější – tráví s ním většinu času.  

     Na druhou stranu se dá říct, že čím bližší člověk, tím větší herní stres. Rodič se ve svém 

dítěti vzhlíží, potřebuje, aby jeho postižené dítě něčeho dosáhlo a něco dokázalo. A sám 

závodník svému rodiči potřebuje a chce dokázat, že je a může být lepší. Právě tato situace a 

hecování se k co nejlepšímu výkonu může hru velmi ovlivnit. 

     V případě přidělení asistenta tělovýchovnou jednotou, vyvstává otázka, kdy je asistent 

známým a kdy se stává kamarádem, tato hranice bývá, v takových situacích, někdy velmi 

tenká. 

Tab. č. 6 

Kdo je asistentem absolutní četnost relativní četnost 
Jeden / oba z rodičů 7 50% 

Asistent přidělen jednotou 3 21% 

Známý / kamarád 4 29% 

Celkem 14 100% 
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Obr. 6 Graf – Kdo je asistentem 
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Hodnocení: 

     Polovině ze 14. sportovců dělá asistenta jeden nebo oba z rodičů. Ve 29 procentech 

případů je to asistent, který je sportovci zároveň kamarádem a nejméně pak asistent 

přidělen tělovýchovnou jednotou.  

     Důvody mohou být různé. Připadá v úvahu i malý nebo žádný kontakt s rodiči a pobyt 

v ústavu sociální péče. Těm jsou tělovýchovné jednoty přidružené. Mezi další důvody, proč 

je nejmíň asistentů přiděleno tělovýchovnou jednotou, patří již zmíněná myšlenka, kdy se 

přidělený asistent stává kamarádem. 
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Otázka č. 6: Jak často trénujete? 

Komentář: Frekvence tréninků se odvíjí od situace sportovce. Stejně jako u tělesně 

zdravého sportovce je to aktuální zdravotní stav. Možnost trénování ovlivní lázeňské 

pobyty, pobyty v ústavech sociální péče a neméně důležitým faktorem je i motivace. 

Tab. č. 7 

Frekvence tréninků absolutní četnost relativní četnost 
Každý den 0 0% 

1x týdně 18 36% 

1x za měsíc 9 18% 

Netrénuji 5 10% 

Jiné 18 36% 

Celkem 50 100% 
 

Obr. 7 Graf – frekvence tréninků 
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Hodnocení: 

     Shodný počet odpovědí se vyskytl v možnosti druhé, a to, že tréninky probíhají 1x týdně 

a v možnosti čtvrté, jiné. Zde se sportovci aktivně vyjádřili tak, že jejich tréninky probíhají 

2x a vícekrát týdně. 

     Dokonce 10 procent dotazovaných přiznalo, že netrénují vůbec. K tomuto může 

přispívat fakt, že nemají kde trénovat, nemá je na tréninky kdo dopravit, nemají finance 

nebo berou sportovní aktivitu za rekreační a trénovat nepotřebují nebo nechtějí. 
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Otázka č. 7: Pokud Vaše tréninky probíhají mimo domov, jak se na ně dopravujete?  

 

Komentář: Osobní dopravení se na trénink mimo domov je pro těžce tělesně postiženého 

sportovce minimálně komplikované, ale spíš nemožné. Jen málo z nich vlastní řidičský 

průkaz a to jsou ve větším případě sportovci po úraze. Proto je tu důležitá pomoc blízké 

osoby nebo tělovýchovné jednoty, jejímž je sportovec členem. 

 

Tab. č. 8 

Doprava na tréninky absolutní četnost relativní četnost 
Mateřskou tělovýchovnou jednotou 5 10% 

Osobní zajištění 38 76% 

Jiné 7 14% 

Celkem 50 100% 
 

Obr. 8 Graf – Doprava na tréninky 
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Hodnocení: 

     V 76 procentech si sportovci zajišťují dopravu na tréninky sami. Do této možnosti byla 

zahrnuta doprava osobním zajištěním, jako jsou rodiče, blízcí příbuzní apod. V možnosti 

jiné se aktivně vyjádřili tak, že tréninky probíhají v místě bydliště nebo v ÚSP, kde právě 

pobývají.  
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Otázka č. 8: Jakým způsobem jsou hrazeny výdaje na dopravu na tréninky? 

 

Tab. č. 9 

Způsob úhrady výdajů absolutní četnost relativní četnost 
Mateřskou tělovýchovnou jednotou 5 10% 

Osobní úhrada 38 76% 

Výdaje jsou nulové 7 14% 

Pokrytí sponzorskými dary 0 0% 

Celkem 50 100% 
 

Obr. 9 Graf – Způsob úhrady výdajů 
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Hodnocení: 

     V 76 procentech si sportovci hradí výdaje, spojené s dopravou, sami. Do této možnosti 

byla zahrnuta úhrada výdajů rodiči nebo blízkou osobou a samozřejmě úhrada z vlastních 

finančních zdrojů. 
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Otázka č. 9: Jste spokojený/á se zázemím, které poskytují pořádající jednoty, 

k ubytování? 

 

Komentář: Zázemí je pro sportovce velmi důležité. Je to místo pro odpočinek po cestě, 

mnohokrát z druhého konce republiky, a po náročném dni, ve kterém se snaží podat co 

nejlepší výkon.  

 

Tab. č. 10 

Spokojenost se zázemím v místě 
ubytování absolutní četnost relativní četnost 
Ano 40 80% 

Ne 10 20% 

Celkem 50 100% 
 

Obr. 10 Graf – Spokojenost se zázemím v místě ubytování 
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Hodnocení: 

     Z výše zobrazeného grafu vyplývá, že 80 procent z dotazovaných je se zázemím v místě 

ubytování spokojeno. Nespokojeno je 20 procent respondentů. Spokojenost může vyplývat 

ze situací, kdy na většině sportovních akcí, je poměr asistenta k hráči 1:1. Hráč má proto 

možnost se na svého asistenta obrátit téměř kdykoli. 
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Otázka č. 10: Jste spokojený/á se zázemím v místě konání soutěží? 

 

Komentář: Místem konání soutěží se rozumí tělocvična v případě boccii, šachů, EWH i 

kuželníku. Závěsný kuželník se však může hrát ve venkovních prostorách. V průběhu dne 

po delším sezení na vozíku, si potřebuje jedinec „od vozíku“ odpočinout. Proto se 

tělovýchovné jednoty snaží v místě konání soutěží zařídit tzv. odpočívárny. Určitý servis 

prostor určených ke sportovním soutěžím je dán soutěžním řádem. Funguje zde také zpětná 

vazba vedoucích výprav k pořádající tělovýchovné jednotě, která za zázemí zodpovídá. 

 

Tab. č. 11 

Spokojenost v místě konání 
soutěží absolutní četnost relativní četnost 
Ano 41 82% 

Ne 9 18% 

Celkem 50 100% 
 

Obr. 11 Graf – Spokojenost v místě konání 
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Hodnocení: 

     V 82 procentech jsou sportovci se zázemím v místě konání soutěží spokojeni. 

Nespokojenost vyjádřili v 18 procentech. 

     V den konání soutěže, je sportovec soustředěn na svůj výkon a na výkony soupeřů Proto 

si myslím, že neregistruje, zda je někde práh, který mu dělá obtíže překonat nebo zda leží 

na žíněnce místo pohodlného lůžka. 
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Otázka č. 11: Myslíte si, že máte všeobecně zvýšené nároky v době konání sportovních 

akcí? 

 

Komentář: Konání sportovních akcí, vnímají sportovci velmi pozitivně. Pro jedince, kteří 

žijí nebo pobývají delší dobu v ÚSP, je taková akce vytržení ze stereotypního chodu 

ústavu. Je tam už výše zmíněná asistence 1:1. A dyskomfort, který na těchto akcích je, tolik 

nevnímají. 

 

Tab. č. 12 

Zvýšené nároky absolutní četnost relativní četnost 
Ano 14 28% 

Ne 36 72% 

Celkem 50 100% 
 

Obr. 12 Graf – Zvýšené nároky 
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Hodnocení: 

     V 72 procentech sportovci nepociťují zvýšené nároky během konání sportovních 

soutěží. Nevím, zda asistenti, kteří s hráči tráví celý den, by se s odpovědí v této otázce se 

svými hráči, shodli. 
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Otázka č. 12: Mění se Vaše potřeby, v souvislosti s pobytem v místě konání soutěží, 

ubytování v oblasti výživy a stravování? 

 

Komentář:  Změnou potřeb myslím komfort jak stravy, tak způsobu stravování, který je 

hráčům nabízen, druh stravy a potřeba hydratace. Sportovci z ÚSP mají možnost srovnání 

s ústavní stravou, asistencí při jídle a krmení. 

 

Tab. č. 13 

Změna potřeb v oblasti výživy a 
stravování absolutní četnost relativní četnost 
Ano 9 18% 

Ne 41 82% 

Celkem 50 100% 
 

Obr. 14 Graf – Změna potřeb v oblasti výživy a stravování 

Ano
18%

Ne
82%

 

Hodnocení: 

     V 82 procentech sportovci nepociťují žádné změny v oblasti výživy a stravování. 18 

procent změny pociťuje. Možnost vyjádřit se, v jakých konkrétních oblastech změny 

pociťují, měli v podotázce, kde si mohli zvolit z nabídnutých možností nebo se aktivně 

vyjádřit. 
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Tab. č. 14 

Změna potřeb v oblasti výživy a 
stravování absolutní četnost relativní četnost 
Dieta 3 33% 

Nevhodné podmínky 7 78% 

Jiné 0 0% 

Celkem 9 100% 
 

Obr. 14 Graf – Změna potřeb v oblasti výživy a stravování 
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Hodnocení: 

     Z výše uvedeného grafu vyplývá, že 78 procent, z těch co zvolili v předchozí otázce 

kladnou odpověď, nevyhovují podmínky stravování. Myslím si, že důvodem je fakt, že 

způsob podávání jídla v tělocvičnách probíhá na etapy, je málo místa a času k tomu si 

k jídlu sednout a po jídle si dopřát chvíli odpočinku. 

     V 33 procent dotazovaní zvolili možnost diety. Je podávána strava v dietním systému, 

který jim nevyhovuje, ale tuto skutečnost je velmi obtížně řešit z důvodu velkého počtu 

účastníků a jednotnosti podávané stravy. 
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Otázka č. 13: Mění se Vaše potřeby, v souvislosti s pobytem v místě konání soutěží, 

ubytování v oblasti odpočinku a spánku? 

Komentář: Sportovní akce jsou většinou celovíkendové. V pátek bývá příjezd a ubytování 

závodníků. V sobotu se zahajuje soutěž v ranních hodinách a probíhá po celý den 

s přestávkou na oběd. V neděli se pokračuje až do vyhlášení výsledků, většinou kolem 

druhé hodiny.  

     Únava pro sportovce, po takto strávených dvou dnech, je celkem logickým vyústěním. 

Připočteme-li k tomu stres, přesuny z místa ubytování do místa konání soutěží a zpět, ranní 

vstávání a večerní přemítání před spaním o tom: „jak jsem hrál?“, „s kým budu hrát zítra?“, 

„postoupím do dalšího kola?“, tak je únava pro někoho nevyhnutelná. 

Tab. č. 15 

Změna potřeb v oblasti 
odpočinku a spánku absolutní četnost relativní četnost 
Ano 18 36% 

Ne 32 64% 

Celkem 50 100% 
 

Obr. 15 Graf – Změna potřeb v oblasti odpočinku a spánku 

Ano
36%

Ne
64%

 

Hodnocení: 

     64 procent sportovců nepociťují změny v oblasti spánku v souvislosti s konáním 

sportovních soutěží. Ne malá část, a to 36 procent sportovců z celkového počtu 

dotazovaných, změny v této oblasti pociťuje. 
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Tab. č. 16 

Změna potřeb v oblasti 
odpočinku a spánku absolutní četnost relativní četnost 
Program soutěží nevyhovuje, únava 7 39% 

Málo prostoru k odpočinku 14 78% 

Nemám koho požádat o pomoc 0 0% 

Jiné 0 0% 

Celkem 18  
 

Obr. 16 Graf – Změna potřeb v oblasti odpočinku a spánku 
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Hodnocení: 

     78 procent z těch, kteří v předchozí otázce zvolili kladnou odpověď, pociťuje nedostatek 

prostoru k odpočinku. Ne malá část, 39 procent dotazovaných, zvolilo možnost odpovědi, 

že jim nevyhovuje program soutěží a proto jsou unavení. K tomuto se přikláním z pozice 

bývalého asistenta a pozice rozhodčí pro bocciu a závěsný kuželník. Program soutěží je 

opravdu náročný a kolikrát se do jednoho dne podaří vtěsnat tolik soutěžních kol, že únava 

doléhá i na sportovce. 
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Otázka č. 14: Mění se Vaše potřeby, v souvislosti s pobytem v místě konání soutěží, 

ubytování v oblasti osobní hygieny?     

 

Komentář: Těžce postižený sportovec k uspokojení potřeb v oblasti osobní hygieny nutně 

potřebuje asistenci. Uspokojení této oblasti však nezajistí jen osobní asistent, ale jsou 

k tomu potřeba i bezbariérové prostory nebo prostory, které umožní co neefektivnější 

uspokojení této oblasti potřeb. 

 

Tab. č. 17 

Změna potřeb v oblasti osobní 
hygieny absolutní četnost relativní četnost 
Ano 27 54% 

Ne 23 46% 

Celkem 50 100% 
 

Obr. 17 Graf – Změna potřeb v oblasti osobní hygieny 
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Hodnocení: 

     V 54 procentech odpovědí byla zvolena kladná odpověď v otázce změn potřeb v oblasti 

osobní hygieny. 46 procent z celkového počtu dotazovaných změnu potřeb v této oblasti 

nepociťuje. 
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Tab. č. 18 

Změna potřeb v oblasti osobní 
hygieny absolutní četnost relativní četnost 
Malé prostory 21 78% 

Není bezbariérový přístup 18 67% 

Jiné 0 0% 

Celkem 27  
 

Obr. 18 Graf – Změna potřeb v oblasti osobní hygieny 
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Hodnocení: 

     V 78 procentech odpovědí zazněla nespokojenost v oblasti malých prostor určených 

k osobní hygieně a v 68 procentech v oblasti přítomnosti bariér. 

     Tuto skutečnost nelze aplikovat na všechna místa konání sportovních soutěží, sportovci 

se také aktivně vyjádřili v kterých místech konání soutěží, je tento problém, ale zveřejňovat 

jmenovitý seznam není v rozsahu mého výzkumného šetření. 
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Otázka č. 15: Mění se Vaše potřeby, v souvislosti s pobytem v místě konání soutěží, 

ubytování v oblasti vylučování a vyprazdňování? 

 

Komentář: Uspokojení potřeb v oblasti vylučování a vyprazdňování je pro každého těžce 

postiženého jedince individuální. Jeden nárok však jistě bude společný. A to bude nárok na 

co největší bezbariérovost.  

     Každopádně dochází k narušení jejich pravidelného režimu a tím i možnosti vzniku 

komplikací. 

 

Tab. č. 19 

Změna potřeb v oblasti 
vylučování a vyprazdňování absolutní četnost relativní četnost 
Ano 29 58% 

Ne 21 42% 

Celkem 50 100% 
 

Obr. 19 Graf – Změna potřeb v oblasti vylučování a vyprazdňování 

Ano
58%

Ne
42%

 

Hodnocení: 

     V 58 procentech, z celkového počtu dotazovaných, byla zvolena kladná odpověď 

v otázce změn potřeb v oblasti vylučování. V 42 procentech zazněla záporná odpověď. 
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Tab. č. 20 

Změna potřeb v oblasti 
vylučování absolutní četnost relativní četnost 
Zvýšené pocení 2 7% 

Zácpa 3 10% 

Průjem 2 7% 

Není bezbariérový přístup 28 97% 

Celkem 29  
 

Obr. 20 Graf – Změna potřeb v oblasti vylučování 
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Hodnocení: 

     97 procent z těch, kteří v předchozí otázce zvolili kladnou odpověď, považují za 

nejzásadnější změnu bariérový přístup ke splnění potřeb v oblasti vylučování. Je to velká 

komplikace a dyskomfort se kterým se těžce postižení sportovci v prostředí, ve kterém se 

běžně vyskytují, s největší pravděpodobností nesetkávají, budeme-li brát v úvahu pobyt 

v ÚSP nebo vlastním a tudíž nejspíš bezbariérovém bytě. 

     Ne malé procento pak trápí zvýšené pocení, průjem nebo zácpa. 
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Otázka č. 16: Změnilo se u Vás vnímání sebe sama v souvislosti s vykonáváním 

sportovní činnosti? 

 

Komentář: Každý člověk v určitých situacích poznává sám sebe, formuje si 

sebehodnocení podle toho, jak se mu daří nebo nedaří v činnostech, a jak ho vidí a hodnotí 

druzí. Dříve nebo později dojde k situaci, kdy přejímá názory a hodnocení druhých. Tak se 

formuje jeho obraz i sebehodnocení. 

 

Tab. č. 21 

Změna vnímání sebe sama absolutní četnost relativní četnost 
Ano 27 54% 

Ne 19 38% 

Nevím 4 8% 

Celkem 50 100% 
 

Obr. 21 Graf – Změna vnímání sebe sama 
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Hodnocení: 

     Sportovci v 54 procentech zvolili, že se vnímání sebe sama, v souvislosti 

s vykonáváním sportovní aktivity, změnilo. Troufám si říct, že v této situaci k lepšímu. 

Důležité je najít v této činnosti smysl, chtít něco dokázat především sobě a pak i druhým.  
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Tab. č. 22 

Co k tomu přispívá absolutní četnost relativní četnost 
Pochvala od ostatních 15 56% 

Výsledky a umístění v žebříčku 11 41% 

Jiné 1 4% 

Celkem 27  
 

Hodnocení: 

     V 56 procentech z těch, co v předchozí otázce zvolili kladnou odpověď, přispěla, ke 

změně vnímání sebe sama, pochvala od ostatních. Je to určitě motivací k dalšímu snažení, 

k dosažení úspěchu ale i neúspěchu a v tom případě poučení se z této situace. 41 procent je 

motivací umístění v žebříčku, dosažení osobního úspěchu. Přispívá jim k lepšímu 

sebehodnocení a třeba nachází smysl ve vykonávání sportovní činnosti. 
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Otázka č. 17: Pociťujete zátěž nebo stres spojený s konáním sportovních akcí, jakou 

metodu zvládání nejraději volíte? 

 

Komentář: Pojem stres v obecném pojetí označuje reakci organismu na nadměrnou zátěž. 

V této souvislosti nemám namysli nadměrnou zátěž. Myslím tím, nervozitu, spojenou 

s pocity nejistoty, strachu. Tato kombinace může být vnímána jako stresor. Záleží pak na 

konkrétním jedinci i jeho okolí jak moc ovlivní jeho chování a rozhodování. 

 

Tab. č. 23 

Stres a metody zvládání absolutní četnost relativní četnost 
Relaxace (poslech hudby…) 21 42% 

Alkohol 2 4% 

Stres ani zátěž neprožívá 12 24% 

Kouření 6 12% 

Jiné 1 2% 

Celkem 50 100% 
 

Obr. 22 Graf – Stres a metody zvládání 
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Hodnocení: 

     42 procent stres nebo zátěž, spojenou s konáním sportovní soutěže, prožívá. Volbou 

jejich řešení je relaxace, poslech hudby, chvilkové odpoutání se od soutěžení. Jen na chvíli 

„odložit“ vozík, lehnout si uprostřed dne, zavřít oči a myslet na něco jiného. 4 procenta 

k odpoutání se od stresu volí alkohol, což je však v rámci všech soutěžních řádů 

nepřípustné, 2 procenta sportovců pak sáhne po nikotinu. 

      Nezanedbatelných 24 procent stres ani jinou zátěž neprožívá. 
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12 Diskuse 
 
     Vyhodnocení stanovených výzkumných záměrů: 
 
     Výzkumný záměr 1, ve kterém jsem se domnívala, že sportovci jsou více spokojeni se 

zázemím v místě konání soutěží, se mi POTVRDIL. V tomto výzkumném záměru jsem 

porovnávala otázku číslo 9 a 10. Rozdíl mezi spokojeností v místě konání soutěží a v místě 

ubytování je pouze 2 procenta, tudíž z celkového počtu dotazovaných 50 je to rozdíl jedné 

odpovědi. 

     Myslím si, že tento výsledek je dán situací, která na sportovišti vzniká. Sportovec je 

soustředěn na svůj výkon, který chce bezpochyby podat co nejlepší. V tomto nátlaku není 

schopen tolik vnímat dyskomfort, který třeba na sportovištích je. Oproti tomu místo 

ubytování, je místo, kde si chce sportovec odpočinout, odreagovat se a intenzivně vnímá 

okolí ve kterém je. V úvahu je také nutné vzít mentální úroveň sportovců. 

     Ve výzkumném záměru 2, jsem předpokládala, že sportovci pociťují změny v oblasti 

potřeb osobní hygieny v souvislosti s konáním soutěží. Tento výzkumný záměr se mi 

POTVRDIL. Více jak polovina, a to 54 procent, dotazovaných sportovců, v této otázce 

odpověděla kladně. V dalším se pak vyjádřila k oblasti změn konkrétněji. A to tak, že jim 

nevyhovují prostorové podmínky a bariérovost. K tomuto výzkumnému záměru se 

vztahovala otázka číslo 14, která je vyhodnocena dvěmi tabulkami a grafy.  

     Těžce postižený sportovec není schopen sám provést osobní hygienu. Pokud ano, jsou 

to jen základní úkony, proto je nutná asistence. Tato otázka je jedna z těch, ke které se 

vyjadřovali právě spíš osobní asistenti. 

     Uspokojení této oblasti potřeb je narušeno režimem, který na sportovních akcích je, 

prostory, které jsou k dispozici a množstvím sportovců. Tím mám namysli, že je celkem 

málo času po soutěžích na stravu, hygienu a uložení včas ke spánku. Závodníci mají 

narušený svůj režim a nemohou provozovat rituály, které jsou zvyklí aplikovat při 

uspokojování potřeb 

     Ve výzkumném záměru 3, jsem se domnívala, že změny jsou pociťovány i v oblasti 

vylučování a vyprazdňování v souvislosti s konáním sportovních akcí. Tento výzkumný 

záměr se mi POTVRDIL. Změny v této oblasti potřeb pociťuje 58 procent z dotazovaných 

sportovců. 

     Tato oblast potřeb je úzce spojena s oblastí potřeb osobní hygieny. Požadavky na 

bezbariérovost a prostor, jsou téměř totožné. Změny se dotýkají režimu, soukromí, 
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zvyklostí a času. Sportovec je mimo domov nebo místo kde je zvyklý, má jiný režim, jinou 

stravu, je časově limitován (startem hry…), je ve stresu. Toto všechno narušuje a ztěžuje 

uspokojení potřeb v této oblasti. 

     Výzkumný záměr 4, ve kterém jsem se domnívala, že sportovci nemají všeobecně 

zvýšené nároky v souvislosti s konáním sportovních soutěží, se mi POTVRDIL.  

     Těžce postižený člověk je zvyklý žádat o pomoc a některé úkony časem neregistruje, ale 

jejich nesplnění by vyvolalo nespokojenost. Tato otázka mohla být spíše směřována 

k asistentům, spoluhráčům a doprovodům. 

     Ve výzkumném záměru 5, jsem předpokládala, že sportovci pociťují větší stresovou 

zátěž spojenou s konáním sportovních soutěží , než v běžném životě. Tento výzkumný 

záměr se mi POTVRDIL, protože na otázku metody zvládání stresu nebo zátěže 

odpovědělo 60 procent dotazovaných. K tomuto výzkumnému záměru se vztahovala otázka 

číslo 17. 

     Jejich nejčastější volbou metody zvládání stresu nebo zátěže byly různé formy relaxace, 

nikotinismus a v poslední řadě alkohol. Aktivní vyjádření jednoho sportovce bylo 

„přátelé“.  

     Přátelé jsou jedním z mnoha důvodů, proč se těžce postižení sportovci, sportovních 

soutěží, soustředění, tréninků i tzv. sranda cupů, účastní. Je to pro ně čas, který stráví mimo 

ÚSP, jsou vytržení ze stereotypu, který třeba prožívají. Je to čas, který stráví se sportovci, 

kamarády, se srovnatelným tělesným ale i mentálním handicapem. Přátelé jsou motivací 

k účasti na dalších sportovních akcích, motivací, k podávání co nejlepších výkonů.  

     Sportovní soutěže, ať už krajského nebo republikového konání, jsou pro jedince 

příležitostí naučit se prohrávat a v mnoha případech i vyrovnat se s vítězstvím.  
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Závěr 
          Mohu doufat, že informace uvedené v této práci dodají čtenářům potřebné, třeba i 

nové, informace a umožní jim tak lépe porozumět a účinněji pomáhat těžce tělesně 

postiženým.  

     Každý člověk je jiný a u každého můžeme najít speciální potřeby. Individuální by měl 

být i přístup k jejich plnění a uspokojování. Často však naše chování a jednání ovládne 

automatičnost a uspokojování potřeb svých a pomáhání druhým se pro nás stane 

stereotypním.  

     Cíle, které jsem chtěla na základě této práce splnit, a to prezentovat možnosti 

sportovního vyžití pro osoby s těžkým tělesným postižením, jsem, dle mého názoru, 

dosáhla. Mým druhým cílem bylo, zmapovat změnu potřeb v souvislosti se sportovní 

aktivitou. Tento cíl byl dosažen, ale jsem si vědoma, že jsem se dotkla jen některých oblastí 

potřeb a zabírat se touto oblastí podrobněji by bylo jistě přínosné.  
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 Přílohy 

Příloha A 

     Závěsný kuželník: koule zavěšená pomocí ocelového lanka na ocelové konstrukci - 

nazývané šibenice - a devět kuželek, které se staví na ložiskový čtvercový rám pro přesné 

umístění kuželek. 9                  

    V tomto případě je koule zavěšená na řetězu, je mnoho druhů kuželníků. Na venkovní 

použití, i do tělocvičen.  
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Příloha B 

Kouli je nutno odhodit tak, aby na závěsu opsala oblouk na té straně kuželek, kde není 

závěsná konstrukce a při zpátečním pohybu směrem k hráči narazila do kuželek. 9 
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Příloha C 

     Ke hře boccia je potřeba 6 červených, 6 modrých a jeden bílý míč. Bílý míč se nazývá 

Jack. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:1 

Příloha D 

     Situace, které na hřišti vznikají, jsou různé. Pro představu přidělování bodů uvádím dvě 

situace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 : 0 modrá 3 : 0 červená 
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Příloha E 

     Prostor, který je v boccie určen pro asistenty u hráčů BC1, je za hracími boxy, kde se 

během hry zdržuje hráč. Tento prostor asistent nesmí opustit, není-li mu dovoleno 

rozhodčím jinak nebo požádáno hráčem. 

     Podrobně tu jsou popsány rozměry hřiště a tzv. mrtvý prostor pro Jacka, do něhož je 

vhození Jacka neplatné a ve vhazování bílého míče je na řadě protistrana. 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj:1 
 
 
 
 
 
 
 

Prostor pro asistenta hráče BC1 
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Příloha F 
     Pomocných prostředků pro kategorii BC3 je mnoho druhů. Způsobů použití je také 
mnoho. Jednotně se tyto prostředky, které umožní hráči uvést míč do pohybu, nazývají 
rampy. 
     Záleží na finančních možnostech a schopnostech hráče, jakou rampu bude mít. Jedno 
však platí pro všechny pomocné prostředky. Nesmí obsahovat nic, co by měnilo nebo 
nějakým způsobem ovlivňovalo pohyb míče a mají přesně stanovené maximum rozměrů 
     Materiál může být plast, dřevo nebo kov. Je však důležité aby rampa i s hráčem prošla 
procesem klasifikace. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj fotografií: 2 
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Příloha G 
 

Klí č k určení výšky míšní léze 
podle síly svalstva horních a dolních končetin  

když tyto svaly jsou 
normální 

a tyto svaly jsou 
oslabené 

a tyto svaly jsou 
afunkční 

úroveň poškození je  

 bránice ohýbače lokte C3 nebo 4 

bránice ohýbače lokte natahovač zápěstí C5 

ohýbač lokte natahovač zápěstí natahovač lokte C6 

natahovač zápětí natahovač lokte svaly ruky C7 

natahovač zápětí natahovač lokte svaly ruky C7 

natahovač lokte  svaly ruky . C8 

svaly ruky . . T1 nebo nižší 

. . přitahovač kyčle L1 nebo výše 

. přitahovač kyčle natahovače kolena L2 

přitahovač kyčle natahovače kolena dorzální flexe hlezna L3 

natahovače kolena dorzální flexe hlezna 
natahovač palce na 
noze 

L4 

dorzální flexe hlezna 
natahovač palce na 
noze 

plantární flexe 
hlezna 

L5 

natahovač palce na 
noze 

plantární flexe 
hlezna 

anální svěrač S1 

plantární flexe 
hlezna 

anální svěrač  . S2 

anální svěrač . . . 

 
 

Klí č k určení schopnosti pohybu v kloubech horních končetin 
podle výšky míšní léze  

POHYB C5 C6 C7 C8 Th1 
Rameno minimální částečný úplný     
Loket minimální částečný úplný     
Zápěstí   minimální částečný úplný   
Ruka – prsty     minimální částečný   
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Senzitivní a motorické zásobení podle míšní kořenové inervace: 

 SENZITIVNÍ MOTORICKÉ 
C/2-3 krk krční svaly 

C/4 
horní část ramene 
horní přední část hrudníku 

bránice 
m. trapezius 

C/5 boční část ramene 
m. deltoideus 
m. biceps humerí 

C/6  
vnitřní část předloktí 
palec, ukazovák 

m. extenzor carpí radiális  

C/7  
prostředník 
střední pruh dlaně 
prsteník a malík 

m. triceps brachií 
m. extenzor digitorum 
m. flexor digitorum  

C/8 
ulnární část předloktí 
horní mediální část paže 

mm. interoseí  

 
    Zdroj:16 
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Příloha H 
 
  

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

Způsob odhodu – boccia, 
kategorie BC4 

Speciální hokejka tzv. T- stisk 
pro EWH 

 
Zdroj:5 

Způsob odhodu – boccia, 
kategorie BC1 (dolní) 
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                                             rampa, roura 
                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Použití pomocného 
prostředku tzv. tykadla - 
boccia, kategorie BC3 

tykadlo 

Pozice asistenta – boccia, 
kategorie BC3 

(zády ke své vlastní hře) 
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     Potřeby spojené se sportovními aktivitami u osob s těžkým tělesným postižením.                      
To je název mé bakalářské práce, kterou zpracovávám, pod vedením Mgr. Petra Kroupy, 
jako studentka Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice. 
     Tento dotazník je anonymní a slouží jako podklad k mé bakalářské práci. Tímto bych 
Vás chtěla požádat o zodpovězení níže položených otázek.  
     Předem děkuji za spolupráci a s přáním hezkého dne, Veronika Lišková. 
 
- Vámi zvolenou odpověď zaškrtněte, popřípadě napište vlastními slovy. 
 
1. Kolik je Vám let?        ….. 
 
2. Jaké provozujete sportovní aktivity? 
  ○ Boccia                                    ○ Závěsný kuželník 
     ○  Šachy                                      ○ Jiné ( prosím o vypsání )…………………………... 
    S jakou zdravotní diagnózou? …………………………………………………………… 
 
3. Jak dlouho se věnujete sportovní aktivně? ………………………………………………. 
 
4. Vyžadujete ke své hře asistenta? ( bez kterého by se hra nemohla obejít ) 
     ○  Ano                    ○  Ne  
 
5.  Pokud ke své hře vyžadujete asistenta, kdo jím je? 
     ○ Jeden / oba z rodičů                               ○ Známý / kamarád 
     ○ Asistent, kterého mi přidělila jednota   ○ jiné……………………………………….. 
 
6. Jak často trénujete? 
     ○ Každý den         ○  1x týdně           ○  1x za měsíc         ○ Netrénuji           ○ jiné…….. 
 
7. Pokud Vaše tréninky probíhají mimo Váš domov, jak se na ně dopravujete? 
     ○ Dopravu mi zajistí mateřská tělovýchovná jednota 
     ○ Dopravu si zajistím sám/a /rodiče/ 
     ○ Jiné……………………………………………………………………………………… 
 
8. Jakým způsobem jsou hrazeny výdaje na dopravu na tréninky? 
     ○ Výdaje mi hradí mateřská tělovýchovná jednota 
     ○ Výdaje si hradím sám/a 
     ○ Žádné výdaje nemám 
     ○ Výdaje pokryjí sponzorské příspěvky 
     ○Jiné………………………………………………………………………………………. 
 
9. Jste spokojený/á se zázemím, které poskytují pořádající jednoty, k ubytování? 
     ○ Ano                    ○ Ne 
Pokud ne, zdůvodněte i když se to týká jen jedné pořádající jednoty. 
……………………………………………………………………………………………… 
 
10. Jste spokojený/á se zázemím v místě konání soutěží? 
     ○ Ano                    ○ Ne 
Pokud ne, zdůvodněte i když se to týká jen jedné pořádající jednoty. 
……………………………………………………………………………………………… 
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11. Myslíte si, že máte všeobecně zvýšené nároky v době konání sportovních akcí? 
     ○ Ano                    ○ Ne 
 
12. Mění se Vaše potřeby, v souvislosti s pobytem v místě konání soutěží, ubytování… 
     … v oblasti výživy a stravování? 
     ○ Ano ○ mám dietu, kterou mi pořádající jednota nemůže nabídnout 
                ○ nejsou pro mne vhodné podmínky ke stravování 
                ○ jiné……………………………………………………………………………… 
     ○ Ne 
 
13. … v oblasti odpočinku a spánku? 
     ○ Ano  ○ program soutěží mi nevyhovuje, jsem unavený/á 
                 ○ je málo prostor k odpočinku v průběhu dne 
                 ○ nemám koho požádat o pomoc, kdo by mě přesunul na lůžko 
                 ○ jiné……………………………………………………………………………… 
     ○ Ne              
 

14. … v oblasti osobní hygieny? 
     ○ Ano   ○ malé prostory 
                  ○ není bezbariérový přístup 
                  ○ jiné…………………………………………………........................................... 
     ○ Ne 
 
15. …v oblasti vylučování? 
     ○ Ano ○ zvýšeně se potím 
        ○ trpím zácpou 
                  ○ trpím průjmem 
                  ○ není bezbariérový přístup  
                  ○ jiné…………………………………………………………………………… 
     ○ Ne 
 
16. Změnilo se u Vás vnímání sebe sama, v souvislosti s vykonáváním sportovní činnosti? 
     ○ Ano, více si věřím                   ○ Ne                    ○ Nevím 
 
Pokud ano, co k tomu přispívá? 
     ○ Pochvala od ostatních                                          ○ Výsledky a umístění v žebříčku 
     ○ jiné……………………………………………………………………………………… 
 
17. Pociťujete zátěž nebo stres spojený s konáním sportovních akcí, jakou metodu zvládání 
nejraději volíte?                                             
     ○ Relaxaci ( poslech hudby… )                                    ○ Kouření 
     ○ Alkohol                                                                      ○ jiné…………………………… 
     ○ Stres ani zátěž neprožívám 
 
18. V jakém směru ( negativním, pozitivním ) Vám aktivní sportovní činnost změnila 
život?  
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
                                                                                                   Děkuji za Váš čas, Veronika 


