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Abstrakt 

Ve své práci etnograficky zkoumám proces propojování a vzájemného působení lidských 

a ne-lidských entit, konkrétně zrakově postižených uživatelů s kompenzačními pomůckami 

založenými na bázi výpočetní technologie. K tomuto procesu, který pojmenovávám 

„technologizace nevidomosti“, v této práci přistupuji symetricky a hlavní teoretickou inspiraci 

pro mě představují studie souhry technologií a zdravotně znevýhodněného těla, které 

vycházejí z teorie sítí-aktérů (ANT) a navazujících materiálně-sémiotických nástrojů 

sociálněvědního zkoumání. Mým cílem je sledovat a analyzovat procesy, jakými jsou v České 

republice zrakově postižené osoby ne/schopné vykonávat každodenní činnosti 

prostřednictvím výpočetních technologií a jejich vztahu se širšími procesy přístupnosti. 

Stopuji vzájemné působení lidských a ne-lidských entit na konkrétním příkladu dvou 

konfigurací, jednou zrakově postižených osob se speciálně upraveným osobním počítačem 

a podruhé s chytrým dotykovým mobilním telefonem. Ukazuji, jak konkrétní podoba 

přenosných elektronických, na výpočetní technologii založených zařízení, která jsou 

přizpůsobená vidícímu uživateli, významně omezuje souhru nevidomých a slabozrakých 

uživatelů s výpočetní technikou. Vytvoření takové souhry a zajištění vizuální orientace 

v případě nevidomých je pak umožněno jen díky dalším zprostředkujícím technologiím. 

Klíčová slova: kompenzační pomůcky, zrakové postižení, teorie sítí-aktérů (ANT), 

technologie 

 



 

 
 

Abstract 

In the thesis I ethnographically study the process of interconnecting and mutual influencing of 

human and non-human entities in case of the visually impaired persons and the compensation 

devices based on computer technology. I examine this process, which I call “the technification 

of blindness”, in symmetrical terms. The main theoretical inspiration for the study is the 

interplay of technology and the health-inconvenienced body and its consequences which are 

based on the Actor-Network Theory and related material-semiotic tools of social-science 

research. My aim is to analyse processes which enable/not allow to manage everyday 

activities to visually impaired persons in the Czech Republic, while they are using computer 

technologies and their relation with wider processes of accessibility. I trace mutual 

influencing of human and non-human entities on a specific configuration of visually disabled 

body with specifically modified personal computer, and with a touch-screen smart-phone. The 

study shows how the specific form of portable electronic and computer-based devices, which 

are specially adapted to seeing users, is what excludes blind and visually impaired persons 

from the interaction with computer technology. Such a cooperation and visual orientation of 

blind persons is allowed only thanks to additional intermediary technologies. 

Key words: compensatory aids, visual disability, Actor-Network Theory, technology 
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1 Úvod 

 Žijeme v době, v níž se informační a komunikační technologie staly nedílnou součástí 

našeho každodenního života. Začlenily se do našich nejrůznějších činností a v mnoha 

případech se jejich používání stalo zcela samozřejmým. Spolupráce s informačními, 

výpočetními a komunikačními technologiemi s sebou přináší mnohá ulehčení aplikovatelná 

prakticky do všech oblastí života jejich „běžného“ uživatele. I uživatel s těžkým zrakovým 

postižením má možnost využívat téměř všechny dostupné výhody, které jsou spojené 

s používáním informační techniky. Nicméně jeho práce na mobilním telefonu nebo osobním 

počítači vyžaduje nejen osvojování si specifických dovedností, kterými musí zrakově 

postižený uživatel disponovat, ale také speciální úpravy a vybavení mobilních telefonů 

a počítačů, aby je mohli využívat i zrakově postižení uživatelé. Přidáním speciálního 

hardwaru či softwaru, které jsou určeny pro práci nevidomých a slabozrakých uživatelů, se 

pak z těchto zařízení stávají kompenzační pomůcky neboli KP. Celý tento proces souvisí 

s poměrně vysokou pořizovací cenou těchto KP a s vysokými nároky na jejich obsluhu. 

I proto jsou tyto pomůcky označované jako náročné elektronické kompenzační pomůcky pro 

zrakově postižené, NEKP, nebo jako kompenzační pomůcky založené na bázi výpočetní 

techniky, ICTKP. 

 Díky mému učiteli hry na violoncello jsem se během let našeho společného hraní 

seznámila s několika zrakově postiženými, kteří mě toho jednak hodně naučili o hraní staré 

hudby, ale také mě inspirovali k zamyšlení nad vnímáním „světa kompenzačních pomůcek“ 

a možností pohybu v něm. Většina z mých spoluhráčů dnes pracuje s nejrůznějšími 

speciálními mobilními aplikacemi a počítačovými programy neboli počítačovými softwary, 

primárně určenými pro zrakově postižené uživatele.  

 Již na začátku výzkumu mě zaujal způsob, kterým se technologie zapojují do řady 

běžných činností a přitom procházejí takřka naprosto nepozorované, jako součást lidských 

strategií a řešení. Počítačové i mobilní programy a aplikace jsou svými uživateli i laickou 

veřejností vnímané jen jako programy a aplikace používané, jako pasivní nástroje. Jako 

prostředky, které aktivní lidští tvůrci používají k rychlejšímu, snadnějšímu a pohodlnějšímu 

uskutečnění svých cílů a představ. Taková perspektiva je však poněkud jednostranná. Pokud 

se totiž podrobněji zaměříme na proces získávání a zpracovávání informací prostřednictvím 

spolupráce softwaru nebo hardwaru a zrakově postiženého člověka, konkrétně například na 
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proces čtení a editování textů v počítači nebo rozpoznávání předmětů ve fotící aplikaci Tap 

Tap See, ukazuje se, že v něm lidská aktivita není jediným určujícím hybatelem.  

 Tím tvrzením nechci jednoduše přesouvat výsadu hlavní hybné síly na technologie – 

odečítací program nebo hmatový výstup v podobě Braillského řádku. Netvrdím, že každá 

z těchto entit má svou vlastní, na ostatních nezávislou aktivitu, ani že v procesu získávání 

a zpracovávání informací skrze speciálně upravená zařízení pro zrakově postižené je možné 

ukázat na jednoho aktéra jako na vládnoucí nezávislou hlavní sílu. Naopak. Jejich působení je 

vzájemně provázané. Například čtení různých etiket na potravinách probíhá ve smartphonu 

prostřednictvím speciálního softwaru, s nímž pracuje nevidomý uživatel. Tento software se ve 

„světě KP“ objevil v souvislosti se snahou zrakově ne/postižené společnosti o zpřístupnění 

většího množství vizuálních informací nevidomým a slabozrakým. V souvislosti 

s technologickým vývojem tato snaha postupně vyústila mimo jiné ve fotící aplikaci Tap Tap 

See pro rozpoznávání obličejů, bankovek, barev, čtení textů či nápisů na potravinách. Od 

toho, co je na fotografii v aplikaci Tap Tap See zachyceno a zobrazeno, vede cesta přes 

internetovou databázi fotek, kde aplikace na základě algoritmů vybere nejlepší shodu 

a následně přes další speciální software – odečítač displeje – přečte, co je na obrázku. 

Nevidomý uživatel si pak vytvoří vlastní představu o poskytnuté informaci, s níž může dále 

pracovat. 

 Jde o neustálou spolupráci lidských i ne-lidských hráčů, kterou v této práci sleduji, 

spíše než o jakési soupeření nezávislých objektů v podobě člověka a technologie. Na začátku 

výzkumu jsem se proto rozhodla pátrat po tom, jak probíhá souhra zrakově postižených 

a ICTKP, jak na sebe v průběhu vzájemné spolupráce působí a ovlivňují se, jak nevidomí 

a slabozrací o těchto KP hovoří, co v kterých kontextech zdůrazňují a co naopak ne. Rozhodla 

jsem se začít u nevidomých a slabozrakých uživatelů a od nich cestovat tam, kam mě 

zavedou. Z výše uvedeného vyplývá, že jsem se také rozhodla připustit, že hráči ve „světě 

KP“ nejsou pouze lidé, že je „svět KP“ neustále v pohybu a není stabilní a že i když ne 

všechny odečítače obrazovky, návody na používání aplikací pro zrakově postižené nebo 

pravidla přístupnosti webových stránek používají pro mě srozumitelný jazyk, stojí za to 

naslouchat jim. Učila jsem se od svých informátorů rozumět technickým pojmům ICT 

pomůcek a postupně jsem zjišťovala, jak a na co se ptát. 

 Tuto hustou změť lidí, technologií a zařízení zde nazývám „technologizace 

nevidomosti“. V této práci pohlížím na proces „technologizace nevidomosti“ symetricky 

a hlavní teoretickou inspiraci pro mě představují studie spolupráce a vzájemného působení 
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technologií se zdravotně znevýhodněným tělem a jejich důsledků, které vycházejí z teorie sítí-

aktérů (ANT) a navazujících materiálně-sémiotických nástrojů sociálněvědního zkoumání. 

 Můj výzkum má formu etnografie, přičemž teorii argumentuji empirickými analýzami. 

Vysvětlující vsuvky a citace vkládám tam, kde myslím, že přispějí k lepší orientaci 

v probírané problematice. Zároveň také nechávám prostor výpovědím různých aktérů, a tudíž 

tato práce obsahuje množství dat z mých terénních poznámek. Doufám, že můj 

antropologický pohled a stopování souhry zrakově postiženého uživatele a ICTKP odhaluje 

nové souvislosti a komplexnost procesu „technologizace nevidomosti“. 

 V první kapitole vymezuji teoretická a metodologická východiska mé práce. Ve druhé 

kapitole se věnuji otázkám, které vyvolává obraz zrakového postižení v České republice. 

Zaměřím se na tezi (vidící) společnosti o spolehlivém, jednoduchém a bezproblémovém 

fungování ICTKP pro zrakově postižené, na otázku financování těchto KP, přičemž součástí 

těchto praktik je mimo jiné vytváření obrazu „ne/vhodného žadatele a kandidáta“ o konkrétní 

zařízení. Současně s těmito diskursivními strategiemi se zaměřuji také na legitimizaci 

používání ICTKP a medikalizaci fyzických stavů nevidomého či slabozrakého těla. Popisuji 

ustavování těchto strategií ve vidící společnosti a způsob, jímž se odrážejí ve výpovědích 

mých informátorů. V další kapitole se věnuji stručné historii vzniku a vývoje (ICT)KP, kterou 

popisuji tak, jak je prezentována v odborné literatuře a učebnicích, na webových stránkách 

týkajících se zrakového postižení, ale také distributory popisovaných zařízení. Vysvětluji zde 

také principy přístupnosti ICTKP pro zrakově postižené uživatele a zaměřuji se na 

problematická místa této spolupráce – distribuce, množství klávesových zkratek, vysoké 

nároky na obsluhu ICTKP a další. V navazujících dvou kapitolách detailněji stopuji konkrétní 

praktiky zúčastněných nevidomých a slabozrakých uživatelů s ICTKP. Nejprve se věnuji 

konfiguraci zrakově postiženého těla a speciálně upraveného osobního počítače. Zde 

poukazuji zejména na to, jak je síť praktik, která vytváří zrakově postiženým zázemí pro 

získávání a zpracovávání informací, komplexní a v čem se používání osobního počítače liší 

u (prakticky) nevidomého a vidícího uživatele. Druhou konfigurací, kterou sleduji, je 

propojení nevidomého či slabozrakého těla a chytrého dotykového mobilního telefonu 

vybaveného množstvím aplikací a programů určených primárně pro zrakově postižené 

uživatele. V tomto ohledu se zaměřuji zejména na proces budování a nabourávání důvěry 

mých informátorů ke smartphonu a utváření alternativní podoby sebe samého i svého okolí, 

které probíhá za použití mobilní fotící aplikace Tap Tap See.  
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2 Teoretická a metodologická východiska 

 V této kapitole vyložím základní koncepty, které mi sloužily k uchopení zkoumaného 

terénu a tématu práce. Empiricko-teoretické studie, které jsem k práci použila, mi byly 

základem k úvahám o tom, jak materiály a technologie zprostředkovávají, v různých 

prostředích a socio-materiálních rámcích, vztahy mých nevidomých a slabozrakých 

informátorů a informátorek s jejich blízkými, spolupracovníky a dalšími osobami. 

Předkládaná práce je symetrickou studií fungování kompenzačních pomůcek, založených na 

bázi výpočetní technologie, umělé inteligenci i informačních a komunikačních technologií 

(ICT), a jejich zrakově postižených uživatelů. 

2.1 Perspektiva teorie sítí-aktérů  

 Při zkoumání nevidomých technologií se v této práci pohybuji na poli teorie sítí-aktérů 

(ANT) (angl. Actor-Network Theory),
1
 s níž ve svých dílech pracuje například Bruno Latour 

(1996, 2002, 2003, 2005), Michel Callon (1986) nebo John Law (1992, 1999). ANT není 

v jejich pojetí žádnou „velkou teorií“ o společnosti, ale spíše teoreticko-metodologická 

orientace, soubor konkrétních konceptuálních nástrojů myšlení a práce v terénu. Tato 

perspektiva se od jiných praktik a zkoumání sociálních jevů liší v tom, že „sociální“ nepojímá 

jako určitou oblast reality nebo konkrétní předmět, ale spíše jako označení posunu, pohybu, 

transformace, přemístění a překladu (Latour 2005: 64–65). Dle ANT je to, co vypadá jako 

sociální, částečně technologické a naopak, přičemž nemáme dávat prioritu nebo privilegium 

žádné z těchto oblastí. Perspektiva ANT usiluje o překročení dichotomií přírodní a sociální, 

lidské a ne-lidské nebo objekt a subjekt (Latour 2005). Osoby, ale i zvířata nebo věci, jsou 

v rámci ANT studovány spíše jako propojení specifických vazeb těla (jeho součástí) a dalších 

prvků, které ho doplňují nebo rozšiřují (Moser, Law 1998; Law 1992). 

 ANT se vymezuje vůči esencialistickým a nekritickým předpokladům klasických 

společensko-vědních přístupů. Ty většinou chápou jiné než lidské aktéry jen jako 

zprostředkovatele lidského aktérství nebo jako jeho zhmotnělé výsledky. ANT naopak staví 

do popředí zkoumání interakce, jako výchozí moment zkoumání jednotlivých objektů 

                                                           
1
 Český překlad teorie sítí aktérů někdy vede k mylnému porozumění, že ANT znamená teorii o aktérech, kteří 

vytváří sítě. Pojem aktéra, především ve spojení síť-aktér, může mylně připomínat dilema jednání-struktury. 

Seskupení pojmů sítě a aktéra se spojovníkem neznamená rozlišení něčeho lokálního a globálního nebo mikro a 

makro představy o povaze reality. Rozšířením pojmu aktér o pojem sítě jsou naopak zvýrazněna spojení se stejně 

lokálními prvky a místy a to umožňuje studovat charakter a prostředky takovýchto spojení. (Mareš 2009: 51) 
2
 „A boundary object, a figure that features in symbolic-interactionist theory, moves between (social) worlds, in 

which it gets interpreted in different ways. While the object's boundaries remain firm, its 'variability' is due 
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a zároveň toho, jakým způsobem jsou některé interakce úspěšnější ve své stabilizaci než jiné 

(Law 1992: 2). Law v textu Actor Network Theory and Material Semiotics (2007) říká, že 

„ANT je nesourodá sada materiálně-sémiotických nástrojů, jemnocitů a metod analýzy, která 

se vším v sociálním a přírodním světě zachází jako se souvisle vytvářenými důsledky sítí 

vztahů, v nichž jsou umístěné. Předpokládá, že nic nemá realitu či formu vně zjednávání 

těchto vztahů.“ (Law 2007: 2). 

 Latour (2005) navrhuje, abychom v rámci zkoumání sociálních světů přehodnotili 

představu o tom, co vlastně znamená adjektivum „sociální“. Dle něj není „sociální“ pevná 

zkoumatelná entita. V rámci zkoumání sociálních světů se máme zaměřit na vztahy 

a propojení, v nichž jsou ustavovány subjekty a objekty, identity a entity a máme začít 

pracovat také s aktérstvím věcí. Latour navrhuje nezkoumat sociální svět coby stabilní, ale 

zaměřit se na procesuální povahu skutečnosti. Pro ANT je v tomto smyslu zásadní stejné 

zacházení s lidskými a ne-lidskými aktéry, a tudíž souměřitelné nahlížení na lidi, materiály, 

technologie a další entity. Jde tedy o odmítnutí předpokladu asymetrie mezi lidskými a ne-

lidskými entitami a naopak o zdůraznění jejich potenciálu pro „aktérství“ v tom smyslu, že 

mohou být spojovány tak, že vytvářejí „sociálno“ a že to, co jedná, je různorodý kolektiv 

lidských a ne-lidských prvků (Latour 2005).  

 Tyto aktéry nelze předem vymezit, jelikož jsou neustále přetvářeni vazbami 

heterogenního souboru prvků. I tyto prvky jsou však různorodými aktéry, jež lze definovat 

a dále rozkládat prostřednictvím jejich vzájemných vztahů. Tím zaniká hranice mezi mikro 

a makro přístupy, jelikož neexistuje nic, co by mikro- a makro-aktéry kvalitativně odlišovalo 

(Law 1992). Z pohledu ANT je zároveň každý aktér pro síť vztahů v principu stejně 

a rovnocenně důležitý (přičemž jeho váha v konkrétním případě je empirickou otázkou, nikoli 

záležitostí metafyzického předpokladu). Přístup ANT poskytuje možnost nahlížet ICTKP jako 

sociotechnický systém, v rámci kterého dochází k interakcím lidí, materiálů, technologií, 

politik i diskursů. 

2.2 Dočasná stabilita 

 Dle perspektivy ANT dosahují entity své formy a svých vlastností jako důsledek 

vztahů s entitami dalšími. Dle Lawa tudíž nemají žádné inherentní vlastnosti, ale jsou naopak 

ztvárňovány těmito vztahy, v těchto vztazích a prostřednictvím těchto vztahů (Law 1992). 

Mol a Law zdůrazňují, že aktéři jsou neustále aktivní tím, jak je zjednává okolí a zároveň se 

rozpadají či zanikají tehdy, když se rozpadá či zaniká síť, v níž jsou umístěni 

a prostřednictvím níž jsou zjednáváni (Mol, Law 2002). Když například na webových 
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stránkách chybí u některých prvků, jako je vyhledávač nebo menu na obrazovce, alternativní 

popisek, znamená to, že i když mají moji informátoři přístup k osobnímu počítači, k odečítači 

obrazovky a k internetu, není zajištěna přístupnost webu, která by mým informátorům 

umožňovala a zajišťovala možnost vyhledávat a zpracovávat informace skrze osobní počítač. 

 Přístup ANT se přiklání k antiesencialismu a k procesuální povaze skutečnosti. „Nejde 

přitom o přístup, který by popíral stabilitu, trvalost či dokonce univerzálnost věcí a jevů. Jde 

nicméně o to, ukazovat je jako výsledky specifických procesů, jako vlastnosti dosažené. 

Procesy jejich dosahování tak musejí být předmětem popisu a analýzy.“ (Brož, Stöckelová 

2015: 14). Esencí zde přitom není chápána podstata, kterou vysvětlujeme, co se děje (Latour 

2005). Příkladem snahy o vytvoření stabilní technologie může být chytrý mobilní telefon, 

kteří používají všichni moji informátoři. Aby telefon fungoval v souladu s požadavky 

a potřebami jeho uživatele a aby nedocházelo k selhání, je potřeba celá řada strategií. Tyto 

smartphony pro zrakově postižené uživatele se řídí přesně vymezenými gesty a nástroji pro 

ovládání dotykové obrazovky, vytvořenými ad hoc (programátory aplikací) pro přesné 

a jednoduché ovládání telefonu, a zároveň se opírají o know-how zrakově postižených, tvůrců 

nástrojů i lektorů ICTKP pro nevidomé a slabozraké. 

 Jak jsem již naznačila, přístup ANT se zabývá tím, jak jsou aktérské sítě vztahů 

uspořádány. Nesnaží se však o zachycení buď účasti, nebo vyloučení z tohoto procesu. Podle 

Johna Lawa či Ingunn Moser je vhodnější hovořit spíše než o uspořádání (angl. order) 

o způsobech uspořádávání (angl. modes of ordering), které dle jejich slov vystihují stále 

probíhající procesy, jež mají otevřený konec. Množné číslo v tomto označení přitom dle 

těchto autorů naznačuje, že existuje více než jen jeden způsob, jímž mohou být sítě vztahů 

uspořádány (Law 2007; Moser 2005). 

 ANT nahlíží na aktéry jako na efekty a výsledky sítí, přičemž tito aktéři přejímají 

vlastnosti prvků, které zahrnují. Jsou nicméně neustále vratké, jelikož obsahují napětí ležící 

mezi centralizovaným aktérem a decentralizovanou sítí (Law 2002). Skutečnost, jež má vždy 

povahu heterogenní sítě, pak může vystupovat jako centralizovaný aktér, ale také se může 

rozpadnout na síť různorodých prvků.  

 Já v této práci zkoumám, jak moji informátoři pracují se zkoumanými kompenzačními 

zařízeními a jak může být vytvářena dočasná stabilizace (Latour 2005) prostřednictvím 

různých kontinuit a diskontinuit, o kterých hovoří Moser a Law (1998) v textu o tělesně 

postižené Liv. V tomto textu autoři ukazují, jak materiality a další lidé, na nichž je Livino 

jednání závislé, jí pomáhají překonávat překážky, které by jinak překonat nedokázala. Moser 

a Law zde hovoří o vytváření vzájemných heterogenních propojení, které Livino tělo mění 
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v jakýsi biotechnologický komplex (Ibid.). Inspirována tímto přístupem zkoumám, jak 

zmiňovaný komplex vytvářejí také moji informátoři při práci s technologiemi a KP pro 

zrakově postižené. 

2.3 Metafory v ANT 

 V této práci reflektuji i možné problematické oblasti týkající se Latourova přístupu 

k objektům. Název teorie sítí-aktérů odkazuje na metaforu (aktérské) sítě (angl. networks), 

implikující různorodé aktéry s jasně vymezenými vazbami mezi jednotlivými prvky, jež jsou 

(dočasně) stabilní, přičemž jejich uskupením je možné s jejich pomocí porozumět a definovat 

je. Avšak ve studiích založených na pohledu ANT se objevili aktéři, kteří těmto 

charakteristikám neodpovídají. Například Law a Mol ve své studii o chudokrevnosti (anémii) 

hovoří o existenci více možných alternativních topologií a prostorů (angl. kinds of space), 

v nichž se uskutečňují různé „operace“. Rozeznávají tak regiony, vymezené svými hranicemi, 

sítě, v níž jsou prvky ustavené a udržované sítí vztahů, a kapaliny (angl. fluids), které jsou 

spojité, ale mohou se měnit a jsou tvořené lokálně proměnlivými konfiguracemi prvků (Mol, 

Law 1994: 643). 

 Dle některých autorů si díky „síti“ sice objekt drží svůj tvar a existenci, ale opomíjí to 

„neviditelnou práci“, která dává objektům tvar. V takovémto pojetí ANT je objekt i síť příliš 

rigidní (Law 2007; Mol, Law 1994). Pokud chceme uvažovat o objektech, subjektech, 

identitách a entitách jako o výsledcích specifických procesů a jako o vlastnostech dosažených, 

je třeba pracovat s variabilitou vztahů různých entit. Spíš než na neměnnost (angl. 

immutability), která vystupuje na povrch, bychom se dle některých autorů měli zaměřovat na 

proměnlivost (angl. mutability) (Law, Singleton 2005). DeLaet a Mol ve svém textu o bušní 

pumpě v Africe argumentují, že je vhodnější chápat toto zařízení jako tzv. mutable mobile 

a nikoli immutable mobile, což je objekt zůstávající ve svém fungování při přemístění stálý 

a neměnný (Latour 1987: 226–228). 

 Zmíněná proměnlivost mimo jiné odkazuje na schopnost technologie fungovat odlišně, 

než jak zamýšlel její vývojář nebo designér. Například chytrý telefon, který dle literatury 

spadá do oblasti získávání informací (Bubeníčková 2012; Vyskotová, Čichoň 2013), může 

mým informátorům sloužit i jako zařízení pomáhající orientaci a pohybu v prostoru nebo jako 

pomůcka, kterou využívají při výběru ošacení, při vaření nebo nákupu potravin. Rozsah 

proměnlivosti této technologie lze dobře zachytit skrze koncept fluidity, který zmiňuji výše 

jako jednu z možných topologií zkoumání sociálních jevů. Fluidita odkazuje ke schopnosti 

technologie fungovat v různých situacích a kontextech různě. Mol a Law tak hovoří o kapalné 
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topologii, v níž věci trvají, pohybují se a rozšiřují se díky právě tomu, že se posupně mění 

(Mol, Law 1994). 

 Zmiňované autorky DeLaet a Mol zkoumají ve své studii fluidní topologii bušní 

pumpy na vodu, o níž hovoří jako fluidní na několika úrovních, různými způsoby a z různých 

důvodů (DeLaet, Mol 2000).
2
 „Nejrozšířenější model zimbabwské bušní pumpy na vodu je 

tak úspěšný a ceněný, protože se v jednotlivých detailech liší od vesnice k vesnici – protože se 

může lišit díky své konstrukční jednoduchosti, jež umožňuje místně specifické kutilské 

zásahy, a také díky tomu, že není patentována“ (DeLaet, Mol 2000: 249–250 cit. in 

Stöckelová 2008: 25). Toto proměnlivé vnímání konceptuálního a účelového aspektu zařízení 

bylo patrné i u mých informátorů. Například Martin se rozhodl pořídit osobní počítač 

s digitální zvětšovací lupou a později i s podporou hlasového výstupu, jelikož mu dle jeho 

slov postižené oči způsobovaly potíže v běžném životě a toto zařízení alespoň částečně 

zmírňuje důsledky jeho znevýhodnění. Zároveň mu tato pomůcka umožňuje být pracovně 

flexibilnější a schopnější. 

„Věkem se ta vada zraku pomalu ale jistě zhoršuje. Dřív jsem na počítači 

používal převážně digitální zvětšovací lupu, která dokáže zvětšit text. Časem 

jsem si ale musel nastavovat text hodně nablízko, hodně ho zvětšit, a to mě 

pak z toho akorát bolely oči a někdy i hlava. Naštěstí počítač umožňuje 

nastavit si do něj odečítač. Tak jsem ho začal používat taky. I proto, že jsem 

se s ním naučil pracovat docela rychle, protože umožňuje souběžný zvětšení 

a čtení obrazovky a pomáhalo mi to třeba při plynulým čtení delšího textu 

nebo v orientaci v menu nebo v textu. Dneska už kvůli tomu poškození zraku 

používám jenom odečítač, kterej ale navíc čte i to, co se děje na pozadí a co 

bych i zbytkem zraku třeba nezachytil a nevšiml si toho.“ (Terénní deník; 20. 

5. 2019) 

 Martinovo vnímání zdravotního a pracovního aspektu speciálně upraveného počítače 

je utvářené na základě konkrétní situace, tedy na stavu jeho postižení, ale také na dalších 

nastaveních počítače, která jsou v závislosti s touto situací vykonávána. Vzhledem 

                                                           
2
 „A boundary object, a figure that features in symbolic-interactionist theory, moves between (social) worlds, in 

which it gets interpreted in different ways. While the object's boundaries remain firm, its 'variability' is due 

entirely to the different ways in which it gets interpreted in those worlds. Our notion of fluidity serves to flag the 

way in which object and world are intertwined; it points to the flexibility of the pump's definition and the 

variability of its perimeter, but also to its capacity to shape 'worlds'.“ 

De LAET, Marianne a Annemarie MOL. The Zimbabwe Bush Pump. Social Studies of Science. 2000, 30(2), 

257. DOI: 10.1177/030631200030002002. ISSN 0306-3127. 
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k Martinovu poškození zraku je pro něj při práci na počítači vhodné používat softwarovou 

lupu v kombinaci s odečítačem obrazovky a hlasovou syntézou, tedy s plnohodnotným 

hlasovým výstupem. Díky této kombinaci SW lupy a hlasového výstupu si může Martin sám 

řídit, při jaké práci a kdy používá SW lupu, kdy hlasový výstup a kdy oboje dohromady. 

Podobné individuální zásahy se projevují i v případě práce Jirky Č. a jeho počítače, ke 

kterému si Jirka Č. připojuje Braillský řádek, když pracuje s rozsáhlými nebo odbornými 

texty, nebo když mu aktuální situace v jeho domácnosti nedovoluje použít odečítač 

obrazovky, protože by tím dle jeho slov rušil ostatní členy rodiny. Každý z mých informátorů 

si svůj osobní počítač může přizpůsobit svým požadavkům a připojit k němu další přídavná 

zařízení, což vede k širokému uplatnění počítače a k jeho možnému podřízení se okolnostem.   

 Popisovanou fluiditu však nelze považovat za automatickou výhodu, jelikož větší 

přizpůsobivost objektu s sebou zároveň nese menší předvídatelnost jeho fungování. To 

ukazuje například Beisel a Schneider ve studii minibusu (tro-tro) v Ghaně, který vznikl 

přestavbou staré německé ambulance (Beisel, Schneider 2012).  I zde je využita fluidní 

topologie umožňující objektu odlišné fungování, než pro které byl původně navržen. Kvůli 

špatnému stavu ghanských silnic, porušování dopravních předpisů a přetěžování minibusu 

však minibus v novém provozu životy spíše ohrožuje než nahrazuje. Ačkoliv je auto i po 

přestavbě funkční, jsou implikace této fluidity ambivalentní (Ibid.). 

2.4 Transformovaná těla 

  Perspektivu ANT v mé studii uplatňuji zároveň s koncepty medicínské antropologie, 

jako je medikalizace nebo normativní pojetí lidského těla, které popisují Lock a Nguyen 

v učebnici An Anthropology of Biomedicine (2010). Práci Lock s Nguyenem vnímám jako 

inspirativní badatelský přístup pro svou práci z hlediska jejich náhledu na to, jak rozvoj 

a používání biomedicínských technologií umožňují radikálně rekonstruovat to, co bylo do 

nedávna v sociálních vědách, například v marxismu a u jeho následovatelů v různých verzích 

kritické teorie, považováno za „přirozené“ hranice mezi přírodou a kulturou. Vliv nových 

moderních technologií, zejména těch, které nějakým způsobem přímo interagují s lidským 

tělem, jako například mobilní aplikace Seeing AI, kde umělá inteligence vyhodnocuje obraz 

z kamery iPhonu a dokáže rozpoznat mimo jiné i lidské obličeje, problematizuje odlišení mezi 

reálným a přestavovaným. Uživateli přitom tato aplikace někdy také nabízí několik různých 

alternativních podob, z nichž si lze vybrat, jak popisuji v kapitole o iPhonu jako očích zrakově 

postiženého uživatele. 
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 O překonání pohledu na tělo jako na ohraničenou entitu, ve které je zakotvena nemoc, 

se snaží také Mol a Law v textu Vtělené jednání, zjednávaná těla: Příklad hypoglykémie 

(2002). Jejich text začíná větou: „Všichni to víme: živoucí tělo je jak objektem, tak 

subjektem.“ (Mol, Law 2002: odst. 1). Podle této danosti máme veřejné tělo-objekt a zároveň 

jsme soukromým tělem-subjektem. I přesto, že je existence těchto dvou těl od doby 

moderního lékařství evidentní a opakovaně se objevuje ve výpovědích o skutečných životních 

zkušenostech, navrhuje Mol a Law od tohoto smýšlení upustit. Snaží se o narušení dichotomie 

být tělem a mít tělo, a to zavedením další praktiky. „V rámci toho, čím se běžně a dennodenně 

zabýváme, (svoje) těla také děláme. Vlastně je zjednáváme.“ (Ibid.: odst. 10). Na příkladu 

hypoglykémie autoři ukazují, jak jsou naše těla zjednávána (angl. enacted) a popisují několik 

praktik, v nichž je hypoglykémie vytvářena (měření hladiny krevního cukru, vědění 

a poznávání nemoci, vědomí sebe sama a vycítění přicházející hypoglykémie, vyhýbání se 

hypoglykémii a další). Nemoc by tak dle autorů neměla být zkoumána izolovaně od praktik, 

v nichž je zjednávána. 

 Tento přístup se snažím uplatňovat i já v této práci, zejména při uchopování zrakového 

postižení, které je modifikováno skrze ICTKP. Podobně jako Mol a Law pozorovali 

zjednávání hypoglykémie v různých praktikách, tak i já budu zkoumat, jak je postižený zrak, 

který spolupracuje s ICTKP, zjednáván různými praktikami mých informátorů, odborníků 

medicíny, vývojářů informačních technologií, sociálními pracovníky apod.  

 S ANT tedy budu pracovat jako s širším výzkumným rámcem, jenž zastřešuje další 

teorie a koncepty obsažené v následujících kapitolách. Tento postup zde uplatňuji proto, že 

jak jsem již poznamenala, ANT není teorií v tom smyslu, že by poskytovala konzistentní 

metodu nebo kauzální výklad jevů, tedy proč a jak aktérská síť funguje, ale představuje 

především vnímavost ke vztahovosti a také k materialitě světa (Law 2007; Mol, Law 1998). 

Přístup ANT spíše než vysvětlení nabízí způsoby, jakými pokládat otázky a jak se dívat na 

předmět zkoumání novým pohledem. 

 V této práci používám výše popsané přístupy k zachycení strategií, jež podporují 

a utvářejí fungování zrakově postižených s (ICT)KP, a k zachycení limitů a překážek, které 

musejí moji informátoři se zkoumanými technologickými pomůckami v běžném denním 

procesu aktivně překonávat. Zohledňuji zde přitom i další prostředí a procesy, v nichž se 

studované sítě-aktéři materiálně a tělesně utvářejí a přetvářejí (lékařské instituce, úřad práce, 

vývoj IT technologií pro nevidomé apod.). 
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2.5 Metody a etika výzkumu 

 Tato práce je etnografickou studií ICTKP pro zrakově postižené. Etnografii zde chápu 

jako antropologickou metodu založenou zejména na práci v terénu s využitím množství 

výzkumných metod převážně kvalitativního charakteru. Těmito metodami pro mě bylo 

zejména zúčastněné pozorování, doplněné nestrukturovanými rozhovory s informátory. 

Sledovala jsem nevidomé a slabozraké uživatele pomůcek, technologie ICTKP, ale také různé 

spolky, přístup vidící společnosti a principy ne/přístupnosti. 

 Mými informátory pro tuto práci byli muži i ženy ve věkovém rozmezí dvacet pět až 

šedesát čtyři let, kteří dnes žijí v Praze nebo ve Středočeském kraji. Většina z nich zde také 

v dětství chodila do běžné mateřské a základní školy, jen Maruška vyrůstala od raného dětství 

ve speciálních školách v Levoči na východním Slovensku a do Prahy se přestěhovala až 

v dospělosti. Všichni moji informátoři vystudovali dnešní Konzervatoř Jana Deyla
3
, někteří 

z nich i Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy. Tyto informace zde uvádím proto, že 

vzdělání mých informátorů má vliv na jejich možné zaměstnání, potažmo na jejich finanční 

příjmy, od nichž se odvíjí možnosti pořízení KP. Od všech informátorů jsem získala 

informovaný souhlas. U jednoho z nich, který chtěl zůstat v anonymitě, používám mnou 

vybraný pseudonym, u ostatních uvádím jejich křestní jméno (čtyři osoby). 

 Zúčastněné informátory mého výzkumu chápu jako spolutvůrce zkoumané reality 

a během našich setkání jsem k nim přistupovala jako k rovnocenným partnerům. Oproti 

pozitivistickému výzkumu, kde je jasně daná hranice mezi výzkumníkem a zkoumaným 

objektem, umožňuje etnografický výzkum tuto hranici rozostřit. Sebereflexita a uvědomění si, 

že se jako výzkumnice podílím na konstrukci reality svým psaným projevem, pohybem 

v terénu i zapojením se do života zkoumaných aktérů, podporuje myšlenku, která odmítá 

nezúčastněný a neutrální přístup výzkumníka (Murphy, Dingwall 2007).  

 Během výzkumu jsem trávila čas s informátory a povídala si s nimi buď u nich doma, 

na zkouškách našeho hudebního souboru nebo někde venku na lavičce. Účastnila jsem se 

některých jejich každodenních činností a sledovala je při práci. Pozorovala jsem, jak funguje 

Pichtův psací stroj, osobní počítač s Braillským řádkem a zvětšovací lupou nebo chytrý 

mobilní telefon s hlasovým výstupem. S těmito ICTKP jsem zkoušela spolupracovat a aktivně 

s nimi sama jednat. 

                                                           
3
 Konzervatoř a stření škola Jana Deyla, příspěvková organizace (KJD) vystřídala od doby svého vzniku (1910) 

několik názvů. Pro úplnost uvádím, že v době studia nevidomých a slabozrakých účastníků tohoto výzkumu se 

škola jmenovala Konzervatoř pro mládež s vadami zraku a odborná ladičská škola pro mládež s vadami zraku 

(1983–1992), Konzervatoř a Ladičská škola Jana Deyla (1992–2006), Konzervatoř Jana Deyla a střední škola 

pro zrakově postižené (2006–2017). Svůj nynější název má škola od roku 2017. 
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 S Jirkou Č., který je prakticky nevidomý, se znám téměř dvacet let. Prakticky 

nevidomou Marušku a nevidomého Péťu jsem blíže poznala přibližně před čtyřmi lety, kdy 

jsem s nimi začala hrát v instrumentálně-vokálním souboru. Jirku M. a Martina, kteří jsou 

nevidomí, jsem v rámci hudebních kruhů poznala před třemi roky. Nejbližší vztah, který více 

vysvětluji ve třetí kapitole, jsem před tímto výzkumem měla s Jirkou Č., který je mým 

učitelem na violoncello a violu da gamba. S ostatními informátory jsem před výzkumem měla 

přátelský, byť nijak hluboký vztah. Na můj výzkumný záměr reagovali všichni informátoři 

kladně a souhlasili s účastí ve výzkumu prakticky od samého začátku mého zkoumání.  

 Nyní se přesouvám k otázce pozicionality. Díky tomu, že jsem se dlouhodobě stýkala 

s několika osobami se zrakovým postižením, jsem již na začátku tohoto výzkumu měla určité 

povědomí o tom, jak a s jakými pomůckami a technologiemi pracují. Tuto skutečnost jsem 

vnímala jako pozitivní přínos, díky němuž pro mě bylo celkem snadné získat si důvěru 

informátorů. Také díky tomu byly rozhovory s nimi otevřenější a efektivnější. 

 Zároveň jsem si však uvědomovala, že překrývání role výzkumnice a přítelkyně 

s sebou přináší i etická dilemata (Tillmann-Healy 2003: 744; Ellis 2007: 10). Můj vztah 

s informátory byl sice přátelský, ale až na Jirku Č. se (alespoň z počátku) nejednalo o takovou 

fázi blízkosti, která by dovolovala hovořit o některých velmi osobních tématech. Na začátku 

výzkumu jsem cítila rozpaky a nějakou dobu mi trvalo, než jsem si zvykla a nepřipadala jsem 

si, že informátorům nemístně narušuji soukromí. Někteří z nich se mi v průběhu našich 

schůzek začali svěřovat s intimními tématy (vážné onemocnění člena rodiny, šikanování 

potomka ze strany spolužáků, strach o udržení si zaměstnání a další) a bylo u nich patrné 

přání se vypovídat. Když se taková témata nevztahovala k mému výzkumu, chvíli jsme si 

o nich popovídali a poté jsem se snažila vrátit k původnímu záměru mého pozorování, což 

zpravidla nebyl problém. Jsem toho názoru, že můj projevený zájmu o život mých 

informátorů je důležitým prvkem pro vyrovnanou reciprocitu a zmírnění hierarchické pozice 

mezi mnou-antropologem a jimi-výzkumnými partnery. 

 V práci jsem se musela vyrovnat s vymezením vůči patronizujícímu přístupu ke 

zrakově postiženým, který je hodnotí jako hrdiny a hrdinky překonávající svůj těžký osud. 

Tento problém jsem se snažila vyřešit budováním mé výzkumné pozice, kdy jsem usilovala 

o vyjednání mého umístění ve zkumaném procesu tak, abych měla přístup k účastníkům, ale 

zároveň se nestala jeho součástí v takové míře, že by má práce byla nekritickým obhajováním 

ICT pomůckami zajišťované „pomoci zrakově postiženým“. Zároveň jsem se musela 

vyrovnat s vymezením vůči modernímu oboustrannému očišťování materiality od sociality 

a s uznáním různorodé povahy studovaného procesu. S touto výzvou jsem se snažila 
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vypořádat skrze uvedený výzkumný design a důsledné zaměřování na roli ICTKP, jejich 

technologické i sociální fungování. 

 Ze začátku výzkumu mi dobré vztahy a znalost terénu z části komplikovaly udržet si 

odstup, jenž je pro kvalitní studii nutností. Jako insiderka jsem sice nevyvolávala rušivý 

dojem a v terénu jsem se orientovala dobře, zároveň však bylo někdy těžší všimnout si 

některých jinakostí a zvláštností ve věcech, s nimiž jsem byla často ve styku a které jsem měla 

tendenci považovat za samozřejmé. To, že osobní počítače a mobilní telefony pro zrakově 

postižené uživatele obsahují odečítače obrazovky s hlasovým nebo hmatovým výstupem, že 

při práci s dotykovým zařízením používají nevidomí a slabozrací uživatelé speciální gesta a že 

s počítačem pracují bez myši, se může člověku ve „světě KP“ jevit jako běžná součást 

každodenní rutiny uživatelů těchto KP. Pokud se však na spolupráci ICTKP a zrakově 

postižených podíváme jiným, novým pohledem, uvědomíme si, že se jedná o složitý proces 

fungování moderních technologií pro nevidomé a slabozraké prostřednictvím 

zprostředkujících technologií a přídavných zařízení. 

 Pro zaujmutí odlišného pohledu na známé prostředí jsem využila perspektivu ANT, 

která mi skrze pozorování aktérství věcí a technologií umožňila nahlížet na známý terén jako 

na nový svět. Uvědomila jsem si, že získávání a zpracování informací zrakově postižených 

pomocí moderních technologií je v podstatě výsledek vzájemného společného působení 

různých materiálů, technologií a lidí, které se neodehrává pouze za zdmi bytů těchto 

uživatelů, ale že specifická forma těcho procesů vzniká i dalšími praktikami, které se 

odehrávají na úřadu práce, v prostředí spolků nevidomých či ve vývojářských 

a programátorských firmách. 

 Na začátku pozorování mě zaujala vyhraněnost některých informátorů vůči 

konkrétním pomůckám a intenzivní zájem/nezájem o tyto pomůcky. Konkrétně se jednalo 

o osobní počítač a chytrý dotykový mobilní telefon značky Apple. Když jsem přemýšlela, jak 

co nejsrozumitelněji vyložit komplexní a složitý proces souhry ICTKP a zrakově postižených, 

rozhodla jsem se zkoumat právě tato zařízení, přičemž o osobní počítač jevil největší zájem 

Jirka Č. a o smartphone Jirka M. 

 Takto jsem postupovala i v terénu, kdy jsem se po určitou dobu věnovala celému dění 

zvenku a poté jsem sledovala jednu entitu, její aktivitu v rámci celého procesu, efekty, které 

působí, a co, jak a proč se s ní děje. Nešlo tedy o pozitivisticky laděnou výzkumnou strategii 

nebo o esencialistický popis skutečnosti „jak je“, ani o postupné vytržení Jirky Č., Jirky M., 

speciálně upraveného osobního počítače a smartphonu z celkového procesu a o jejich 

oddělené zkoumání. Šlo spíše o dvě ponoření se do stejného prostředí („světa kompenzačních 
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pomůcek“), při nichž jsem se pokaždé nechala provést jiným průvodcem, a o porozumění 

skrze problematizaci „samozřejmosti“ jednání a vědění. V rámci zkoumání jsem se přitom 

dívala na uvedené pomůcky v rukou více informátorů a vzhledem k propojenosti zkoumaného 

procesu jsem se průběžně dozvídala plno věcí o ostatních zúčastněných entitách. Na rozdíl od 

výzkumného postupu sociálního konstruktivismu, zaměřeného na „sociální“ vytváření 

skutečnosti zahrnující výlučně lidi, zde pracuji s perspektivou heterogenního konstruktivismu, 

zaměřeného na vytváření skutečností, kterých se účastní i technologičtí aktéři. 

2.6 Jak hovořit o zrakovém postižení 

 Nyní se dostávám k výkladu různých pojmů pro označení zrakového postižení. 

Kategorizace různých druhů zrakového postižení není v České republice zcela ustálena. 

V dnešní době se setkáváme s pojmy slepý, nevidomý, prakticky nevidomý, slabozraký, 

osoba se zbytky zraku nebo zrakově hendikepovaný. Červený, který se zabývá životem 

a pracovním uplatněním zrakově postižených absolventů dnešní Konzervatoře Jana Deyla, 

k tomu uvádí: „Pro nevidomého je přijatelnější označení nevidomý, označení slepý chápe 

spíše jako hanlivě zabarvené.“ (Červený 2015: 14). V tomto oddílu mé práce vysvětluji, jak 

termíny, které se v souvislosti se zrakovým postižením v odborném i laickém diskursu 

zrakového postižení používají, konají. 

 Mezinárodní klasifikace zrakového postižení pracuje se stupni narušení zrakového 

vnímání a rozlišuje střední slabozrakost, silnou slabozrakost, těžce slabý zrak, praktickou 

slepotu a úplnou slepotu (Beneš 2019: 44; Bubeníčková 2012: 102).
4
 Nicméně z mého 

pozorování vyplynulo, že ani osoby v jednotlivých kategoriích nelze z hlediska jejich 

zrakového postižení vnímat stejně a že hranice těchto kategorií jsou prostupné. Jirka Č., který 

je označen posudkem oftalmologa jako prakticky nevidomý, rozpoznává zrakem a někdy 

i komentuje barvu mého oblečení a je schopen zbytky zraku přečíst například jméno 

interpreta, které mu písmem větším než tři centimetry někdy píšu do horní části 

černotiskového notového zápisu. Maruška, která je také prakticky nevidomá, nemá barvocit 

ale (pouze) světlocit a když například v naší zkušebně leží na zemi tenorová viola da gamba, 

která je přibližně sto centimetrů vysoká a třicet centimetrů široká, Maruška ji z větší jak 

půlmetrové vzdálenosti nevidí. 

                                                           
4
 Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů, vydáno Ústavem 

zdravotnických informací a statistiky ČR, dostupné z: http://www.centrumpronevidome.cz/doc/metodika-

diagnostiky.pdf; http://archiv.sons.cz/klasifikace.php 

http://www.centrumpronevidome.cz/doc/metodika-diagnostiky.pdf
http://www.centrumpronevidome.cz/doc/metodika-diagnostiky.pdf
http://archiv.sons.cz/klasifikace.php
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 O této prostupnosti kategorií zrakového postižení hovořil ve své výpovědi také Jirka 

Č., když upozorňoval na šíři pojmu „praktická nevidomost“. Ta podle Jirky souvisí se 

samostatností prakticky nevidomých osob – někdo je zvyklý nechat se vést, zůstat tam, kam 

ho někdo jiný posadí a neprozkoumávat okolí, dokud pro něj zase někdo nepřijde. Někdo se 

naopak snaží zrakem i hmatem prozkoumávat, co to jen jde, a zbytky svého zraku stále ještě 

něco „ukoukat“. Jirka také hovořil o tom, že se od dětství naučil zbytky svého zraku používat 

natolik, že tím někdy své okolí i klame a dodává: „Někdy je to blbý, že nepatříš ani mezi ty 

slabozraký, ani mezi ty nevidomý.“ (Terénní deník; 27. 2. 2019). 

 Tato prostupnost kategorií a názvosloví může ovlivňovat uznání žádosti o příspěvek 

například na osobní počítač s odečítačem obrazovky. Základní určení této pomůcky směřuje 

k prakticky nebo zcela nevidomým uživatelům, kteří nejsou schopni přečíst na obrazovce 

monitoru silně zvětšená ani barevně přizpůsobená písmena (Bubeníčková 2012: 55). Jirka Č., 

který je prakticky nevidomý, je chopen tyto činnosti vykonávat, a tudíž jeho schopnosti 

odpovídají kategorii „silná slabozrakost“, které dle Matyskové (2009) či Vyskotové a Čichoně 

(2013) odpovídá při práci na počítači pouze zvětšovací lupa. I přesto může sociální 

pracovnice či úředníci na úřadu práce uznat Jirkovu žádost o příspěvek na digitální čtecí 

zařízení, jelikož byl dle výsledků oftalmologického vyšetření zařazen právě do kategorie 

„prakticky nevidomý“. 

 Vymezit terminologii v oblasti tělesného a smyslového postižení je obtížné. Záměrem 

debaty ohledně názvosloví bylo zbavit se negativně zabarvených slov, což se ukázalo jako 

nelehký úkol vzhledem k tomu, že terminologie stála na vymezení normy a abnormality, jež 

jsou v asymetrickém vztahu. Ve veřejném diskursu je tendence nepoužívat označení „slepý“, 

což pravděpodobně pramení z obavy, abychom se nedotkli osoby, které se týká. Během mého 

výzkumu nepoužíval žádný z informátorů výraz slepý nebo slepec, byť například Porkertová 

ve své práci uvádí výpověď Romana, který tvrdí, že „hodně slepejch používá slovo slepec.“ 

(Porkertová 2017: 75). Jediný Jirka M. používal v některých svých výpovědích slovo 

„slepouš“, zjeména ve snaze odlehčit konkrétní téma (nezaměstnanost zrakově postižených, 

tendence (vidícího) okolí vnucovat zrakově postiženým pozici pasivního objektu apod.). 

S informátory a informátorkami jsem používala jimi preferované slovo, nejčastěji se jednalo 

o oficiální označení nevidomý, slabozraký a zrakově postižený. 

„Hendikep“ vs. „postižení“ 

 Výrazy postižení a hendikep jsou někdy i v odborné literatuře užívané zavádějícím 

způsobem a oba termíny se mnohdy používají jako synonyma. Ve Standardních pravidlech 
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pro vyrovnání příležitostí osob se zdravotním postižením se uvádí: „Termín ‛postižení’ 

zahrnuje velké množství různých funkčních omezení, která se vyskytují v každé populaci ve 

všech zemích světa. Lidé mohou být postiženi fyzickou, mentální nebo smyslovou vadou, 

zdravotním stavem nebo duševním onemocněním. Takovéto vady, stavy nebo onemocnění 

mohou být trvalého nebo přechodného rázu.“ (odst. 17).
5
 Oproti tomu „handicap je ztráta 

nebo omezení příležitosti účastnit se života společnosti na stejné úrovni jako ostatní. Termín 

‛handicap’ označuje konflikt osoby s postižením a prostředí. Účelem tohoto termínu je položit 

důraz na nedostatky v prostředí i v mnoha organizovaných aktivitách ve společnosti, např. 

informacích, komunikaci a vzdělávání, které zabraňují osobám se zdravotním postižením, aby 

se zapojily za vyrovnaných podmínek.“ (Ibid.: odst. 18).  

 Toto rozdělení však odporuje tomu, které uvádí organizace Disabled Peoples' 

International (DPI), kterou cituje Kolářová: „HENDIKEP: omezení vlastní určitému člověku 

a způsobené narušením tělesných, duševních či senzorických funkcí. POSTIŽENÍ: ztráta či 

omezení možností účastnit se rovnocenně s ostatními normálního společenského života, 

přičemž tato ztráta či omezení jsou způsobeny fyzickými a sociálními překážkami.“ 

(Kolářová 2012: 164).  

 Různý výklad a chápání pojmů pro označení zrakové postižení zde uvádím proto, 

abych ukázala na problém používání této terminologie. Vzhledem k tomu, že se v České 

republice v diskursu zrakového postižení nevyskytuje jasný úzus, vzniká polemika, jak 

s jazykem a různými označeními nakládat. Jaká slova používat ve veřejném diskursu, jaká 

v diskursu sociálních služeb nebo medicíny a jaká v komunikaci s lidmi, kteří jsou těmito 

výrazy označováni. Ujasňování pojmů k této problematice probíhá již několik desítek let 

a v řadě případů se upustilo od používání jednoho označení namísto druhého, zejména kvůli 

postupně získanému pejorativnímu charakteru určitých slov (např. slepý, zbytkař, zrakáč 

apod.). Na ustavování a dočasné stabilizaci terminologie má vliv poloprofesionální prostředí, 

tedy například některé nadace, zapsané spolky, asociace a sdružení nevidomých 

a slabozrakých, nadační fondy a jejich členové (SONS, Tyfloservis, Okamžik, Mathilda, 

Světluška). Do tohoto procesu vstupuje také prostředí poskytovatelů sociálních služeb, 

lékařský diskurs a odborníci, média, laická veřejnost a osoby se zrakovým postižením.  

 Někteří moji informátoři, používají určitá slova v hovorové (nikoliv pracovně oficiální 

a spisovné) mluvě mezi sebou a jiná při označování pro vidící veřejnost a odborníky. Když 

                                                           
5
 Standardní pravidla pro vyrovnání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením (2013), dostupné z: 

https://www.helpnet.cz/aktualne/standardni-pravidla-pro-vyrovnavani-prilezitosti-pro-osoby-se-zdravotnim-

postizenim 

https://www.helpnet.cz/aktualne/standardni-pravidla-pro-vyrovnavani-prilezitosti-pro-osoby-se-zdravotnim-postizenim
https://www.helpnet.cz/aktualne/standardni-pravidla-pro-vyrovnavani-prilezitosti-pro-osoby-se-zdravotnim-postizenim
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jsem s Martinem vedla rozhovor, hovořil o sobě jako o nevidomém. Když však hovořil se 

svými nevidomými či slabozrakými přáteli, volil slovo „zbytkaři“ nebo „zrakáči“. Dle mého 

názoru mohl Martinův výběr slov pramenit jednak z toho, že můj vztah s ním během 

výzkumu nebyl natolik osobní, aby se Martin při používání slangových výrazů mohl cítit 

příjemně, a jednak z toho, že jako účastník mého výzkumu mohl Martin cítit větší 

zodpovědnost používat termíny, které možná mohou působit odborněji.  

 Někdy může slovo „slepec“ zaznít z úst zkušeného řečníka velmi funkčně a účinně, 

jindy může vzbuzovat nelibost nevidomých i vidících posluchačů. Někdy může být nadávkou, 

jindy nemusí. V každém případě nejde o to, vzít na vědomí nějaká slova, nějakou „verzi“ 

skutečnosti. Jde o to, že skutečnost nějakými společnými činy vytváříme. Slovy Mol a Lawa 

(2003) ji zjednáváme. Terminologii zrakového postižení zjednáváme, když měříme nejlepší 

možnou korekci zrakové ostrosti. V tomto výzkumu ji zjednávám tím, když popisuji existující 

kategorie podle stupně narušení zrakového vnímání, které je definováno Světovou 

zdravotnickou organizací (WHO). A zjednávám ji také tím, že se při psaní tohoto textu i při 

rozhovorech s mými zrakově postiženými i nepostiženými přáteli vyhýbám označením 

„slepec“ nebo „zrakáč“, která vnímám jako hanlivá, a naopak používám oficiální označení 

„nevidomý či slabozraký“ nebo „zrakově postižený“, a to i proto, že mi žádný z informátorů 

neřekl, že by ho tato slova urážela, jako některé z nich (konkrétně Marušku a Jirku Č.) uráží 

výraz „slepý“. 

 



 

25 
 

3 Zrakově postižený a „svět kompenzačních pomůcek“ 

 K rozhodnutí psát práci o fungování a životě zrakově postižených a (ICT)KP mě 

přivedla hra na violoncello a violu da gamba. Po několika letech hraní na ZUŠ Říčany 

a následně soukromých hodinách pod vedením mého učitele Jirky Červeného, který je 

prakticky nevidomý, se z nás s Jirkou stali přátelé a vztah učitel – žačka se díky tomu stal 

rovnocennější a otevřenější. Jirka mě také časem začal zvát na různé edukační programy na 

základních, vysokých i uměleckých školách, které vedl v souvislosti se svým studiem na 

Pedagogické fakultě UK. V rámci těchto programů Jirka přibližoval posluchačům jednak 

historii smyčcových historických nástrojů, zejména pak viol da gamba, jednak také různé 

pomůcky pro zrakově postižené, s nimiž Jirka v rámci svého života přicházel a dodnes 

přichází do kontaktu (Pichtův stroj na psaní Braillova písma, Pražská tabulka, slabikář, 

hodinky či mobilní telefon pro nevidomé a slabozraké, reliéfní notace, noty pro nevidomé 

a další). Během těchto edukačních programů jsem tak měla možnost seznámit se 

s pomůckami, které jsem dosud neviděla nebo jsem je ani neznala. Jirka mě toho hodně naučil 

o způsobech, jakými se učili a učí zrakově postižení žáci ve školách a výchovných ústavech 

a současně o technologii různých (ICT)KP pro zrakově postižené. Také mě však inspiroval 

k zamyšlení se nad otázkou, jak s (ICT)KP pracují nevidomá a slabozraká těla, jaké jsou 

v této oblasti možnosti a jaké entity se na utváření jejich vztahu podílí. 

 Dalším zdrojem informací o tomto jevu pro mě byl internet, a to zejména české 

a anglické webové stránky, zpravodajské kanály a blogy, které se používáním kompenzačních 

pomůcek zabývají, ať už po odborné stránce, nebo pro „počtení“. Pročítala jsem si internetové 

a novinové články a narážela na titulky, jako je „Vyšla aktualizace české verze odečítače 

obrazovky JAWS 2019.1909.28.9“, „Handicapovaným pomáhá umělá inteligence i virtuální 

realita. Slabozrací díky ní znovu vidí“ nebo „VoiceOver on the iPhone turns 10 - and turns 

blind access up to 11“. Ačkoli je obsah těchto zpráv odlišný, jejich vyznění je podobné – 

technika a technologie, které pomáhají zrakově postiženým, urazily v posledních letech 

ohromný kus cesty kupředu. 

 Web Smartmania, shromažďující zajímavé novinky z oblasti tzv. chytrých zařízení, 

prezentuje krátkou zprávu s názvem „Microsoft Seeing AI: aplikace, která nevidomým 

a slabozrakým nahradí oči“. Zpráva poukazuje kromě snahy společností jako je Google, 

Apple nebo Microsoft aplikovat různou formou možnosti využití technologií do různých 

oblastí života také na to, že Microsoft vydal aplikaci, „která má ulehčit život lidem se 
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zrakovým postižením. (...) Aplikace se jmenuje Seeing AI a její schopnosti jsou poměrně 

široké. Díky fotoaparátu telefonu umí nevidomému či slabozrakému člověku popsat, co 

aktuálně vidí – například v obchodě přečte čárový kód zboží a sdělí, o jaký se jedná 

produkt či jaké má složení. Stejně tak umí vidět a předčítat text v  jakékoliv velikosti,“ píše 

autor a zdůrazňuje tak zajímavou funkci této aplikace, která může zvyšovat nezávislost 

zrakově postiženého těla na druhých (Smartmania, [online] 2017).
6
 Na konferenci INSPO 

2019
7
 hovořil Hector Minto ze společnosti Microsoft na přednášce s názvem Umělá 

inteligence pro život bez bariér o jednom z cílů Microsoftu, a sice o poskytování užitku 

z technologií co nejvíce lidem. Minto uvádí, že společnost chce v rámci grantového programu 

AI podpořit vývoj inovativních aplikací a programů na bázi umělé inteligence. Ve svém 

příspěvku uvádí:  

„Přelomový projekt Seeing AI vede v Londýně Saqib Shaikh, 

softwarový inženýr Microsoftu, který je nevidomý. Díky síle cloudu 

a umělé inteligenci vytvořil volně dostupnou aplikaci, která lidem se 

zrakovými problémy ulehčuje běžný život tím, že mění vizuální svět na 

akustický. Aplikaci stačí namířit na objekt, který vás zajímá, a ona 

zvukově popíše, co vidí. Seeing AI dokáže například přečíst menu 

v restauracích, identifikovat peníze, nebo poznat přátele a lidi okolo 

vás. Například jeden nevidomý učitel naučil program poznávat své 

studenty. Když namíří telefon proti dveřím, začne aplikace postupně 

říkat jména studentů, kteří vcházejí do třídy.“ (Minto 2019).
8
 

 Toto tvrzení, že stačí namířit aplikaci na jídelní lístek v restauračním zařízení a ona 

následně přečte, co vidí, pro mě bylo překvapující. Z mých předchozích setkání se zrakově 

postiženými uživateli aplikace Seeing AI jsem nenabyla dojmu, že by používání této aplikace 

bylo opravdu tak jednoduché, bezproblémové a spolehlivé. S o to větším zájmem jsem se 

vracela do terénu, kde jsem se chtěla na základě pozorování a rozhovorů s nevidomými 

a slabozrakými uživateli Seeing AI a dalších aplikací a ICTKP zabývat tímto tématem více. Je 

pravda, co zaznívá ve výše zmiňovaných článcích? Jsou tyto technologie dostupné pro 

                                                           
6
 Smartmania, dostupné z: https://smartmania.cz/microsoft-seeing-ai-aplikace-ktera-nevidomym-slabozrakym-

nahradi-oci/ 
7
 Konference INSPO (Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami) se koná od roku 2001 

v Kongresovém centru Praha, kde informuje lidi s jakýmkoli zdravotním postižením, pracovníky pomáhajících 

organizací, představitele státní správy a odborníky o technických novinkách umožňujících zdravotně postiženým 

lépe se vyrovnat se svým handicapem. Dostupné z: https://www.inspo.cz/inspo-2001-2009 
8
 Hector Minto, Microsoft Accessibility Evangelist: Umělá inteligence pro život bez bariér; dostupné z: 

https://www.helpnet.cz/sites/default/files/soubory/Minto.pdf 

https://smartmania.cz/microsoft-seeing-ai-aplikace-ktera-nevidomym-slabozrakym-nahradi-oci/
https://smartmania.cz/microsoft-seeing-ai-aplikace-ktera-nevidomym-slabozrakym-nahradi-oci/
https://www.inspo.cz/inspo-2001-2009
http://www.helpnet.cz/sites/default/files/soubory/Minto.pdf
https://www.helpnet.cz/sites/default/files/soubory/Minto.pdf
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každého zrakově postiženého? Mají opravdu zrakově postižení lidé s používáním 

kompenzačních zařízení založených na bázi moderních technologií a umělé inteligenci lehčí 

život? Jak moc přístupné jsou nevidomým a slabozrakým účastníkům mého výzkumu různé 

informace, ať už v digitálním prostředí, v obchodě nebo v prostředí městské hromadné 

dopravy? Jak dosahovali moji informátoři svých cílů před používáním ICTKP a jak jich 

dosahují dnes? 

3.1 Ne/dostupnost (ICT)KP pro zrakově postižené 

 Zatímco jsem se na začátku výzkumu zabývala výše uvedenými otázkami o prezentaci 

ICTKP v západních médiích, začala jsem se zajímat také o další téma, které se vztahuje ke 

kompenzačním pomůckám a jejich zrakově postiženým uživatelům. Přivedl mě k němu tento 

zážitek: 

Probíráme s Maruškou, jaký máme mobilní telefon a kolik dnes stojí 

chytré telefony a další zařízení od značky iPhone. Maruška mi sděluje 

svou zkušenost s financováním iPhonu modelu SE, její kompenzační 

pomůckou. „Na pomůcku se ze zákona poskytuje příspěvek tuším 

90 %, ale úřady si dokážou poradit.“ Nerozumím Marušce, co tím 

přesně myslí, a tak se ptám, jak si dokážou úřady poradit. „Když jsem 

před třemi roky žádala o příspěvek na stolní počítač, dodala jsem jim 

kromě jiného i podrobný cenový rozpis komponentů, které tam budou 

(hardware i software). Jenže oni si našli na netu firmu, která to prý 

dodávala levněji, a z toho vypočítali těch 90 procent, takže jsem 

doplácela poměrně dost. Tu firmu samozřejmě ve zprávě neuvedli, tak 

je možné, že by mi prošlo odvolání.“ Ptám se, zda se proti rozhodnutí 

úřadu práce odvolala. „Ne. Já už jsem na to neměla žaludek, s čímž se 

asi počítá. I tak mi přispěli hodně, včetně Braillského řádku a iPhonu 

to bylo kolem čtvrt miliónu. Strašné, co? Řádek snad takových deset 

let vydrží, ale počítač nikoli (ty příšerně drahé screenreadery nestačí 

držet krok s vývojem potřebného softwaru, jako jsou např. prohlížeče 

internetu, nebo poštovní programy), takže si pak – lidově řečeno – ani 

neškrtneš a jsi bezmocně vzteklá,“ směje se. (Terénní deník, 29. 12. 

2019) 
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 Tento poznatek mě vedl k zamyšlení nad tím, jak málo znám proces získávání 

kompenzačních pomůcek, které zkoumám. Přestože většina lidí chápe mobilní telefon jako 

informační a komunikační technologii, pro nevidomé a slabozraké představuje spíše tzv. 

asistivní technologii
9
 v podobě softwarového nebo hardwarového řešení, které jim umožňuje 

telefon používat. Pro vidícího zájemce je chytrý mobilní telefon často snadno dostupný. 

Pokud zájemce disponuje finančním obnosem pohybujícím se – v případě mobilního telefonu 

iPhone SE, 5 a 5S – od čtyř do osmi tisíc korun, který je ochoten za telefon zaplatit, může jít 

do kamenného nebo internetového obchodu, telefon si koupit a začít ho téměř ihned používat. 

Jelikož však Maruška pracuje s iPhonem jako s kompenzační pomůckou, je pro ni dostupnost 

tohoto zařízení jiná. Kompenzační pomůcky mohou být hrazené z prostředků veřejného 

zdravotního pojištění, nebo je možné zažádat na krajských pobočkách úřadu práce o příspěvek 

na zvláštní pomůcku, a to podle zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se 

zdravotním postižením.
10

 Příspěvek je určen osobám s těžkým zrakovým postižením (viz 

příloha č. 1). Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) pojem příspěvek na zvláštní 

pomůcku chápe jako příspěvek na automobil, na úpravu bytu, příspěvek na vodícího psa, nebo 

také příspěvek na všechny ostatní pomůcky.
11

 Další možností, jak hradit KP, je obrátit se na 

organizace, jež se zabývají tematikou získání a přidělování finančního obnosu ve prospěch 

zrakově postižených. Maruška komentovala dostupnost a proces získávání KP s využitím 

příspěvku od státu takto: 

„O příspěvky na pomůcky se žádá na úřadu práce, vyřízení trvá minimálně 

půl roku a většinou dochází k přezkoumání ekonomických poměrů v rodině 

                                                           
9
 Pojem asistivní technologie podle jednoho z možných vymezení znamená „souhrnné označení pro pomůcky, 

které pomáhají zlepšit fyzické nebo duševní funkce osobám, které mají tyto funkce z různých důvodů sníženy. 

Pod pojem asistivní technologie lze zahrnout nejen tyto pomůcky samy o sobě, ale i služby spojené s jejich 

poskytováním.“ (Wikiskripta, dostupné z: https://www.wikiskripta.eu/w/Asistivn%C3%AD_technologie) Radek 

Seifert, koordinátor služeb Střediska pro podporu studentů se specifickými potřebami ELSA na ČVUT v Praze, 

naopak tvrdí: „Podstatným kritériem, podle kterého se řada odborníků orientuje při rozhodování o tom, zda lze 

danou technologii s čistým svědomím prohlásit za asistivní, je reálná možnost jejího samostatného a nezávislého 

použití ze strany uživatele, tedy bez přímé či nepřímé asistence jiného člověka,“ a ukazuje, že většina definic je 

příliš obecná. „Pokud shrneme uvedené definice a naznačená kritéria, neustále se pohybujeme v natolik širokém 

prostoru, že bychom problematiku asistivních technologií nebyli schopni rozumně vymezit, natož prakticky 

uchopit.“ (Poslepu, dostupné z: https://poslepu.cz/termin-asistivni-technologie-pohledem-radka-seiferta/) 

Já ve své práci s označením „asistivní technologie“ pracuji minimálně, a to kvůli jeho nejasnému vymezení, 

které zároveň vyplývá z jeho nezakotvenosti v českém prostředí a z jeho odlišného chápání v české a anglické 

literatuře.  
10

 Zákony pro lidi, dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-329#Top 
11

 Více na stránkách MPSV, dostupné z: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/prispevek-na-zvlastni-

pomucku?inheritRedirect=true&redirect=https%3A%2F%2Fwww.mpsv.cz%2Fweb%2Fcz%2Fvyhledavani%3F

p_p_id%3Dcom_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dm

aximized%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_mvcPath%3D%2

52Fsearch.jsp%26_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_keywords%3Dostatn%25C3%25AD

%2Bpom%25C5%25AFcky 

https://www.wikiskripta.eu/w/Asistivn%C3%AD_technologie
https://poslepu.cz/termin-asistivni-technologie-pohledem-radka-seiferta/
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-329#Top
https://www.mpsv.cz/web/cz/-/prispevek-na-zvlastni-pomucku?inheritRedirect=true&redirect=https%3A%2F%2Fwww.mpsv.cz%2Fweb%2Fcz%2Fvyhledavani%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_mvcPath%3D%252Fsearch.jsp%26_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_keywords%3Dostatn%25C3%25AD%2Bpom%25C5%25AFcky
https://www.mpsv.cz/web/cz/-/prispevek-na-zvlastni-pomucku?inheritRedirect=true&redirect=https%3A%2F%2Fwww.mpsv.cz%2Fweb%2Fcz%2Fvyhledavani%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_mvcPath%3D%252Fsearch.jsp%26_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_keywords%3Dostatn%25C3%25AD%2Bpom%25C5%25AFcky
https://www.mpsv.cz/web/cz/-/prispevek-na-zvlastni-pomucku?inheritRedirect=true&redirect=https%3A%2F%2Fwww.mpsv.cz%2Fweb%2Fcz%2Fvyhledavani%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_mvcPath%3D%252Fsearch.jsp%26_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_keywords%3Dostatn%25C3%25AD%2Bpom%25C5%25AFcky
https://www.mpsv.cz/web/cz/-/prispevek-na-zvlastni-pomucku?inheritRedirect=true&redirect=https%3A%2F%2Fwww.mpsv.cz%2Fweb%2Fcz%2Fvyhledavani%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_mvcPath%3D%252Fsearch.jsp%26_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_keywords%3Dostatn%25C3%25AD%2Bpom%25C5%25AFcky
https://www.mpsv.cz/web/cz/-/prispevek-na-zvlastni-pomucku?inheritRedirect=true&redirect=https%3A%2F%2Fwww.mpsv.cz%2Fweb%2Fcz%2Fvyhledavani%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_mvcPath%3D%252Fsearch.jsp%26_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_keywords%3Dostatn%25C3%25AD%2Bpom%25C5%25AFcky
https://www.mpsv.cz/web/cz/-/prispevek-na-zvlastni-pomucku?inheritRedirect=true&redirect=https%3A%2F%2Fwww.mpsv.cz%2Fweb%2Fcz%2Fvyhledavani%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_mvcPath%3D%252Fsearch.jsp%26_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_keywords%3Dostatn%25C3%25AD%2Bpom%25C5%25AFcky
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včetně osobní návštěvy pracovnice ÚP. Není to zrovna příjemná návštěva, 

resp. ty otázky, týkající se nájmu, zařízení bytu, sociálních otázek apod., ale 

ty pomůcky jsou vesměs tak drahé, že si je může dovolit málokdo.“ (Terénní 

deník, 29. 12. 2019) 

 Marušky iPhone SE, který si pořizovala před třemi roky, ji stál přes dvacet dva tisíc 

korun. Tato cena se odvíjela mimo jiné od toho, že zařízení obsahovalo čtyři aplikace, které 

by si Maruška musela pořídit zvlášť za celkově vyšší cenu, než kolik stál iPhone. Těmito 

aplikacemi byl IDOS (vyhledávač dopravních spojení), Voice Dream Reader (čtečka knih), 

Blind Square (navigační program) a KNFB Reader (aplikace na skenování menších 

dokumentů). Novější typ iPhonu, který má Jirka Č. přes rok, stál přes třicet tisíc korun. 

Maruška i Jirka Č. si pořizovali smartphone prostřednictvím podání žádosti o příspěvek na 

úřadu práce. Jirka M. však postupoval jinak. Z důvodu velmi negativních zkušeností 

s přístupem sociální pracovnice na úřadu práce, která ho prý ohledně žádosti o tlačítkový 

mobilní telefon jeho slovy „lustrovala ve všech oblastech“, se na úřad práce nechtěl při 

pořizování iPhonu obracet. Proto Jirka úřad práce o příspěvek na iPhone nežádal a před 

čtyřmi roky si iPhone koupil sám, za čtrnáct tisíc korun v jednom z největších tuzemských 

 on-line obchodů se spotřební elektronikou. Nicméně Jirka M. vidí dnešní podmínky, kdy se 

cenová hladina, od níž se odvíjí výše příspěvku, v březnu letošního roku změnila z dvaceti 

čtyř na deset tisíc korun, jako příznivé a v jedné ze svých výpovědí uvedl, že se na úřad práce 

obrátí, a to v souvislosti s nákupem nového iPhonu.  

 Aby žadatel získal zmiňovaný příspěvek, který může činit až devadesát procent 

celkové ceny, musí splnit několik podmínek. Internetový portál Příspěvky.cz, stejně jako 

MPSV nebo Úřad práce ČR, na svých stránkách uvádí: „Podmínky přiznání příspěvku jsou 

dále zpřesněny takto: 

 věk nad 3 roky (u motorového vozidla, úpravy bytu), nad 15 let (u vodicího psa), nad 1 rok 

(všechny ostatní pomůcky), 

 zvláštní pomůcka umožní osobě sebeobsluhu nebo je potřebná k realizaci pracovního 

uplatnění, k přípravě na budoucí povolání, k získávání informací, vzdělávání anebo ke styku 

s okolím, 

 daný člověk může zvláštní pomůcku využívat, 

 zvláštní pomůcka není zdravotnickým prostředkem, který je hrazen z veřejného zdravotního 

pojištění anebo je osobě zapůjčen příslušnou zdravotní pojišťovnou, anebo dále není 

zdravotním prostředkem, který nebyl danému člověku uhrazen z důvodu zdravotní indikace, 
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 v případě auta je také podmínkou, že se daný člověk v kalendářním měsíci dopravuje a je 

schopen auto řídit, nebo jím být převážen.“ (Příspěvky, [online] 2020).12 

 Pokud žadatel splňuje tyto podmínky, může mu být přiznán příspěvek na KP. Výše 

spoluúčasti je pak v případě udělení příspěvku většinou deset procent z konečné ceny, 

minimálně však tisíc korun. Výše příspěvku je limitována. Za jednu pomůcku činí maximální 

výše příspěvku až tři sta padesát tisíc korun, s výjimkou schodišťové plošiny (čtyři sta tisíc 

korun) a motorového vozidla (dvě stě tisíc korun), a žadatel nesmí v šedesáti kalendářních 

měsících překročit celkovou částku příspěvků přes osm set tisíc korun.  

 Můj informátor Péťa mi k dostupnosti KP sdělil toto:  

„Kompenzační pomůcky pro nás se v podstatě pohybují ve dvou základních 

cenových hladinách. Do 24 000 Kč a nad to. V té nižší kategorii můžou 

úřady práce přispívat až sto procenty a obvykle to tak bývá, podle výdělků si 

připlácíš 1000 Kč (např. akustická vysílačka na majáčky). Nad 24 000 Kč 

přispívají obvykle 90 %, např. sestava – PC s hlasovým výstupem, případně 

s Braillským řádkem, nebo řádek, podle délky (20, 40, příp. 14 znaků) 

samostatně. U dražších pomůcek chtějí příjmy moje i rodiny, výdělky, 

příspěvky, majetkové poměry. Zatím jsem ale nakonec dostal, co jsem 

potřeboval/chtěl.“ (Terénní deník, 29. 12. 2019) 

 O cenových hladinách, které zmiňuje Péťa, hovoří také odborná literatura, například 

Čeledová a Čevela v publikaci Člověk ve zdraví i v nemoci: podpora zdraví a prevence 

nemocí ve stáří (2017: 456–461) nebo Vyskotová a Čichoň (2013: 19, 63). Stejné informace 

poskytuje dále také výše zmiňovaný internetový portál Příspěvky.cz. Jiné informace však 

poskytuje web Finance.cz nebo MPSV
13

: „Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním 

postižením rozlišuje, zda jde o pomůcku v ceně do nebo přes 10 000 Kč a speciální úpravu má 

pro motorové vozidlo.“ (MPSV, [online] 2020). Tyto odlišné údaje souvisejí se změnami 

v zákonu č. 329/2011 Sb., které jsou platné od 1. 3. 2020, ale které některé internetové portály 

dosud ještě nepřepsaly. V praxi to znamená, že „stačí“, aby speciální pomůcka byla dražší než 

deset tisíc korun a žadatel může na tuto pomůcku získat dotaci. 

 Když jsem se svých informátorů ptala, zda o změně v zákoně vědí, nikdo o ní do té 

doby nevěděl. Někteří z nich nemohou po dobu následujících několika let žádat o příspěvek 

                                                           
12

 Webový portál Příspěvky.cz, dostupné z: https://www.prispevky.cz/zdravotne-postizeni/prispevek-na-zvlastni-

pomucku 
13

 Ministerstvo práce a sociálních věcí, dostupné z: https://www.mpsv.cz/zdravotni-postizeni 

https://www.prispevky.cz/zdravotne-postizeni/prispevek-na-zvlastni-pomucku
https://www.prispevky.cz/zdravotne-postizeni/prispevek-na-zvlastni-pomucku
https://www.mpsv.cz/zdravotni-postizeni
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na ICTKP, jelikož by přesáhli hranici osmi set tisíc korun, a tudíž se jich tato změna podle 

jejich slov zatím nijak netýká. Jirka M. i Péťa prý ale situaci se změnami cenových hladin 

hned využijí, až si budou pořizovat nový mobilní telefon, opět iPhone.  

Otázce financování a dostupnosti KP se věnuje také organizace SONS (Sjednocená 

organizace nevidomých a slabozrakých České republiky), dle které je v otázce KP pro 

zrakově postižené největším problémem právě financování technických kompenzačních 

pomůcek, jejich vývoj, výroba a zároveň také distribuce tohoto typu KP. V publikaci 

o koncepci činnosti této organizace je uvedeno, že potřeba KP pro nevidomé a slabozraké je 

z hlediska kvantity sériové výroby malá, což má za následek to, že na český trh v této oblasti 

vstupuje jen několik málo výrobců, dovozců a distributorů. Vzhledem k relativně malým 

sériím se výrobcům dle SONSu většinou nevyplatí investovat do vývoje, přípravy výroby 

a zhotovení kompenzačních pomůcek (Braillnet.cz, [online] 1999). Na českém trhu patří mezi 

výrobce a distributory například firma Adaptech, s. r. o., Galop, s. r. o., Sagitta s. r. o., 

SYMBIO Access Devices, s. r. o., Spektra, v. d. n., nebo prodejny Tyflopomůcek – SONS 

ČR. Na tento problém poukazovali také moji informátoři, kteří se shodovali v názoru, že 

sériová výroba KP pro zrakově postižené je dle jejich názoru malá, a i proto není lehké se 

k požadovanému zařízení dostat.  

 Podobně jako Péťa nebo Maruška hovořili i ostatní informátoři o podmínkách přiznání 

příspěvku a o procesu, během něhož úřady posuzují, zda je žadatel o pomůcku „vhodným“ 

žadatelem, a tedy „vhodným“ budoucím uživatelem konkrétního zařízení. Zatímco Péťa nebo 

Jirka M. hovoří o procesu získávání KP jako o něčem, co trvá dlouhou dobu, kterou jsou však 

ochotni obětovat, Jirka Č. a Maruška mají odlišnou zkušenost. Jirka Č. interpretuje dostupnost 

KP jako náročný proces zahrnující několik vzájemně propojených a ovlivňujících se 

proměných.  

„Dostat se ke kompenzačním pomůckám není jednoduché a ani nebylo 

jednoduché. Je to dost peněz, které je stát v konečné fázi ochoten zaplatit, 

ale není to zcela objektivní. Sám jsem o digitální čtecí lupu (počítač), 

Braillský řádek a tiskárnu žádal už čtyřikrát. Naposledy jsem si to za 

pomoci Jiříka obstarával a sestavoval sám bez účasti firem, které to 

nevidomým běžně sestavují (Galop, Proxima, Adaptech, Symbien atd.). Je to 

systém dost neprůhledný a celý proces trvá dost dlouho. Někdy se táhne 

i více než rok. Problém mělo vyřešit to, že by to měla být částka nároková, 

omezená na určitý časový úsek a množství žádostí o různé věci od mobilu po 
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počítač. Jedinec by mohl čerpat 800 000 Kč na dobu 5 let. Žadatel vyplňuje 

majetkové přiznání, dokládá posudky od obvodních lékařů, od lékařů 

specialistů (oční), dokládá doporučení od zaměstnavatele, někdy od školy. 

Žádost zpracovává referent úřadu práce – předloží komisi, jejímž členem je 

i posudkový lékař. To všechno se vleče, začínají a končí různé lhůty 

k odvolání. Čím je větší jednotlivá část, např. Praha IV nebo vesnička, tím 

se balík peněz k těmto účelům dělí mezi větší počet žadatelů a posuzování je 

přísnější. Obecně to je dost nepříjemné, ale bez příspěvků je prakticky 

nemožné si kompenzační pomůcky pro jejich cenu koupit sám. V minulosti 

chtěli i stav účtu, sčítali příjem rodinných příslušníků (manželek a manželů) 

a podobné hnusy. Nyní, když celý proces chceš urychlit, tak ti dají podepsat 

prohlášení, kde se zavazuješ na minimální účasti, bývá to deset procent. 

Dnes také mají vlastní posuzovatele, kteří sestavené přístroje prohlížejí 

a seškrtávají to, co považují za nadstandartní vybavení.“ (Terénní deník, 31. 

12. 2019) 

 V procesu rozhodování o přidělení finančního příspěvku na kompenzační pomůcku 

pro zrakově postiženého žadatele jsou důležité také motivy pro pořízení KP, které jsou 

artikulovány jako legitimní nejen aktéry, tedy žadateli obracejícími se na úřad práce nebo 

příslušné organizace, ale také dalšími aktéry, jichž se „svět kompenzačních pomůcek“ dotýká. 

Termín „svět kompenzačních pomůcek“ zde používám proto, že ho často používali moji 

informátoři, když hovořili o firmách distribuující KP a o jejich zákaznících, nebo když 

popisovali praxi žádání o příspěvek na KP na úřadu práce a s tím spojené jevy, jako je 

například reklama na tyto firmy nebo nové vyhlášky zákona upravující výši možného 

příspěvku. Potřeba zdůvodnit své rozhodnutí pořídit si KP vychází ze specifické situace, ve 

které se tělo žadatele nachází. Aby žadatel dosáhl na příslušné zařízení skrze finanční pomoc 

od státu, musí prokázat, že zařízení opravdu potřebuje. Ačkoli se snaha o legitimizaci 

používání KP zdá být záležitostí dotýkající se jen konkrétního žadatele usilujícího o obhájení 

svého rozhodnutí – před svým okolím, před lékařem i sebou samým – jde o společensky 

sdílenou techniku, jež ovlivňuje existenci a chápání práce KP a zrakově postižených uživatelů 

ve vidící společnosti. 
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3.2 Medikalizace 

 Vhodného kandidáta pro kompenzační zařízení lze vidět jako kategorii vymezenou 

jednak tělesnými či mentálními stavy podléhajícími medikalizaci do té míry, že vyžadují 

lékařský posudek, jednak přesvědčením o nutnosti vlastnit KP. Aby k získání KP za využití 

finančního příspěvku skutečně došlo, musí zrakově postižený žadatel podstoupit konzultaci 

u svého obvodního a očního lékaře. Během ní je lékařem hodnocen, zda splňuje všechna 

kritéria „vhodného žadatele/uživatele“. Označení „vhodný žadatel“ nebo „uživatel 

kompenzační pomůcky“ představuje zrakově postiženou osobu v určitém zdravotním stavu 

a podmínkách, které potřebují k vykonávání některých činností pomocné kompenzační 

zařízení. Tato osoba je proto odborníkem medicíny a dále pak pracovníky v centru pro 

zrakově postižené nebo na úřadu posuzována a akceptována jako klient, který trpí z pohledu 

medicíny takovým problémem, jenž nejen že by mohl, ale dokonce by měl být zmírněn 

pomocí některé kompenzační pomůcky (Jelínková a kol. 2009; Sharon, Mitchell 2006). 

 Výše zmíněnou medikalizaci popisuje Conrad jako proces, v němž se jevy, které byly 

původně chápany jako nemedicínské nebo neproblematické, formulují jako problémy 

medicínské. Jsou obvykle formulovány v termínech zdravotních poruch nebo nemoci a jsou 

tak i léčeny (Conrad 1992: 209-211). Podle Conrada sestává medikalizace z „definování 

problému pomocí medicínských pojmů, z používání medicínského jazyka k popsání problému 

a z přijetí medicínského rámce k porozumění problému nebo k využití lékařského zákroku 

k jeho ‛léčbě’.“ (Ibid: 211). 

 Abych v rámci prostupování medikalizace zrakovým postižením mohla odkrýt různá 

hlediska a důsledky tohoto stavu, budu vycházet z obecného uchopení medikalizace jakožto 

neutrálního termínu, který jednoduše popisuje proces, kdy se něco stává medicínským 

(Conrad 1992: 210). Takovéto uchopení medikalizace nabízí prostor pro to, aby v průběhu 

zkoumání problematiky vztahu fyzických a zároveň psychických stavů, zrakového postižení, 

kompenzačních pomůcek a medicíny, vystoupily na povrch různé aspekty medikalizace. 

 Conrad (1992) hovoří o tom, že medikalizace se může odehrávat na třech různých 

úrovních, a sice na úrovni konceptuální, institucionální a interakční, a poukazuje na odlišné 

zapojení lékařů vykonávajících léčbu, kteří se dle jeho názoru nemusí medikalizace vždy 

účastnit. Opouští tak své dřívější chápání medikalizace jako „definování chování jako 

medicínského problému nebo nemoci a pověřující nebo opravňující medicínskou profesi 

poskytnout určitý typ jeho léčby.“ (Conrad, 1975: 12 in Conrad 1992: 210). Vymezuje se 

zároveň i vůči přístupu Zoly, který pojímá medikalizaci jako proces, v němž „oblasti 
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každodenního života stále více podléhají lékařské nadvládě, vlivu a dohledu“ (Zola 1983: 295 

in Conrad 1992: 210). V obou uvedených definicích kritizuje Conrad předpoklad, že se 

medikalizovaný problém musí nutně přesunout do jurisdikce medicínské profese. 

 V případě náročných víceúčelových, na výpočetní technice založených KP pro 

nevidomé a slabozraké uživatele je zdravotnická profese zapojena jen marginálně, někdy 

dokonce vůbec. V rámci medikalizace různých oblastí života osob se zrakovým postižením 

(např. oblast uspokojování základních životních potřeb, oblast orientace v prostoru 

a schopnost pohybu v prostoru, oblast získávání a zpracování informací a další) může být 

využíván lékařský slovník v rámci internetových stránek, časopisů nebo médií i ze strany 

těch, kdo nepatří do skupiny medicínských odborníků. Na institucionální úrovni mohou mít 

lékaři kontrolní nebo dozorčí funkci a mohou legitimizovat medicínské definice problému, 

nicméně léčba v podobě každodenní rutinní práce může být vykonávána nemedicínskými 

pracovníky. Při posuzování „vhodného žadatele“ se medikalizace na této úrovni objevuje ze 

strany posuzovatelů, kteří chodí k žadatelům o KP domů a rozhodují o nároku na finanční 

podporu. Dle výpovědí většiny mých informátorů nemají tito posuzovatelé často zdravotnické 

vzdělání. Většinou se prý jedná o sociální pracovnice, které ale i přesto při své práci využívají 

lékařské pojmy, stejně jako například zaměstnanci na úřadu práce, kteří vyřizují žádosti 

o příspěvek na KP. 

 Z výše uvedeného nicméně vyplývá, že medikalizace propojuje medicínu 

s kategoriemi běžného života. Z této interakce zároveň vznikají kategorie normálního, 

zdravého a fungujícího těla. Zdravotní aspekt používání KP byl zdůrazňován i ve výpovědích 

mých informátorů, kteří popisovali účel a očekávaný výsledek práce s KP. Jedním z příkladů 

je Jirka Č., který se rozhodl pořídit si počítač upravený pro potřeby slabozrakého uživatele, 

protože mu dle jeho slov nemožnost pracovat s běžným typem PC způsobovalo potíže 

v běžném životě. Dále mu pořízení speciálně upraveného PC také umožnilo být pracovně 

schopnější a flexibilnější (sledovat aktuální informace týkající se jeho práce učitele na ZUŠ, 

napsat několik závěrečných prací na vysoké škole, na které studoval apod.), což hodnotil jako 

užitečný způsob, jak vědět, že je společnosti a okolí nějak prospěšný a jak mít sám pro sebe 

dobrý pocit, že stačí na činnosti, které vykonává vidící okolí. 

 Rozšiřování a narůstající prostupování moci medicíny do každodenního života, jež 

souvisí s negativními důsledky těchto procesů, vedly k výrazné kritice medikalizace. Kritika 

medikalizace poukazuje na snižování tolerance rozdílů, na zužování definice toho, co je a co 

není považování na „normální“, na nehledání příčiny problémů, na patologizaci některých 

jevů (obezita, stáří, smrt apod.) a na výraznou medikalizace ženského těla (menopauza, 
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mateřství, porod apod.) (např. Illich 1974; Petersen, Lupton 1996, Lupton 1995; Rose 2007; 

Parens 2013).  

 Negativní dopady přílišné medikalizace (angl. overmedicalization), jak ji nazývá 

Conrad (1992: 210), výstižně popisuje kritika přístupu vidícího okolí, kterou popisoval 

Jirka M. a Martin. 

Během rozhovoru s Jirkou M. jsem se ho ptala, jestli je hledání a udržení si 

zaměstnání pro nevidomého člověka veliký problém. Jirka odpověděl: 

„Když jsem chtěl dělat v callcentru, často jsem se ani nedostal dovnitř na 

pracoviště. Pohovor s personalisty a personalistkami totiž obvykle končil 

v okamžiku, kdy jsem přiznal můj hendikep. Moje předpoklady pro tu práci 

a moje schopnosti – komunikace, práce na PC apod., který mám podle mě 

slušný – se už většinou ani neprobíraly. (...) Štve mě i přístup okolí typu: 

‛Slepci jenom sedí doma, nehledají si práci, nemají známé ani přátele.’ To 

je přece volba každýho z nich a nejde slepouše měřit jedním metrem a podle 

toho, jakej má někdo o nevidomých a slabozrakých názor, kterej ani třeba 

není ničím podloženej.“ (Terénní poznámky; 13. 8. 2019)  

Martin komentoval, jak se k němu chová vidící okolí „Štve mě, jak se ke 

mně a vůbec vůči nevidomým a slabozrakým lidem okolí občas chová. Třeba 

když jdu do lékárny a mám s sebou průvodce, už se mi několikrát stalo, že se 

lékárnice obracela na můj doprovod a mluvila s ním tak, jako bych byl 

nesvéprávnej nebo jako kdybych si kvůli tomu, že nevidím, nebyl schopnej 

vyřídit ty léky sám. ‛Má pán recept?’ ‛Pán bude brát jeden lék ráno na 

lačno,’ a podobně. (...) Lidi mají občas taky tendenci mluvit na mě nahlas,“ 

říká Martin a poukazuje tak svým názorem na chybějící zrakový kontakt, 

který je obvyklý při běžné komunikaci a který vidícím lidem při komunikaci 

se zrakově postiženým chybí. „Ale já přece nejsem hluchej nebo nějak 

mentálně zaostalej, tak se mnou můžou mluvit normálně.“ (Terénní deník; 

10. 6. 2019) 

 Rozhořčení Martina nad přístupem okolí výstižně reflektuje negativní důsledky 

medikalizace, které popsal Parens (2013). Podle Parense je potlačována naše subjektivita 

v důsledku medicínského přístupu k nám a našim tělům jakožto k objektům, které jsou 

ovládány z vnějšku a nemají možnost volby. Lékaři, ale i neodborná veřejnost vyhodnocuje 
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stav nevidomého či slabozrakého, vyšetřují a posuzují jeho tělo a rozhodují o jeho léčbě 

a o vyřešení problému. Dle Mol a Lawa (2002) je však na čase od této dichotomie subjektivní 

– objektivní upustit a zkoumat konkrétní nemoc v jejích praktikách. Jak je zjednáváno 

postižení zraku mých informátorů? Jak je jejich tělo nahlíženo jako součást této praxe? Dle 

Mol a Lawa není tělo „organický celek“, jak je pojímáno v západní teoretické tradici, ale jde 

o neustálý dynamismus a prostupnost vnějšího a vnitřního, které nemají jasně vymezené 

a pevné hranice (Mol, Law 2002).  

 Postižení zraku Marušky je děláno několika způsoby. Může být měřeno jako redukce 

zorného pole pod deset procent normálu, což je označováno Světovou zdravotnickou 

organizací (WHO) jako praktická nevidomost, tedy jako „zraková ostrost s nejlepší možnou 

korekcí 1/60 (0,02), 1/50 až světlocit nebo omezení zorného pole do 5 stupňů kolem centrální 

fixace, i když centrální ostrost není postižena, kategorie zrakového postižení 4“.
14

 Marušky 

nevidomost je zároveň také pociťována jako překážka v orientaci nebo jako zachování 

světlocitu a je také vyvolávána jako nepříjemný důsledek postupné degenerace sítnice. 

Praktická nevidomost Marušky, která je těmito způsoby dělaná, jimi také je. Pro její tělo to 

znamená dvě věci. Při tom, jak je nevidomost zjednávaná, její tělo řadu věcí dělá, tedy jedná. 

Za druhé, když se její nevidomost měří, když se pociťuje, když se vyvolává, je Marušky tělo 

zjednáváno, tedy děláno. Mol a Law však upozorňují, že jednání a zjednanost od sebe nelze 

oddělit, jelikož jsou těla komplexně uspořádaná a jejich hranice jsou polopropustné, jak 

ukazují na zkoumání toho, jak se dělá hypoglykémie (Mol, Law 2002). 

 Dalším negativním důsledkem medikalizace je dle Parense opomíjení sociálních příčin 

problémů spolu s opomíjením změny sociální struktury a očekávání, které k utrpení vedou. 

V případě zrakového postižení, jak o něm hovořil Jirka M. či Martin, je to přílišný důraz na 

zrakové schopnosti ve společenském i pracovním životě. Parens dále tento důsledek 

medikalizace spojuje také se zaměřováním se na zmírňování utrpení zásahem do těla nebo, 

v případě zrakového postižení, přidáním k tělu zařízení, které má zmírňovat důsledky 

postižení zraku (Parens 2013: 29–30).  

                                                           
14

 Stupeň zrakového postižení, dostupné z: http://www.centrumpronevidome.cz/doc/metodika-diagnostiky.pdf. 

Zorné pole plní důležitou funkci při orientaci v prostoru. Díváme-li se před sebe na konkrétní bod, vnímáme k 

tomu i široký prostor kolem, tedy periferii. Každé oko má své zorné pole, která se navzájem překrývají, a jejich 

sloučením vzniká binokulární zorné pole. Rozsah a kvalita zorného pole se odvíjí od funkčností sítnice, 

respektive od jejího postižení. Pokud člověk nevidí na jedno oko, může tuto funkci kompenzovat oko druhé. 

Kvalita zachovaného vidění je nicméně u každého člověka odlišná. 

Zraková ostrost se dělí na centrální a periferní. Znamená schopnost rozeznávat předměty a vidět ostře v různých 

vzdálenostech. Vyšetřování zrakové ostrosti probíhá na tzv. optotypech, což jsou tabule se znaky (písmena, 

číslice apod.) seřazenými od největšího k nejmenšímu. Nejostřejší vidění a rozlišovací schopnost, tedy centrální 

zraková ostrost, je nejvyšší v místě žluté skvrny sítnice. Periferní zraková ostrost souvisí s rozlišováním obrysů a 

s velikostí zorného pole – prostoru před okem, jejž vnímáme při pohledu přímo. (Beneš 2019; Květoňová 2000). 

http://www.centrumpronevidome.cz/doc/metodika-diagnostiky.pdf
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3.3 Normalita, abnormalita 

 Jak jsem naznačila výše, s tématem medikalizace souvisí také téma normality 

a abnormality. Otázka toho, co je považováno za normální a co za nenormální. Shildrick 

hovoří o tom, že „ideální norma v kontextu západního modernistického diskursu vyžaduje, 

aby naše těla byla celá a úplná, aby byla předvídatelná a pod naší kontrolou a především, aby 

byl ‛vtělený’ subjekt normální.“ (Shildrick 2011: 192 cit. dle Kolářová 2012: 16). Moderní 

diskurs se dle Porkertové snaží očistit smysly, očištěné smysly následně oddělit a vytvořit 

k nim opozice. V moderních společnostech je pak nevidomost „pojímána jak opak zraku, jako 

ne-zrak [Michalko 1999; Schillmeier 2010].“ (Porkertová 2017: 119). V tomto smyslu je 

pojímání zraku a ne-zraku spojeno s pojímáním dobrého a špatného, krásou a ošklivostí, 

schopnostmi a neschopnostmi, lidským a ne-lidským apod., které na sebe odkazují a zároveň 

se vzájemně posilují. Jedna z opozic vymezuje normu, druhá jinakost tvořící hranice normy, 

v jejichž důsledku dochází k marginalizaci a vylučování jinakosti. 

 Nastavením společenské normy na „zdravého člověka“ může docházet k disciplinaci 

a diskriminování lidí s postižením a disabilitami (Moser a Law 1998). Zároveň tyto normy 

často přestavují jakousi metu, jíž se mnoho „postižených lidí“ snaží docílit. Několik mých 

informátorů začalo používat ICTKP proto, aby nebyli vyloučeni ze zaměstnání nebo aby dali 

svému okolí najevo, že jsou práce schopni. Snaží se tak narušit představu o zrakovém 

postižení jako o skupině lidí, jejichž tělesnost, tělesné hendikepy, funkce a vzhled jsou 

považovány za nemocné, nezdatné, nenormální či patologické. Snaha být zařazen do 

„normální společnosti“ a být „normální“ může probíhat prostřednictvím přizpůsobení se světu 

vidících. Například Jirka Č. se naučil zapisovat třídnici do informačního systému základních 

uměleckých škol zvaného iZUŠ, místo aby dával svému nadřízenému třídnici napsanou na 

Pichtově stroji Braillským písmem. Nicméně neodmyslitelnou součástí této snahy je také apel 

na to, být pokládán za normální(ho). Apel na rozšíření vymezení normy, do kterého by 

zapadali i slabozrací a nevidomí. 

Na otázku, co myslí Martin tím, že chce být součástí normální společnosti, 

odpovídá: „Když říkám, že chci být taky součástí normální společnosti, mám 

tím na mysli to, že nechci, aby bylo to, že nevidím, to hlavní, co okolí vnímá 

a aby to brali jako můj nejvýraznější rys, který souvisí s různými dalšími 

činnostmi, jako třeba s tím, jak vařím, jak cestuju, jak jezdím na běžkách 

a tak. Zároveň jsou ale situace, kdy je fajn, když je okolí vnímavé a když 
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vidí, že já nevidím. Třeba když jedu v metru, tak radši stojím, většinou vedle 

tyče u dveří. Někdy ale přes hluk a všechno kolem nevím, že někomu stojím 

v cestě. Když mám ale hůlku tak, že je vidět a ostatní si toho všimnou, spíš 

řeknou ‛s dovolením’ nebo ‛promiňte, pustíte mě’, místo aby do mě hned 

strkali a nadávali mi, že zacláním. Což se bohužel děje častěji.“ (Terénní 

deník; 10. 6. 2019) 

 Martinovi jde tedy o to, aby okolí na jednu stranu vnímalo jeho potřeby a aby vypadal 

„dostatečně postiženě“ a předešel tak nedorozuměním a nepochopení, ale aby na druhou 

stranu vybočoval co nejméně. Nevybočovat z řady může znamenat snahu nezpůsobovat 

znepokojení. „Abnormální těla ztělesňují znepokojivé narušení sociálně-kulturního řádu. To 

je jeden z důvodů, proč ‛normativní většina – s úplným tělem – neumí tolerovat těla, která se 

nějakým způsobem nacházejí mimo řád a která vykazují kategorickou nejednoznačnost’.“ 

(Schildrick 2011: 192 cit. in Kolářová 2012: 21). Na Martinovi je vidět, že nevidí. Když 

s někým hovoří, nedívá se mu Martin do očí, ruce má spíše volně podél těla a jeho tělo se 

pohybuje jinak než tělo vidící. Jeho nevidomost tedy nejsou jen vnější znaky a to, že jeho oči 

jsou viditelně deformované. Martinova nevidomost naopak prostupuje celým jeho tělem 

a proměňuje ho, podobně jako zrak proměňuje vidící tělo. Martinova nevidomost se tedy 

vpisuje i do jeho pohybu a do toho, jaká spojení s tělem vytváří a jaká nevytváří. Martin 

například neví, jak ostatní těla hrají na klavír, co vypadá divně a co už ne. Aby chování 

nevidomých těl bylo pro okolí co nejméně znepokojující a rušivé, jsou často již od mladého 

věku vedeni k tomu, aby se normě přizpůsobili.  

Jedeme s Jirkou Č. vlakem a bavíme se o uzavírání se lidí s postižením do 

vlastního světa. „Někdy se ty lidi úplně uzavřou, rezignujou na všechno 

kolem sebe, sedí v křesle a nechají se obskakovat. Jindy se třeba nevidomí 

nepřevychovávají rodičema nebo různýma centrama a pak mají různý 

zlozvyky, jako třeba kývání. To je věc, na kterou se dost dbá už ve 

výchovných ústavech, kam dávají rodiče svoje zrakově postižený děti. Učí je 

tam, jak se mají chovat.“ (Terénní deník; 27. 5. 2019) 

 Vybrané příběhy mých informátorů měly v dosavadním textu mé práce ukázat, jak se 

ve „světě kompenzačních pomůcek“ využívají praktiky medikalizace, tedy definování 

a popsání problému v medicínských pojmech, přijetí medicínského rámce pro pochopení 

problému nebo využití medicínského slovníku k „léčbě“ zrakového postižení mých 



 

39 
 

informátorů. Průběh získávání kompenzačních pomůcek, o němž hovořili moji informátoři ve 

svých výpovědích, ukazuje, že specialisté v oblasti medicíny nepředstavují jedinou hybnou 

sílu procesu medikalizace. Tato role je naopak částečně přenesena i na nevidomé 

a slabozraké, kteří se účastní patologizace svého konkrétního poškození zraku a společně 

s lékaři, vývojáři technologií a distributory ICTKP pro zrakově postižené utvářejí obraz 

zrakového postižení, míru jeho abnormality, a vyjednávají možnost jeho nápravy. Při analýze 

vztahů různorodých prvků zapojených do procesu vytváření medikalizace se snažím 

přihlédnout také ke kritice Nikolase Rose (2007). Rose v textu Beyond medicalization uvádí, 

že medikalizace sice může být užitečný neutrální termín pro pojmenování problémů, jež se 

staly součástí medicíny, ale nepomáhá podle něho pochopit proč, jak nebo s jakými následky 

se tyto změny objevily, a proto by neměl být termín medikalizace sám o sobě považován za 

vysvětlení nebo popis tohoto jevu (Rose 2007: 701). V mém textu se proto zaměřuji na 

praktiky medikalizace v jejich technologické a materiální různorodosti, když sleduji 

technologie, materiály a lidi, kteří vstupují do procesu medikalizace a utvářejí specifický 

vztah odborníků medicíny, sociálních pracovníků, vývojářů informačních technologií 

a dalších aktérů s tělem zrakově postiženého, a zároveň to, jak se tito nevidomí a slabozrací 

účastníci mého výzkumu vztahují ke svému tělu.  

3.4 Život s kompenzační pomůckou 

 V návaznosti na teorii sítí aktérů, kterou zde používám jako výzkumnou perspektivu, 

je mým cílem sledovat jednání zrakově postižených s ICTK tak, jak je formováno 

vzájemnými vztahy lidí – nevidomých, slabozrakých, jejich rodin a blízkých, lékařů, 

pracovníků na úřadech apod. – technologií, materiálů, diskursů a politik, přičemž se zaměřuji 

na praktiky, kterých se společně účastní (Latour 2003, 2005; Moser, Law 1998; Law 1992). 

Jak různé entity (KP, technologie, designéři webů apod.) stabilizují každodenní život 

účastníků mého výzkumu skrze rutinizované jednání?  

 Během mého výzkumu jsem sledovala, jak vybrané pomůcky participují na 

každodenním životě mnou studovaných účastníků tohoto výzkumu. V předchozí kapitole jsem 

hovořila o prostupnosti kategorií zrakového postižení, což platí i pro kategorie KP pro 

zrakové postižení. Bubeníčková, et al. (2012), Matysková (2009) nebo Jesenský (2002) člení 

KP do následujících kategorií: 1. všední použití a uspokojování základních životních potřeb; 

2. pohyb v prostoru a orientace v prostoru; 3. získávání a zpracovávání informací. Toto 

rozčlenění vychází z převládajícího účelu použití pomůcek. Jak jsem již naznačila, KP iPhone 

lze zařadit do každé z těchto kategorií, a tudíž jejich hranice nejsou pevné a neměnné. KP lze 
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dělit také na pomůcky mechanické a elektronické, další princip dělení je funkční, ten 

rozděluje KP na jednoduché (jednoúčelové) a náročné (víceúčelové). Já v této práci zkoumám 

náročné elektronické kompenzační pomůcky pro zrakově postižené neboli NEKP, které jsou 

víceúčelové, založené na bázi výpočetní techniky. Lze je tedy také nazvat ICTKP. Server 

BraillNet uvádí, že „takovou pomůcku považujeme za náročnou nejen z hlediska její ceny, ale 

především z hlediska nároků na její obsluhu. Potřeba zvládnout obsluhu takové pomůcky je 

časově náročná, neboť vyžaduje zvládnutí teoretických základů z oblasti informatiky 

a výpočetní techniky. Bez pochopení těchto základů pomůcka víceúčelově použitelná obvykle 

slouží pouze k jednostrannému využívání a k degradaci pomůcky. Pochopení těchto základů 

zvládá každý průměrně inteligentní jedinec.“
15

 Tuto časovou i finanční náročnost zohledňuji 

ve své práci také. 

 Moji informátoři ve svých výpovědích pracují s těmito různými kategorizacemi KP 

nepřímo také, když hovoří o speciální vysílačce, která se používá při prostorové orientaci, 

o počítači sloužícím k práci s informacemi a ke kontaktu se světem, či o iPhonu, který má 

aplikace pomáhající jim při všedních činnostech jako je nakupování, oblékání, vaření či 

rozsvěcení a zhasínání světel. 

 Z výše zmiňovaných NEKP jsem pro mou studii vybrala speciálně upravený osobní 

počítač s připojeným Braillským řádkem a chytrý dotykový mobilní telefon, a to proto, že mě 

na začátku výzkumu zaujal intenzivní zájem některých mých informátorů o tato zařízení. Jak 

sami uváděli ve svých výpovědích, jsou dnes pro ně tyto KP nedílnou a téměř samozřejmou 

součástí každodenního života. Tato jejich souhra však není samozřejmá, naopak moji 

informátoři zvládají používat osobní počítač nebo dotykový mobilní telefon díky dalším 

zprostředkujícím technologiím, jak ukazuji dále v textu. V rámci výzkumu sleduji tato 

zařízení v rukách více informátorů, byť největší souhru s počítačem vidím u Jirky Č. a souhru 

se smartphonem u Jirky M. I proto je značná část vybraných úryvků z terénního deníku 

věnována právě jim.  

 V této práci zkoumám, jak uživatelé pracují s vybranými zařízeními, jak probíhal 

proces získávání zkoumaných zařízení a jaké různé entity zahrnoval, jak informátoři 

dosahovali svých cílů před používáním studovaných KP a jak jich dosahují dnes (např. psaní 

e-mailů před používáním PC s hlasovým výstupem a dnes, rozpoznávání lidí a věcí před 

používáním chytrého telefonu iPhone a dnes apod.). Zajímá mne, jak může být vytvářena 

                                                           
15

 Definice KP pro těžce zrakově postižené uživatele, dostupné z: http://is.braillnet.cz/pocitace.php#4 

http://is.braillnet.cz/pocitace.php#4
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dočasná stabilizace (Latour 2005) – prostřednictvím různých kontinuit a diskontinuit, o nichž 

hovoří Moser a Law (1998). 

 V textu Přechody snadné, přechody nesnadné aneb o heterogenní ekonomii 

subjektivity (1998) popisuje Moser s Lawem na případu tělesně postižené Liv, která je 

upoutána na kolečkové křeslo, jak se lidské i ne-lidské prvky inkorporují do života Liv a jak 

se podílejí na vytváření subjektivity. Autoři ukazují, že materiality a další lidé, na kterých je 

jednání Liv závislé, pomáhají Liv překonávat překážky, které by bez jejich pomoci 

nedokázala zdolat. Jedná se o vytváření vzájemných heterogenních spojení, díky nimž se 

Livino tělo mění v jakýsi biotechnologický komplex. Moser s Lawem v článku uvádí: 

„Seznam kontinuit, které jsou rovněž závislostmi, je nekonečný, stejně tak, jako pro každého 

z nás – i když je to jistě právě okolnost Liviny ne/schopnosti, která tohle přesvědčivě 

dokladuje a která činí její přechody (dobré, špatné, indiferentní) mnohem, mnohem 

viditelnější, než jak je tomu v případě osob s normativně standardizovanou tělesnou 

schránkou.“ (Moser, Law 1998: ods. 61). Zmiňovaný hybridní komplex vytváří také Maruška, 

Martin, Jirka M. nebo Jirka Č., jelikož své tělo propojují s dalšími materiálními entitami 

(sestavou počítače pro zrakově postižené, Braillským řádkem, mobilním telefonem a jeho 

různými aplikacemi) a využívají pro své potřeby uzpůsobenou a dostupnou infrastukturu 

v podobě geolokace, webového rozhraní apod.  

 Podobně jako v případě Liv, i okolnosti tělesného zrakového postižení mých 

informátorů zviditelňují fungování výpočetních technologií a lidských těl více právě v případě 

zrakově postižených než v případě vidících těl. Specifické úkony, materiály, lidští i ne-lidští 

aktéři, kteří jsou spojeni s fungováním ICTKP, znamenají také přechody a propojení (angl. 

passages) těchto entit. Ukázky mých terénních poznámek a toho, jak o mých informátorech 

hovořím, může leccos naznačovat o povaze těchto přechodů. Například to, že některé 

přechody jsou snadné, některé jsou obtížné. Například pro Jirku Č. je přechod mezi zapnutím 

počítače a spuštěním internetového prohlížeče přímočarý, stejně jako přechod mezi otevřením 

textového dokumentu a jeho zvětšením přes program RASTR. Na druhou stranu pokud PDF 

dokumentu chybí textová vrstva, odečítač obrazovky a potažmo ani Jirka není schopen 

dokument přečíst a přechod mezi otevřeným dokumentem a jeho přečtením se může ukázat 

jako nepřekonatelný.   

 Některé přechody, které Moser a Law označují jako „nevyhnutelné přechody“, 

pomáhají konstituovat to, co bude chápáno jako důležité přechody. „Jako přechody, které jsou 

více či méně samozřejmé pro všechny ty, kdo jsou normativně kompetentní. Nebo, řečeno 

jinak, pro všechny ty, kterým se poštěstilo, že mají podobu relativně standardizovaných 
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technicko-tělesných schránek.“ (Moser, Law 1998, ods. 27). Například rozsvícení a zhasínání 

světel z hlediska někoho, kdo rozeznává světlo a tmu. Čtení tištěných knih z hlediska někoho, 

kdo může skutečně používat své oči. Nebo samostatný pohyb bez nutnosti používat bílou hůl 

nebo jinou pomůcku. 

 V případě práce například s textovým dokumentem ve formátu PDF jde u nevidomých 

i vidících v mnoha případech o přečtení textu, zvýraznění vybraných částí a přidání 

poznámek. V čem jsou tedy postupy používání osobního počítače a různých aplikací 

a programů, a potažmo i jakýchkoli jiných přístrojů a technologií jako je například chytrý 

telefon, odlišné od postupů, které nejsou využívány nevidomými a slabozrakými? Odpověd 

je, že se liší v tom, kdo je vykonává a jakou naději s sebou tato zařízení přinášejí. Chytrý 

(dotykový) telefon může mimo jiné sloužit jako oči nevidomého těla, kterému různým 

způsobem popisuje vizuální vjem. Spolu s otázkou spolupráce nevidomého těla a mobilního 

telefonu je důležitá také otázka důvěry k mobilnímu telefonu a tomu, co říká čtecí zařízení, 

které zprostředkovává různé informace, vizuální okolí a další. Jak je tato důvěra budována 

a nabourávána vysvětluji v jedné z následujících na konkrétní konfiguraci zrakově 

postiženého uživatele a ICTKP iPhone. 

3.5 Význam spolků a sdružení pro zrakově postižené 

 Když Jirka Č. v rámci našeho rozhovoru hovořil o převychovávání nevidomých 

a slabozrakých těl a jejich zlozvyků, odkazoval na centra, spolky a svazy těžce zrakově 

postižených, které pomáhají a sdružují nevidomé a slabozraké občany. Mají významnou 

společenskou úlohu, neboť se snaží zmírňovat informační deficit zrakově postižených, podílí 

se na budování společenských vztahů svých klientů a pomáhají jim také v oblasti vzdělávání 

a začlenění do vidící většinové společnosti. V této podkapitole představuji spolky, sdružení, 

organizace a projekty pomáhající různým způsobem zrakově postiženým klientům. Tyto 

spolky poskytují zrakově postiženým klientům jazykové nebo počítačové kurzy, sociálně 

a pracovně právní poradenství, technické poradenství při výběru pomůcek, nácvik obsluhy 

(ICT)KP, služby osobní asistence, studijní materiály, zápůjčky pomůcek apod. Jedna 

z organizací toto poslání shrnuje tak, že jejich cílem je učit žít bez zraku.
16

 

 Josef Smýkal se ve své publikaci Pohled do dějin slepeckých spolků věnuje slepeckým 

spolkům v Čechách i ve světě, a to od starověku až do dnes, přičemž největší pozornost 

věnuje spolkům, které vznikly po první a druhé světové válce. Smýkal uvádí, že „ke vzniku 

společné organizace všech zdravotně postižených osob došlo iniciativou shora. Nová politická 
                                                           
16

 SONS, dostupné z: https://www.sons.cz/ 

https://www.sons.cz/
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orientace Československa byla po únorových událostech v r. 1948 postupně stále víc 

směrována na socialistickou orientaci.“ (Smýkal 2000: kap. 9.4). Politická situace v této době 

vedla dle Smýkala ke sjednocování všech spolků různě tělesně postižených. V období 

uvolnění politických tlaků byl vytvořen přípravný výbor pro obnovení samostatného svazu 

nevidomých a slabozrakých. V roce 1969 tak vznik Český svaz nevidomých (ČSN), koncem 

roku 1989 Česká unie nevidomých a slabozrakých (ČUNS) a roku 1990 Společnost 

nevidomých a slabozrakých ČR (SNS). ČUNS přišla po prvním roce vzniku s několika 

novými projekty: Tyflopedická poradna (později přejmenovaná na Ranou péči), Tyfloservis, 

Slepecké muzeum, Výcvik vodících psů, Digitalizační středisko a další. Všechny tyto 

projekty fungují i dnes a od doby svého vzniku k nim přibylo několik dalších s podobným 

zaměřením.  

 V důsledku vývoje slepeckých spolků, jejich přesvědčení a reprezentování a zároveň 

v důsledku rychlého vývoje různých technologií a umělé inteligence se i postoj lidí 

k podobným organizacím stává otevřenějším a tolerantnějším. Zároveň na základě těchto 

projektů vzniká veliké množství publikací, manuálů, studijních materiálů a příspěvků na 

internetu, které seznamují čtenáře s potřebami zrakově postižených (Kimplová, Kolaříková 

2014; Kovaříková 2004; Michálek 2018; Okamžik.cz), se způsoby pro jednoduchou 

a příjemnou komunikaci s nevidomými (Michálek 2003; Michálek a kol. 2010; web Nevidomí 

mezi námi) nebo s tím, jak vůbec vypadají některé denní činnosti zrakově postižených, 

rodinný život (Mojžíšek a kol. 2003; Miková a kol. 2011) nebo jejich možnosti zaměstnání 

(Procházková 2014; Gouvier a kol. 2003). SONS, neboli Sjednocená organizace nevidomých 

a slabozrakých ČR, v této souvislosti „vychází z přesvědčení, že žádný sociální systém není 

a nikdy nebude tak bohatý, aby dávky jím poskytované zajistily jejich příjemci život na stejné 

úrovni jako lidem, kteří pracují. Šanci najít zaměstnání však má pouze člověk samostatný 

a v maximální míře nezávislý na pomoci jiných osob.“ (SONS 1998: kap. 1.1). Výše zmíněné 

i další podobné organizace mají zejména napomáhat k samostatnosti a k zapojení nevidomých 

a slabozrakých do většinové společnosti. 

 Původní poslání a snahu těchto projektů hodnotí všichni moji informátoři jako 

prospěšné. Jejich současnou činnost vnímají spíše jako zastaralou, vyžadující oživení 

a pružnost. Dle Jirky Č. jsou nicméně i tak tyto projekty prospěšné, zejména v oblasti 

zaměstnávání zrakově znevýhodněných, jak nazýval Jirka sebe i další slabozraké a nevidomé.

 Zmiňovaný projekt Tyfloservis je realizován od roku 1991. V roce 2000 založila 

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS) obecně prospěšnou 

společnost Tyfloservis, o. p. s., která od roku 2002 zcela převzala projekt Tyfloservis. 

http://www.nevidomimezinami.cz/
http://www.nevidomimezinami.cz/


 

44 
 

Posláním Tyfloservisu je dle webových stránek následující: „Obecně prospěšná společnost 

Tyfloservis nabízí podporu, informace a nácvik dovedností lidem, kteří přes vážné zrakové 

potíže hledají cestu k co možná nejsamostatnějšímu životu. Působí též na společnost, aby 

dokázala k jejich samostatnosti přispívat a pomohla tam, kde je to třeba.“ (Tyfoservis, 

[online] 2020).
17

 

 Všichni moji informátoři Tyfloservis znají a vědí, jaké služby toto zařízení nabízí. 

Kromě Marušky se všichni ostatní informátoři shodovali ve svých výpovědích, kde uváděli, 

že s Tyfloservisem nijak nespolupracují, přičemž důvody jsou různé – bydliště mimo velké 

město, pomoc a podporu dnes zajišťuje rodina, dosud nebylo nutné služby využívat.  

 Další organizací, která se snaží pomáhat zrakově postiženým a která patří 

k nejvýznamnějším zařízením tohoto typu, je již zmiňovaná Sjednocená organizace 

nevidomých a slabozrakých ČR. SONS vznikl roku 1996 jako výsledek sporů mezi ČUNS 

a SNS, které vyústily v domluvu o zrušení obou organizací a založení organizace nové. V 

roce 1998 vydal SONS Koncepci činnosti SONS, kde uvádí: „Cílem Sjednocené organizace 

nevidomých a slabozrakých České republiky je vytvářet pro občany s těžkým zrakovým 

postižením prostor, kde mohou uplatnit své schopnosti a dovednosti ku prospěchu svému, 

skupiny stejně postižených osob a tím i celé společnosti. (...) Činnost SONS vychází 

z principů občanské solidarity a z přesvědčení, že budou-li mít [zrakově postižení občané] 

možnost uplatnění ve společnosti lidé schopní, budeme mít všichni možnost podstatně 

účinněji pomáhat těm, jimž zdravotní stav a míra schopností jim daná plné uplatnění 

a nezávislý život ve společnosti neumožňuje.“ (SONS 1998).  

 S organizací SONS různým způsobem spolupracují všichni moji informátoři. 

Nejčastěji navštěvují Knihovnu Digitálních Dokumentů SONS (KDD), která byla založena 

roku 1993 a ze které se o deset let později stala moderní knihovna odpovídající všem 

knihovnickým standardům.
18

 Kromě služeb KDD hovořili informátoři i o dalších službách, 

které v rámci SONSu využívají. Péťa prý využívá také právní poradnu, Jikra M. veškeré 

služby s knihami a časopisy ve zvukové podobě, prodejnu tyflopomůcek v Praze i webové 

stránky SONSu a Jirka Č. Klub zrakově postižených učitelů hudby, což je podle jeho slov 

„prostor, kde se mimo jiné dozvíš, jak se s našincem zachází v jaké ZUŠ, můžeš se zapojit do 

                                                           
17

 Tyfloservis, dostupné z: https://www.tyfloservis.cz/zakladni-udaje.php 
18

 Knihovna Digitálních Dokumentů sídlí v centru Prahy a je učena výhradně zrakově postiženým, „kteří umí 

sami pracovat s PC a používat internet. (...) Registrovaným uživatelem se může stát každý člověk starší 15 let, 

který je držitelem průkazu ZTP/P i ZTP vydaného z důvodů těžkého zrakového postižení.“ Tento knihovní řád se 

odkazuje na autorskou ochranu, s níž knihovna texty od nakladatelů dostává. Dostupné z: https://www.kdd.cz/ 

https://www.tyfloservis.cz/zakladni-udaje.php
https://www.kdd.cz/
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určité osvěty a pomoci mezi sebou (opis not, pořádání koncertů nebo jen prostě 

komunikace).“ (Terénní deník; 22. 3. 2019). 

 Pokud se zrakově postižená osoba rozhodne, že potřebuje nebo chce nějakou 

kompenzační pomůcku, mohou jí s výběrem vhodné pomůcky pomoci právě zmiňované 

organizace, které se touto problematikou zabývají. Jejich cílem, jak jsem již nastínila výše, je 

integrace a pomoc v oblasti materiálního a studijního zázemí. Dalšími organizacemi, na které 

se lze obrátit, jsou kromě SONSu a Tyfloservisu například Okamžik, z. ú., krajská 

TyfloCentra, Centrum zrakových vad, s. r. o., nadační fond Mathilda, ale i organizace 

fungující při vysokých školách. Například na Českém vysokém učení technickém je to 

Centrum Tereza, na Masarykově univerzitě Centrum Teiresiás a na Karlově univerzitě 

Carolina – středisko digitalizace studijních zdrojů.   

 Co se týče zajištění fungování ICTKP v rukou zrakově postižených uživatelů, jsou 

hlavní východiska zmiňovaných projektů taková, že se skrze výběr pomůcek a nácvik jejich 

obsluhy, společně s vyjednáváním s nevidomými a slabozrakými uživateli těchto ICTKP, 

snaží o sociální a materiální ukotvení zařízení v rukou jejich uživatelů. Výraznou součástí 

tohoto procesu je stabilizace jednotlivých KP jakožto technologií fungujících pro zrakově 

postižné, ke které dochází prostřednictvím jejich navázání na konkrétní nástroje a know-how 

poskytované organizací. Dosažení materiální stabilizace ICTKP však předpokládá důslednou 

práci s jejich topologií, ve které nacházejí uplatnění také další materiální prvky. 

 Pokud by se totiž projekty opíraly jen o poskytování znalostí a nástrojů, jak pracovat 

s ICTKP, patrně by nebyly v čase příliš stabilní. Ve snaze vytvořit v čase stabilnější projekt 

jsou tak členové, instruktoři a lektoři těchto spolků nuceni mobilizovat více materiálních 

prvků. Při mém zkoumání poradenství a výuky elektronických pomůcek pro zrakově 

postižené napříč různými spolky jsem zaznamenala čtyři skupiny stabilizujících předmětů 

zapojených do projektů: uživatelské příručky (pro používání běžného i asistivního SW, pro 

práci s JAWSem
19

 či klávesovými zkratkami, pro doporučené nastavení operačních systémů 

apod.), příručky pro oboustrannou pomoc nevidomým a slabozrakým, různé certifikáty 

a osvědčení vystavené lektorům-technickým poradcům-tyflopedům a soupis kompenzačních 

pomůcek a přístrojů pro zrakově postižené. 

Individuální přístup 

 Společným znakem uvedených center, organizací a spolků je vedení různých 

jazykových ale i počítačových kurzů, poradenství, vzdělávání, poskytování studijních 

                                                           
19

 JAWS, neboli Job Access With Speech, je odečítací program pro operační systém Windows 
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materiálů, zápůjček KP. Veškeré tyto oblasti jsou, alespoň podle toho, co o sobě píší tyto 

organizace, zohledněné na specifika konkrétního nevidomého nebo slabozrakého klienta, a to 

pod kvalifikovaným vedením.  

 O tomto individuálním přístupu hovořili také moji informátoři, když mi sdělovali své 

zážitky s některými z těchto center a spolků. Když se Martin rozhodl, že si pořídí nový 

notebook, šel do jedné z PC poraden pro zrakově postižené již s vlastní představou o svých 

potřebách o notebooku, který by chtěl vlastnit, a o stavu svého zrakového postižení. Proto 

nepřijímal návrhy pracovníků této poradny bez výhrad. Mezi Martinem a pracovnicí, s níž 

komunikoval, tak docházelo k vyjednávání potřeb vzniklých na základě důsledků postižení 

zraku a zároveň k vyjednávání možného řešení. Pracovnice do takového vztahu přichází 

s výhodou odborné technicky vyškolené autority, kterou podtrhává postavením příslušné 

organizace na trhu podobných specializovaných zařízení, dále pak technikami posouzení 

vhodnosti KP pro konkrétního zrakově postiženého klienta a odborným technickým 

slovníkem, který při vyjednávání s klientem používá. I přesto však může mít klient v tomto 

vztahu převahu, nejen proto, že je vlastníkem svého těla a sám sobě posuzovatelem 

samostatnosti, jak dokládá Martin v níže uvedeném úryvku z terénního deníku, ale také proto, 

že koupě ICTKP je volitelná a klient může oslovit několik organizací a spolků s různými 

názory a technickými posudky. Když se tedy Martinova představa o notebooku neshodovala 

s tou, kterou mu prezentovala pracovnice v poradně, nemusel Martin s jejím řešením souhlasit 

a vyhledal jinou poradnu. Jako zájemce o ICTKP, v tomto případě o notebook, tedy může 

oslovit několik PC poraden s různými názory a vyhodnocením nejvhodnější pomůcky a jejího 

vybavení. 

Ptala jsem se Martina, jak si vybíral svůj počítač a jak byl spokojen nebo 

nespokojen s poradnami, které se také výběru účastnily také. „Když jsem si 

byl vybírat noťas, tak mi tam ta pracovnice nutila hardware, o kterým jsem 

věděl, že ho nechci, protože pro mě jednoduše není a ani ho nepotřebuju. 

Říkala mi, že když jsem teda nevidomej, tak určitě potřebuju k notebooku 

taky tiskárnu slepeckýho písma. Nejen, že stojí majlant a nemám na to doma 

místo, ale musel bych ty texty náročně upravovat před tiskem, potřeboval 

bych braillskej papír atd. Hlavně to ale vůbec nepotřebuju! Vystačím si 

s mobilem, kde nepotřebuju Brailla a jsem s ním samostatnější, než kdybych 

musel pracovat s tou tiskárnou. Víckrát jsem už do týhle poradny nešel.“ 

(Terénní deník; 6. 4. 2019)  
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Fundraising 

 Nabízená podpora ze strany projektů směrem ke zrakově postiženým klientům se opírá 

mimo jiné také o přísun peněz. Portál Helpnet uvádí, že „důležitým předpokladem pro 

úspěšnou činnost organizací zdravotně postižených je také jejich schopnost opatřit si finanční 

prostředky.“
20

 Pro účely mé práce pokládám za důležité diskutovat zde způsob, jakým peníze 

fungují v rámci „hnutí zrakově znevýhodněných“, zejména pak v souvislosti s nabízenými 

pomůckami. Mnohdy jsou to totiž opět KP, které různými způsoby zajišťují financování 

konkrétního projektu. Konkrétně projekt Tyfloservis byl v roce 2018 financován 

prostřednictvím šedesáti jedněch dotací a grantů. Dalším zdrojem financování jsou také 

veřejné rozpočty, nadace nebo nadační fondy, veřejná sbírka Bílá pastelka a dary firem 

a jednotlivců (Tyfloservis 2018).
21

 Tyfloservis tak uplatňuje vícezdrojový systém financování, 

takže se na chodu projektu z hlediska financí podílí několik složek, ať už státních či 

soukromých. Zejména díky tomuto systému se projektu „podařilo zajistit a udržet bezplatné 

terénní a ambulantní služby pro lidi nevidomé a slabozraké na území celé České republiky“ 

(Ibid.)  

 Nutno ovšem podotknout, že ani takový počet dotací a grantů neznamená finančně 

bezproblémový chod všech poboček projektů jako je Tyfloservis nebo SONS. Navíc podpora 

státu směrem k neziskovým organizacím čelí i sporům mezi politiky, kteří svými 

rozhodnutími a výpověďmi mohou přispívat k negativnímu vnímání neziskových organizací, 

například když prezident ČR Miloš Zeman označil v červnu 2016 neziskové organizace za 

„pijavice na státním rozpočtu“.
22

 Taková prohlášení totiž mohou vyvolávat nespravedlivou 

nedůvěru veřejnosti k neziskovému sektoru, což může mít vliv na dary firem a jednotlivců.
23

 

K tomuto negativnímu vnímání přispívá dle politologa Kamila Švece z Univerzity Karlovy 

„i sám šéf kabinetu Andrej Babiš (ANO). Když mluví během tiskové konference o tom, 

kolik se kde utratilo za workshopy [cílené na pomoc znevýhodněných], tak minimálně 

vytváří dojem, že neziskové organizace jsou průtokáč, který odčerpává velké peníze ze 

                                                           
20

 Helpnet, informace o fundraisingu, dostupné z: https://www.helpnet.cz/fundraising 
21

 Výroční zpráva 2018 Tyfloservisu, o. p. s., dostupné z: http://www.tyfloservis.cz/vyrocni-zpravy.php 
22

 Rozhovor Miloše Zemana pro Blesk, dostupné z: http://www.zemanmilos.cz/cz/clanky/rozhovor-prezidenta-

republiky-pro-blesk-429797.htm 
23

 Reakce neziskových organizací na výrok Miloše Zemana, dostupné z: https://otevrenenoviny.cz/zeman-

pijavice-0-100/ 

https://www.helpnet.cz/fundraising
http://www.tyfloservis.cz/vyrocni-zpravy.php
http://www.zemanmilos.cz/cz/clanky/rozhovor-prezidenta-republiky-pro-blesk-429797.htm
http://www.zemanmilos.cz/cz/clanky/rozhovor-prezidenta-republiky-pro-blesk-429797.htm
https://otevrenenoviny.cz/zeman-pijavice-0-100/
https://otevrenenoviny.cz/zeman-pijavice-0-100/
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státního rozpočtu, aniž by třeba zmínil, že musí v naprosté většině ty peníze vysoutěžit na 

základě grantů.“
24

 

 Nadační fond Světluška ve výroční zprávě 2018 uvádí, že v roce 2018 bylo 

v grantovém programu Technologie se Světluškou, zpřístupňujícím „moderní technologie 

lidem s těžkým zrakovým postižením nebo zrakovým kombinovaným postižním skrze vlastní 

vývoj“, podpořeno pět žádostí a schválená podpora ve výši téměř tři sta tisíc korun, což jsou 

dvě procenta z celkové částky, kterou byly další projekty neziskových organizací finančně 

podpořeny (Světluška 2018)
25

 (Obr. č. 1). 

 

Obrázek 1 - Rozdělení finančních prostředků konkrétním programům (nadace Světluška) 

 Získat finanční prostředky pro projekty zpřístupňující lidem se zrakovým postižením 

(speciální) práci s informačními a komunikačními technologiemi a dalšími ICTKP se tedy 

jeví jako obtížné a vyniká zde disproporce mezi dostupností programů pro zrakově postižené 

a omezeností financí. Sdružení tuto situaci řeší zaváděním celé řady svébytných podpůrných 

projektů, spíše než spoléháním se na darování vysokého peněžního obnosu od státu, který je 

dle mých informátorů rok od roku nižší. Těmito podpůrnými projekty jakožto zdroji financí 

jsou různé benefiční koncerty a sbírkové dny, Noční běh pro Světlušku nebo festival Dny 

umění nevidomých (DUN).  

                                                           
24

 Dotace od státu poskytované neziskovým organizacím v roce 2016, dostupné z: 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/neziskove-organizace-sektor-financovani-skrty-vlada-andrej-babis-

vydaje_1808280600_pek 
25

 Výroční zpráva 2018 nadace Světluška, dostupné z: 

https://informace.rozhlas.cz/sites/default/files/documents/619bb5a9871fe95d63fb6586eb74a9e9.pdf 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/neziskove-organizace-sektor-financovani-skrty-vlada-andrej-babis-vydaje_1808280600_pek
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/neziskove-organizace-sektor-financovani-skrty-vlada-andrej-babis-vydaje_1808280600_pek
https://informace.rozhlas.cz/sites/default/files/documents/619bb5a9871fe95d63fb6586eb74a9e9.pdf
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 Sdružení řeší zajištění potřebných financí také přímým využitím technologií 

a pomůcek pro zrakově postižené, jak to činí například střediska některých Tyfloservisu 

v rámci nabízených stáží. Za poplatek dostanou stážisté možnost pracovat s různými KP po 

zrakově postižené a poplatky pak mohou pro středisko představovat zdroj financování 

nákladů. Mezi způsoby fundraisingu skrze ICTKP patří také přímá podpora, kterou projektům 

poskytuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV), Ministerstvo zdravotnictví ČR 

(MZČR) a partnerské společnosti. Zde sice pomůcky nefigurují materiálně, nýbrž 

konceptuálně jako rozvojový záměr, ale přesto mají schopnost zajišťovat pro projekt potřebné 

finance. Jednou z hlavních snah MPSV je začleňování znevýhodněných osob na trhu práce 

a příspěvky na (ICT)KP pro zrakově postižené se v tomto ohledu jeví jako efektivní nástroj. 

Kromě přímého financování získávají projekty také bezplatné služby ze strany několika 

společností (například Česká tisková kancelář (ČTK), INFOS Art, s.r.o. nebo Spinoco Czech 

Republic, a.s.). Jejich podpora se zde opírá převážně o narativ IT technologií jako specifické 

formy pomoci v komunikaci, vzdělávání či samoobsluze zrakově postižených. 

 (ICT)KP tedy v rámci některých fundraisingových aktivit nejsou jen pasivními činiteli 

v procesu jejich zpřístupňování nevidomým a slabozrakým uživatelům, ale účastní se aktivit 

k zajišťování potřebných financí. Ještě předtím, než zrakově postižení zájemci začnou 

spolupracovat s ICT pomůckami a koupí si je, nefungují tato zařízení jako pouhé pasivní 

objekty, což v rámci perspektivy ANT ani není možné, ale jako svébytní aktéři, o jejichž 

sociálně-materiální topologii se může opírat celý proces sběru a získávání peněz na konkrétní 

projekty. V případě financí pak působí ICTKP jako jejich přímý zdroj (pokud jsou nějakou 

formou přímo využité), či jako opěrný bod narativu konkrétního projektu či několika projektů 

zároveň (speciální SW začleňující nevidomé do vidící společnosti). V rámci fundraisingu se 

přitom jako důležitá ukazuje materiální přítomnost pomůcek, která podle Latoura mnohdy 

posiluje krátkodobé a nestálé sociální vazby (Latour 2005: 66, 74–78).  

 V této kapitole bylo mým cílem vysvětlit, že práce zrakově postižených s (ICT)KP 

nepředstavují pouze centra pro zrakově postižené a technologie, které využívají, ale že jde 

o složitou síť tvořenou lidmi, materiály a technologiemi, mezi nimiž jsou různé vazby. Jak 

naznačují úryvky z mého terénního deníku, na cestě za pořízením ICTKP se před námi 

objevuje hustá změť lidí, předmětů a technologií, kterou zde pojmenovávám „technologizace 

nevidomosti“.  

 Pro zkoumání této sítě a jejích vazeb využívám teorii sítí aktérů (ANT), kterou Law 

charakterizuje jako „popsání zjednávání materiálně a diskursivně heterogenních vztahů, které 



 

50 
 

vytvářejí a přeskupují různé druhy aktérů“ (Law 2007: 2), přičemž na lidské i ne-lidské aktéry 

je pohlíženo souměřitelně. ANT tedy na aktéry nahlíží jako na efekty sítí, jež jsou vzniklé 

různým uspořádáním sítě, ale zároveň poukazuje na neustálé uspořádávání aktérských sítí a na 

to, že tyto způsoby uspořádávání nejsou stále pevné a že jsou naopak neustále vratké, jelikož 

obsahují napětí působící mezi centralizovaným aktérem a decentralizovanou sítí (Law 2002). 

 Na aktérské síti spojení ICTKP a zrakově postižených uživatelů se snažím ukázat, jak 

spolu aktéři vzájemně interagují a jak vztahy mezi nimi utvářejí specifické aspekty 

zkoumaného jevu. Proces sběru peněz různých projektů a organizací je přitom dobrým 

příkladem heterogenní povahy nejen těchto projektů, ale také procesu „technologizace 

nevidomosti“. I když mu ICTKP v některých ohledech dominují, neobejdou se bez spolupráce 

zbytku sítě, který ho tvoří. Během zkoumání se tudíž zaměřuji na proces, během něhož se 

různorodé prvky stávají aktéry. Těmito prvky jsou příspěvky na KP, úřad práce, centra pro 

zrakově postižené, lékaři a také pomůcky a zařízení částečně kompenzující zrakové postižení, 

kterým se budu věnovat v následujících odstavcích. 
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4 V hlavní roli – (ICT)KP 

 Tak, jak se v průběhu doby proměňoval vztah společnosti ke zrakově postiženým 

občanům, tak se postupem doby začaly vyvíjet také pomůcky a doplňky, které nevidomým 

a slabozrakým usnadňovaly každodenní činnosti. Dle Finkové (2007) se spolu s prosazováním 

talentovaných a nadaných nevidomých ve (většinové vidící) společnosti začíná prosazovat 

také potřeba této společnosti zprostředkovávat informace nevidomým. Jiné zdroje spojují 

rozvoj kompenzačních pomůcek s rozvojem informačních a komunikačních technologií (např. 

Bubeníčková a kol. 2012; 9; Susčík 2009; 6; Beneš 2019: 70–74). V následujícím textu se 

zabývám stručnou historií Braillova písma, které je základem pro psaní na Pichtově psacím 

stroji a které Péťa nebo Maruška používají při psaní na svém mobilním telefonu a Jirka Č. při 

psaní na Braillském řádku. 

 Stručnou historii vzniku a vývoje (ICT)KP zde popisuji tak, jak je prezentována 

v odborné literatuře, v učebnicích, na webech zaměřených na zrakové postižení a na pomoc 

nevidomým a slabozrakým, ale také distributory těchto zařízení (Smýkal 1994; Smýkal 2006; 

Bubeníčková 2012; Konečný 2014; BraillNet.cz; Adaptech, s.r.o.; SYMBIO Access Devices 

s.r.o. a další). Nastiňuji zde vývoj využití Braillova písma z poměrně jednoduchého principu 

Pichtova stroje ke složitému a uživatelsky náročnějšímu systému elektronických zápisníků, 

osobních počítačů a mobilních telefonů. To je zajímavé i proto, že uváděné zdroje popisují 

historii (ICT)KP velmi tendenčně. Distributoři zkoumaných zařízení, kterými jsou v České 

republice například firmy GALOP, s. r. o., SYMBIO Access devices s. r. o., Adaptech s. r. o. 

nebo ACE Design spol. s r. o., používají prezentaci vzniku a vývoje náročných víceúčelových 

KP ke zdůraznění jejich služebnosti a podtrhují představu těchto pomůcek jako neustále 

zdokonalovaných nástrojů, které je postupně vylepšované k co nejlepší funkčnosti 

a služebnosti jejich uživatelům. 

4.1 Technika nevidomého písma 

 V souvislosti se snahou zprostředkovat různé informace i nevidomým a slabozrakým 

navrhl v roce 1650 Španěl Francesco Lucas písmenka vyřezávaná do dřeva. Praktikou 

realizací písma se zabýval v letech 1575–1580 také Ital Rampazeto, nicméně za průkopníka 

bodového písma je považován Francesco Lana Terzi. Dle Smýkala „Francesco Lana zvažoval 

jako vůbec první i to, že jeho písmo mají nevidomí nejen číst, ale že by jím měli také psát.“ 
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(Smýkal 2006).
26

 Přístup k informacím prostřednictvím hmatu tak představuje cestu, jak 

neverbálně komunikovat se slabozrakými a nevidomými. V druhé polovině osmnáctého 

století vznikaly také hmatové mapy z provázků, bavlnek a drátků, první známá čítanka pro 

nevidomé a další prostředky, které více a více otevíraly otázku, jak komunikovat 

s nevidomými skrze psané písmo.  

 Autorem hladké a propichované reliéfní latinky, je J. W. Klein, který je všeobecně 

pokládán za jednoho z největších tyflopedů devatenáctého století a měl také veliký vliv na 

rozvoj výchovy nevidomých v českém prostředí. Je také zakladatelem výchovně vzdělávacího 

Ústavu pro nevidomé ve Vídni. Klein vytvořil své vlastní a dlouho populární písmo. Zprvu se 

jednalo o hladkou reliéfní latinku z písmen s jednoduchým tvarem. Tento způsob se však 

neosvědčil, a proto začal Klein pracovat s propichovanou latinkou. Písmena se snažil co 

nejvíce zjednodušovat, aby byla hmatem lépe čitelná. Vytvořil speciální přístroj nazývaný 

Kleinův psací stroj (1811) (Obr. č. 2).  

 

Obrázek 2 - J. W. Klein – historicky nejstarší psací stroj pro propichovanou (jehličkovou) latinku 

 Na Terziho myšlenku bodového reliéfního písma navázal Charles Barbier. Jeho 

systém písma spočíval z dvanácti bodů, tj. dvou vertikálních sloupců po šesti bodech. Toto 

písmo mělo primárně sloužit jako tajné písmo pro vojenské účely a Barbier ho koncipoval 

jako fonetické. Nevýhodou však bylo, že sloupce ze šesti bodů byly pro čtení moc dlouhé. 

Kvůli praktickému využívání bylo tedy třeba, aby měla jednotlivá písmena vhodnější tvar 

a lépe se tak hodila pro čtení.  

 Roku 1825 vyhrál nevidomý Louis Braille v Národním ústavu pro mladé slepce 

v Paříži žákovskou soutěž zaměřenou na vytvoření písma z bodů a dnes je považován za 

autora současné podoby bodového písma (Obr. č. 3). Trvalo však dvacet pět let, než bylo 

                                                           
26

 Smýkal: Tyflopedický lexikon jmenný, dostupné z: http://www.apogeum.info/tlex/heslo.php?id=564 

http://www.apogeum.info/tlex/heslo.php?id=564
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Braillovo bodové písmo roku 1850 uznáno a přijato jako nejvhodnější písmo pro nevidomé. 

„Braillova písmena jsou vytvořena ze dvou vertikálních sloupců o třech bodech. Rozměry 

písmen zhruba odpovídají rozměrům ukazováků, kterými se čte. Soustava je skutečnou 

abecedou rozměrem i obsahem. Je plně ortografická. Je proto rovnocenná kterémukoliv 

kulturnímu písmu. Na rozdíl od písma Barbierova je plně hodnotná. Má zvláštní znaky pro 

interpunkce i pro velká písmena, je ho možné použít i v jazycích, které mají písmena 

s diakritickými znaky. Je použitelná k zápisu každého jazyka, jak se později ukázalo 

i piktografického. Braille navíc také vytvořil základní kódy pro matematiku a své bodové 

hudební notaci (1834) dal logický základ. Navíc vypracoval určitý počet speciálních zkratek, 

kterými bylo možné ušetřit papír, což bylo v konkrétní situaci zvlášť vítané.“ (Smýkal, 

[online] 2006).
27

 Braillovo písmo ještě více otevřelo cestu ke vzdělávání nevidomých dětí 

i dospělých osob.  

  

 

Obrázek 3 - Braillovo písmo 

 V roce 1839 vynalezl Braillův přítel a spolužák François Foucault psací stroj, jenž 

umožňoval nevidomým žákům psát. Nazval ho raphigraph (Obr. č. 4). O šedesát let později 

představil Oskar Picht, ředitel několika ústavů pro nevidomé v Německu, Pichtův stroj (Obr. 

                                                           
27

 Tyflopedický lexikon jmenný, dostupné z: http://www.apogeum.info/tlex/heslo.php?id=137 

http://www.apogeum.info/tlex/heslo.php?id=137
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č. 5). Vytvořil ho na základě své nespokojenosti s technikami opisování textů pro nevidomé 

a slabozraké tradičním způsobem (Pražská tabulka a jiné pomůcky), které byly příliš náročné. 

Pichtův stroj pro Braillovo písmo bylo dosud neobvyklým řešením proto, že na stroji je 

možné psát oběma rukama. „Teprve v pozdější době se objevily typy pro psaní pravou rukou 

(v případech zkřížené laterality i pro levou ruku).“ (Smýkal 2006). Picht je považován za 

jednoho z nejvýznamnějších tyflotechniků.  

 Donedávna byl jeho psací stroj nepostradatelnou učební pomůckou pro studenty 

i ostatní nevidomé a slabozraké. Jirka Č. s ním pracuje téměř denně, nejčastěji v rámci své 

profese učitele na ZUŠ. Jirka M. umí psát na Pichtově stroji také, ale pomaleji než Jirka Č. 

a při psaní některých zkratek nebo not si není jistý. Sám totiž Pichtův stroj nemá, takže jeho 

znalosti a schopnosti, které se naučil ve škole, postupně slábnou. Když dnes píše nějaký text, 

tak převážně na počítačové klávesnici nebo na dotykovém telefonu, kde často využívá 

virtuální asistenci Siri umožňující diktování textu. Další informátoři, například Péťa nebo 

Maruška raději využívají podobně jako Jirka M. zápis do mobilního telefonu, kde však 

používají spíše Braillskou klávesnici (Obr. č. 6). Na ní lze psát stylem první bod-levý 

ukazováček, druhý bod-levý prostředníček, třetí bod-levý prsteníček. A podobně je to u pravé 

ruky, kdy pravý ukazovák představuje čtvrtý bod atd.  

 

  

Obrázek 4 - Foucaultův raphigraph Obrázek 5 - Pichtův stroj 

 

Obrázek 6 - Psaní bodovým písmem na dotykovém telefonu 
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 Vznik písma pro nevidomé pokládají všichni moji informátoři za významný mezník 

v oblasti péče o zrakově postižené, v oblasti jejich vzdělávání a možnostech uplatnění, a je tak 

uznáván také v odborné literatuře (Smýkal 2006; Bubeníčková a kol. 2012). 

4.2 Elektronické zápisníky a PC pro zrakově postižené uživatele 

 Za další významný mezník v rozvoji spolupráce nevidomých těl a kompenzačních 

zařízení lze považovat rozšiřování osobních počítačů. V současnosti umožňují počítače 

zrakově postiženým uživatelům číst i psát, a to s mnohem menšími bariérami, než které v této 

oblasti existovaly v minulosti a které uváděl Martin. 

„Dneska čtu hodně texty v digitální podobě. Třeba při cestě do práce 

a z práce. Dám si to uší sluchátka a můžu poslouchat. Můžu si taky 

k počítači připojit Braillský řádek a číst hmatem z něj. Je to super. Dřív to 

tak ale vůbec nebylo. Když ještě tolik nefungovala třeba Knihovna 

digitálních textů v Krakovský ulici, tak jsem si sháněl knížky přepsaný do 

Brailla v Knihovně a tiskárně pro nevidomé K. E. Macana ve Smečkách. No 

jo, jenomže víš, jak je Braillský písmo neúsporný a že třeba jednu stránku 

černotiskových not mám já v Braillu na tři stránky. Takže si umíš představit, 

jak tlustý a několikasvazkový knihy v Braillu jsou. Je super, že jsou dneska 

ty texty přístupný i jinak. Než přišel boom internetu, tak frčela hlavně tzv. 

čtecí funkce. Když jsem si chtěl třeba přečíst časopis, musel jsem ho 

oskenovat, pomocí OCR
28

 ho převést na text a nechat přečíst 

screenreaderem. Dneska to už tak nefrčí, spíš je to na ústupu a je mnohem 

snadnější jít na zpravodajský server a článek si přečíst tam.“ (Terénní 

deník; 6. 9. 2019) 

 Funkce a možnosti těchto počítačů umožňují snadný přístup ke studijním textům, 

k informacím, k internetovému bankovnictví, nákupu přes internet, ale i k zájmovým 

a volnočasovým činnostem v životě nevidomých a slabozrakých.  

 V roce 1991 se do Československa začalo dovážet první PC zařízení pro nevidomé, 

které v té době představovalo významnou změnu v oblasti KP zmírňujících negativní 

důsledky informační bariéry nevidomých a slabozrakých. Jednalo se o mluvící zápisník 

                                                           
28

 „Optické rozpoznávání znaků nebo také optické čtení znaků, známé pod zkratkou OCR (angl. Optical 

Character Recognition), je technologie používaná k převedení psaných, ručně psaných nebo tištěných textů 

uložených jako obrázkový soubor do elektronického textu.“ (LightPDF 2018, dostupné z: 

https://lightpdf.com/cz/bezplatny-ocr-software.html) 

https://lightpdf.com/cz/bezplatny-ocr-software.html
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s Braillskou klávesnicí s názvem Eureka A4 (Obr. č. 7). Dle popisu Josefa Konečného, 

zakladatele Eureka-klubu, znamená označení A4 rozměry tohoto zařízení, „tedy 21 krát 

30 krát 3,5 centimetrů. Eureka vážila něco kolem jednoho a půl kila a byla [technicky] 

vybavena na svou dobu téměř luxusně. Po hardwarové stránce obsahovala samozřejmě 

reproduktor, dva posuvné potenciometry pro nastavování hlasitosti a výšky mluvení, 

zabudovaný telefonní modem, sériový i paralelní port, výstup pro sluchátka i externí PC 

klávesnici a disketovou mechaniku. (...) Ovládala se pomocí sedmi kláves brailské klávesnice, 

osmi funkčních a čtyř kurzorových kláves a jednoho přeřaďovače.“ (Konečný, [online] 

2002).
29

 O pět let později vystřídal Eureku A4 mluvící zápisník Aria. Toto zařízení bylo 

v některých ohledech krokem zpět, jelikož mu chyběly některé funkce, které měla Eureka A4, 

na druhou stranu měla řadu nových funkcí a výhod a byla mobilnější. Aria pracuje na 

operačním systému MS DOS v. 6.0, takže je možné používat programy pro DOS, umožňující 

například konverze souborů, komprimace, dekomprimace apod.  

 Od roku 1995 docházelo k prosazování PC jako KP pro nevidomé, k zaškolování 

s obsluhou PC, k testování pomůcek a ke spolupráci s firmami vytvářejícími speciální 

programy a kompletujícími PC se speciálními úpravami. Docházelo také k prvním pokusům 

o zpřístupnění operačního systému Windows pro nevidomé.
30

 Postupně se tomuto systému 

přizpůsobily také programy, které umí převádět text na syntetický hlas.  

 Rozvoj elektronických zápisníků pracujících pod operačním systémem pokračoval. 

Nevidomý a slabozrací zájemci o tato zařízení mohou pracovat například s jakýmsi mobilním 

telefonem ALVA MPO 5500 (označení MPO je zkratka pro Mobile Phone Organizer), 

přenosným počítačem Pac Mate či zápisníkem Braille Lite M40 (Obr. č. 8) či Esys 40 (Obr. 

č. 9), které oba obsahují čtyřiceti-znakový osmibodový Braillský řádek s mikrospínači na 

navigaci kurzoru. Podobných Braillských řádků je dnes na trhu s KP pro zrakově postižené 

několik. Liší se od sebe počtem zobrazovaných znaků, nabídkou různých funkcí (např. 

Braillské řádky Esys mají oproti Braille Lite funkci poznámkového bloku), rozměry a tím, zda 

obsahuje nebo neobsahuje Braillskou klávesnici s deseti tlačítky. 

 Uživatelé PC pro nevidomé a slabozraké, kteří se účastnili mého výzkumu, pracují 

s počítačovým hardware s některým ze speciálních zvětšovacích a komunikačních programů, 

většinou s programem JAWS, NVDA a RASTR. Všichni tito uživatelé se shodovali ve svých 

výpovědích na tom, že digitalizace textu a možnost psát na PC pro ně znamenaly významnou 

změnu v jejich životě, byly jim velikým pomocníkem při jejich studiu na vysoké škole, při 

                                                           
29

 Mluvící zápisníky pro nevidomé, dostupné z: http://kony.wz.cz/jine/zapisnik.htm 
30

 BraillNet, dostupné z: http://is.braillnet.cz/pocitace.php 

http://kony.wz.cz/jine/zapisnik.htm
http://is.braillnet.cz/pocitace.php
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komunikaci s okolím nebo při čtení knih, časopisů a novin. Konkrétním používáním speciálně 

upraveného PC pro nevidomé a Braillského řádku se budu zabývat v dalších částech této 

práce. 

 

  

Obrázek 7 - Eureka A4 Obrázek 8 - Braill Lite 40 

 

Obrázek 9 - Esys 40 

 V minulém století mohli tedy nevidomí a slabozrací psát v podstatě jen na Pichtově 

stroji či na Pražské tabulce. V osmdesátých letech došlo k rozvoji a zvýšení dostupnosti 

osobních počítačů, které byly upravované i pro potřeby zrakově postižených uživatelů. 

K těmto možnostem následně přibyla také Braillská tiskárna. Na jednu stranu tím vznikla 

možnost, aby text pro někoho se zrakovým postižením napsal a vytiskl někdo, kdo vidí a kdo 

Braillovo písmo nezná a neumí. Na druhou stranu se tak ztratilo bezprostřední propojení 

nevidomého těla, psaní a výsledku této činnosti, kterým je psaný text. Při používání Pichova 

stroje se od psaní na počítači liší v tom, že pisatel napsaný znak ihned „vidí“, že si ho může 

přečíst hmatem. Pokud totiž zrakově postižený pisatel píše na počítači ve virtuálním prostředí 

některého textového editoru, musí mít o tomto prostředí poměrně přesnou představu. Když 

tedy Jirka Č. pracuje s osobním počítačem, musí zmiňované prostředí umět ovládat a zároveň 

mu musí být toto prostředí zpřístupněno tak, aby ho mohl Jirka dobře ovládat i bez myši, aby 

se mohl orientovat v dokumentu o několika stranách, nakoupit zboží v e-shopu nebo si přečíst 

dokument ve formátu PDF.  

 Počítač se při tom nijak zásadně neliší od těch, s nimiž pracují vidící uživatelé. 

Speciální funkce v něm zajišťuje teprve speciální software, který je do počítače přidaný 

a vidící uživatelé jej nepotřebují. Tento „software převádí informace z pracovního prostředí 

do podoby alternativního výstupu (hlasový, hmatový) a informuje o významných změnách 
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v operačním rozhraní nebo spuštěných aplikacích.“ (Beneš 2019: 73). Jirkovi Č. tedy text 

tlumočí syntetický ženský hlas. Někdy tlumočení probíhá prostřednictvím Braillského textu 

zobrazujícího se na Braillském zobrazovači, tedy Braillském řádku. V tomto prostředí Jirka 

píše text, který může patřičně naformátovat a vytisknout jej na Braillské tiskárně. 

4.3 Mluvící mobilní telefon 

  S rozšířením možností a prostředků v oblasti digitální komunikace je třeba uvést také 

mobilní telefony pro zrakově postižené uživatele. Česky mluvící mobilní telefon byl poprvé 

představen na Tmavomodrém festivalu 2004.
31

 Jak uvádí již zmiňovaný Josef Konečný ve 

svém článku Od Eureky k tabletům (2011), „tento ročník byl ve znamení úsvitu přístupnosti 

mobilního telefonování. Poprvé se nám zde představil ‛mluvící’ mobilní telefon u nás. Byl to 

Sony Ericsson P900, opatřený mluvícím software RPT firmy RosaSOFT. Nešlo tedy 

o odečítač displeje, který ozvučuje zabudované funkce telefonu, ale o samostatnou mluvící 

aplikaci, která sama o sobě obsahovala všechny potřebné funkce nutné pro mobilní 

telefonování, tedy: přístup ke kontaktům; čtení a psaní SMS; zjištění čísla či jména volajícího, 

stavu signálu i baterie a řadu dalších funkcí (časových, komunikačních, textových apod.).“ 

(Konečný 2011). 

 V dnešní době existují dva rozdílné principy, jimiž mobilní telefony mluví. První byl 

již zmíněný. Jedná se o samostatnou mluvící aplikaci duplikující nejzákladnější aplikace 

telefonu, jako je například přijímání a odesílání SMS zpráv, tvorba hlasových či textových 

poznámek, vytváření a používání telefonního seznamu, práce s časovými funkcemi, 

kalkulačka, přehrávání souborů MP3 a další. Vývojem a prodejem této aplikace se zabýval 

Patrik Pospíšil, který ji postupně doplnil o plynulé čtení textových souborů, o softwarovou 

část pro práci s GPS navigací a o podporu spojení s Bluetooth klávesnicí. Tato aplikace je 

označována jako P-Smartphone Talker nebo také Pospíšil Smart Talker (PST) a jedná se tedy 

o ryze český produkt vytvořený speciálně pro potřeby zrakově postižených uživatelů. Druhý 

princip ozvučení mobilních telefonů je software pracující jako plnohodnotný odečítač 

displeje. S ním pracují všichni moji informátoři. Tlačítkové mobilní telefony pracují například 

s programem Mobile Speak, který je v České republice distribuován firmou GALOP spol. 

s r. o. Ozvučuje komerčně používané aplikace, tedy stejné, s nimiž pracují vidící uživatelé, a 

které jsou programovány v textovém, nikoli grafickém režimu. Kromě výše uvedených funkcí 

                                                           
31

 Tmavomodrý festival je mezinárodní festivale dětí a mládeže se zrakovým postižením, který se snaží bořit 

neviditelnou bariéru mezi světem zrakově postižených a vidících. Koná se od roku 1990 v Brně a její součástí 

jsou také výstavy výpočetní techniky s úpravou pro zrakově postižené. 
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mohou zrakově postižení uživatelé využívat také například i funkci „surfování“ po internetu, 

přenos dat přes Bluetooth, používat manažer souborů a několik dalších funkcí, které jsou pro 

vidící uživatele dnes již naprosto běžné. 

 Všichni moji informátoři dnes pracují s dotykovým mobilním telefonem od firmy 

Apple Inc. Tyto telefony fungují na operačním systému iOS a jsou již z výroby vybavené 

odečítačem a hlasovým výstupem, který se aktivuje zapnutím funkce VoiceOver, konkrétně 

trojím stiskem tlačítka Home nebo trojím stiskem zapínacího tlačítka telefonu. Přístroje 

založené na operačním systému Android mají odečítač zabudovaný již z výroby také. 

V některých případech je však u přístrojů s Androidem nutné ještě doinstalovat konkrétní 

hlasovou syntézu. Nevidomí a slabozrací uživatelé ovládají tyto dotykové mobilní telefony 

pomocí různých gest, podobně jako to dělají uživatelé vidící, s tím rozdílem, že speciálních 

gest je více.
32

 Tato gesta „simulují například stisk virtuálních tlačítek na displeji, vytočení 

čísla či zavěšení hovoru. Pomocí těchto gest je možné využívat telefony nejen pro běžné 

volání a správu kontaktů, ale také i jejich rozšířené funkce, jako jsou například surfování po 

webu, využívání sociálních sítí, GPS navigace a dalších. Z nepřeberné nabídky různých 

aplikací druhých stran je však nutno dlouho a pečlivě vybírat ty, které s odečítačem budou 

korektně pracovat.“ (Konečný 2014).
33

 

 Jak vyplynulo z mého pozorování a jak uvádí také různé zdroje (např. Pavlíček 2015; 

Bubeníčková a kol. 2012; Hollier 2007), dotykové displeje nemusejí pro nevidomé 

a slabozraké uživatele znamenat nemožnost jejich používání. Zároveň to však od těchto 

uživatelů vyžaduje větší znalost obsluhy než od vidících uživatelů, jelikož kromě běžných 

znalostí přístroje a jeho funkcí musejí mít nevidomí ještě speciální znalosti pro ovládání 

vlastního odečítače. 

 Ozvučené mobilní telefony však i přes zmíněné nedostatky a zvýšené nároky na své 

uživatele přinesly svým způsobem revoluci do komunikace. O změnách, které s těmito 

zařízeními přišly, hovořil Martin. 

„Když si chtěl nevidomý dřív přečíst SMSku, měl více možností. Buď mohl 

někoho poprosit, aby mu zprávu přečetl, nebo musel vydržet, až přijde 

domů, kde si pak připojil telefon k počítači, stáhl si SMS do počítače 

a v něm si zprávu přečetl. To, že jsou mobily ozvučený, hodnotím jako veliký 

plus, protože tak můžu fungovat jako každý druhý a mám možnost vyřizovat 
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 Přehled gest pro VoiceOver (iOS), dostupné z: 

https://interactiveaccessibility.com/education/training/downloads/iOS-Cheatsheet.pdf 
33

 Česky mluvící mobilní telefony, dostupné z: http://kony.wz.cz/jine/mobily.htm 

https://interactiveaccessibility.com/education/training/downloads/iOS-Cheatsheet.pdf
http://kony.wz.cz/jine/mobily.htm


 

60 
 

si věci jako SMS zprávy jako kdokoli jiný. Můžu si zprávu přečíst kdekoli 

venku a hned na ni odpovědět.“ (Terénní deník; 6. 9. 2019) 

 Hlasové syntézy, které uživatelé nebo výrobci do ICKP instalují, prošly výrazným 

vývojem. Když si vzpomenu, jak mluvil telefon Jirky Č. před deseti lety, kde zněl 

naprogramovaný ženský hlas mému sluchu velmi strojově a nebylo odečítači displeje téměř 

rozumět, je to zřetelný rozdíl oproti tomu, jak Jirkův mobil mluví dnes – plynule, s lineárním 

průběhem a mnohem podobněji lidskému hlasu než předchozí syntézy. Ukázky dřívějších 

i dnešních hlasových syntéz je možné si poslechnout například v článku Josefa Konečného 

z webu Blind Friendly.
34

 V souvislosti s nárůstem a přístupností pomůcek s hlasovým 

výstupem jsem u Péti a Jirky M. zaznamenala menší zájem o pomůcky, které využívají 

primárně hmatové vnímání. Poslouchat vyslovovanou informaci nebo čtený text označovali 

jako pohodlnější než číst hmatem. 

 Jak jsem již naznačila na začátku celé této kapitoly, je prezentování vzniku a vývoje 

osobního počítače, Braillského řádku i mobilního telefonu pro zrakově postižené značně 

tendenční. Je logické a ne překvapivé, že distributoři zkoumaných ICTKP popisují své 

produkty jako dokonale fungující nástroje, jež zrakově postiženým uživatelům jednoznačně 

usnadňují a zrychlují práci a zároveň jim z velké části kompenzují postižení zraku. Skutečné 

působení těchto zařízení lze však vysledovat až v jejich reálném zapojení do provozu 

a používání konkrétním uživatelem. Optikou prezentování distributorů přitom (ICT)KP 

vznikaly a postupně se rozvíjely převážně na základě impulzů a požadavků uživatelů, jak lze 

vidět v případě písma pro nevidomé a slabozraké, ale třeba i v případě P-Smartphone Talkeru. 

ICTKP v takových popisech není připisována žádná vlastní aktivita a ani jejich vlastní vliv na 

čtení, psaní, získávání a zpracovávání informací, fotografování apod., který by byl přímo 

nezávislý na uživateli. Distributoři a přehledové učebnicové texty se vyhýbají některým 

sporným a problematickým momentům souhry ICTKP, jejich uživatelů a okolí (například 

vadám výslovnosti odečítače obrazovky či souborům PDF, které nelze přečíst). Hovoří 

zpravidla o těch momentech, jež se podařilo na základě požadavků uživatelů směrem 

k výrobcům a distributorům těchto technologií různými inovacemi a úpravami eliminovat 

a ošetřit. Stejně tak toto prezentování ICTKP nezohledňuje nezamýšlené efekty (nefunkčnost 

některých klávesových zkratek při nastavení klávesnice do anglického jazyka, menší zájem 

o hmatové pomůcky a další), které působí na průběh používání těchto pomůcek zrakově 

postiženými uživateli a na podobu výsledného psaní, čtení nebo fotografování. 

                                                           
34

 Historie hlasových syntéz, dostupné z: http://www.blindfriendly.cz/hlasove-syntezy/ 

http://www.blindfriendly.cz/hlasove-syntezy/
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Problematickým ne/fungováním ICTKP pro zrakově postižené se nicméně zabývají například 

vzdělávací portály a blogy Pélion nebo Poslepu, kam přidávají články specialisté na 

přístupnost těchto zařízení. V mém výzkumu se snažím přiznat zkoumaným pomůckám 

vlastní aktivitu v procesu vzájemné souhry s jejich uživateli-mými informátory, která 

spoluurčuje a ovlivňuje celý proces spolupráce i její výsledky. 

4.4 Aktérská síť: Výpočetní technika-zrakově postižené tělo 

 Zavedení nebo získání nových možností a funkcí v oblasti přístupnosti informačních 

a komunikačních technologií znamená také zvýšení nároků na uživatele, který takové zařízení 

obsluhuje. To zároveň znamená, že pro některá zrakově postižená těla se takové zařízení 

může kvůli vyšším nárokům na obsluhu stát nepoužitelným a tudíž nepřístupným. Proto také 

existuje obor webdesignu
35

 nazývaný přístupnost, jehož cílem je „zmenšovat či úplně 

odstraňovat bariéry v digitálním prostoru tak, aby uživatelé mohli informační a komunikační 

technologie bez obtíží používat. (...) Nevidomému uživateli jsou pomocí screen readeru 

(odečítače obrazovky) zpřístupněny pouze informace v textové podobě. Není tedy schopen 

pracovat s obrázky, grafy, atd. – Aby tyto informace pro něj byly přístupné, je třeba: 

grafickým prvkům definovat relevantní textovou alternativu, nebo použít tzv. taktilní grafiku, 

případně adaptaci grafické informace do textu, prostřednictvím 3D modelů, atp. Veškeré 

informace, které jsou reprezentovány vizuálně, tak musí být vhodným způsobem nabídnuty 

alternativní cestou.“ (Pavlíček, [online] 2020).
36

 

 Informace reprezentované vizuálně tedy mohou být nevidomému nebo slabozrakému 

tělu nabídnuty ve formě syntetického hlasu v počítači či v chytrém mobilním telefonu, ve 

formě vystouplých bodů na Braillkém řádku či vyražených bodů na Pichotvě stroji, ale také 

ve formě reliéfních obrazů (například převedení obrazů do zmenšeného reliéfu pro haptické 

vnímání v galeriích) či map. Nevidomí a slabozrací mají tedy několik možností, jak získávat 

informace, a to nejen ty vizuálně reprezentované. Kompenzační pomůcky jim zároveň mohou 

pomáhat při výběru šatů, při přecházení silnice či při čtení e-mailů. 

                                                           
35

 Webdesign je široký pojem, který má několik různých definic. Jedná se v podstatě o proces návrhu webových 

stránek a o jejich udržování. Pojem webdesign „v sobě zahrnuje několik disciplín a jejich technik. Předevím je to 

design, copywright, branding, ale i psychologie, která využívá užitečných poznatků, jak webové stránky mohou 

ovlivnit rozhodování potencionálního zákazníka. Neméně důležité je také dbát o funkčnost www stránky a její 

celkovou přehlednost.“ Dostupné z: 

https://www.s2studio.cz/blog/webdesign-a-jeho-vyznam 

http://pleasantonwebdesignblog.com/2007/01/web-design-definition.html 
36

 Poslepu.cz, dostupné z: https://poslepu.cz/jak-pouzivaji-zrakove-postizeni-uzivatele-pocitac-nebo-mobil/ 

https://www.s2studio.cz/blog/webdesign-a-jeho-vyznam
http://pleasantonwebdesignblog.com/2007/01/web-design-definition.html
https://poslepu.cz/jak-pouzivaji-zrakove-postizeni-uzivatele-pocitac-nebo-mobil/
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 V literatuře existuje několik vymezení KP, několik definic a několik rozdělení KP. Na 

stránkách serveru BraillNet, což je informační systém pro zrakově postižené, uvádí Hana 

Bubeníčková (ředitelka organizace SONS – Sjednocená organizace nevidomých 

a slabozrakých ČR) tuto definici: „Kompenzační pomůckou pro těžce zrakově postižené se 

rozumí nástroj, přístroj nebo zařízení, speciálně vyrobené nebo speciálně upravené tak, aby 

svými vlastnostmi a možnostmi použití alespoň částečně kompenzovalo nedostatečnost 

způsobenou těžkým zrakovým postižením. Oblasti, kde se projevují negativní důsledky 

těžkého zrakového postižení a v nichž kompenzační pomůcky umožňují těžkou zrakovou 

vadu částečně kompenzovat: 1. oblast uspokojování základních životních potřeb 

(sebeobsluha, příprava pokrmů, výběr ošacení atd.); 2. oblast orientace v prostoru a schopnost 

pohybu v prostoru; 3. oblast získávání a zpracování informací.“ (Bubeníčková, citováno in 

BraillNet 2012). S tímto rozdělením pracuje i řada dalších autorů zabývajících se životem 

zrakově postižených, KP, jejich možnostmi apod. (Miková et al. 2011; Bendová, Jeřábková, 

Růžičková 2006; Keblová 1999). 

 Připomínám, že možností členění kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené je 

několik (například dělení na pomůcky hmatové, zvukové, mechanické, elektronické, 

jednoduché (jednoúčelové), náročné (víceúčelové), hrazené zdravotní pojišťovnou, částečně 

hrazené finančním příspěvkem ze sociálních fondů, hrazené plnou částkou uživatelem a 

další.) a dle Bubeníčkové není toto dělení jednoduchý úkol. V knize Kompenzační pomůcky 

pro uživatele se zrakovým postižením Bubeníčková spolu s dalšími autory říká, že mnoho 

pomůcek umožňuje kompenzaci zrakového postižení více způsoby, a tudíž není dělení na 

pomůcky pro nevidomé a pomůcky pro slabozraké příhodné (Bubeníčková a kol. 2012: 9). 

K náročnosti členění přispívá dle autorů také to, že Mezinárodní klasifikace zrakového 

postižení
37

 pracuje jen s některými symptomy zrakových vad a do svého dělení nezařazuje 

další symptomy (kontrastní citlivost, schopnost rozlišovat barvy, vnímání hloubky, schopnost 

lokalizovat a fixovat předměty a další) (Bubeníčková a kol. 2012). 

 Konkrétně náročné víceúčelové kompenzační pomůcky založené na bázi výpočetní 

techniky neboli ICTKP mohou sloužit svému uživateli při základních životních potřebách. Do 

této kategorie lze zařadit pomůcky související se sebeobsluhou, přípravou pokrmů, 

rozeznáváním bankovek, nakupováním apod. V praxi se jedná o každodenní rutinní činnosti, 

které vidící člověk mnohdy vůbec nevnímá. Dále mohou ICTKP sloužit při orientaci a 

pohybu v prostoru či při získávání a zpracovávání informací. Využití ICTKP se ve všech 
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 „Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů – desátá verze, vydal Ústav 

zdravotnických informací a statistiky ČR“ (Bubeníčková a kol. 2012: 102). 
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těchto oblastech stále rozšiřuje. Na trhu s těmito KP existuje mluvící budík, mluvící 

kalkulačka, identifikátor popisů Sherlock, rozpoznávač barev ColorTest, vysílače pro 

orientaci v prostoru, digitální či kabelové zvětšovací lupy, Braillský řádek, speciální software 

(zvětšovací programy, screen readery, tj. odečítače obrazovky), programy se zjednodušujícím 

prostředím pro skenování a další základní operace a další.  

 Co se týče zmiňovaného speciálního softwaru, který se mezi ICTKP řadí také, je pro 

zrakově postižené, dle Jirky M., mnohem důležitější právě tento software než hardware. 

„Náš pohybový aparát není nijak limitovaný, takže pro nás ovládání 

klasického hardwaru neznamená nepřekonatelný problém. Zároveň ale 

zapnutí počítače nevyřeší to, že nevím, co se děje na obrazovce. Taky je 

důležitý zmínit, že zrakový postižený je u každýho, kdo má nějakou zrakovou 

vadu, odlišný a že skupina zrakově postižených je pestrá a rozmanitá. 

Stupeň toho postižení nebo ztráty zraku je prostě u každýho jiný, takže pak 

jsou jiný i požadavky na software. Třeba já jako slabozraký mám jiný 

potřeby a požadavky než Péťa, který nevidí vůbec. Na tyhle požadavky se 

většinou různý firmy zaměřují a jejich nabídka by tomu měla odpovídat.“ 

(Terénní deník; 13. 8. 2019) 

 I když existuje několik různých speciálních softwarů, které jsou určené uživatelům 

s různým stupněm zrakového postižení, a tudíž i s různými požadavky, všechny tyto softwary 

jsou dle výpovědí mých informátorů náročné na obsluhu. V případě osobního počítače pro 

zrakově postižené jsou tyto softwary založeny na klávesových zkratkách, obvykle složených 

ze dvou až tří kláves, jejichž současné stisknutí vyvolává některou funkci operačního 

systému, počítačového programu nebo aplikace. Aby mohl zrakově postižený uživatel 

efektivně pracovat na PC a využít jeho možnosti v plném rozsahu, musí si tyto zkratky pro 

snadné používání zapamatovat. Kromě klávesových zkratek pro OS Windows disponuje 

každý program desítkami až stovkami klávesových zkratek, které umožňují ovládání. Podle 

Jirky M. mohou tyto zkratky znamenat problém. Nejde jen o zapamatování si velikého 

množství klávesových zkratek. Spolu s pamětí je totiž zapotřebí, aby nevidomé tělo ovládalo 

také jemnou motoriku, která je řízena aktivitou drobných svalů rukou a prstů. 

„Ne každej zrakově postiženej má tak vycvičenou drobnou motoriku, aby byl 

schopnej tenhle program jednoduše ovládat. Navíc lidi s kombinovaným 

postižením můžou mít s požíváním těhle programů veliký problémy. Pro 
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některý hendikepovaný je tahle překážka nepřekonatelná, pro jiný je to 

minimálně běh na dlouho trať se s tím naučit.“ (Terénní deník; 13. 8. 2019) 

 Zrakově postižený uživatel (ICT)KP tedy musí umět využívat alternativní smysly, 

které jeho zrakové postižení částečně kompenzují. Těmito alternativními smysly je myšleno 

nejčastěji sluchové a hmatové ústrojí. Když se nevidomé tělo učí číst text Braillově písmu, 

dochází k modifikaci tohoto těla, jelikož čtení hmatem rozvíjí soustředěné vnímání a zároveň 

zvyšuje rozlišovací hmatové schopnosti prstů. Citlivost kožního analyzátoru lze zvýšit 

cvičením, jež napomáhá rozvoji obratnosti prstů a ruky a napomáhá také k zapamatování si 

hmatových vjemů. Hmatové vnímání však může být omezeno několika faktory, které může 

mít na jeho rozvoj negativní dopady. Mezi tyto faktory patří faktory fyzikální a chemické 

(tlak, chlad, popálení) a faktory biologické (únava, ekzém, mykóza).  

 Dalším problémem zařízení se speciálním softwarem může být jejich dostupnost 

a distribuce. Nejvíce nabízených produktů přichází do České republiky ze zahraničí, zejména 

z USA a Velké Británie. Na českém trhu existuje několik společností zabývajících se vývojem 

těchto produktů, ale není jich mnoho (např. ELVOS, s. r. o., HT Visual nebo společnost 

ROSAsoft, s. r. o., která má však již dva roky nefunkční webové stránky a není tedy jasné, 

zda je stále v provozu). Mnohem častěji zde působí firmy, které se zabývají distribucí 

zahraničních programů s českou jazykovou mutací (GALOP, s. r. o., SYMBIO Access 

devices s. r. o., Adaptech s. r. o., ACE Design spol. s r. o. a další). Dle práce Rejlové, kde 

autorka píše o ICT sloužících jako KP pro hendikepované, je jazyková mutace v rámci tohoto 

druhu softwaru nezastupitelná, a to zejména pokud se jedná o odečítače obrazovky (Rejlová 

2008: 42). Jirka M. hovořil o limitech odečítačů obrazovky, které představují specifickou 

technologii vznikající v konkrétním prostředí společným působením jazyka a technologických 

inovací. 

„Měl jsem možnost vyzkoušet si jeden odečítač na demo verzi jednoho 

počítače. Ukázal se, že jestli má program odečítat všechny informace, který 

se objeví na obrazovce v jiným jazyce než v češtině, je skoro s jistotou 

nepoužitelný. Ta verze, kterou jsem zkoušel byla jenom v angličtině, takže 

jsem si nebyl schopnej poradit s českou znakovou sadou a počítač všechny 

známý znaky hláskoval. Kdybych to měl takhle dělat v praxi, bylo by to 

totálně nepoužitelný.“ (Terénní deník; 13. 8. 2019) 
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 Na používání (ICT)KP zrakově postiženími uživateli se tedy podílí nejen stupeň 

postižení a hmatové, sluchové a zrakové vnímání, od nichž se odvíjejí požadavky na speciální 

software, ale zároveň také vývojáři těchto programů, kteří musí na požadavky uživatelů 

reagovat, dostupnost těchto zařízení z hlediska financí, jazykových mutací a nabízených 

modelů a také přístupnost informačních a komunikačních technologií pro nevidomé 

a slabozraké. Na tento proces se musíme dívat nejen jako na technologii, která je aplikována 

na nevidomá a slabozraká těla a modifikuje je, ale zároveň také jako na entitu utvářenou 

mimo jiné právě těmito těly. Z pohledu ANT od sebe nelze oddělovat technologii v rukou 

vývojářů a distributorů na jedné straně a tělo zrakově postiženého, který pomůcku zahrnuje do 

svého běžného života, na straně druhé. 

4.5 Klávesové zkratky jako lokální technologie 

 V této práci nenahlížím na ICTKP primárně jako na globální technologie, jejichž 

postupy, metody a využití jsou vždy stejné, a to ať už jsou uplatňovány na jakékoliv tělo 

a v jakémkoli místě. Tento pohled funguje podobně jako medicínský předpoklad 

univerzálního těla, jež je možné studovat a léčit stejnými postupy, které jsou definovány 

biomedicínskou vědou. Biomedicína je nicméně často efektivní a funguje právě díky tomuto 

předpokladu univerzálnosti těla. I když nestuduji ICTKP primárně jako globální technologie, 

neznamená to, že takové nejsou – naopak. Prodávají se dnes v podstatě na všech světadílech, 

obchodují s nimi nadnárodní firmy, zahrnují v sobě značný podíl euroamerické vědy, bez 

jejíchž postupů a poznatků by zřejmě nemohly být vůbec uskutečnitelné, a pohybují se na 

celosvětovém trhu kompenzačních pomůcek, přičemž tento pohyb je upravován 

mezinárodními smlouvami.
38

 

 Pro pochopení „technologizace nevidomosti“ v České republice je nicméně třeba 

poskytnout prostor specifické biologii různých zrakově postižených těl a jejímu propojení 

s technologiemi pro tato těla určenými. Zde si vypůjčuji označení lokální technologie, které 

používá Mundruňková (2015) ve své práci, kde zkoumá plastickou chirurgii v Koreji. Kromě 

konceptu lokálních biologií, jejž popsala Lock (1993), pracuje Mundruňková s pojmem 

lokální technologie, aby tak popsala „specifickou technologii vznikající v konkrétní lokalitě 

společným působením technologických inovací, biologie a kultury“ (Mundurňková 2015: 40). 

Toto označení dle autorky nemá popisovat lokální využití technologie plastické chirurgie, 
                                                           
38

 Například na úrovni OSN se jedná o Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením přijatou v roce 2006 v 

New Yorku, která se soustředí na pravidla podpory, ochrany a zajišťování rovného užívání „všech lidských práv 

a základních svobod všemi osobami se zdravotním postižením“. Dostupné z: 

https://www.mvcr.cz/clanek/stejnopisy-sbirky-mezinarodnich-smluv.aspx; http://www.msmt.cz/file/39242/ 

https://www.mvcr.cz/clanek/stejnopisy-sbirky-mezinarodnich-smluv.aspx
http://www.msmt.cz/file/39242/
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kterou zkoumá. Mundruňková v textu naopak rozebírá, jak „sdílené představy o těle 

a technologiích, jako je plasticita těla nebo nízká rizika zákroků plastické chirurgie, společně 

se specifickými způsoby stravování a využívání tělesných praktik (plastické chirurgie, 

kosmetických ošetření a produktů) vytvářejí specifické korejské tělo i technologie, a tudíž 

i samotnou plastickou chirurgii“ (Ibid.: 53). 

 V případě mého výzkumu lze ilustrovat význam lokální technologie na příkladu 

klávesových zkratek pro mobilní operační systém iOS s vestavěným odečítačem VoiceOver. 

Martin při své práci do školy pracuje se zařízením iPad a hardwarovou klávesnicí QWERTZ. 

V následujícím úryvku hovoří Martin o tom, jak některé klávesové zkratky pro nevidomého 

uživatele iPadu fungují v případě nastavení zařízení i klávesnice do anglického jazyka a jak 

nefungují v případě nastavení do jazyka českého.  

Sedíme s Martinem v čajovně a rozebíráme, jak se mu pracuje s iPadem. 

„Vzhledem k tomu, že iPad vyrábí firma Apple, která je z Ameriky, tak ne 

vždycky tam všechno funguje pro českýho uživatele. Třeba odečítač 

VoiceOver není úplně přizpůsobený český klávesnici. Některý příkazy na ní 

nejdou vyvolat, protože používají speciální kombinace kláves a znaky, který 

na český klávesnici prostě nejde zadat,“ řekl Martin a stiskl kombinaci 

kláves Windows + ?, která má spouštět Feedback aplikace. Ze zařízení se 

ozvalo: „Funguje jen na anglické klávesnici“. Následně mi Martin ukazoval, 

jak čte v iPadu knihu. V zařízení byla zapnutá jednoznaková rychlá 

navigace. Při stisknutí kláves s čísly jedna až šest by měl program skákat po 

nadpisech úrovně jedna až šest, což se ovšem nestalo. „Přesně tohle mi pak 

zabraňuje k pohodlný navigaci v tom textu a po nadpisech. Někdy ty špatný 

zkratky vyvolat sice jdou, ale chce to dost krkolomnou klávesovou 

kombinaci, a to bych si zlomil prsty,“ směje se Martin. „Pro ty, co používají 

anglickou klávesnici a fungují v angličtině, to není problém, ale třeba tady 

v Čechách i na Slovensku to má ještě mouchy. Navíc nemožnost vyvolat 

některý ty příkazy na český klávesnici nejde spolehlivě obejít ani tak, že 

bych dočasně přepnul na klávesnici anglickou. Při přepnutí jazyka se totiž 

někdy ty zkratky pořád chovají tak, jako bych jazyk na klávesnici nezměnil,“ 

komentoval neúplnou podporu české klávesnice Martin. (Terénní 

poznámky; 6. 9. 2019) 
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 Klávesové zkratky v operačním systému iOS vznikají v americkém prostředí 

společným působením neustálého vývoje a inovací firmy Apple Inc., jazyka a funkčními 

možnostmi pohybového aparátu prstů ruky. K nepřetržitému zpětnovazebnímu vztahu 

biologie a kultury, které jsou oba předmětem změny a mezi kterými probíhá výměna (Lock, 

Kaufert 2001; Lock, Nguyen 2010: 83–108), se tak přidává ještě technologie, jež do tohoto 

vztahu vstupuje. Nevidomá těla a technologie se z tohoto pohledu navzájem utvářejí v ICTKP 

pro zrakově postižené. 

 V této kapitole jsem se také věnovala výkladu KP pro zrakově postižené, jejich 

prezentováním, vývojem, distribucí, možnostmi financování těchto zařízení a také 

legitimizací práce s KP, přičemž jsem se snažila ukázat, že se jedná o sdílené představy o těle 

a technologiích, které vytvářejí specifické nevidomé tělo i nevidomé technologie, a tudíž 

i samotnou existenci a fungování spolupráce (ICT)KP a zrakově postižených ve většinové 

(vidící) společnosti. „Hnutí zrakově znevýhodněných“, jak používá Jirka Č. ve svých 

výpovědích, představuje spletitou síť různých institucí zahrnující lidi, materiály a technologie, 

vytvářející různé vzájemné vazby. Tato témata se zde snažím propojit s „technologizací 

nevidomosti“. Ta zahrnuje mimo jiné i argumenty pro vyrovnávání znevýhodnění podmínek 

zrakově postižených uživatelů ve vidící společnosti (například tlakem na nové způsoby 

zprostředkování různých informací i nevidomým, vzděláváním vidící i nevidící veřejnosti 

ohledně vzájemné komunikace a ohleduplného chování, výrobou, distribucí a aktualizací KP 

pro zrakově postižené a finanční podporou na jejich pořízení), čímž by mělo docházet 

k otevření prostoru pro adekvátní reflektování (ICT)KP pro zrakově postižené jako 

relevantních a účelných prostředků, jak zmírnit negativní důsledky postižení zraku.  

 Vybrané úryvky z terénních poznámek ukazují, jak do procesu „technologizace 

nevidomosti“ zasahují různorodé prvky, tedy lidé, věci, technologie i diskursy, na které se 

snažím nahlížet souměřitelně. Například klávesové zkratky na Martinově klávesnici i Martin, 

tedy ne-lidská a lidská entita, mají obě potenciál pro aktérství. Obě mohou být spojovány 

a vytvářet „sociálno“. Perspektiva ANT mi přitom poskytuje možnost nahlížet na fungování 

ICTKP a zrakově postižených uživatelů jako na sociotechnický systém, v rámci kterého 

dochází ke zmíněné interakci technologií, věcí, lidí, politik a diskursů. Přístup ANT se přitom 

nesnaží o zachycení buď účasti, nebo vyloučení z tohoto procesu. John Law či Ingunn Moser 

hovoří o způsobech uspořádávání (angl. modes of ordering), které dle jejich slov vystihují 

stále probíhající proces, jenž má otevřený konec. Množné číslo v tomto označení přitom dle 

nich naznačuje, že existuje více než jen jeden způsob, jímž mohou být sítě vztahů uspořádané 
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(Law 2007; Moser 2005). Hodnoty a cíle mých informátorů i dalších aktérů, které zkoumám, 

mohou být dosahovány díky utváření a zapojování nevidomých technologií do tohoto 

procesu. Jirka Č. si může díky pořízení Braillského řádku psát poznámky při jízdě vlakem. 

Jirka M. může s aplikací Seeing Assistant Home a funkcí Light Detector zhasnout světlo 

v obývacím pokoji, když odejde jeho žák hry na klavír. Odečítač obrazovky VoiceOver může 

Péťovi číst noviny a podobně. Spolupráce ICTKP a zrakově postiženého uživatele představuje 

cyklicky probíhající proces a konstrukci celku. Snahu o zapojení do vhodných vazeb této sítě 

lze pozorovat například v souvislosti s procesem podávání žádosti o příspěvek na KP, kdy 

jsou moji informátoři ochotni podstoupit různá, pro ně mnohdy ne zrovna příjemná lékařská 

vyšetření, prohlídku bytu sociálními pracovníky či vyjednávání se zaměstnanci úřadu práce. 

Tuto snahu lze však pozorovat také v souvislosti s nastavením konkrétní technologie 

(například rychlosti odečítače obrazovky) a jejího uživatele (kdy Jirka M. ještě rozumí tomu, 

co iPhone říká, a kdy už ne), jak budu popisovat dále v textu. A toto úsilí můžeme vidět také 

na úrovni celého fungování ICTKP pro zrakově postižené, kdy se SONS, Tyfloservisy, 

vývojáři i distributoři těchto zařízení snaží vytvořit pro zrakově postižené s podmínky pro 

jejich co největší zapojení do většinové (vidící) společnosti. 
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5 Osobní počítač pro zrakově postižené – začlenění, nebo 

vyčlenění? 

 Díky kompenzačním pomůckám založeným na bázi výpočetní techniky v podobě 

osobního počítače mohou jejich uživatelé číst elektronické dokumenty, studovat, zapojit se do 

pracovního procesu, komunikovat se svým okolím, ale co je pro ně také důležité, mají 

možnost přístupu k informacím. Zpřístupnění a zpracovávání informací je důležité proto, že 

současný svět je založen na informacích tak, jak nikdy dříve. Podle Giddense jsou sítě 

„prastarou formou lidských vztahů. Pro sociologa Manuela Castellse jsou však sítě, umocněné 

rozvojem informačních technologií a zejména internetu, definující organizační strukturou naší 

doby.“ (Giddens 2013: 746). Rapidní nárůst nových informačních technologií způsobuje 

zabydlování těchto technologií v našem běžném životě, v zaměstnání i doma (Ibid.: 750). 

 PC pomůcky jsou víceúčelové a jejich možností je vytvářet spojení a strategie 

pracování se zrakovým postižením za využití dalších smyslů (hmatu a sluchu v podobě 

hmatových a hlasových výstupů počítače), zvětšení obrazu (softwarové lupy), možnosti 

připojení Braillského řádku apod. Pokud si chce Jirka Č. například přečíst textový dokument, 

může si zapnout odečítač obrazovky, číst hmatem z Braillského řádku nebo si zvětšit obraz na 

monitoru a zbytky zraku se alespoň částečně orientovat v textu.  

 Aby však mohl Jirka všechny tyto způsoby čtení využívat, musí s těmito různými 

prvky umět pracovat. Před pořízením této pomůcky je vhodné, aby její budoucí uživatel 

ovládal desetiprstovou techniku psaní. Pokud tuto techniku neovládá, Tyfloservisy i některe 

další spolky a organizace nabízejí kurzy, kde se ji může klient naučit. Pokud jsou tyto kurzy 

akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, může uchazeč o absolvování 

kurzu požádat úřad práce o náhradu nákladů na kurz, které se pohybují od deseti do padesáti 

tisíc korun. 

 Jirka Č. se však již ve škole učil psát všemi deseti a tuto dovednost si odnesl i do 

dospělosti, takže při pořizování počítače nemusel tento kurz absolvovat. Vhodnost těchto 

kurzů je tedy pro zrakově postižené, kteří neznají práci na počítači, nebo pro ty, kteří ztratili 

zrak během života a musejí se naučit vnímat a používat tyto pomůcky hmatem a sluchem. 

Pokud tedy chce zrakově postižený zájemce pracovat na osobním počítači, musí se dokonale 

orientovat na počítačové klávesnici vzhledem k tomu, že nezvládnutí těchto požadavků může 

velmi znepříjemňovat a ztěžovat práci na PC. Kdyby Martin neuměl dostatečně spolupracovat 

s klávesnicí a vytvářet s ní potřebná spojení, nemohl by si, dle jeho slov, psát do počítače 
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poznámky, pracovní text nebo dopisy, neuměl by takový text uchovat, přepisovat ho, 

upravovat nebo vytisknout, neuměl by textové či jiné informace vyhledávat, uchovávat, 

kopírovat apod. Klávesové zkratky musí zrakově postižený uživatel PC znát a umět také 

proto, že obsluha speciálního počítače je analytická, nikoli intuitivní. Kdyby Jirka Č. nebo 

Martin ale také další informátoři neovládali konkrétní postupy, řešení a povely (klávesové 

zkratky), nebylo by možné vytvářet spojení a získávat výstupy, tedy výsledky jejich činnosti 

na PC. 

5.1 Běžný osobní počítač, nebo kompenzační pomůcka? Nutnost?  

 Konkrétně Jirka Č. pracuje s ICTKP na bázi PC s operačním systémem MS Windows. 

OS Windows je v současnosti celosvětově nejrozšířenější operační systém. Qin uvádí, že přes 

osmdesát procent osobních počítačů dnes pro svůj chod využívá OS Windows (Qin a kol. 

2018: 94). Vzhledem k této rozšířenosti systému převládají osobní počítače s OS Windows 

také u zrakově postižených uživatelů. 

 Základem těchto ICTKP je stolní počítač nebo notebook obsahující standardní 

software (SW) a hardware (HW). Kompenzační pomůckou se tato zařízení stávají ve chvíli, 

kdy jsou doplněné o speciální software nebo hardware určený pro práci zrakově postižených 

uživatelů. Sestavení takovéto pomůcky mají na starosti specializované firmy, které uvádím 

v předchozí kapitole a které zajišťují stolní počítač či notebook a zároveň také potřebné 

licence na speciální software. Tyto firmy vše potřebné nainstalují a nakonfigurují, aby 

uživatel obdržel zařízení, které je téměř ihned připravené k práci. Jak tedy z výše uvedeného 

vyplývá, pokud si zrakově postižený zájemce o PC pořídí osobní počítač v některé z běžných 

obchodních sítí, je pro něj tento počítač nepouživatelný a nemůže s ním vytvářet žádná 

spojení, jelikož neobsahuje speciální software ani hardware. 

 Stolní počítač Jirky Č. obsahuje také speciální SW a HW. Jirka s ním spolupracuje 

téměř denně, i když mu často říká „potvoro“. Během mého terénního pozorování a rozhovorů 

s informátory mě zaujala Jirkova vyhraněnost a přístup k jeho počítači. Během rozhovorů 

s Jirkou často hovořil o ICTKP jako o šikovných věcech, které umí všechno možné a zrakově 

postižení se bez nich v podstatě neobejdou, ale že kdyby sám nemusel, tak by je vůbec 

nepoužíval. 

„Ta práce by neměla být óda na techniku a na to, co všechno je. Mělo by to 

bejt vyvážený to, co se nabízí za možnosti a jak se to dá využít, ale zároveň 

to nesmí nahradit to zařazení těch lidí do denního života s tou variantou, že 
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si všímáš lidí. Že si všímáš, jestli někdo nepotřebuje pomoc. (...) Za sebe, tím 

že má člověk nějakou zkušenost, bych psal rozhodně o tom, jak všechna ta 

technika je dobrá, ale jak je daleko důležitější, aby se člověk choval jako 

člověk, a ne jako zvířátko. Aby se nebál lidí, i když mají svoje mouchy, aby 

je zařadil do svýho obzoru. Že jim bude pomáhat, že si nechá pomáhat 

a nechá je komunikovat. Co je člověk? Někdo říká, že jsme nějaký buňky, 

který tvořej nějakej celek. Tak když ty buňky nebudou spolupracovat, tak 

tomu celku to neprospívá.“ (Terénní poznámky; 27. 5. 2019) 

 I když se ICT zařízením Jirka Č. dle svých slov spíše vzpírá, říká, že je nakonec 

společností a požadavky dnešní doby, usilující o větší mechanizaci za účelem efektivnější 

práce, přinucen k tomu, aby kompenzační elektronické pomůcky založené na bázi výpočetní 

techniky používal. Jirka si uvědomuje, že i jemu pomůcky a technika pomáhá při 

každodenních činnostech. Tyto mimolidské entity v podobě umělé inteligence, výpočetní 

techniky či chytrých technologií jsou pro něj důležité, užitečné a ku pomoci, ale za důležitější 

považuje otevřený přístup většinové společnosti k tělům, která nutně nezapadají do kategorie 

„normálního“, přičemž konkrétní normy vznikají společným působením lidí, kteří tyto normy 

využívají nebo na které jsou uplatňovány, dále pak prostředím, v němž normy vznikají a 

rozvíjejí se, a technologiemi a materiály, na něž je při zdůrazňování normativity odkazováno. 

 Jirkova výpověď naráží na myšlenku, že aby se zrakově postižení mohli rozvíjet 

v různých oblastech, potřebují vhodné prostředí, v němž se pohybují. Může se jednat 

o bezbariérové úpravy interiérů a exteriérů, o vhodné kompenzační pomůcky a také o dobré 

vztahy s okolím, ale u všech těchto oblastí se jeví jako velmi důležité, aby co nejvíce 

naplňovaly potřeby nevidomých a slabozrakých. Zatímco ostatní informátoři hovořili ve 

svých výpovědích převážně o různých funkcích a aplikacích jejich ICTKP a o tom, jak si 

s nimi vystačí nebo nevystačí k samostatnému vykonávání každodenních činností, Jirka Č. 

zdůrazňoval potřebu začleňování zrakově postižených do většinové vidící společnosti. Oproti 

jiným apeloval také na pomoc vidících a zrakově postižených, přičemž tato pomoc by dle něj 

měla být vzájemná. Stejně tak považuje Jirka za vzájemné problémy způsobené neznalostí či 

předsudky ve vztazích nevidomých, slabozrakých a vidících.  

„To sociální, když nebude fungovat, tak bude člověk namydlenej. Může ti 

někdo schválně nastavit nohu nebo zavřít dveře nebo tvrdit, že tam nejsi 

a mobil ti bude tvrdit, že tam jsi. Na druhou stranu jsou samozřejmě 

nevidomí, který si myslej, že všechno je automatický. Že dostanou sociální 
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dávky, že jim každej na ulici pomůže. Jsou i protivný, umí i vynadat lidem, 

že jim pomáhají, že na ně šahají. Ale má k tomu každej svoje důvody.“ 

(Terénní poznámky; 27. 5. 2019) 

 Miroslav Michálek říká, že „oddělení, ocejchování, stigmatizace odlišností, vyloučení 

ze společnosti za účelem jejího očištění od neřešitelného problému namísto jeho akceptování 

a řešení, to je paradoxně příbuzným postojem k přehlížení slepoty, přetvářkou, že neexistují 

s ní spojené problémy. Cesta k integraci, k začlenění (...) nevede ani přes naprosté popření 

problému spojených se ztrátou zraku ani přes jejich uzavření do oddělené komunity žijící na 

okraji společnosti.“ (Michálek, [online] 2016).
39

 Oproti ostatním informátorům Jirka Č. 

opakovaně zdůrazňoval právě nedostatečné akceptování zrakově postižených těl těly takto 

nepostiženými, zatímco ostatní poukazovali zejména na ne/dostatečnosti ve vývoji 

a fungování ICTKP pro zrakově postižené. 

Jirka Č. opět zmiňuje důležitost vztahu vidících a nevidomých a o tom, že 

i když technika neuvěřitelně pokročila a jde stále vpřed, mnohdy nefunguje 

stoprocentně a nenahradí pomoc někoho vidícího. „Jasně, je ohromný 

množství různých pomůcek a technologií pro nevidomý a slabozraký, ale 

neznamená to, že to nahradí zařazení těch lidí do denního života. (...) To 

máš jako na pracovišti. Kolegové ti téměř nikdy nepomůžou a když dojde na 

lámání chleba, tak se musíš zeptat žáků, kde je záchod. Což není vždycky 

příjemný, ptát se holčiček, kde je záchod. Nicméně stačí to říct jednu 

dvakrát a pak už ti to řeknou samy. (...) Někdy je to na zabití a vyčerpává to 

strašně moc, když jste tři vedle sebe, ti dva se pozdraví a tebe nepozdraví 

a úplně tě ignorujou. A to si dělají i zdravý lidi mezi sebou.“ (Terénní 

poznámky; 27. 5. 2019) 

 Jirkovi výpovědi odkazují na jeho práci učitele hudby na ZUŠ, kde pracuje přes dvacet 

let. Jirka se narodil v roce 1967 v Praze, kde také vyrůstal. Během prvního roku života přišel 

Jirka o jedno oko. Lékaři se ozařováním snažili zachránit oko druhé, přičemž léčba trvala 

několik let a vyvrcholila transplantací rohovky, která byla jen částečně úspěšná. Jirka je dnes 

prakticky nevidomý, rozeznává barvy, světlo a tmu a jeho zrak umí přečíst jasně čitelná 

písmena o velikosti minimálně tři centimetry. 

                                                           
39

Nevidomí mezi námi, dostupné z: 

http://www.nevidomimezinami.cz/main/nmn/Texty/Rovne_prilezitosti/Na_prekazkove_draze.html 

http://www.nevidomimezinami.cz/main/nmn/Texty/Rovne_prilezitosti/Na_prekazkove_draze.html
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 Na základní školu docházel do ZDŠI Šporkova pro děti se zbytky zraku Praha 1. 

V dětství byl členem úspěšného šachového oddílu. Vystudoval hru na klavír a violoncello na 

dnešní Konzervatoři Jana Deyla a středí škole pro zrakově postižené. Vysokoškolské vzdělání 

získal na Pedagogické fakultě UK, kde také dokončil doktorandské studium. Přes dvacet let je 

učitelem hry na klavír a violoncello na ZUŠ, která sídlí něco málo přes dvacet kilometrů od 

Prahy. Zajímá se o starou hudbu, hraje na různé typy viol da gamba, a kromě toho tráví volný 

čas čtením knih nebo procházkami v přírodě. 

 Výše uvedené stručné představení Jirky je zde důležité pro pochopení Jirkova vztahu 

s výpočetní technikou a ICTKP. Vzhledem k tomu, že učí na ZUŠ, je povinen vést třídní 

knihu. Své poznámky týkající se každého žáka si Jirka v průběhu vyučovací hodiny zapisuje 

na Pichtův stroj Braillovým písmem. Zároveň je však povinen zapisovat třídní knihu také do 

elektronické podoby, a proto musí umět pracovat s počítačovým zařízením, textovým 

editorem a webovým rozhraním. Tyto dovednosti musel ovládat i v době svého 

vysokoškolského studia. Několik předmětů zde totiž bylo zakončeno seminární prací 

v digitální podobě. Závěrečné práce, tedy bakalářská, diplomní i disertační, musely být také 

ve formě psaného textu v digitální podobě. 

5.2 Neviditelný text a mluvící obrazovka 

 Práci s psacím strojem si zrakově postižení osvojili již dávno (Bubeníčková 2006: 66). 

Nevýhodu při práci s touto pomůckou však představovala nemožnost samostatné kontroly 

psaného textu. Zároveň bylo také nutné pořizovat zápis, až když byla jasně známa finální 

podoba konkrétního textu a neexistovala možnost zpětné opravy. Vytvářet ucelený text 

s možností úprav a oprav spolu s průběžným ukládáním rozepsané práce umožnila zrakově 

postiženým až výpočetní technika. Dle Bubeníčkové sice speciální slepecké písmo znamenalo 

vítězství nevidomých „v boji za právo na vzdělávání. Speciální písmo však způsobilo 

vyloučení nevidomých z běžného vzdělávacího procesu, zatímco zpřístupněná výpočetní 

technika je může začlenit do společnosti.“ (Ibid.: 64). Moji informátoři vnímají zpřístupnění 

textového procesoru, jenž nabízí několik prostředků k editaci a formátování textů, jako 

významnou změnu pro práci nevidomých uživatelů. Jirkovi Č. umožňuje tvořit a upravovat 

texty (například dopisy, seminární a závěrečné vysokoškolsé práce, programy a rozpisy 

koncertů apod.) podle potřeby a pracovat s dokumenty i přesto, že výsledný tisk jako jeho 

slabozraký tvůrce nemusí vůbec vidět. Počítač tedy může fungovat jako inteligentní ozvučený 
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psací stroj, s nímž Jirka Č., Péťa i Martin zvládnou naformátovat text k tisku takovým 

způsobem, který se neliší od textu naformátovaného vidícím uživatelem. 

 I když se tedy (vytištěný) text psaný na počítači nemusí nijak lišit textu napsaného 

vidícím uživatelem, ovládání počítače probíhá u nevidomých a vidících odlišným způsobem, 

jak uváděl Martin i další informátoři ve svých výpovědích.  

„Práce s počítačem nám nevidomým trvá chtě nechtě prostě déle. Jako 

nevidomý musím mít hlubší znalosti v oblasti praktickýho ovládání počítače, 

abych byl schopnej reagovat na různý nečekaný situace. Na výpadek nějaký 

aplikace, třeba JAWSu, na to, když počítač začne blbnout, nebo když je 

menu na nějaký stránce ve formě obrázku, kterej nemá popisek a odečítač to 

nepřečte. To samý je u některejch dokumentů v PDF.“ 

 Jak jsem uvedla na začátku této kapitoly, souhra Jirky Č. a počítače zahrnuje spojení 

a strategie založené na využití dalších smyslů, softwarové lupy a hmatového displeje. Jirka 

doma používá stolní počítač s operačním systémem MS Windows a s hlasovým výstupem. 

Toto digitální zařízení, fungující v tomto případě jako kompenzační pomůcka, se skládá z celé 

stolní verze osobního počítače, většího monitoru, klávesnice, myši, speciálního softwaru nebo 

také screen readeru JAWS, což je komplexní program převádějící informace zobrazené na 

monitoru do hlasové, případně hmatové podoby, a z další výbavy, jako je scanner, zvuková 

karta, aktivní reproduktory a hmatový displej. 

 Hlasový výstup je u uživatelů PC, kteří jsou buď zcela nevidomí, nebo jim zbytky 

zraku nedovolují pracovat jen se SW lupou, nezbytnou součástí počítače, s nimiž pracují. 

Hlasový výstup v Jirkově počítači se skládá z odečítače obrazovky a z hlasové syntézy a jeho 

hlavní funkcí je zpřístupnit Jirkovi aktuální dění na obrazovce, tedy nejen to, kde se právě 

nachází kurzor, ale také aktuální hlášení a práci s dostupnými aplikacemi a operačním 

systémem. Odečítač obrazovky JAWS zpřístupňuje mnoho aplikací ve Windows, přičemž 

jednou z nich je čtení obsahu webových stránek. Pokud Jirka Č. jako uživatel JAWSu chce, 

aby mu byl tento program užitečný a aby jejich souhra byla co nejplynulejší, musí znát 

alespoň základní klávesové zkratky, resp. základní příkazy. Na webových stránkách 

Blindfriendly je uvedeno, že „existují desítky klávesových zkratek, které vám umožňují číst 

text po řádcích, větách, slovech, znacích atd.“ (Blindfriendly 2009), což Jirka potvrzoval ve 

svých výpovědích také. Jirka pracuje s takovými kombinacemi, které mu dle jeho slov jdou 

nejlépe a nejrychleji. Nezná však všechny. Například firma GALOP spol. s r. o. na svých 

internetových stránkách uvádí přibližně dvě stě klávesových zkratek pro JAWS 12.0. Většina 
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je založena na dvojstisku nebo trojstisku, ale existují také kombinace ze čtyř kláves.
40

 Za 

hladkostí orientace na navigační liště, práce na internetu či čtení textu se tak skrývá řada 

neviditelných přechodů, které od Jirky Č. vyžadují vynaložit značnou práci a spoustu času, 

které jsou potřeba k seznámení, naučení a zapamatování si alespoň části nabízených 

klávesových zkratek odečítače JAWS, který Jirkovi umožňuje s počítačem vůbec pracovat. 

 Odečítací program JAWS je prezentován jako „jeden z nejoblíbenějších 

a nejkomplexnějších programů pro zpřístupnění prostředí Windows nevidomým uživatelům“ 

(Galop, s.r.o., [online] 2020)
41

 a jako celosvětově nejpopulárnější screen reader. Dalšími 

screen readery jsou například Hal, NVDA, Windows-Eyes ši WinMonitor. Liší se škálou 

nabízených funkcí, jejich propracovaností, způsobem ovládání, licenčními podmínkami 

a cenou. I když je JAWS prezentován jako nejkomplexnější odečítací program, existují 

situace, kdy některé jeho funkce selhávají a moji informátoři pak vytvářejí různé strategie, jak 

se s těmito selháními vypořádat. 

„Na počítači používám nejdražší Jaws, ale když je zle, tj. když se mi ve 

Firefoxu u některých velkých prodejců (Alza, Mall apod.) nedaří zaškrtnout 

nějaké políčko, beru si vděčně na pomoc "nedokonalý" program NVDA, 

který je zdarma, dokonce si můžeš stáhnout přenosnou verzi a použít kdekoli 

mimo domov.“ (Terénní deník 18. 3. 2020)  

 Jirka M. si vytvořil stejnou strategii jako Maruška a pro jistotu má v počítači 

nainstalované oba hlasové výstupy, jak JAWS, tak NVDA.
42

 Oproti Marušce však primárně 

pracuje s NVDA, jelikož prý mnohdy funguje lépe než JAWS, minimálně zatěžuje procesor 

a nepředstavuje pro Jirku finanční zátěž. NVDA je ke stažení zdarma, zatímco JAWS stojí 

padesát čtyři tisíc korun a jeho případné aktualizace od deseti do patnácti tisíc korun.
43

 Tvůrci 

odečítače NVDA jeho bezplatnost komentují tím, že věří v právo každé zrakově postižené 

osoby na snadný a svobodný přístup k počítači, které jim však může být odepřeno vzhledem 

k vysokým cenám mnoha jiných screen readerů.
44
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 Klávesová zkratky JAWS 12.0, dostupné z: http://www.galop.cz/dvd/jaws/archiv/12.0/doc/JawsKeys.html 
41

 Odečítací program JAWS, dostupné z: http://www.galop.cz/jaws?styl=print 
42

 NVDA, neboli Non Visual Desktop Access, je odečítací program pro operační systém Windows 
43

 Cena odečítače JAWS 2020, dostupné z: http://www.galop.cz/jaws 
44

 NV Access, registrovaná charitativní a vývojářská společnost, tvůrce programu NVDA, dostupné z: 

https://www.nvaccess.org/about-nvda/ 

http://www.galop.cz/dvd/jaws/archiv/12.0/doc/JawsKeys.html
http://www.galop.cz/jaws?styl=print
http://www.galop.cz/jaws
https://www.nvaccess.org/about-nvda/
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 K používání různých odečítačů chci zmínit, že na základě výsledků průzkumu 2016 

GOV.UK assistive technology survey,
45

 bylo vyhodnoceno, že nejpoužívanější kombinací 

odečítačů obrazovky a webových prohlížečů je JAWS s prohlížečem Internet Explorer, 

případně Google Chrome, a NVDA s prohlížečem Mozilla Firefox. Ne/souhra některých verzí 

JAWSu a Firefoxu může znamenat problémy s rychlostí odezvy nebo s označením některých 

zaškrtávacích polí, a proto v takových situacích Maruška přechází na NVDA, který je 

v souhře s Firefoxem úspěšnější.   

 Každý rok vychází nová aktualizace JAWSu, o jejíž distribuci se stará firma GALOP, 

spol. s r. o. Česká verze JAWSu 2020 přináší několik novinek, například zredukování 

dvojitého čtení názvů formulářových prvků nebo změny v přepínání virtuálního kurzoru 

zvlášť pro karty v prohlížeči Google Chrome. Popis všech nových funkcí a vylepšení JAWSu 

2020 je dostupný na stránkách společnosti GALOP.
46

 Když jsem pročítala tyto změny 

v programu, musela jsem si text přečíst několikrát, protože na mě byl po stránce počítačové 

terminologie moc složitý. Tento problém však se mnou nesdíleli moji informátoři, kteří jsou 

všichni technicky zdatní a na základě několika let zkušeností a souhry s podobnými 

technologiemi i dalšími ICTKP se v této problematice dobře vyznají. Navíc podle Jirky Č. 

představují tyto technologie pro Jirku M., Péťu i Marušku hračku.  

„Baví je si s ní hrát, milují ten stroj. Baví je ten mechanismus, rozkládat to 

a zase skládat. Jirka M. s tím umí víc než normální vidící člověk. Taky rád 

rozebírá rádia. Péťa umí s mobilem kde co a dokáže si s tím vyhrát a hrát 

dlouho.“ (Terénní poznámky; 14. 6. 2019). 

 Souhra českého JAWSu 2020 a zrakově postiženého uživatele je možná u třiceti dvou 

a šedesáti čtyř bitové edice Windows 7, 8. 1 a 10. Windows XP a Windows Vista 

podporovány již nejsou. Uživatelům těchto starších edicí tedy není nová verze JAWS 

přístupná. Pro plynulou souhru je také důležité, v jakém pořadí budou do počítače 

nainstalované syntezátory. Radek Pavlíček ve svém článku na webu Poslepu uvádí: „Chcete-li 

s verzí 2020 používat WinTalker Voice či Elišku, je vhodné tyto syntezátory nainstalovat 

ještě před instalací JAWSu, v průběhu instalace pro ně budou automaticky vytvořeny 

příslušné hlasové profily. Pro Zuzanu a Ivetu – stejně jako pro cizojazyčné hlasy Vocalizer 
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 Výsledky průzkumu 2016 GOV.UK assistive technology survey, dostupné z: 

https://accessibility.blog.gov.uk/2016/11/01/results-of-the-2016-gov-uk-assistive-technology-survey/; 

https://poslepu.cz/testovani-pristupnosti-webu-doporucene-kombinace-screen-readeru-a-prohlizece/ 
46

 Kompletní soupis novinek pro JAWS 2020, dostupné z: http://www.galop.cz/doc/jaws/jaws2020novinky.html 

https://accessibility.blog.gov.uk/2016/11/01/results-of-the-2016-gov-uk-assistive-technology-survey/
https://poslepu.cz/testovani-pristupnosti-webu-doporucene-kombinace-screen-readeru-a-prohlizece/
http://www.galop.cz/doc/jaws/jaws2020novinky.html
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Expressive verze 2 – JAWS nyní vytváří profily průběžně a na pořadí jejich instalace tak již 

nezáleží.“ (Pavlíček, [online] 2019).
47

 

5.3 „Děkujeme, dali jsme přednost jinému kandidátovi.“ 

 Z výše uvedeného vyplývá, že technicky náročná KP na bázi PC opravdu vyžaduje 

poměrně široké znalosti, orientaci v problematice výpočetní techniky i specifické znalosti 

týkající se obsluhy výpočetní techniky, jež jsou podmíněné prací se speciální asistivní 

technologií, jako jsou právě hlasové výstupy či softwarové lupy. Jirka Č. pracuje se 

zkoumaným zařízením jako s jedním celkem zahrnujícím množství elektronických, 

mechanických a jiných komponentů, které jsou však skryté. To platí i pro počítače, které 

využívají vidící uživatelé. Co se však mimo jiné liší, je množství asymetrií, se kterými se 

Jirka v souvislosti s PC potýká. Jak jsem již dříve uvedla, Jirka žádal o počítač a Braillský 

řádek čtyřikrát. Nakonec si vybral jinou strategii a šel jinou cestou. Počítačovou sestavu mu 

zhotovil jeho syn, a to bez účasti firem, které běžně tyto sestavy zrakově postiženým klientům 

sestavují. K pořízení počítače Jirku vedl mimo jiné také tlak ze strany jeho zaměstnavatele 

a dále pak nároky ze strany vysoké školy, kterou studoval. Vzhledem k digitalizaci třídní 

knihy na ZUŠ, ale také zápisu na předměty na PedF UK se Jirka, který dosud vystačil 

s Pichtovým strojem, rozhodl pořídit speciální počítač, který však stojí mnohonásobně více 

než běžný počítač pro vidícího uživatele. Jirka za svůj počítač zaplatil sedmdesát tisíc korun 

a dle jeho slov se na ušetření peněz podílela celá rodina.  

 V předchozí kapitole, kdy jsem hovořila o otázce, co je považováno za normální a co 

za nenormální, jsem uvedla, že nastavením společenské normy na „zdravého člověka“ může 

docházet k disciplinaci a diskriminování lidí s postižením (Moser a Law 1998). S tím souvisí 

také to, že současná společnost je orientována na rychlost, efektivitu a výkon. Flexibilita, 

kreativita, mobilita, schopnost navazovat kontakty a komunikace, stejně jako úspěch 

a výkonnost se považuj za funkční výkony, jež jsou v moderní společnosti vysoce hodnocené 

a požadované (Kolářová 2012: 11–40; Waldschmidt in Kolářová 2012: 127–146; 

Procházková 2014). Těla, která této normy nedosahují a neodpovídají jí, jsou ze společnosti 

vylučováni (Garland-Thomson 2004). Pokud Jirka nechce být zcela vyčleněn ze svého 

zaměstnání, musí nalézt způsob, jak v rámci možností odpovídat požadavkům zaměstnavatele 

a souvisejícího prostředí ZUŠ a jak zapadat do „normálu“. 
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 Veřejné beta testování lokalizované verze odečítacího programu JAWS, dostupné z: 

https://poslepu.cz/spoustime-verejne-beta-testovani-lokalizovane-verze-odecitaciho-programu-jaws-2020/ 

https://poslepu.cz/spoustime-verejne-beta-testovani-lokalizovane-verze-odecitaciho-programu-jaws-2020/
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 Podle Jirky Č., Jirky M. i Péti lze na trhu práce lze pozorovat důležitost digitální 

gramotnosti, která představuje pro nevidomá a slabozraká těla zvýšené nároky oproti tělům 

vidícím, zejména v oblasti finanční zajištěnosti, přístupnosti webových stránek nebo způsobu 

ovládání počítačového zařízení. Tento požadavek zdatnosti, zahrnující v tomto případě 

komunikaci a spolupráci se zákonnými zástupci žáků, elektronické vedení třídnice 

a vyplňování dokladů o výkonu učitele hudby, spolupráci s ostatními pedagogickými 

pracovníky apod., může být vylučujícím nástrojem v zaměstnání (Gouvier, Sytsma-Jordan, 

Mayville 2003). Jirka se rozhodl pořídit vlastní osobní počítač mimo jiné právě proto, aby 

zlepšil svou digitální gramotnost, aby jeho začleňování do pracovního prostředí probíhalo 

hladčeji a aby mohl v zaměstnání i mimo něj prokazovat své schopnosti, což může mít dle 

jeho slov pozitivní vliv na postoje společnosti bez (významnějšího) tělesného znevýhodnění 

k lidem se zrakovým postižením. 

 Nedůvěra ve výše uvedené schopnosti zrakově postiženého těla souvisí s pojímáním 

takového těla jako závislého a nesamostatného, přičemž právě nezávislost a samostatnost 

dodávají tělu status kompetentního a plnohodnotného subjektu (Moser, Law 1998; 

Procházková 2014). V souvislosti s nezávislostí Bubeníčková uvádí, že zatímco dávná historie 

slepeckého hnutí zahrnuje spíše kapitoly „o snaze zrovnoprávnění nevidomých lidí, o boji za 

právo na vzdělání (nevidomí byli v minulosti považování za nevzdělavatelné), v dnešní době 

zrakově postižení lidé bojují za větší nezávislost, za lepší postavení ve společnosti a za 

možnost uplatnění v oborech, které jim donedávna byly zapovězeny“ (Bubeníčková, [online] 

1998).
48

 Také Jirka Č., Jirka M. nebo Martin ve svých výpovědích hovoří o složité situaci 

zrakově postižených při hledání či udržení zaměstnání a o tlaku, který to na ně vyvíjí. Dle 

jejich názoru se v současné době velká část uchazečů vybavena vysokou úrovní vzdělání 

a cizími jazyky, což lze zahrnout pod označení kulturní kapitál (Bourdieu 1986). Dva další 

druhy kapitálů, sociální a ekonomický, o nichž píše Bourdieu a které nepřímo zmiňovali 

i moji informátoři, hrají při získávání práce také důležitou roli. Ještě více však informátoři 

vyzdvihují význam těla a schopností zraku v procesu hledání zaměstnání. Na své tělo nahlíží 

jako na další formu kapitálu, s nímž kromě jiných dovedností a schopností vstupují na 

pracovní trh a jenž ovlivňuje kandidátův úspěch při ucházení se o pracovní pozici. 

Martin: „V rámci osvěty se můžeš často setkat s ukazováním toho, co 

všechno můžou nevidomí dělat, jaký můžou vykonávat zaměstnání a jaký 
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 Počítač jako kompenzační pomůcka pro zrakově postižené, dostupné z: https://pcworld.cz/archiv/pocitac-jako-

kompenzacni-pomucka-pro-zrakove-postizene-iii-19512 

https://pcworld.cz/archiv/pocitac-jako-kompenzacni-pomucka-pro-zrakove-postizene-iii-19512
https://pcworld.cz/archiv/pocitac-jako-kompenzacni-pomucka-pro-zrakove-postizene-iii-19512
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mají zvláštní sporty. To je pro širokou veřejnou možná zajímavý, stejně jako 

všechny nestandardní věci, a současně to může pozitivně motivovat k zájmu 

o nás jako znevýhodněných. Jenomže tyhle pozitivní příklady aktivit zvládá 

jenom někdo a pro většinu nevidomých nejsou využitelný a použitelný. (...) 

Na pracovním trhu je to tak, že oproti stovkám, možná tisícům zaměstnání 

pro vidící je jenom několik desítek zaměstnání, který jsou vhodný pro 

nevidomý a slabozraký. Nepotkáš nevidomýho profi zahradníka, svářeče, 

instalatéra, řidiče, pilota, letušku, zaměstnance na přepážce poště nebo 

v bance. I když různí marketingoví donátoři prezentují různý mimořádný 

dovednosti nevidomých, bývá to často jenom snaha získat víc prostředků na 

pomoc zrakově postižených.“ (Terénní deník; 20. 5. 2019) 

Jirka Č.: „Určitě to není tak, že by zrakově postižení měli rovný pracovní 

příležitosti. Je čím dál těžší se uplatnit, a to platí pro celý spektrum zrakově 

postižených podle vzdělání. Dřív se pracovat muselo a třeba učitelé hudby 

nebo telefonisté měli místo vlastně zajištěný. Dneska je na místo učitele 

hudby vypisovaný výběrový řízení a nevidomý absolvent konzervatoře může 

stěží konkurovat zdravýmu absolventu AMU. Samozřejmě že jsou nevidomí, 

kteří se po vychození střední nebo vysoký školy uplatní dobře. Ale těch není 

moc a v praxi to je tak, že si rozšiřují vzdělání, ale možnost uplatnění je i tak 

nejistá.“ (Terénní deník; 27. 5. 2019) 

Jirka M.: „Když jsem obcházel různý firmy, kde jsem se ucházel o práci, 

snažil jsem se s personalistkou domluvit, aby na mě počkala třeba na 

výstupní zastávce té tramvaje. Řekl jsem, že mám zrakový hendikep. 

Pochopitelně jsem mlčel o tom, že nevidím vůbec. Protože v momentě, kdy 

tohle napíšeš do průvodního dopisu nebo do životopisu, tak tě nevezmou. To 

není proto, že nevidíš, ale proto, že si ten šéf řekne: ‛No, ale jestli on fakt 

nevidí a napsal to takhle otevřeně, tak ho nechceme, protože když si 

představím, jaký by to bylo, kdybych tu práci poslepu měl dělat sám, tak si 

ani neutřu zadek.’ A tam to končí. Ano, najdou se výjimky, který tě pustí 

k pohovoru, ale když je to hodnocení vyhrocený, tak tě postaví za blbce, 

protože tě nechtějí mít ve svých řadách. Akorát ti to dají radši vědět písemně 

e-mailem, kde se to snese všechno a není to tak na oko. ‛Děkujeme, dali 

jsme přednost jinému kandidátovi,’ čímž je myšleno ne slepoušovi. Takových 
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mailů mi přišlo bezpočet. No, nakonec jsem v těch callcentrech ukázal, že to 

jde.“ (Terénní deník; 6. 4. 2019) 

 Bourideu však nerozlišuje jen tři výše zmíněné formy kapitálu. Koncept forem 

kapitálu lze podle některých autorů chápat jako „beztvarý“ koncept nabývající konkrétních 

podob až v souvislosti s konkrétním sociálním a historickým kontextem (Růžička, Vašát 

2011: 130). V tomto případě tak můžeme hovořit také o tělesném kapitálu (angl. bodily 

capital), s nímž pracuje také Wacquant ve své studii o profesionálních boxerech připravující 

v tělocvičně své tělo na zápasy (1995). Podle Wacquanta určuje vlastnictví různých druhů 

kapitálu a jejich různého objemu pozici aktéra v sociálním prostoru. „Struktura distribuce 

různých typů a subtypů kapitálu v daný časový okamžik reprezentuje imanentní strukturu 

sociálního světa“ (Bourdieu 1986: 241). Na základě tohoto konceptu pohlíží Wacquant na 

boxery jako na vlastníky a „podnikatele“ (angl. entrepreneur) určitého tělesného kapitálu a 

boxerskou tělocvičnu jako sociální mechanismus, který je navržený k přeměně „abstraktního“ 

tělesného kapitálu na kapitál boxerský (angl. pugilistic capital), tedy ke vtělení souboru 

návyků a schopností do těla boxera (Wacquant 1995: 66–67). 

 Podobně jako v případě zápasníka boxu, i nevidomé tělo mých informátorů je 

prostředkem tvorby a surovým materiálem, s nímž například Jirka M. a lektoři počítačových 

kurzů pro nevidomé pracují. Pokud je nevidomé tělo správně řízeno, tedy pokud se naučí 

pracovat rychle s počítačem a různými programy a odečítačem obrazovky, umožňuje 

produkovat více hodnost, než poskytovalo původně. Jirka M. se tak postupně stal náslechářem 

hovorů v callcentru a teamleaderem. Wacquant v této souvislosti hovoří o tom, že „tělesný 

kapitál a práce s tělem jsou spojené rekurzivním vztahem dělajícím z nich vzájemně úzce 

závislé“ (Wacquant 1995: 67). Ve výpovědích Jirky M. i ostatních informátorů lze sledovat 

důležitost tělesného kapitálu a vtělení ICTKP do jejich těl lze tudíž chápat jako prostředek, 

jak tento kapitál navýšit. 

5.4 Přirozenost syntetického hlasu 

 Předtím, než si Jirka Č. pořídil speciální počítač, musel svou třídní knihu nebo e-maily 

rodičům svých žáků diktovat své ženě, někomu z přátel, případně mohl text nadiktovat 

pečovatelce nebo pečovateli. Byl tedy závislý na čase těchto jiných těl, která však nejsou 

k dispozici na tak dlouhou dobu, jak by Jirka chtěl, takže jeho čas na psaní byl omezen časem 

někoho jiného. Proto, aby mohl zrakově postižený pracovat s počítačem samostatně, slouží 

odečítač obrazovky (screen reader), tedy řečová syntéza. Díky ní mohou být informace, jež 
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odečítač obrazovky získá, přečteny jedním z několika syntetických hlasů. Uživatelé hovořící 

českým jazykem si mohou vybírat z poměrně široké nabídky hlasů. Liší se od sebe cenou 

a kvalitou přednesu. Někteří autoři, kteří se zabývají speciální ICT a přístupností pro uživatele 

s těžkým zrakovým postižením, uvádí, že nejkvalitnější český syntetický hlas je v současnosti 

hlas Eliška (Pavlíček, [online] 2015; Tichý, [online] 2010).
49

 Jako další kvalitní syntézy uvádí 

tito autoři hlas Zuzana. Eliška funguje na počítači i na mobilním telefonu, Zuzana jen na 

počítači. Eliška stojí dvanáct tisíc korun, Zuzana může být již v ceně některých verzí screen 

readerů JAWS, respektive za manipulační poplatek sto korun, jinak stojí okolo dvou tisíc 

korun. Dodavatelem obou hlasů je firma Spektra, v. d. n., SYMBIO Access devices s. r. o. 

nebo GALOP spol. s r. o. Oba hlasy se velmi blíží lidské řeči. Zároveň je zajímavé, že i když 

se jedná o české hlasy, jsou oba vyvíjeny zahraničními firmami (Acapela Group a Nuance 

Communications). Mezi české syntetické hlasy vytvořené českými vývojáři patří Hlas 

a WinTalker Voice, jejichž kvalita se však dle nevidomých a slabozrakých uživatelů příliš 

nepodobá lidskému hlasu a jsou jimi hodnocené jako monotónní.  

 Hlas Eliška je první český hlas, který umí do určité míry simulovat emoce v řeči. Stále 

se však u Elišky i u Zuzany vyskytují propady v kvalitě, kdy dochází k odchylkám v prozodii, 

tedy v proměnlivosti lineárního průběhu zvuku v řeči pomocí sluchu. 

Sedím vedle Martina, který pracuje s odečítačem obrazovky mluvící hlasem 

Eliška. Martin má rychlost čtení nastavenou na svém notebooku i na 

mobilním telefonu na více než osmdesát procent. Při této rychlosti čtení 

nejsem schopna jasně sluchem zaznamenat všechno, co Eliška říká. „Mohl 

bys mi to, prosím, trochu zpomalit? Skoro tomu nestíhám rozumět,“ říkám 

Martinovi. „Jo, jasně, hned to zpomalím,“ odpovídá Martin a pomocí 

kombinace tlačítek Caps Lock + Mínus (na numerické klávesnici) 

zpomaluje Elišku na 50, což odpovídá pomalejšímu čtení, kterému rozumím 

jasněji. Martin otevírá textový dokument a nechává Elišku číst. Přednes je 

plynulý a Eliška čte v psaném „prostém textu“ mnohem víc věcí, než bych 

četla já. Hlásí uvozovky, odstavce, pomlčky, lomítka. (...) „Samozřejmě, že 

to není dokonalý a i odečítače trpí menšíma nebo většíma vadama 

výslovnosti,“ říká Martin. Nevím, co tím přesně myslí, tak se ho ptám, jaké 

vady má na mysli. Martin odpovídá: „Neumí to třeba číst správně slova 

                                                           
49

 Slovník pro český hlas Eliška, dostupné z: https://poslepu.cz/aktualizovany-slovnik-pro-cesky-hlas-eliska/ 

Zkušenosti s počítačovými hlasy, dostupné z: 

https://www.kvd.zcu.cz/cz/materialy/9MPLP/kurz/HTML/32/text.htm 

https://poslepu.cz/aktualizovany-slovnik-pro-cesky-hlas-eliska/
https://www.kvd.zcu.cz/cz/materialy/9MPLP/kurz/HTML/32/text.htm
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složený ze samých souhlásek.“ Zaměřuji se tedy na tato slova a Eliška 

opravdu při čtení slov jako například vlk, pdf, txt nebo trn četla jednotlivé 

souhlásky, ne celé sovo. Místo „trn“ četla „té er en“. „Někdy taky vyslovuje 

tvrdě souhlásky di, ti, ni, i když by je měla číst měkce. Další problém, že 

někdy vyslovuje špatně slova končící na slabiku ou. Třeba slovo dávkou, 

naftou a podobně,“ říká Martin. Ptám se, zda s tím jde něco dělat. „Výrazy 

je možný upravovat a opravovat ve slovníku Elišky, ale musíš vědět, jak na 

to, je to taky docela pracný a nepraktický,“ odpovídá Martin. 

 U odečítačů obrazovky se tedy jeví jako důležité, aby jejich vývoj směřoval k co 

nejvěrnějšímu přiblížení lidskému hlasu a k co nejmenší míře monotónnosti. Spojení 

a přechody při odečítání mají probíhat co nejplynuleji a hlas má znít co nejpřirozeněji. 

Podobné nároky na přirozenost lidského hlasu lze sledovat také například u vývoje 

(humanoidních) robotů. Při vývoji těchto androidů je kladen důraz mimo jiné právě na 

přirozenou a co nejméně trhavou řeč. Zapojením moderních technologií, které pracují 

s hlasem, tak mizí hranice přírodního a uměle vytvořeného a praktiky, během nichž dochází 

k úpravám hlasu v hlasových syntézách, tak získávají svůj život v reálném světě.  

 Hlas odečítače obrazovky tedy může být velmi přirozený, ale to nemusí platit pro 

rychlost čtení. Odečítače všech mých informátorů hovoří velice rychle, jelikož jsou tak 

nastaveni jejich uživateli. Jednou z funkcí odečítače je právě nastavení rychlosti čtení 

v procentech, přičemž čím vyšší číslo, tím rychlejší čtení. Padesát procent přibližně odpovídá 

běžné rychlosti řeči. Moji informátoři mají rychlost čtení ve svých KP nastavenou v rozmezí 

sedmdesát pět až osmdesát pět procent. Při mém pozorování jsem nebyla schopna rozlišit 

jednotky procent. Tyto jemné rozdíly neslyší ani moji informátoři a dle jejich slov se při 

nastavování rychlosti čtení řídí spíše pocitem. Ptala jsem se Martina, proč má rychlost čtení 

nastavenou na tak vysokou rychlost (osmdesát procent). Martin odpověděl, že kdyby měl 

čekat, než mu software přečte informace běžnou rychlostí, nic by neudělal. Na rychlost 

osmdesát procent si prý zvykl. 

 Používání počítače nevidomými a vidícími uživateli se tedy liší ve způsobu získávání 

informací. Nejen že nevidomí přijímají informace o dění na obrazovce sluchem a vidící 

zrakem, ale zrakově postižení uživatelé počítačů i jiných ICTKP s odečítačem obrazovky 

získávají informace lineárně. Vzhledem k tomu, že odečítač čte uživateli vždy pouze aktuálně 

zaměřený objekt, tedy objekt, na kterém se zrovna nachází focus, chybí uživateli kvůli tomuto 

lineárnímu průchodu obsahu kontext zobrazované informace. Jirka Č. proto s rozhraním 
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nepracuje intuitivně, ale musí znát a umět konkrétní postupy, jak vykonat konkrétní činnost 

v prostředí, jež primárně předpokládá orientaci vizuální a jež poskytuje informace v širším 

kontextu. 

5.5 Kompatibilnost Jirky a Braillského řádku 

 Informace na obrazovce počítače může Jirka Č. dostávat kromě screen readeru také 

skrze hmatový displej neboli Braillský řádek (někdy pouze „řádek“). Ten slouží Jirkovi jako 

speciální zařízení, jako jednořádkový hmatový zobrazovač Braillova písma. Řádek je jakási 

klávesnice ve tvaru kvádru o velikosti 32,5 x 8,6 x 2 cm. Na horní straně řádku jsou otvory, 

kde vyjíždějí malé body, hlavičky, které tak tvoří Braillovo písmo a zobrazují jednotlivá 

písmena Braillské abecedy. K zobrazení jednotlivých znaků Braillské abecedy se tedy 

používají takzvané piezoelektrické elementy (Kabelka a kol. 2009). Jirka má čtyřicetiznakový 

řádek, na jehož horní straně je také deset tlačítek odpovídajících klapkám na Pichtově stroji. 

Osm tlačítek kulatého tvaru (tlačítka Braillské klávesnice) je umístěno v horní části řádku do 

dvou oblouků po čtyřech, jedno větší oválné tlačítko je umístěno v dolní části řádku, přičemž 

jeho levá strana má funkci backspace, pravá strana funkci mezerníku (Obrázek č. 10). Displej 

obsahuje také naváděcí tlačítka, kterými si může Jirka „přitáhnout“ kurzor k právě čtenému 

písmenu a opravit překlep, přidat mezeru, přepsat slovo apod. Právě tuto činnost, tedy 

kontrola textu, považuje Jirka za mnohem snáze zvládnutelnou za pomoci Braillského řádku 

než pouze pomocí hlasového výstupu. 

 

 

Obrázek 10 - Braillský řádek Esys 40 

 Aby Jirka Č. využil možnosti řádku, resp. i Pichtova stroje, musí aktivně umět 

slepecké bodové písmo, takzvaného „Brailla“. Když tedy Jirka umí bodové písmo, může 

přejížděním prstu přes Braillský řádek přečíst to, co je v tu chvíli na obrazovce, aniž by musel 

být zapnutý odečítač obrazovky. Hmatový displej je připojený USB kabelem k počítači. Jirka 

používá řádek zejména pro čtení, kdy čte hmatem text, který vyskočí na řádku, podobně jako 

když na Pichtově stroji vyrazí jednotlivá písmena v šestibodech do papíru. Jirka používá 

řádek také ke kontrole a opravě různých textů. Pokud má využívat hmatový displej efektivně 
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a vytvářet s ním hladká spojení, je třeba uzpůsobit jeho obsluze jak rozmístění prstů na 

jednotlivých tlačítkách, tak tlačítka na řádku, jejich velikost, tvar, rozmístění na řádku apod.  

„A co tahle tlačítka, k čemu jsou?“ zeptala jsem se Jirky. „Abych mohl psát 

stejně jako na Pichťáku a nemusel jsem se učit novýmu způsobu psaní, jsou 

ty tlačítka jako Braillská klávesnice. To znamená, že jsou uspořádaný stejně 

jako na Pichťáku, zleva doprava bodama 7, 3, 2, 1, 4, 5, 6, 8. Kdybych měl 

vždycky používat kromě psaní na stroji a psaní na Braillský klávesnici ještě 

něco jinýho, tak by to akorát zesložiťovalo psaní a muselo by se při něm 

myslet úplně jinak a používat jiný kombinace. Tohle mi vyhovuje, protože na 

Pichťáku umím psát dobře a používám ho téměř denně.“ (Terénní deník; 27. 

5. 2019) 

 Jirka Č. tedy s hmatovým displejem vytváří podobná spojení jako na Pichtově stroji. 

Uspořádání bodů je stejné u obou zařízení, jdou tedy stejně za sebou. Uspořádání prstů je taky 

stejné, prsty jsou stále prsty od palce až po malíček. Co se však mění, je rozmístění prstů 

i bodů na Braillském řádku. Možnost navázání přímého kontaktu s textem skrze Braillský 

řádek tak vyžaduje proces, v rámci něhož se Jirkovo tělo a řádek staly kompatibilními, a to 

jejich vzájemnou opakovanou spoluprácí a zvykáním si. Jirka tento proces popsal následovně: 

„Na začátku, když jsem si pořizoval řádek, jsem se nemusel učit, co jsou ty 

jednotlivý tlačítka, protože to je vlastně stejný jako na pichťáku. Musel jsem 

si spíš zvyknout na to, jak moc musím roztáhnout prsty. Každej řádek to má 

jinak, některej má ty tlačítka menší a blíž u sebe, já jsem chtěl zase spíš větší 

a tak od sebe, aby mi to bylo příjemný na prsty. Ten řádek, co mám já, asi 

nejvíc odpovídá velikostí těch tlačítek běžný klávesnici, takže i proto je to 

pro mě fajn, že můžu přeskakovat z klávesnice na řádek a mít prsty tak nějak 

pořád stejně daleko od sebe a nemuset je nějak moc roztahovat a zase dávat 

k sobě.“ (Terénní deník; 27. 5. 2019) 

5.6 Webové stránky – přístupy snadné a přístupny nesnadné 

 Výše popsané entity, tedy desetiprstová technika psaní, klávesové zkratky, hlasový 

výstup (speciální SW) a jeho aktualizace, softwarová lupa, Braillský řádek (speciální HW), 

programy vytvořené pro potřeby nevidomých a slabozrakých uživatelů, firmy distribuující 

ICTKP i zaměstnavatelé zrakově postižených, se všechny podílejí na souhře speciálního 
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počítače se zrakově postiženým uživatelem. To však neznamená, že stačí zajistit zrakově 

postiženým přístup k ICTKP. Podobně jako u vidících uživatelů, ani zde nestačí získání 

konkrétního zařízení, jelikož je potřeba naučit se se zařízením spolupracovat. U nevidomých 

a slabozrakých uživatelů není práce s IT zařízením tak intuitivní jako u uživatelů vidících 

a k nácviku je většinou i u pokročilejších uživatelů potřeba účastnit se nějakého odborného 

školení či kurzu, jelikož neustále se vyvíjející a měnící se aplikace vyžadují stálé 

seznamování se s novinkami a učení se.  

 Realitě neodpovídá ani zažitá představa, že pokud má zrakově postižený uživatel 

počítač, je schopen přečíst si cokoliv. Zde se dostávám k otázce přístupnosti, zejména pak 

webových stránek. Pavlíček popisuje přístupný web takto: „Za přístupný web lze dnes 

považovat takový web, který bude návštěvník s těžkým zdravotním postižením schopen i přes 

svůj zdravotní handicap, za pomoci prostředků, které má k dispozici, a způsobem, který mu 

vyhovuje, efektivně používat a dosáhnout svého cíle.“ (Pavlíček, [online] 2010).
50

 Pokud má 

být souhra zrakově postiženého uživatele se speciálním počítačem uskutečňována snadnými 

přechody (good passages), je k tomu také potřeba zajistit odpovídající podmínky (Moser, 

Law 1998). To znamená, že moji informátoři potřebují přístup ke strategiím, které již dopředu 

vytváří co možná nejhladší přechody, stejně jako jsou připraveny strategie pro člověka, který 

vidí a je pro osobní počítač standardní. 

 V rámci vytváření webů existuje několik metodik spočívající v standardizování 

postupů vedoucích k přístupnému webu. Projekt Blind Friendly Web uvádí, že v současnosti 

je nejpřehlednějším a nejuniverzálnějším vodítkem metodika Web Content Accessibility 

Guidelines (WCAG) 2.1, která nabízí komplexní souhrn informací a řídí se metodickým 

pokynem vydaným MV ČR v roce 2019 k novele zákona č. 99/2019 Sb., o informačních 

internetových stránkách a mobilních aplikací.
51

 Avšak ani soulad s touto metodikou ještě 

automaticky nezaručuje, že je web skutečně přístupný zrakově postiženému tělu. 

Sedím u Martina doma a povídáme si o přístupnosti webových stránek. 

Martin mi přitom ukazuje, jak pracuje se svým notebookem a jak pracuje 

s internetem. „Je to trochu úsměvný. Většinová společnost říká, že se snaží 

o začlenění hendikepovaných lidí, ale v reálu to pořád místama drhne. 

Jasně, stát mi přispívá na různý pomůcky, který by jinak stály několik 

desítek tisíc korun, ale když jsou pak nepřístupný další věci, tak ti to je skoro 
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 Rovný přístup, dostupné z: https://svkkl.cz/ctenar/clanek/2074 
51

 Blind Friendly Web, dostupné z: http://blindfriendly.cz/metodiky 

https://svkkl.cz/ctenar/clanek/2074
http://blindfriendly.cz/metodiky
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k ničemu. Snad nejhorší jsou většinou nadpisy. Ty jsou totiž pro mě 

záchytnýma bodama při přesunu po jednotlivých částech stránky. No, a když 

jejich struktura nedává význam nebo jsou to obrázky bez alternativního 

popisku, tak se pak špatně orientuju a nemůžu s tím pracovat. Když třeba 

píšu něco do školy a chci si zkopírovat nějaký text, mnohem líp a rychleji se 

vyznám v dobře strukturovaných nadpisech a seznamech. Podle mě jde 

přístupnost webů ruku v ruce s vytvářením kvalitních webů. Když pro nás 

nejsou přístupný, akorát nás to zase vyčleňuje, ne začleňuje.“ říká Martin. 

(Terénní poznámky; 6. 9. 2019) 

Ptám se Martina, jestli by mi ukázal, jak se pohybuje ve webovém rozhraní. 

„Tak zkusíme něco otevřít. Tak třeba alza.cz. Tenhle web je udělanej dost 

slušně. Jeho tvůrci zbytečně nevymýšleli již vymyšlené. Tím mám na mysli 

to, že jako uživatel hledám konkrétní obsah nebo věci na obvyklých místech. 

Tady to tak je. Logo v levém horním rohu, navigační lišta svisle vlevo nebo 

horizontálně nahoře, vyhledávání vpravo nahoře a podobně,“ říká Martin, 

pomocí klávesnice se pohybuje napříč webovou stránkou a odečítač čte 

nadpisy, na které Martin zrovna posunul kurzor, tedy na kterých je focus. 

Martin pokračuje: „To je pro mě důležitý i pro ty, kdo používají softwarovou 

lupu, takže vidí v jednu chvíli jenom malinkou část obrazovky. Když jsou ty 

prvky na stránce jinde, snadno je přehlídnou a nemůžou je pak ani použít. 

Celej smysl přístupnosti pak ztrácí smysl.“ (Terénní poznámky; 10. 6. 2019) 

 Softwarovou lupu, kterou zmiňoval Martin, používá Jirka Č.. Jelikož spojení oka 

a obrazu nelze v Jirkově případě navázat do té míry, že by Jirka přesně viděl, co na obrázku 

je, je toto spojení třeba navázat jinými způsoby, například alternativním textovým popiskem 

grafických objektů, který zmiňoval Martin. Tento popisek může k obrázku přidat někdo, kdo 

obrázek vidí a dokáže ho popsat. Odečítací program může následně Jirkovi obrázek přečíst 

a on si na základě popisu vytvoří o obrázku svou představu. I když tyto popisy grafických 

objektů někdy nejsou věrným odrazem reality a může být pro Jirku obtížné si je představit, 

neznamená to, že pro něho nejsou důležité. Popis obrázků je pro Jirku důležitý ke 

zprostředkování informací. Každý popis, který je ke grafickým objektům přidán, přitom může 

být odlišný a při vytváření vědění tedy nezáleží jen na Jirkově interpretaci a představě, ale 

také na tom, co a jak je z obrázku popsáno a zároveň tedy také co a jak odečítací program 

JAWS přečte.  
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„Má mít každá stránka nadpis?“ ptám se Jirky M. a on odpovídá: „Nejspíš 

nejde úplně určit, co a jak by mělo být popsaný. Někdo vyžaduje detailní 

popis každýho grafickýho prvku, někdo chce stručnej popis jenom těch 

prvků, který jsou stěžejní a fakt důležitý. Zároveň každej v tom obrázku vidí 

něco jinýho, takže i něco jinýho popíše a vypíchne. Je to prostě kontextuální 

záležitost. Navíc kdyby měla každá stránka nadpis, bude to přenadpisovaný 

a zase by to ztrácelo význam.“ (Terénní poznámky; 6. 4. 2019) 

 Tvůrce webových stránek a jeho výstupy v programování webů je jeden z hlavních 

faktorů, jež ovlivňují výslednou podobu stránek a předcházejí případným komplikacím 

a bariérám. Schopnosti těchto programátorů a z nich vyplývající reputace webů, které 

vytvářejí, stojí mnohdy na pomyslném vrcholu žebříčku přístupných a nepřístupných 

webových stránek pro zrakově postižené. Schopnosti tvůrců webů může v tomto smyslu 

dokládat také jejich specializace na konkrétní tělesné postižení. V praxi to znamená potřebu 

uvědomit si, že s webovou stránkou bude za ztížených podmínek pracovat hendikepovaný 

uživatel, ne autor webu či metodiky. Při programování přístupného webu je tedy potřeba 

zaměřit se na principy přístupnosti a na pochopení významu konkrétních pravidel 

přístupnosti. „Pokud autor webu nerozumí smyslu jednotlivých pravidel a významu, který 

naplnění těchto pravidel má pro uživatele s handicapem, může je aplikovat špatně, bez užitku 

a v některých případech dokonce může špatným pochopením pravidla bariéry vytvářet.“ 

(Pavlíček, [online] 2010: 261).
52

 

 I když má tedy programátor webových stránek na jejich přístupnost zásadní vliv, 

nejsou on ani jím vytvořené kódy vidět a Jirka Č., Martin a další zrakově postižení uživatelé 

s nimi obvykle nepřichází do bližšího kontaktu. Přístupnost webu zároveň nikdo 

nemonitoruje. Pokud zrakově postižený uživatel webu narazí na nějaký problém, může 

kontaktovat přímo provozovatele příslušných stránek nebo také organizaci, jež se touto 

problematikou zabývá (Blind Firendly Web, SONS a další) a která následně naváže kontakt 

s provozovatelem stránek a nabídne mu řešení. Celá tato složitá síť vztahů různorodých aktérů 

pak působí jako jeden prvek v podobě přístupnosti webů pro zrakově postižené uživatele, ale 

za ním je celá řada prvků tohoto kolektivu. Kvalita přístupnosti webových stránek tak vzniká 

společným působením technologií, materiálů a dalších lidí. Ve variaci na Moser a Lawa 

bychom mohli mluvit o přístupech snadných a přístupech nesnadných (Moser, Law 1998). 
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 Čtenář, dostupné z: https://svkkl.cz/ctenar/detail/98 

https://svkkl.cz/ctenar/detail/98
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 „Technologizace nevidomosti“ zahrnuje v případě souhry speciálního počítače pro 

zrakově postižené a Jirky Č. konkrétní specifické jednotlivosti, snadné i obtížné přechody 

a asymetrie, s nimiž se slabozraké tělo potýká. Propojením těchto prvků a jejich kolektivním 

aktérstvím by mělo docházet k otevření prostoru pro zmírňování negativních důsledků 

postižení zraku. Většina mých informátorů označuje ICTKP jako pomůcky, které se staly 

jejich součástí, součástí jejich každodenního života.  

Popíjíme s Jirkou M. kávu a povídáme si o pomůckách, s nimiž nejčastěji 

pracuje. „Bílá hůl, ano. Diktafon, ano. Ale všechno už je v Applu,“ říká Jirka 

a ukazuje na svůj mobilní telefon, který má na stole. „Bílá hůl tedy ne, ale 

jinak je tam všechno. Těch aplikací, co je. To máš detektor světla, 

TapTapSee, když chci vědět, jak někdo vypadá, všelijaký fotící programy, 

rozpoznávač barev. Pak diktafon, jasně. Fůra rádií. Pak navigace, jasně, já 

mám Blind Square. Existuje třeba hladinka, tu asi znáš, ale tu už vůbec 

nepoužívám a při nalívání se řídím sluchem. Dneska ten Apple používám 

prostě ke všemu. Je to super věc a říkám to třeba i Jirkovi. Pro slepouše – 

pecka!“ říká Jirka a s nadšením mi jde ukázat, jak některé vyjmenované 

aplikace fungují a jak spolu spolupracují. (...) „Skvělá aplikace je Přehraj 

noty, tu využívám k učení žáků na klavír. (...) Nepotřebuju Brailla, protože 

kdybych noty přepisoval do Brailla, tak je to strašně zdlouhavý. Musíš být 

prostě nějakým způsobem progresivní, protože ta doba je taková. A je to 

dobře.“ (Terénní poznámky; 6. 4. 2019) 

Během schůzky s Martinem jsem se ho ptala, k čemu všemu používá 

počítač. Odpovídá: „Počítač se stal rozhodně neoddělitelnou součástí mýho 

každodenního života. A teď nepřeháním. Je to tak. Ráno vstanu, zapnu 

počítač a kouknu, co je v televizi. Potom přes počítač vyřizuju poštu. Pak 

taky na počítači poslouchám hudbu a dělám na něm vlastně všechny věci do 

školy. Bez něj bych ve škole nemohl a vůbec existovat. Přes počítač vyřizuju 

i různý platební příkazy a dost často přes něj i nakupuju.“ (Terénní 

poznámky; 6. 9. 2019) 

 Popisované technologické objekty – hlasový výstup, odečítač obrazovky, Braillský 

řádek, přístupnost webů a další – spolu s mými informátory, vytvářejí jednotu, ale také 

složeninu částí, které jsou druhově odlišné a nehomogenní, ale které jsou jedna na druhé 
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vnitřně závislé. Například Jirka M.-uživatel aplikace Přehraj noty a Jirka M.-učitel klavíru by 

nebyl uživatelem této aplikace, kdyby nebyl s vyučováním hudby nějak spojený. A naopak. 

A kdyby mezi oběma nebylo vnitřních propojení a závislostí. Fungování ICTKP pro zrakově 

postižené vyzívá ke spolupráci nevidomých a slabozrakých těl, vývojářů IT technologií a KP, 

distributorů i (Tyflo)center pro zrakově postižené. Dle Jirky M. je v dnešní pokročilé době, 

kdy je společnost rychlejší, mobilnější a kdy jsou informace k dispozici vcelku jednoduše 

a okamžitě, nutné, aby byl progresivní i on, (nejen) jako učitel klavíru. To vyžaduje intenzivní 

zapojení moderních technologií do Jirkova běžného i pracovního života. ICTKP, které 

používá, organizují jeho život a tělo tím, že zastávají činnosti, které by v případě absence 

nevidomosti obstaral Jirka sám. Právě skutečnost, že Jirka M. žije s ne úplně 

standardizovanou tělesnou schránkou, je iniciátorkou používání (ICT)KP. Práce s moderními 

výpočetními a komunikačními technologiemi Jirku M. živí a kýžený cíl jeho vzájemné 

spolupráce s nimi – ekonomicky zhodnotitelná výuka – je zdrojem jeho financí. V případě 

nevidomých, kde se míra nezaměstnanosti v České republice pohybuje dle literatury kolem 

osmdesáti procent,
53

 se ekonomický výsledek spolupráce nevidomých a nevidomých 

technologií jeví jako nezanedbatelná záležitost. Vzájemná spolupráce však nefunguje 

samozřejmě a ani sama od sebe, nýbrž je výsledkem každodenní choreografie nestejnorodých 

zainteresovaných aktérů. 

 Fungování zkoumaných technologií chápu jako mnohostrannou aktivitu a dynamické 

klubko praktik, jako spolupráci poskytovatele a uživatele, kde jsou pozice aktérů neustále 

vyjednávány a nejsou předem ustálené a kde aktéři disponují schopností vznášet nároky na 

aktivní účast, přičemž nemusejí do tohoto procesu vstupovat se stejnými cíli a úmysly. 

Nesamozřejmé fungování sledovaných technologií přitom vysvětluji mimo jiné 

prostřednictvím sledování ne/přístupnosti webových stránek pro mé informátory.  
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 Několik poznámek na téma „nevidomí a práce“, dostupné z: 

http://www.nevidomimezinami.cz/main/nmn/Texty/Zamestnani/par_poznamek_na_tema.html; 
Je zaměstnání nevidomého velký problém? Dostupné z: 

http://www.nevidomimezinami.cz/main/nmn/Texty/Zamestnani/Je_zam_nevidomeho_velky_prbl.html; 
O zrakovém postižení a zrakově postižených, dostupné z: 

https://www.4oci.cz/dokumenty/pdf/4oci_2007_01.pdf; 
Kolik je v České republice postižených lidí? Dostupné z: 

https://poslepu.cz/kolik-je-v-ceske-republice-zrakove-postizenych-lidi/ 

Nutno však dodat, že statistiky mnohdy pracují s osobami se zdravotním postižením jako s celkem, tudíž nelze 

jasně určit procento nezaměstnaných zrakově postižených osob v České republice. Přesné statistiky o počtu lidí s 

těžkým postižením zraku neexistují ani ve světě či v rámci jednotlivých zemí. (Kimplová, Kolaříková 2014; 

Pavlíček 2018, [online]). Navíc ne všichni zrakově postižení, kteří jsou nezaměstnaní, se snaží práci najít, ale na 

to žádné průzkumy u nás nejsou. Těmto lidem může například stačit finanční podpora od státu nebo mají tak 

negativní zkušenosti z jednání u pracovních pohovorů, že se do toho nechtějí znovu pouštět. (Potměšilová 2005) 

http://www.nevidomimezinami.cz/main/nmn/Texty/Zamestnani/par_poznamek_na_tema.html
http://www.nevidomimezinami.cz/main/nmn/Texty/Zamestnani/Je_zam_nevidomeho_velky_prbl.html
https://www.4oci.cz/dokumenty/pdf/4oci_2007_01.pdf
https://poslepu.cz/kolik-je-v-ceske-republice-zrakove-postizenych-lidi/
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 Dobrým příkladem může být také Liv, o které píší Moser a Law (1998), která žije ve 

stejném světě jako lidé bez hendikepu, avšak i přesto má omezené možnosti pracovat 

s předměty, jež jsou pro další (nehendikepované) lidi běžné, jako je například televize, rádio, 

mobilní telefon nebo vlaková doprava. V případě Liv i mých informátorů se přitom nejedná 

o technologie, z jejichž využívání by byli vyloučeni úplně. Mnohdy je zvládají používat 

s pomocí dalších zprostředkujících technologií. Tím, co je vylučuje ze vzájemné souhry, je až 

konkrétní podoba konkrétního objektu, který je přizpůsobený člověku bez hendikepu. 

Například obrázky bez alternativního popisku, nevhodně strukturovaná stránka či rozmístění 

nadpisů apod.   

 Webové stránky i další zkoumané technologie obsahují v této souvislosti předpisy 

o tom, jak může nebo nemůže jejich uživatel vypadat, jaké interakce jsou přístupné a jaké 

nikoli. Nesamozřejmost modelového očekávání lze sledovat například tehdy, když autor 

některého webu nepopíše stěžejní prvky nebo nedá popisek k ikoně „vyhledávání“ a Jirka Č. 

nemůže dále s touto stránkou pracovat. Dochází k selhávání částí vazeb, které tvoří 

přístupnost webu, tedy k zániku nebo přeměně části jeho původního obsahu. Jsou to tedy 

autoři webů a vývojáři moderních technologií, kdo materiálně vymezují fungování konkrétní 

technologie i ideálních vztahů, které má výsledné zařízení navázat se svým okolím. Sledované 

technologie tudíž nelze označit za apolitické či neutrální. I zde platí to, o čem hovoří Moser 

a Law, a sice že o snadných a nesnadných přechodech lze v souvislost s technologiemi 

hovořit vždy (1998). A Martinovo tvrzení, že se osobní počítač stává neoddělitelnou součástí 

každodenního života, by patrně zopakovala i většina nás všech. V rámci ne/souhry 

nevidomého či slabozrakého uživatele a osobního počítače i webových stránek jsou však pro 

vidící zmiňované přechody viditelnější než u uživatelů bez zrakového postižení. 
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6 „Všechno už je v Applu“ 

 Česká televize před několika lety zveřejnila zprávu s názvem Nevidomí jsou 

z dotykových displejů bezradní.
54

 Několik jiných zdrojů v souvislosti s tématem dotykových 

displejů uvádí, že pro zrakově postižené je dotykový displej (mobilního telefonu, iPadu, 

pokladny, bankomatu, hodinek a dalších) nepoužitelný tehdy, není-li takový přístroj doplněn 

asistivní technologií, která zrakově postiženým uživatelům umožňuje s dotykovým displejem 

pracovat (Pavlíček 2012, [online]; WatVision 2018, [online]; Ťápal 2010; Navrátilová 

2018).
55

 Těmito technologiemi jsou většinou screen readery, doplněné hlasovou syntézou, 

případně hmatovým zobrazovačem. Je pravda, že nevidomí mohou být bezradní při práci 

s běžnými osobními počítači a vozíčkáři při řízení běžných automobilů. Pokud si tyto 

technologie nepřizpůsobí nebo jim je nepřizpůsobí někdo jiný, jsou pro ně často nepoužitelné 

a nelze s nimi navazoval hladká spojení, jak stvrzovali také moji informátoři ve svých 

výpovědích. Komerční vývoj ICT se ve větší míře věnuje takové oblasti aplikací, jež pokryje 

co největší počet uživatelů. Uživatelé s tělesným postižením jsou pak často odkázáni jen na 

speciální organizace a projekty, které se jejich problematice věnují a které se různými 

způsoby podílejí na vývoji aplikací právě pro tělesně postižené. 

 Dotykový displej je velmi efektivní a schopný nástroj k souhře uživatele se zařízením 

s tímto typem obrazovky, ať už se jedná o mobilní telefon, informační tabuli, monitor 

osobního počítače nebo objednávkový systém ve stravovacích zařízeních. Možnost dotknout 

se, „chytit“ a manipulovat s daty přímo na displeji bez nutnosti použít nějaké další polohovací 

zařízení je účinná a může představovat plynulý rychlý přechod v rámci spolupráce uživatele 

a dotykového ICT zařízení. Tento přechod se však nejeví jako plynulý pro zrakově postižené 

uživatele takovýchto zařízení, pro které je schopnost orientovat se na dotykové obrazovce 

snížená. Hladký displej neobsahuje jakýkoli hmatatelný bod, který by zrakově postiženému 

uživateli sloužil k orientaci. Vhodným vodítkem naopak může být okraj obrazovky. Jak 

s dotykovým chytrým telefonem spolupracují nevidomí a slabozrací účastníci mého 

výzkumu? 
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 Článek ČT, dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/1141402-nevidomi-jsou-z-dotykovych-displeju-

bezradni 
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 http://poslepu.blogspot.com/2012/10/opravdu-jsou-nevidomi-z-dotykovych.html; 

https://watvision.github.io/ 

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/1141402-nevidomi-jsou-z-dotykovych-displeju-bezradni
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/1141402-nevidomi-jsou-z-dotykovych-displeju-bezradni
http://poslepu.blogspot.com/2012/10/opravdu-jsou-nevidomi-z-dotykovych.html
https://watvision.github.io/
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6.1 Dotykový displej a nevidomý uživatel – jde to dohromady? 

 V rámci informačních a komunikačních technologií je dnes dotyková obrazovka 

typická mimo jiné také pro chytré telefony, tedy smartphony. Obtížené přechody, s nimiž se 

musejí zrakově postižení uživatelé dotykových telefonních zařízení potýkat, však 

neznamenají, že jsou tyto přechody nepřekonatelné a že jsou pro nevidomá a slabozraká těla 

tato zařízení nepoužitelná. S dotykovým displejem je možné spolupracovat i poslepu 

a uživatelé se zrakovým postižením mají na výběr z několika strategií, jak si zařízení 

s dotykovým ovládáním zpřístupnit (hlasové ovládání, odečítač a hlasový výstup, samolepící 

„čočky“ neboli „bumpony“ apod.). Existují zrakově postižení uživatelé, kterým dotykový 

displej z nějakého důvodu nevyhovuje. To však platí i o pro uživatele bez zrakové vady. Má 

informátorka Maruška ve své výpovědi o jejích začátcích s dotykovým telefonem hovořila 

o tom, jak si myslela, že jako prakticky nevidomá nemůže s popisovaným typem zařízení 

nikdy pracovat. 

Jedeme ve vlaku a povídáme si s Maruškou o mobilních telefonech a o tom, 

jaký používá mobil dnes, jak se k němu dostávala a co tomu předcházelo. 

„Používám iPhone, ale spíš jako počítač, plus tlačítkový telefon. Ten mám 

převážně na SMSky a když já volám někomu.“ Ptám se Marušky, jak 

přecházela na chytrý dotykový mobil. „Zkoušela jsem to s mobilem, který 

měl operační systém Android. Tam ale nefunguje dobře čtecí zařízení a bylo 

to hrozný. Říkala jsem si, že dotykový mobil nikdy nemůžu mít, protože to 

prostě nedám. To mě sráželo k zemi. Později mi kamarád půjčil iPhone 

a s ním jsem se naučila pracovat rychleji a bylo to snadnější.“ (Terénní 

poznámky; 16. 6. 2019) 

 Podobný pocit, jaký měla Maruška ze souhry s dotykovým telefonem, možná zažívá 

i množství vidících uživatelů smartphonů. V čem je tedy souhra chytrého dotykového 

telefonu a uživatele rozdílná u nevidomých, slabozrakých a vidících?  

 Za prvé, stejně jako při práci s osobním počítačem i zde platí, že nevidomý 

i slabozraký uživatel, v tomto případě Maruška, musí kromě běžných uživatelských znalostí 

mít ještě také znalosti, jak používat speciální technologie (odečítač obrazovky, speciální 

gesta, braillský vstup na displeji), díky níž je pro ni iPhone použitelný. Zároveň také při práci 

s chytrým mobilním telefonem, ať dotykovým či tlačítkovým, získává Maruška informace 

lineárně a nepracuje s operačním rozhraním intuitivně. V praxi to znamená, že rozhraní 
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současných OS i aplikací, které primárně předpokládají, že s ním bude uživatel pracovat 

vizuálně, neposkytují Marušce informace v širším kontextu. Maruška proto musí umět 

konkrétní postupy, jak vykonávat činnosti a zadávat příkazy v jejím iPhonu a nastavených 

aplikací, které předpokládají vizuální orientaci uživatele. 

Během setkání s Maruškou zjišťujeme, že na sebe nemáme telefonní kontakt 

a chceme to napravit. Chci Marušce nadiktovat své číslo a sleduji, jak si ho 

ukládá do svého iPhonu. Maruška má téměř vždy vypnutý displej pomocí 

nástroje clona ve VoiceOveru, ale tentokrát ho zapíná, abych mohla napsané 

číslo zkontrolovat. Clonu displeje zapnula trojitým klepnutím tří prstů na 

obrazovku. Aplikace Kontakty byla ve čtvrtém řádku napravo. Po letmém 

pohledu na obrazovku jsem ji tam uviděla téměř hned. Maruška se k ní však 

dostala jinak, a to přejížděním prstem po displeji doprava, kdy VoiceOver 

četl názvy jednotlivých aplikací, a to od horního řádku, zleva doprava. Stačil 

přečíst vždy jen čtyři nebo pět prvních písmen aplikace („Kalk-, Počas-, 

Nasta-, Foto-“), dle kterých Maruška rozpoznala, o kterou aplikaci se jedná. 

Když takto Maruška několikrát přejela prstem, ozval se „Kont-“ a Maruška 

hned poklepala na obrazovku, čímž otevřela aplikaci Kontakty. I když 

Maruška zná uspořádání ikon na obrazovce, její zraková vada jí nedovoluje 

jít do Kontaktů jedním stisknutím displeje, tak jako mně, ale musí se tam 

dostat postupným procházením aplikacemi pomocí VoiceOveru. (Terénní 

poznámky; 13. 8. 2019) 

 Maruška tedy při souhře se svým iPhonem nepracuje intuitivně, ale iPhone ano. 

Navádí Marušku k snadnému používání, díky němuž by Maruška ideálně v každém kroku 

měla vědět, kde je, tedy například v jaké aplikaci a kde přesně v ní se nachází (příchozí SMS 

zprávy, diktafon, fotící aplikace apod.), jak se tam dostala (kliknutím na upozornění o nové 

příchozí zprávě), co může dál dělat (odpovědět na zprávu) nebo kam má jít dál. Zmíněná 

intuitivnost iPhonů, pro kterou jsou tato zařízení oblíbená u jejich vidících i zrakově 

postižených uživatelů, podle mého názoru přispívá k silnějším vazbám nevidomých či 

slabozrakých těl a technologií. Jinými slovy, propojení intuitivnosti iPhonu spolu s rychlostí 

a pohotovými reakcemi systému iOS, s dobře čitelným a srozumitelným čtecím zařízením 

a s množstvím užitečných funkcí a aplikací, vytváří snadné přechody (good passages), o nichž 

píší Moser a Law (1998). 
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 Za druhé, souhra dotykového smartphonu se u nevidomých, slabozrakých a vidících 

uživatelů liší v tom, jakou naději s sebou chytrý (dotykový) telefon přináší. Ten totiž může 

sloužit také jako oči nevidomého těla, který různým způsobem popisuje vizuální vjem. S tím 

souvisí také otázka důvěry mobilnímu telefonu a tomu, co říká softwarový odečítač. Pokud 

budeme na zrak nahlížet z biologického hlediska, je zrak vnímán moderní společností jako 

nejdůležitější smysl, neboť jeho prostřednictvím získáváme přibližně osmdesát procent všech 

informací, jak uvádí různé studie a další zdroje (např. Stolovitch, Kees 2011: 19–31; Látka, 

Paulík 2010: 49; Francová 2004). Považují-li Maruška, Jirka M., Péťa a další moji informátoři 

smartphone v jistém slova smyslu za své oči, pak mu možná mnohdy důvěřují podobně, jako 

vidící důvěřuje informacím získaným svým zrakem. 

6.2 iPhone jako oči zrakově postiženého uživatele. Vnímání sebe i 

okolí 

 iPhone může sloužit jako oči zrakově postiženého uživatele několika způsoby. Jedním 

z nich je práce s aplikací pro zrakově postižené nazvaná Tap Tap See. Funkcí této aplikace je, 

že dokáže rozpoznat předměty, obličeje, barvy, výraz tváře, bankovky a další. Aplikaci Tap 

Tap See je možné stáhnout do chytrého mobilního telefonu zdarma v internetovém obchodě 

Apple Store nebo Google play, avšak počet fotek, které lze pořídit, je finančně omezen. 

Jirka M. má k dispozici zdarma sto identifikací, další jsou za přípatek přibližně dvě stě korun, 

a to buď za pořízení neomezeného počtu fotografií za měsíc, nebo za pořízení sto snímků za 

neomezenou dobu. Aplikace Tap Tap See funguje v systémech iOS v češtině, na rozdíl od 

podobné aplikace Seeing AI, a využívá ji většina mých informátorů. Pro fungování aplikace je 

nutné připojení k internetu. Pořízenou fotografii totiž aplikace posílá do vlastní internetové 

databáze fotek a poté na základě různých algoritmů a nejlepší shody čte přes VoiceOver, co 

Jirka vyfotil. Dle informátorů pracujících s Tap Tap See je tato aplikace jednoduchá, jelikož 

obsahuje v podstatě jen tři tlačítka. Tlačítko pro vyfocení objektu, pro opětovné přečtení 

identifikovaného objektu a tlačítko o aplikaci. 

 Jirka M. mi během našeho setkání ukazoval, jak s Tap Tap See spolupracuje. 

Zeptala jsem se Jirky, jaké aplikace pro nevidomé nejvíce používá. „Těch 

aplikací je celá řada. Když budu chtít vědět, jak někdo vypadá, tak opět 

vezmu ten mobil. Jirka se pomocí dotykových gest rychle dostal do složky 

Fotící programy. Odečítač VoiceOver ohlásil „složka fotící programy. Tap 

tap es é é,“ a Jirka dvojitým poklepáním na displej otevřel aplikaci Tap Tap 
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See a řekl: „Tap tap sí. Můžu to s dovolením nastavit na tebe?“ Nastavil 

zadní stranu mobilu proti mně (seděli jsme u stolu) a stiskl displej. Ozvalo 

se „vyfotit“. Jirka znovu stiskl displej a zvuková signalizace typickým 

pípnutím oznámila automatické zaostření, takže Jirka věděl, že může fotit. 

Znovu stiskl obrazovku a ozval se zvuk typický pro focení a „snímek se 

zpracovává“. „Tak a ono nám to řekne, co je na snímku,“ řekl Jirka. 

Přibližně po deseti vteřinách mobil zahlásil: „Na snímku je usmívající se 

žena, na sobě černé tílko, drží modré kuličkové pero.“ Jirka to okomentoval 

slovy: „Hezký co? Bomba! Pro slepouše – bomba!“ (Terénní poznámky; 

6. 4. 2019) 

 Na tomto úryvku lze vidět, že na technologie smartphonů pro zrakově postižené se lze 

dívat v širším měřítku, než jen jako na nástroje v rukou nevidomých a slabozrakých uživatelů. 

Naopak je nutné v nich zohlednit také přidané aplikace, které interagují s lidským tělem, 

obdobně jako dotyková technologie chytrého telefonu, a které na základě algoritmů 

rozpoznávají, co je na pořízené fotografii. V rámci mobilní aplikace Tap Tap See 

vyhodnocuje umělá inteligence obraz z kamery iPhonu a VoiceOver popisuje vyfocený 

obličej. Jirkovi M. nebo Péťovi, kteří s aplikací pracují, tak Tap Tap See nabízí alternativní 

podobu jejich okolí i sebe sama. Při zkoumání této praxe mých informátorů mě překvapila 

jednoduchost utváření vlastního obrazu za pomoci mobilních technologií i přes nemalé zásahy 

do původní fotografie (přečtení jiných barev, předmětů i zvířat, než které jsou na fotografii) 

a jeho neproblematické přijímání. Zkoumaná aplikace v uvedeném případě dobře rozpoznala, 

že jsem žena, že se usmívám a že v ruce držím modré pero. Neměla jsem však na sobě tílko, 

nýbrž šaty a pero bylo plnící inkoustové, nikoli kuličkové. iPhone tedy Jirkovi poskytl popis, 

který zcela neodpovídal skutečnosti, ale kterému Jirka věřil jako v tu chvíli jedinému zdroji 

informací. Jirka M. využívá Tap Tap See nejen k rozpoznávání obličejů, ale také ke čtení 

různých etiket na potravinách či k popsání scény v reálném čase. 

 Převádět obrazy do popisné podoby neznamená, že se jedná o stejnou informaci, 

vstřebávanou pouze jiným smyslem. Navíc, jak uvádí Porkertová (2017), vztah obrazu 

a popisu značí nezávislost obsahu a výrazu, mezi nimiž se skrze popsání navazují propojení. 

„Cesta od obrazu k popisu je sérií transformací, přičemž některé ze starých kvalit se v rámci 

tohoto řetězce ztratí, ale jiné získají [více k tomu Latour 1995].“ (Porkertová 2017: 129). Od 

toho, co je na fotografii v aplikaci Tap Tap See zachyceno a zobrazeno, vede cesta přes to, jak 
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technologie a odečítač VoiceOver obrázek popíše, a následně si Jirka M. o popisu vytvoří 

svou vlastní představu. 

 Naše vnímání reality nás svádí popsat tento proces jako vytváření falešné podoby 

skrze popis pořízené fotografie, který se liší od reality. Na jedné straně zde hovoříme o mé 

skutečné podobě existující v reálném světě, na druhé straně o umělé inteligenci vytvářející 

nereálný, uměle vytvořený obraz, jenž existuje jen v operačním systému Jirkova smartphonu 

a aplikaci Tap Tap See. Tímto oddělováním „světa idejí“ a skutečnosti vytváříme dichotomii 

představovaného a reálného, avšak hranice mezi nimi může být rozostřena zapojením 

moderních technologií. Ty jsou využívány pro různé úpravy vzhledu na fotografiích, a tudíž 

by se tyto praktiky měly řadit do oblasti fiktivních představ o přirozeném těle. Využíváním 

moderních technologií, jako je například právě funkce Tap Tap See rozpoznávání obličejů, 

však získávají i svůj život v reálném světě.  

 Když mě aplikace vyfotila a popsala jako ženu s červenými rozpuštěnými vlasy 

a černým tílkem, bral Jirka M. takto pořízenou fotografii jako alternativu mé podoby, i když 

mám vlasy světle blonďaté a v popisované situaci jsem na sobě měla šaty. Barvu šatů navíc 

aplikace označila jednou jako černou, podruhé jako červeno-zelenou. To, jak vypadám 

v kyber prostoru a mimo něj pro Jirku nemusí nutně nepředstavovat dvě odlišné kategorie. 

Můžeme zde hovořit o multiplicitě designu těla, jenž je utvářený v mysli Jirky a v jeho 

iPhonu. Tyto vytvořené designy jsou vzájemně propojené, vzájemně se formují a ovlivňují. 

Design, který je vytvořený v mobilní aplikaci Tap Tap See, modifikuje obraz sebe sama 

v mysli. Při vytváření designu přitom dochází ke spojování představovaného a tělesného, 

faktu a fikce. Jednotlivé části mého těla, které aplikace popsala, jsou sice propojené, ale jen 

některé z nich prošly modifikací. Například barva mých vlasů prošla zásahem aplikace, ale 

můj účes ne. Jednou aplikace vytvořila popis mých „černých“ šatů, podruhé „červeno-

zelených“. Nabídla tak Jirkovi dvě různé alternativy mé podoby, ze kterých si mohl vybrat 

podle sebe.  

 Během mé návštěvy u Jirky M. doma jsme zkoušeli pracovat také s detektorem světla, 

který je součástí aplikace Seeing Assistant Home, která je stejně jako Tap Tap See zdarma 

k dispozici v internetovém obchodě App Store. Je také cílená na zrakově postižené uživatele, 

avšak nefunguje v českém jazyce. Tato aplikace má několik funkcí, přičemž jednou z nich je 

funkce Light Detector generující různě vysoký tón odpovídající intenzitě okolního osvětlení. 

Když Jirka zvedl iPhone výše k lustru, mobil začal pískat vyšším tónem, když naopak schoval 

mobil v dlaních, z pískání se stalo hluboké houkání. S touto funkcí prý Jirka pracuje tehdy, 

když neví, zda někdo jiný nechal rozsvícené světlo, které by Jirka případně vypnul. Tato 
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funkce během mého pozorování fungovala spolehlivě, což však nelze říci o funkci Recognize 

Color, kterou mi Jirka představoval také. 

Jirka klepáním na displej procházel jednotlivými složkami, až se dostal ke 

složce Skenovací programy. Dvojitým poklepáním ji otevřel a následně 

skrze přejíždění prstem na displeji zprava do leva procházel aplikace. Jirka 

tomu říká „prošvihávání“. Opět dvojitým poklepáním otevřel aplikaci 

Seeing Assistant Home, poté opět přejížděl prstem, mobil četl jednotlivé 

funkce a Jirka dvojitým poklepáním vybral funkci Recognize Color. Jirka 

nastavil mobil proti mně ve výšce hrudi a mobil ohlásil: „Tlačítko. Vyfotit. 

Red. Red.“ Šaty jsem však měla černé. Následně Jirka nastavil mobil na své 

temeno hlavy a iPhone řekl: „Black“. Jirka to okomentoval slovy, že je to 

nejspíš pravda, a že to tak asi je. Jeho vlasy jsou však převážně šedé. 

(Terénní poznámky; 6. 4. 2019) 

6.3 Budování a nabourávání důvěry zrakově postiženého uživatele v 

iPhone 

 Uvedené úryvky z mého pozorování naznačují, že ICTKP, které svým zrakově 

postiženým uživatelům oznamují, co vidí, představují pro tyto uživatele mnohdy jediný zdroj 

informací o konkrétním jevu. Současně platí, že pro nevidomého Jirku M., Martina nebo Péťu 

je použití chytrého mobilního telefonu často jediná cesta k provedení některých činností. 

Například když Jirka M. stojí na tramvajové zastávce a potřebuje zjistit čas nejbližšího spoje. 

Když neví, zda je na zastávce ještě někdo další, je pro něj dle jeho slov ideální možností 

vyhledat spojení přes aplikaci v mobilním telefonu, kdy není závislý na pomoci někoho 

dalšího. Jirkova důvěra v ICTKP v podobě smartphonu je tak budována každodenním 

používáním různých aplikací a funkcí iPhonu, které Jirkovi prý otevírají jeho nevidící oči 

a umožňují mu vykonávat činnosti, jež by jinak vykonávat nemohl (například číst si noviny či 

knihy nepřepsané do Braillova písma, prohlížet si fotoalba, účastnit se voleb apod.), a které 

Jirku dovádějí k dosažení jeho vytyčených cílů. 

 K budování důvěry smartphonu a zrakově postiženého uživatele se na základě analýzy 

mých dat ukázalo jako důležité, aby odečítač obrazovky, speciální gesta i aplikace vyvíjené 

pro nevidomé a slabozraké fungovaly pokud možno bez problémů. K tomu mají přispívat také 

principy přístupnosti mobilních zařízení pro nevidomé a slabozraké uživatele, mezi které patří 

čitelnost obsahu, identifikace prvků skrze odečítač obrazovky, popis prvků obsahující 
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příslušný implicitní textový popisek, možnost aktivovat či měnit stav ovladatelných prvků 

a také komfortní ovládání a pohyb v aplikačním rozhraní. Když Maruška hovořila o své 

souhře se smartphonem s operačním systémem Android, byla její důvěra v tuto technologii 

nabourávána právě přístupností, kterou Maruška hodnotila jako velmi špatnou. Naopak 

intuitivnost iPhonu, který má jiný operační systém, přispívá v případě Marušky k její větší 

důvěře v tuto technologii.   

 Jirka M., Martin i Péťa mají k iPhonu důvěru, ale zároveň počítají s tím, že 

nainstalované aplikace někdy nefungují stoprocentně nebo jim říkají nejasné informace. 

Péťa pracuje stejně jako Jirka M. s aplikací Tap Tap See. Během naší 

schůzky jsem se ho ptala, jak aplikace pracuje nebo nepracuje. „Občas to 

neumí rozpoznat, na co ukazuješ. Jednou ležela Abby (fenka) na zemi a já 

na ni nastavil foťák. A ono mi to řeklo: ‛Na zemi leží velké chlupaté cosi.’ 

(smích).“ (Terénní deník; 15. 6. 2019) 

„Třeba VoiceOver má funkci Automatické popisování grafických prvků, 

která má využívat umělou inteligenci Applu a rozpoznávat grafický tlačítka 

a další prvky aplikací. Takže i u tlačítek, který nemají popisek, by to mělo 

něco přečíst,“ říká Martin. Neumím si to úplně představit a prosím ho, zda 

by mi to ukázal v praxi. „Jo. Zkusím otevřít třeba televizní program 

a kouknout se, co dávají.“ Jirka rychlými gesty otevřel internetový 

prohlížeč, kde už měl otevřenou stránku s televizním programem. 

VoiceOver hlásil popisky jednotlivých tlačítek. Při přechodu na jedno 

tlačítko se ozvalo „Tlačítko. Možná šipka vlevo.“ „Vidíš, to je ono,“ řekl 

Martin. „Můžu odhadnout, k čemu asi tlačítko je, i když nemá popisek. 

Často to ale nefunguje. Hlavně na stránkách různých bank, který jsou 

obecně dost nepřístupný pro nevidomý. Třeba i taková ikona lupy na 

vyhledávání. Tu bych využíval rád. Když je tam jenom ikona bez textu 

‛hledat’, tak VoiceOver žádný strojově rozpoznaný popis neohlásí, 

respektive řekne jen ‛tlačítko’ a já nevím, co s tím dělat. To, že s některýma 

webama nemůžu pracovat, je často způsobený právě takovýma 

drobnostma.“ (Terénní deník; 20. 5 2019) 

 Pro všechny mé informátory neznamená důvěra v ICTKP iPhone a jeho aplikace 

naprosté předvídání ani možnost spolehnout se na to, že vědí, co iPhone udělá, i když se tak 
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může tato technologie na první pohled jevit – klepnutím dvěma prsty na displeji se pozastaví 

odečítač obrazovky, nadiktováním textu přes hlasového asistent Siri se napíše textová zpráva, 

po vyfotografování zaměřeného objektu aplikace Tap Tap See přečte, co je na obrázku, 

a další. Zúčastnění informátoři naopak počítají s tím, že smartphone může udělat i něco jiného 

(poslouchat, co mu říká hlasový výstup a ne uživatel) nebo neudělat nic („zamrzání“ 

Braillského displeje při psaní textu v aplikaci Poznámky). Jejich důvěra v sobě obsahuje 

i prvek risku a vědomí, že technologie není zcela kontrolovatelná člověkem. Taková důvěra se 

netýká pouze zrakově postižených, nicméně postižení ji zvýznamňuje. Vidící okolí, které se 

Martinovi dle jeho slov diví, že vkládá tolik důvěry ve svůj iPhone, důvěřují v širokou škálu 

dalších vzájemných propojení s materialitami a lidmi, které jsou však pro ně banální, 

samozřejmé, a tudíž mnohdy neviditelné. 

 „Zažitá“ spojení 

 Nyní bych ráda připomněla, na jakých principech stojí ANT. Perspektiva ANT se 

přiklání k antiesencialismu a k procesuální povaze skutečnosti, nicméně nejedná se o přístup 

popírající trvalost či stabilitu. Esencí zde není míněna podstata, kterou vysvětlujeme, co se 

děje (Latour 2005). Podstata dle Latoura znamená dočasnou stabilizaci daných propojení 

a snahou badatele je zjistit, jak je tato podstata dělaná a nebrat ji jako princip vysvětlování. 

Stabilita dle Latoura existuje, ale není samozřejmá, a proto je dle něj důležitá jako předmět 

zkoumání (Latour 2005: 249).  

 Dočasnost stability lze vidět na příkladu naučené trasy nevidomého či slabozrakého 

těla z místa A do místa B, kdy se stabilita rozpadne, když do cesty vstoupí další prvek 

v podobě nově umístěné lampy, odpadního koše nebo štaflí ze stavby. Stabilita může být 

narušena ale i tehdy, když místo tlačítkového telefonu začala Maruška používat dotykový 

smartphone. Spolu s poznáváním nového kompenzačního zařízení nastává také nutná práce na 

udržování propojení a stability, pro které se jeví jako velmi důležitý čas strávený s pomůckou, 

důvěra a ochota přiznat iPhonu chytrost, inteligenci a schopnost rozhodování, pro které je také 

označován jako „chytrý mobilní telefon“, „smartphone“, nebo „mobil s umělou inteligencí 

(AI)“. Jde o neustálé tvoření a přeskupování, kdy musí být vztahy Marušky a jejího iPhonu 

opakovaně obnovovány, jinak se síť rozpadne. Tyto praktiky, vytvářející zázemí pro 

získávání informací, uspokojování základních životních potřeb i pro orientaci a pohyb 

v prostoru, jsou komplexní a jejich složitost je viditelná nejvíce tehdy, kdy některá z praktik 

selhává. Například při nechtěné interferenci operačního systému iOS s VoiceOverem, kdy 



 

100 
 

iPhone neposlouchá Marušky příkazy, ale poslouchá to, co mu říká hlasový výstup. Nebo 

„zamrzání“ Braillského displeje, když Maruška píše text v aplikaci Mail nebo Poznámky. 

 Důvěra mých informátorů v jejich chytrý mobilní telefon není samozřejmá a k jejímu 

vybudování se jeví jako důležité opakovaná práce iPhonu a jeho uživatele, tedy osvojování si 

technologie. Když Jirka M. opakovaně virtuálně prochází rozhraním svého mobilního 

telefonu – rozmístění ikon a složek aplikací, dotyková gesta, klávesové zkratky a braillské 

kombinace, procházení a nastavování funkcí různých aplikací apod. – jsou jím tato místa 

v telefonu zažívána, až se stávají zažitými, tedy zapamatovanými (Osman, Pospíšilová 2016). 

Důvěra v tomto případě vychází ze zkušenosti v minulosti. Zároveň se však v přítomnosti 

opakovaně zjednává, zejména při obtížných přechodech (např. namíření obalu některých 

potravin jejich stranou s názvem proti kameře iPhonu, sledování polohy a pohybu uvnitř 

budovy za pomoci GPS navigace apod.), a dělá spolu s aplikacemi iPhonu čtení etiket nebo 

rozpoznávání objektů hladší a plynulejší. Důležitou roli při přechodech hraje také důvěra 

mých informátorů v sebe samé, že zvládnou s iPhonem a speciálními aplikacemi pracovat. 

V případě Marušky tak například důvěra napomáhala překonat počáteční nejistotu, kterou 

Maruška při prvních zkušenostech se dotykovým mobilním telefonem zažívala.  

 Když Jirka hovoří o tom, jak se v rozhraní svého iPhonu pohybuje, prý o pohybech 

moc nepřemýšlí, ale pamatuje si je. Ví, kam má jít, když se chce dostat do složky Skenovací 

programy, kdy má „švihnout“ doleva a kdy naopak dvakrát poklepat na displej. Jirka M. 

i ostatní informátoři používají při tomto popisování slova jako „najisto“ či „automaticky“. 

Nicméně když jsem požádala Martina, zda by mi popsal, jak se ze zamčené obrazovky svého 

smartphonu dostane do složky a aplikace s funkcí Scan code, která čte čárové kódy a QR 

kódy, které si může Martin uložit a přiřadit k nim vlastní textový popisek, preferoval přímo 

mi tuto cestu ukázat, projít ji se mnou a hovořit a komentovat ji teprve při jejím procházení. 

Z mého pozorování vyplývá, že postup osvojování si zkoumané technologie se posouvá od 

znalosti v podobě vím = vidím ke znalosti ve smyslu vím = umím. 

6.4 Fluidita iPhonu 

 Chytrý dotykový telefon iPhone může sloužit různým účelům a lze ho také definovat 

jako zařízení technické, sociální či kompenzační. Rozsah proměnlivosti tohoto 

technologického objektu lze dobře zachytit skrze koncept fluidity, tekutosti, který představuje 

jedno z možných uspořádání a uchopení zkoumaných objektů, které jsou jak přírodní, tak 

sociální, neredukovatelné na jedno nebo druhé. Fluidita se zaměřuje na schopnost technologie 

fungovat v různých kontextech různě a Mol a Law uvažují o kapalné topologii, v níž věci 
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trvají, pohybují se a rozšiřují nikoli navzdory, nýbrž právě díky tomu, že se postupně mění 

(Mol, Law 1994; Stöckelová 2008). Autorky DeLaet a Mol takto diskutují a zkoumají fluidní 

topologii bušní pumpy (2000). Uvádějí, že pumpa je fluidní na několika úrovních. Na úrovni 

konceptuální, kdy lze pumpu definovat současně jako technickou, sanitární i sociální entitu. 

Na úrovni účelové, jelikož pumpa může sloužit několika různým účelům, a na úrovni 

autorské, kdy se autor pumpy, Dr. Morgan, dobrovolně vzdal práva definovat „správný“ 

design pumpy. Autorky uvádějí, že tato fluidita vede v důsledku k mnohem širšímu uplatnění, 

jelikož pumpě umožňuje přizpůsobovat a podřizovat se okolnostem (DeLaet, Mol 2000).  

 Podobně lze nahlížet i na iPhone pro zrakově postižené. iPhony vybavené speciálním 

SW se jeví jako fluidní poté, co dorazí k uživateli, v jehož rukách se mění v pomůcku při 

orientaci a pohybu v prostoru, nebo v zařízení umožňující získávat a zpracovávat informace 

(sledování zpravodajství, vyřizování e-mailů apod.), v pomocníka při činnostech jako je 

vaření, nakupování nebo výběr oblečení, nebo v řadu dalších objektů a materiálů, které 

uživateli slouží jiným způsobem. Zároveň je tato fluidita tím, co činí iPhone v místě nového 

působení, tedy v rukou nového nevidomého či slabozrakého uživatele, úspěšným a schopným 

přizpůsobit se široké škále a množství specifických podmínek. 

 Proměnlivost ICTKP pro zrakově postižené se může dotýkat také některého 

z projektů, které popisuji výše v textu (například projekt Seeing AI, Tyfloservisy, Blind 

Friendly Web, Digitalizační středisko a další). Konkrétně projekt Seeing AI nemá vzhledem 

k počtu několika možných funkcí i jazyků jasné vymezení. Právě toto nejasné vymezení 

umožňuje projektu souběžně naplňovat očekávání uživatelů, sociální cíle v České republice
56

 

i deklarovanou misi, tedy vytvořit „volně dostupnou aplikaci, která lidem se zrakovými 

problémy ulehčuje běžný život tím, že mění vizuální svět na akustický“
57

. Pro mé informátory 

to znamená, že souhrou s těmito technologiemi získávají nové dovednosti (psaní na dotykové 

klávesnici, nakupování přes internet nebo čtení černotiskových textů a notových záznamů) 

a alespoň potenciálně se jim otevírá přístup k novým schopnostem a pracovním příležitostem. 

 To, co činí iPhone pro zrakově postižené tekutým, je také to, že umožňuje různé 

uživatelské i vývojářské zásahy. Je na konkrétním zrakově postiženém uživateli, jak iPhone 

využije, na konkrétních distributorech, jak budou zákazníkům smartphone nabízet, na 

konkrétních Tyfloservisech, jak budou zrakově postižené učit se zařízením pracovat, na 

konkrétních hlasových výstupech, a odečítačích obrazovky, co nevidomému řeknou 

                                                           
56

 Práva tělesně postižených, dostupné z: https://www.mpsv.cz/prava-telesne-postizenych; 

Zákon o sociálních službách, dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-108 
57

 Hector Minto, Microsoft Accessibility Evangelist: Umělá inteligence pro život bez bariér; dostupné z:  

https://www.helpnet.cz/sites/default/files/soubory/Minto.pdf 

https://www.mpsv.cz/prava-telesne-postizenych
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-108
http://www.helpnet.cz/sites/default/files/soubory/Minto.pdf
https://www.helpnet.cz/sites/default/files/soubory/Minto.pdf
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o aktuálním dění na displeji a na konkrétních vývojářích, jak budou dotykový smartphone 

upravovat.  

 Při výběru chytrého dotykového mobilního telefonu je pro mé informátory dle jejich 

slov snad nejdůležitějším kritériem přístupnost tohoto zařízení. Firma Apple je odborníky 

zabývajícími se ICTKP pro zrakově postižené uznávána jako výrobce kvalitních technologií 

pro zrakově postižení uživatele, pro kterou je přístupnost integrální součástí produktů Apple.
58

 

Například odečítač obrazovky VoiceOver je nedílnou součástí operačního systému iOS, tudíž 

si ho uživatel nemusí dokupovat a instalovat zvlášť. Vývojáři iPhonů z Applu také oproti 

vývojářům zařízení s OS Android z firmy Google konfigurují dotykové smartphony 

s VoiceOverem tak, že tyto mobily podporují všechny Braillské řádky dostupné na českém 

trhu, takže opět není nutné dokupovat a instalovat speciální ovladače. A zatímco gesta, která 

lze použít pro práci pomocí odečítače obrazovky TalkBack, fungují na principu specifických 

znaků (L, V, apod.) za použití méně prstů, gesta u VoiceOveru využívají sadu jednoduchých 

pohybů (nahoru, dolu, doprava, doleva) za použití více prstů (příloha č. 3). 

 Tyfloservisy či vývojáři speciálních SW a aplikací do těchto smartphonů se sice celou 

řadou pokusů snaží o jeho stabilizaci, například skrze předávání know-how nebo jejich 

navazování na další technologie, avšak úspěšnost jejich výsledného jednání záleží také na 

nových vazbách v konkrétních nových prostředích. Fungování iPhonů není univerzální 

a může být úspěšně iniciováno a také šířeno na různých místech, kde reaguje na konkrétní 

společnost a prostředí. Někde jsou iPhony vystavené těžkým podmínkám, například když má 

Martin stále aktivovaný hlasový výstup a několik aplikací pro nevidomé, které velmi rychle 

vybíjejí baterii, s čímž se musí jeho smartphone vyrovnávat jen díky dalším prvkům, 

respektive vazbám, v tomto případě připojením externí baterie (powerbanky). Nebo když 

Jirka Č. neví, jak se dostat na nějaké konkrétní místo v telefonu, zkouší různé cesty, rychle 

„švihá“ prsty přes displej a odečítač nestíhá číst, co se děje na obrazovce. Jinde nachází 

iPhony podmínky, díky kterým fungují téměř soběstačně, například když si Jirka M. zapne 

navigaci, nechá ji mluvit a jde podle jejích pokynů. 

 Aby tedy koncept přístupnosti iPhonu odpovídal představám jakéhokoli zrakově 

postiženého uživatele, který si v iPhone opakovaným používáním vybuduje důvěru, musí být 

tento koncept jistým způsobem otevřený, schopný navázat na různé podmínky a adaptovat se. 

Na druhou stranu, i přesto s sebou nese cosi, co je stabilní a tvoří jakési jádro celého 

                                                           
58

 https://poslepu.cz/prehled-gest-pro-ovladani-mobilnich-zarizeni-sodecitaci-voiceover-a-talkback/; 

https://poslepu.cz/je-android-skutecne-pristupny-pro-nevidome/; 

http://poslepu.blogspot.com/2011/05/ipad-standard-pristupnosti-dotykovych.html 

https://poslepu.cz/prehled-gest-pro-ovladani-mobilnich-zarizeni-sodecitaci-voiceover-a-talkback/
https://poslepu.cz/je-android-skutecne-pristupny-pro-nevidome/
http://poslepu.blogspot.com/2011/05/ipad-standard-pristupnosti-dotykovych.html
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konceptu. Tímto jádrem je snaha o poskytnutí prostředí, kde mohou zrakově postižení 

přijímat a vytvářet informace, komunikovat a provozovat běžné denní činnosti bez pomoci 

vidícího okolí.  

 Zmiňovaný statut dotykových chytrých telefonů pro zrakově postižené coby 

důvěryhodných zařízení vzniká společným působením technologií, materiálů a dalších lidí, při 

němž dochází k boření „přirozených“ hranic těla a technologie prostřednictvím jejich spojení 

(Black 2014; Lock, Nguyen 2010). Právě „chytrost“ mobilních telefonů, která souvisí 

s množstvím aplikací a funkcí pro zrakově postižené a s možností využívat při souhře se 

smartphony digitální média, činí hranici těla a technologie prostupnější a propustnější než 

předchozí typy mobilních (tlačítkových) telefonů, s nimiž moji informátoři pracovali převážně 

jen za účelem někomu zavolat, poslat zprávu nebo si nahrát kratší zvukovou stopu, pokud 

u sebe neměli diktafon. 

 Vztah lidí a materialit tedy probíhá v praxích vzájemného propojování různých prvků. 

Skutečnost vždy znamená propojení, která jsou hybridní a mnohočetná. Technologie v tomto 

propojování hrají významnou roli, jelikož se stávají součástí nás samých a zároveň ovlivňují 

činnosti, jež můžeme tímto vzájemný propojením s technologiemi vykonávat (Black 2013). 

Daniel Black v článku Where Bodies End and Artefacts Begin: Tools, Machines and 

Interface, hovoří o tom, že co je považováno uživatelem nějaké technologie za „přirozené 

nebo intuitivní, je vytvářeno interakcí těla a stroje a nevzniká z tělesnosti tohoto uživatele 

nezávisle na stroji“ (Black 2013: 49). Seznam těchto kontinuit, a tedy i závislostí, je 

nekonečný u vidících, nevidomých i slabozrakých těl, přičemž právě zrakové postižení mých 

informátorů činí jejich přechody (zejména ty neplynulé a špatné) pro vidící viditelnější než 

například u mě, vidícího těla. Maruška je při mnoha svých denních činnostech závislá na 

poskytované péči dobrovolnice z dobrovolnického centra organizace Okamžik, s níž 

spolupracuje. Její pomoc potřebuje například při nastavení mikrovlnky, při doprovodech na 

úřad nebo k lékaři. Má-li Maruška dosáhnout dobré orientace při pěších výletech v přírodě, je 

mnohdy závislá na GPS navigaci v iPhonu. Má-li si Jirka M. udržet své žáky na klavír, je 

závislý na aplikaci Přehraj noty. 

 Výše uvedené závislosti však znamenají, že moji informátoři jsou (stejně jako my 

všichni) skutečně nezávislí. Maruška si může ohřívat jídlo v mikrovlnce, může se vypravit na 

procházku, kdykoli chce. Může plést proutěné košíky. S pomocí asistenta vyrábí keramické 

hrnečky a misky. Jirka M. může poslouchat rádio a dívat se na televizi jako kdokoli jiný. 

Může svým žákům pohotově vyhledávat noty různých skladeb a s nimi následně pracovat, 
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aniž by je musel přepisovat na Pichtově stroji do Braillského písma. Péťa může v tramvaji 

psát e-maily a domlouvat termíny koncertů. Moji informátoři se mohou pohybovat, mohou 

psát, mohou „jednat jako autonomní subjekt činnosti jen a jen proto, že jsou „zabudováni“ či 

vtěleni do bezbřehé sítě heterogenních materiálů, lidských i ne-lidských. A že jsou touto sítí 

realizováni.“ (Moser, Law 1998: odst. 65).  

 V pohledu na vztah člověka a technologie mohou dle Michálka debaty o legitimitě 

používání (ICT)KP zrakově postiženými uživateli sklouzávat k polarizujícímu pohledu, kde je 

na nevidomé a slabozraké uživatele moderních technologií nahlíženo jako na pasivní otroky 

různých speciálních pomůcek, zatímco vidící jsou nahlíženi jako aktivní a nezávislí (Michálek 

2005). Tato představa dle některé literatury pramení z vlastního strachu a z představ o tom, 

jaké to je, být slepý (Kimplová, Kolaříková 2017; Michálek 2005; Francová 2004). Black ve 

výše uvedeném článku vede polemiku nad existující představou o vývoji technologií směřující 

k jejich větší autonomii a potažmo k odcizení člověka od prostředí, v němž žije. Dle této 

představy se člověk stává závislým na technologiích a současně sní o návratu 

k „přirozenosti“. Black naopak nahlíží na technologie jako na nástroje k rozvíjení nových 

způsobů vnímání, jednání a vztahování se k okolnímu prostředí, nikoli jako na pouhé doplňky 

našich „přirozených“ způsobů jednání (Black 2013: 32).  

 Například na webových stránkách města Brna je uvedeno: „Bílá hůl, vodicí pes, 

ozvučený mobil nebo zvukový signál na křižovatce. Toto všechno jsou pomocníci, bez 

kterých se v ulicích města neobejdou lidé se zrakovým postižením. Pomáhají nahradit ztrátu 

zrakového smyslu. Jaké je žít odkázaný jen na sluch, hmat, čich a chuť si ve středu vyzkouší 

veřejnost na Dni nevidomých v nákupním centru AVION Shopping Park.“
59

 Uvedená zpráva 

může vyznívat tak, že zatímco chůze zrakově postiženého chodce se neobejde bez používání 

kompenzačních technologií, chůze vidícího občana ve městě umožňuje bezprostřední kontakt 

s okolím, což je z pohledu ANT iluzorní. Vidící chodec totiž uskutečňuje svou chůzi právě 

prostřednictvím technologií a dalších materialit, jako je například přechod, semafor, reflexní 

prvky na oblečení či batohu, infrastruktura chodníků, silnic, map a pěších zón, což platí 

i u pohybu zrakově postiženého chodce ve městě. Neplatí tedy, že by lidské tělo bylo 

nezávislé na technologiích, které mu pomáhají (v tomto případě) v pohybu a orientaci ve 

městě. Je to však opět právě postižení zraku mých informátorů, které tato spojení činí nejen 

viditelnějšími, ale mnohdy daleko těsnějšími, specifičtějšími a intimnějšími než u mého 

vidícího těla. 
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 Článek o Dni nevidomých, dostupné z: https://www.brno.cz/brno-aktualne/co-se-deje-v-brne/a/jake-je-zit-se-

ctyrmi-smysly-na-vlastni-kuzi-na-dni-nevidomych/ 
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7 Závěr 

 V této práci jsem za využití přístupu ANT sledovala souhru zrakově postižených 

uživatelů s víceúčelovými kompenzačními pomůckami založenými na bázi výpočetní 

techniky neboli ICTKP. Tuto souhru jsem představila jako praktiky společně působících lidí, 

technologií a materiálů a jako probíhající proces a konstruování „technologizace 

nevidomosti“. Hodnoty a cíle mých informátorů i dalších aktérů, které zkoumám, mohou být 

přitom dosahovány díky utváření a zapojování nevidomých technologií do tohoto procesu. 

 Cílem předkládané práce je přispět k problematizování antropocentrické představy 

o pasivní roli ICT kompenzačních pomůcek (technologií) v rukou zrakově postižených 

uživatelů (lidí) a k uvědomění si technologie jako spoluhráče, jež se spolu s člověkem 

a dalšími materialitami ustavuje ve vzájemných propojeních. Zároveň by práce mohla přispět 

k přesnějšímu a ostřejšímu pohledu na současnou technologizovanou zrakově postiženou 

společnost v České republice, na „technologizaci nevidomosti“. V návaznosti na mezinárodní 

literaturu i odbornou debatu, jejichž hlavní oblastí zájmu je mnohdy vymezení a konstrukce 

normy a jinakosti (zrakově) postižených osob (Kolářová 2012; Davis 1995 cit. in Kolářová 

2012; Beneš 2019; Džurdženiková 2017) nebo zachycení zkušenosti osob s postižením 

(Porkertová 2017, Francová 2004; Červený 2019) se tato práce věnuje více tělesnosti, 

provázanosti zrakově postižených uživatelů s ICTKP a kladení důrazu na roli materialit při 

utváření vzájemných vztahů různorodých entit. 

 V návaznosti na koncept přechodů Moser a Lawa (1998) tato práce ukazuje, jakým 

způsobem materiality, konkrétně v podobě speciálně upraveného osobního počítače a iPhonu 

pro zrakově postižené, a další lidé, tedy zaměstnanci na úřadu práce, programátoři webů nebo 

vývojáři odečítače JAWS či VoiceOver, na kterých je jednání mých informátorů závislé, 

pomáhají těmto zrakově postiženým překonávat překážky, jež by nedokázali bez jejich 

pomoci zdolat. Autoři uvádí, že „si můžeme sami sebe představit jako schopné (či zdravé, 

angl. abled), ale schopné na milion různých způsobů. Stejně jako Liv je ne/schopná (angl. 

dis/abled) na milion různých způsobů.“ (Moser, Law 1998: odst. 11). Liv i moji informátoři 

mají tělesné znevýhodnění a k činnostem jako je čtení novin, psaní dopisu, vaření nebo 

posezení v restauraci jim pomáhá speciální, pro jejich postižení vyvinutá technologie, která 

však u zrakově postižených představuje v tomto případě ICTKP osobní počítač a iPhone, a ne 

kolečkové křeslo s joystickem jako u Liv. Má analýza jiného typu postižení, než které má Liv, 

je příspěvkem ke konceptu přechodů a k odkrývání neviditelných přechodů, které mnohdy 
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vyžadují značné úsilí a námahu, a vysvětluje další z „milionu různých způsobů“, kterým je 

znevýhodněná osoba ne/schopná.   

 Souhra zkoumaných aktérů a jejich snaha o zapojení do vhodných vazeb sítě výpočetní 

technika-zrakově postižený je patrná v procesu získávání finančního příspěvku na ICTKP, kdy 

jsou nevidomí a slabozrací ochotni absolvovat různá, většinou nepříjemná lékařská vyšetření, 

legitimizaci vlastnění KP, vyjednávání se zaměstnanci na úřadu práce či prohlídku bytu 

sociálními pracovníky. Na základě zkoumání těchto praktik jsem dospěla k závěru, že se 

všechny tyto praktiky podílejí na medikalizaci nevidomosti, a sice definováním a měřením 

nevidomosti či slabozrakosti, posuzováním „vhodného žadatele“ o konkrétní KP a také 

medicínským pojímáním abnormálních tělesných znaků jako patologií, které je třeba „léčit“, 

v tomto případě přidáním k tělu zařízení, které má zmírňovat důsledky zrakového postižení 

tohoto těla. Nicméně postižení zraku mých informátorů je slovy Mol a Lawa (2002) 

zjednáváno ještě jinak. Například nevidomost mé informátorky Marušky je nejen měřena jako 

redukce zorného pole pod deset procent normálu podle Světové zdravotnické organizace 

(WHO), ale je zároveň také pociťována jako zachování světlocitu nebo jako překážka 

v orientaci a je vyvolávána jako nepříjemný důsledek postupné degenerace sítnice. 

 Rozvoj (ICT)KP pro zrakově postižené je v odborné literatuře spojován s rozvojem 

informačních a komunikačních technologií. Dnes jsou informační a komunikační technologie 

nezbytnou součástí našeho každodenního života a i uživatel s těžkým zrakovým postižením 

má možnost využívat téměř všechny dostupné výhody, jež jsou s používáním informační 

techniky spojené. V mém výzkumu jsem přitom v této souvislosti stopovala dvě konfigurace 

zrakově postiženého těla – jednou se speciálně upraveným osobním počítačem a podruhé 

s chytrým dotykovým mobilním telefonem obsahujícím speciální softwary pro zrakově 

postižené uživatele.   

 Právě speciální software určený pro práci zrakově postižených uživatelů je spolu se 

speciálním hardwarem to, co dělá z běžného osobního počítače či smartphonu kompenzační 

pomůcku pro nevidomé a slabozraké. Aby mohl Jirka Č., Maruška a další moji informátoři 

s počítačem spolupracovat, jsou speciální úpravy a vybavení počítače nutné, vzhledem 

k tomu, že tito uživatelé mají omezené možnosti, jak pracovat s technologiemi a dalšími 

materialitami, které jsou pro lidi bez (významnějšího) tělesného znevýhodnění běžné. Právě 

konkrétní podoba konkrétního předmětu, který je přizpůsobený člověku bez hendikepu, je 

tím, co tyto nevidomé a slabozraké uživatele vylučuje ze vzájemné souhry s výpočetní 

technikou. Vytvoření takové souhry a zajištění vizuální orientace v případě nevidomých je 

pak umožněno právě jen díky dalším zprostředkujícím technologiím. 
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 Pro mé informátory to znamená vytvářet strategie, které v tomto případě spočívají ve 

využití dalších smyslů při práci s počítačem. Jako nejefektivnější nástroj se v této souhře 

ukázal odečítač obrazovky neboli screenreader, který převádí informace z prostředí aplikací 

a operačního systému počítače do podoby alternativního hlasového výstupu. Konkrétně moji 

informátoři pracují s odečítačem JAWS. I když tento program stojí přes padesát tisíc korun, 

neznamená to automaticky, že funguje vždy. Jirka M., Péťa i Maruška proto mají ve svém 

počítači nainstalovaný ještě odečítač NVDA, který řeší případné nedostatky JAWSu.  

 Používání této strategie, tedy používání screenreaderu, která má zabezpečovat co 

nejplynulejší souhru zrakově postiženého uživatele a počítače, vyžaduje také osvojování si 

specifických dovedností, jimiž musí nevidomý či slabozraký uživatel disponovat. V praxi to 

znamená, že zrakově postižený získává informace o dění na obrazovce pouze lineárně. 

Odečítač obrazovky čte uživateli vždy jen aktuálně zaměřený objekt na obrazovce (nadpis, 

název programu, ikonu na panelu rychlého přístupu, záložku na liště v internetovém 

prohlížeči, název souboru v knihovně dokumentů apod.). Nevidomému uživateli pak kvůli 

tomuto lineárnímu průchodu obsahu chybí kontext zobrazované informace. Jirka Č. 

a v podstatě všichni moji informátoři proto s počítačovým rozhraním nepracují intuitivně, ale 

musejí znát a umět konkrétní postupy, jak vykonat konkrétní činnost v prostředí, jež primárně 

předpokládá vizuální orientaci a poskytuje informace v širším kontextu. Zkoumaní uživatelé 

musejí ovládat desetiprstovou techniku psaní, jelikož jejich spolupráce s počítačem spočívá 

v práci bez myši, ale zato s množstvím klávesových zkratek neboli příkazů, kterých musí 

nevidomý uživatel při práci s počítačem umět mnohem více než uživatel vidící. Během 

pozorování jsem také zjistila, že nejde jen o zapamatování si velikého množství klávesových 

zkratek, ale zároveň i o jemnou motoriku, kterou ne každý zrakově postižený uživatel ovládá. 

Souhra zrakově postiženého uživatele a speciálně upraveného osobního počítače tak zahrnuje 

řadu někdy krkolomných, ale přesto fungujících přechodů. 

 Během mého stopování jsem se zaměřila také na tezi, že pokud má zrakově postižený 

uživatel speciální počítač, je schopen přečíst si cokoliv. Já zde vycházím z konceptu Moser 

a Lawa (1998), kteří říkají, že pokud má být souhra hendikepovaného těla a technologie 

uskutečňována „snadnými přechody“, je k tomu také potřeba zajistit odpovídající podmínky. 

Pro mé informátory to znamená, že potřebují strategie, které již dopředu vytvoří co možná 

nejhladší přechody, stejně jako jsou připraveny strategie pro člověka, který vidí a je pro 

osobní počítač nebo smartphone standardní. Nevidomí a slabozrací uživatelé ICTKP si 

osvojují klávesové zkratky, funkce hlasové syntézy nebo mobilních aplikací a znalost vím = 

vidím tak vyjadřuje znalost vím = umím. Vývojáři JAWSu se snaží program stále vylepšovat 
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a uživatelům několikrát za rok nabízejí jeho aktualizované verze. Programátoři webových 

stránek se řídí metodikou Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 a spolky pro 

zrakově postižené zajišťují svým klientům kurzy pro práci s náročnými KP na bázi výpočetní 

techniky. Na život mých informátorů jsem tak během výzkumu nahlížela jako na realizaci 

„specifických přechodů či přemostění mezi specifickými materiálními uskupeními,“ jak 

navrhuje Moser s Lawem (1998: odst. 39), a stopovala jsem způsoby, kterými jsou tyto 

přechody uskutečňovány. 

 Zmiňované zajišťování přechodů zahrnovalo v tomto případě zejména otázku 

přístupnosti, zvláště pak přístupnosti webových stránek. Jsou to totiž právě designéři a tvůrci 

webů a jejich schopnosti, kteří mnohdy stojí na pomyslném vrcholu žebříčku přístupných 

a nepřístupných webových stránek pro zrakově postižené a kteří materiálně vymezují 

fungování jak osobního počítače pro zrakově postižené, tak ideálních vztahů, které má toto 

zařízení navazovat se svým okolím. A je to pak právě zrakové postižení mých informátorů, 

které činí jejich přechody (zejména ty špatné a neplynulé) v rámci ne/souhry s osobním 

počítačem či webovými stránkami pro vidící viditelnější než u uživatelů bez postižení. 

 To platí i pro druhou zkoumanou konfiguraci – nevidomý uživatel a smartphone 

iPhone. S vzestupem chytrých mobilních telefonů s dotykovým displejem na začátku 

jednadvacátého století vyvstala v debatě o zrakovém postižení a využívání ICTKP otázka, zda 

mohou nevidomí a slabozrací s takovým typem mobilního telefonu vůbec pracovat a zda je 

jako KP vůbec legitimní. Hladký displej totiž neobsahuje hmatatelné body, které by 

nevidomému uživateli sloužily k orientaci na obrazovce a k hladkým propojením, jimiž je 

jejich práce s iPhonem vnitřně provázána. I zde tedy moji informátoři volí strategii používání 

speciálního čtecího zařízení, primárně určeného zrakově postiženým uživatelům. Ukazují 

vidícímu okolí, že pro ně iPhone může být relevantním a účelným prostředkem, jak alespoň 

částečně zmírnit negativní postižení jejich zraku.  

 Přestože má trend používání dotykového smartphonu u zrakově postižených uživatelů 

stoupající tendenci, měla jsem během terénního výzkumu možnost detailněji se seznámit 

i s překážkami, jež jsou nevidomým a slabozrakým uživatelům při práci s chytrým mobilním 

telefonem kladeny do cesty a jež se podílí na ne/možnosti s tímto zařízením spolupracovat. 

Informátoři v mém výzkumu označovali přístupnost jako nejdůležitější proměnnou 

a kritérium, které rozhodují o tom, zda a jaký typ smartphonu a různých (speciálních) aplikací 

si vybrat a zároveň jak velikou důvěru si k této ICTKP informátoři vybudují. Právě tyto 

situace bývaly momentem, kdy se do rozhovorů s mými informátory vmísily požadavky na 

víceúčelovost iPhonu coby ICTKP.  
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 Pro firmu Apple je přístupnost a zabudování odečítače VoiceOver do iPhonu dnes již 

téměř samozřejmostí, a i proto pracují s iPhonem všichni nevidomí a slabozrací účastníci 

tohoto výzkumu. Aby však koncept přístupnosti iPhonu odpovídal různým představám 

zrakově postižených uživatelů, musí být tento koncept schopný adaptovat se. To znamená, že 

v souhře iPhonu s jeho uživatelem může iPhone fungovat jako pomůcka při orientaci 

v prostoru, jako zařízení umožňující získávat a zpracovávat informace nebo jako pomůcka při 

výběru oblečení, nakupováni či vaření. To však neznamená, že by iPhone nebyl stabilní. Jeho 

stabilitu zajišťuje (nesamozřejmá) snaha vidících, nevidomých i slabozrakých poskytovat 

a zajišťovat prostředí, v němž mohou zrakově postižení přijímat a vytvářet informace, 

komunikovat a provozovat běžné denní činnosti bez pomoci vidícího okolí. Jeho stabilitu 

zajišťuje také důvěra, kterou si k němu moji informátoři vytváří a která stojí na principech 

jeho přístupnosti (zabudovaný odečítač VoiceOver, ovládání jednoduchými pohyby, rychlá 

odezva a pohotové reakce) a na množství vizuálních informací, které prostřednictvím iPhonu 

a dalších technologií nevidomí a slabozrací uživatelé získávají. 

 iPhone zároveň také umožňuje různé vývojářské a uživatelské zásahy. Ze strany 

uživatelů to zahrnuje množství nainstalovaných speciálních aplikací pro zrakově postižené, 

které jsou do zařízení nainstalovány již z výroby nebo si je do něj přidávají uživatelé. Já jsem 

během výzkumu zkoumala především aplikaci Tap Tap See, jejíž funkcí je rozpoznávání 

předmětů, obličejů, výrazů tváře, barev nebo bankovek, a která je Jirkou M., Martinem 

i Péťou pro své (dle jejich slov) jednoduché ovládání třemi tlačítky často používaná. Tato 

speciální aplikace, kdy uživatel vyfotí zamřený objekt, program fotografii zpracuje, odečítač 

displeje přečte, co je na obrázku a uživatel si o takto transformovaném objektu vytvoří vlastní 

představu, nabízí alternativní podobu sebe sama i okolí. Během stopování ICTKP mě přitom 

překvapila jednoduchost, s níž se může utvářet vlastní obraz za pomoci mobilních technologií 

i přes nemalé zásahy do původní fotografie (přečtení jiných předmětů, barev i zvířat, než které 

jsou na fotografii), a také zjištění, že někteří moji informátoři si vybírají právě tyto 

alternativní obrazy svého okolí i sebe samých jako tu realitu, které věří, a neproblematicky ji 

přijímají. 
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Přílohy 

Příloha č. 1 

Zákony pro lidi: Osoba s těžkým zrakovým postižením podle zákona 329/2011 Sb. 

Za těžké zrakové postižení se dle zákona č. 329/2011 Sb. o poskytování dávek osobám se 

zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů považuje: 

„a) úplná nevidomost obou očí, ztráta zraku zahrnující stavy od naprosté ztráty světlocitu až 

po zachování světlocitu s chybnou světelnou projekcí, 

 

b) praktická nevidomost obou očí, zraková ostrost s optimální korekcí v intervalu 1/60 (0,02) 

– světlocit s jistou projekcí nebo omezení zorného pole do 5 – 10 stupňů od bodu fixace, bez 

omezení zrakové ostrosti, 

 

c) těžká slabozrakost obou očí, zraková ostrost s optimální korekcí v intervalu 3/60 (0,05) – 

lepší než 1/60 (0,02), 

 

d) ztráta jednoho oka nebo ztráta visu jednoho oka se závažnější poruchou zrakových funkcí 

na druhém oku, visus vidoucího oka roven nebo horší než 6/60 (0,10) nebo koncentrické 

zúžení zorného pole do 45 stupňů od bodu fixace.“ 
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Příloha č. 2 

Přehled gest pro ovládání mobilních zařízení s odečítači TalkBack a VoiceOver
60

 

VoiceOver: 

                                                           
60

 https://interactiveaccessibility.com/education/training/downloads/iOS-Cheatsheet.pdf; 

https://interactiveaccessibility.com/education/training/downloads/Android-Cheatsheet.pdf 

https://interactiveaccessibility.com/education/training/downloads/iOS-Cheatsheet.pdf
https://interactiveaccessibility.com/education/training/downloads/Android-Cheatsheet.pdf
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TalkBack: 
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