Univerzita Karlova v Praze
Evangelická teologická fakulta

Bakalářská práce
2007

Petra Mračková

Kulturní aktivity
osob se zrakovým postižením

Vedoucí práce: Mgr. Jana Neudörflová
Rok odevzdání: 2007

Čestné prohlášení:
Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci „Kulturní aktivity osob se zrakovým
postižením“ zpracovala samostatně a výhradně s použitím uvedených pramenů a
literatury.
Tuto práci nepředkládám k obhajobě na jiné škole.

V Praze dne 31. května 2007

……………………………
Petra Mračková

2

OBSAH
ÚVOD .......................................................................................................................... 5
I. TEORETICKÁ ČÁST .............................................................................................. 7
1. CÍLOVÁ SKUPINA ................................................................................................ 7
1.1

DEFINICE ......................................................................................................... 7

1.2

KLASIFIKACE ZRAKOVÝCH VAD.............................................................. 8

1.2.1
1.3

VYSVĚTLENÍ POJMŮ............................................................................. 9
VADY ZRAKU VROZENÉ A ZÍSKANÉ...................................................... 10

1.3.1

PŘÍČINY VAD ZRAKU ......................................................................... 10

1.3.2

OSOBA S VROZENOU ZRAKOVOU VADOU ................................... 11

1.3.3

OSOBA SE ZÍSKANOU ZRAKOVOU VADOU .................................. 13

1.4

VLIV POSTIŽENÍ NA OSOBNOST .............................................................. 14

1.4.1

SPECIFICKÉ PROBLÉMY .................................................................... 15

1.4.2

KVALITA ŽIVOTA ................................................................................ 15

1.5

ZABEZPEČOVÁNÍ POTŘEB ........................................................................ 16

1.6

PODMÍNKY FORMOVÁNÍ OSOBNOSTI ................................................... 18

1.7

PSYCHOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA OSOB SE ZP .......................... 20

1.8

KOMPENZACE ZRAKOVÉHO POSTIŽENÍ ............................................... 21

1.8.1

OBRAZOTVORNOST JAKO FUNKCE KOMPENZACE ................... 23

1.8.2

TYPOLOGICKÁ POZNÁMKA.............................................................. 25

2. KULTURA, UMĚNÍ A OSOBA SE ZP................................................................ 29
2.1

KULTURA....................................................................................................... 29

2.2

UMĚNÍ............................................................................................................. 31

2.2.1

VLIV UMĚNÍ NA ČLOVĚKA ............................................................... 34

2.2.2

UMĚNÍ A OSOBA SE ZP....................................................................... 35

II. PRAKTICKÁ ČÁST ............................................................................................. 37
3. ORGANIZACE ZABÝVAJÍCÍ SE KULT. AKTIVITAMI OSOB SE ZP........... 37
3.1

SONS ............................................................................................................... 38

3.2

OKAMŽIK....................................................................................................... 38

3.3

OSTATNÍ ORGANIZACE.............................................................................. 43

3.4

HMATOVÉ EXPOZICE ................................................................................. 43

3.4.1

NABÍDKA HMATOVÝCH EXPOZIC .................................................. 44

3.5

KONKRÉTNÍ ZKUŠENOST – LENKA ........................................................ 47

3.6

KONKRÉTNÍ ZKUŠENOST – MARIE ......................................................... 52
3

3.7

SHRNUTÍ ........................................................................................................ 54

5. NÁVRH PROJEKTU ............................................................................................ 54
6. ZÁVĚR .................................................................................................................. 58
7. RESUMÉ ............................................................................................................... 59
8. SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ ....................................................................... 60
10. TEXTOVÁ PŘÍLOHA......................................................................................... 64
11. OBRAZOVÁ PŘÍLOHA ..................................................................................... 68

4

Úvod
Lze vnímat beze zraku obraz, barvu či sochu? Lze vnímat celé umělecké dílo
s jeho jednotlivým detaily? Jakým způsobem nechat na sebe působit dílo a jak si
prožít estetický vjem? Potřebuje vůbec člověk se zrakovým postižením výtvarné
umění vnímat? Je oko nezbytně nutným prostředkem pro vznik výtvarného díla?

Tato práce má nabídnout vysvětlení předcházejících otázek. Otázek, které
mohou přicházet vidícímu člověku na mysl, či otázek, které si může položit člověk
zrakově postižený, který se chce blíže seznámit s výtvarným uměním nebo začít sám
tvořit.
Kultura, umění, tvořivost jsou důležitou složkou života a osobnosti každého
člověka – postiženého i nepostiženého. O tom, jak je to u lidí vidících, se můžeme
přesvědčovat dnes a denně – názory, vjemy, pocity z výstav můžeme slyšet
v médiích, přečíst si je v tištěném periodiku, můžeme se o tom sami přesvědčit
návštěvou samotné výstavy, výtvarného kroužku, umělecké dílny i při vlastní tvorbě.
Ale jak je to u lidí se zrakovým postižením?
O hmatových výstavách tak často neslyšíme, ani se o nich často nedočteme,
a na výstavě výtvarných děl osobu se zrakovým postižením sotva kdy potkáme. Ve
své práci, jejímž tématem jsou kulturní aktivity osob se zrakovým postižením, se
tímto problémem také zabývám.

Kulturní aktivity jsou součástí sociální rehabilitace a výtvarná tvorba mezi
nimi zaujímá velmi důležité místo. Vlastní tvorbou se osoba s postižením nejen
vyrovnává se světem i sama se sebou a se svým handicapem, ale také může příjemně
a smysluplně využít svůj volný čas. Umělecká činnost osob se zrakovým postižením
je součástí sociální rehabilitace, toto téma jsem tedy pojala z širšího hlediska
a umělecké činnosti lidí se zrakovým postižením rozšířila o další kulturní aktivity.
O takové aktivity, které stejně jako umění člověka naplňují, pomáhají mu vyrovnávat
se se světem kolem, sám se sebou, se svým handicapem a umožňují mu aktivně trávit
svůj volný čas.

Cílem mé práce je nejen poskytnout odpovědi na otázky související
s uměleckou tvorbou osob se zrakovým postižením ale také nabídnout podnětné
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informace nově vznikajícím organizacím, které chtějí svou činnost zaměřit tímto
směrem nebo ji o tyto tvořivé umělecké aktivity rozšířit.

Obsah práce je strukturován do tří částí. Teoretická část se zabývá
problematikou zrakového postižení, vysvětlením nejdůležitějších pojmů a dále
zdůvodněním potřebnosti a smysluplnosti kulturních činností pro takto postižené lidi.
Praktická část práce se věnuje již konkrétním informacím – podává přehled různých
druhů kulturního vyžití pro zrakově postižené, organizací, které toto vyžití nabízejí,
přináší přehled výstav lépe přístupných osobám se zrakovým postižením, nabízí
rozhovory a úvahy dvou žen se zrakovým postižením týkající se umění a tvořivosti.
Praktická část si neklade za cíl podat úplný výčet všech organizací a institucí,
které se kulturními aktivitami lidí se zrakovým postižením zabývají, ale snaží se
nabídnout určitý přehled, díky němuž si lze utvořit představu o této činnosti, či nalézt
potřebné informace.

Věřím, že tato práce inspiruje ať jednotlivce, či organizace k dalším krokům,
například k pomoci s uspořádáním výstavy zrakově postiženému umělci, k rozšíření
kulturních aktivit o další kroužky, kluby a dílny pro zrakově postižené nebo
k samostatné tvořivosti a aktivnímu zapojení člověka se zrakovým postižením.

Na závěr uvádím návrh na vlastní projekt, který mne v průběhu psaní této
práce napadl a který bych chtěla v budoucnu realizovat. Projekt se týká
zpřístupňování běžných uměleckých expozic návštěvníkovi se zrakovým postižením
prostřednictvím elektronického průvodce výstavou, který komentuje jednotlivé
umělecké artefakty.
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I. TEORETICKÁ ČÁST

1. Cílová skupina
Osoby se zrakovým postižením1 jsou lidé s různými druhy a stupni snížených
zrakových schopností. V užším smyslu se tímto termínem rozumí ti, u nichž
poškození zraku nějak ovlivňuje činnosti v běžném životě a u nichž běžná optická
korekce nepostačuje.2 Někdy se mluví o těžce zrakově postižených lidech, u nichž
právě vážný funkční nedostatek zrakové vady zasahuje do běžného života.

1.1 Definice
Zrak je jedním ze základních smyslů člověka. Oko, náš nejdůležitější
smyslový orgán, je schopné zprostředkovat přibližně desetkrát více informací za
časovou jednotku než ucho. Každý ale nemá to štěstí, aby mohl využívat tento smysl
bez problémů.
Předpokladem je, že v české populaci je 1 % osob se ZP z celkové populace,
tedy přibližně 100 tisíc osob (kolem 0,3 % nevidomých a 0,8 – 1 % závažně zrakově
postižených)3. Tento počet se stále zvyšuje vzhledem k prodlužování střední délky
života a mnoho zrakových vad nastává důsledkem stáří a nemocí. Také v současnosti
ubývá pouze osob se ZP a 70 % z nich má ještě další vadu. V tomto případě
hovoříme o kombinovaném postižení.4

1

Dále osoby se ZP.
Do této skupiny se tedy nezahrnuje člověk, který nosí dioptrické brýle a s nimi docela normálně vidí,
tzn. má zrakovou vadu lehčího stupně a s brýlemi zvládá každodenní činnosti.
3
Více viz. Vágnerová, 2004, str. 195
4
Tj. spojené s mentálním, fyzickým či sluchovým postižením.
2
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1.2 Klasifikace zrakových vad
Skupinu těžce zrakově postižených můžeme dále dělit na nevidomé a
slabozraké. Při očním vyšetření se zkoumá zraková ostrost vyjádřená tzv. vizem5,
dalším zkoumaným parametrem je velikost zorného pole. Toto pole může být
důsledkem zrakové vady zúženo, omezeno nebo v něm může docházet k lokálním
výpadkům, tzv. skotomům.
Podle výsledků oftalmologického vyšetření je možno osobu se ZP zařadit do
některé z 5 kategorií zrakového postižení.


Kategorie 1: Střední slabozrakost



Kategorie 2: Silná slabozrakost



Kategorie 3: Těžce slabý zrak



Kategorie 4: Praktická nevidomost



Kategorie 5: Úplná nevidomost (slepota)
Někdy se používá termín osoba se zbytky zraku, kterým označujeme

člověka s viděním v rozsahu těžké slabozrakosti až praktické slepoty.
Další dělení vychází z potřeb vědních oborů, především oftalmopedie, a to
podle různých kritérií.


Oftalmopedie (oftalmo – oko, paidea – výchova): s jejím zaváděním se

začalo v polovině devadesátých let. Současně je tato speciálně pedagogická
disciplína uvedena pod termínem tyflopedie. Zabývá se rozvojem, výchovou a
vzděláváním zrakově postižených. Cílem je optimální rozvoj osobnosti takto
postiženého jedince, příprava na povolání, pracovní zařazení a společenské
uplatnění.6
Nejčastějším a pro vzdělávání nejdůležitějším kritériem dělení je stupeň
zrakové vady: nevidomost, se zbytky zraku, slabozrakost, s poruchou binokulárního
vidění a s kombinovanou vadou.
Další dělení, které je důležité pro vztah poskytované skupiny a
poskytovaných služeb, je doba a příčina vzniku poruchy nebo skupiny poruch.
Tím se vady dělí na vrozené a získané.
Vady podle vizuální percepce rozdělujeme dále do těchto kategorií:

5

Vyšetření zrakové ostrosti do dálky se provádí nejčastěji na Snellenových optotypech, což jsou
tabulky s řadami postupně se zmenšujících znaků.
6
Viz Pipeková, 1998, str. 163
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ztráta zrakové ostrosti (refrakční vady)



postižení šíře zorného pole (skotom, trubicové vidění)



okulomotorické poruchy (strabismus)



problémy se zpracováním zrakových podnětů (kortikální slepota)



poruchy barvocitu (barvoslepost).
Ve své práci budu používat zjednodušené termíny vycházející z výše popsaného

– osoba se zrakovým postižením (zkráceně osoba se ZP), popř. termíny: osoba
nevidomá a osoba slabozraká.

1.2.1 Vysvětlení pojmů
Slabozrakost je popisována jako stav charakteristický snížením zrakové
ostrosti obou očí pod určitou hranici (to i s brýlovou korekcí) nebo výpadky
v zorném poli. Dělí se na lehkou, střední a těžkou. Je to vada orgánová, poškozeno
může být zevní i vnitřní oko, zrakové dráhy nebo zrakové centrum. Vada může být
stacionární i progresivní. Slabozrakost se řadí mezi méně závažné postižení zraku
a omezuje především sociální možnosti postiženého.
Osoby se zbytky zraku mohou dolní hraniční míru vnímat zrakem. Např.
osoba s tímto handicapem může číst písmo o velikosti plakátového písma a orientace
v prostoru pomocí zraku není zpravidla možná.7
Nevidomost je neschopnost jedince vnímat zrakem (může být zachováno
určité zrakové čití – světlocit). Rozděluje se na nevidomost praktickou a totální,
v literatuře je často uváděno praktická nebo totální slepota.
Praktická slepota neboli legální či zbytky zraku (světlocit je zachován) je
stav, při kterém člověk nevidí na vzdálenost šesti metrů totéž, co dobře vidící osoba
vidí na vzdálenost desetkrát větší, nebo je jeho zorné pole zúženo na méně než
dvacet stupňů. Jako pomocné kritérium se ještě užívá neschopnost číst písmo
v běžném tisku, a to i s brýlemi (zrak je tedy zachován, ale nestačí k vykonávání
běžných činností).
Totální slepota je úplná absence vidění, kdy není zachováno ani vnímání
světla.

7

Více viz Pipeková, 1998, str. 165
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Je třeba se zmínit, že každý resort (školství, zdravotnictví, sociálních věcí) má
trochu odlišné dělení osob se ZP a svoji zažitou terminologii.

1.3 Vady zraku vrozené a získané
Vývojové období, ve kterém vada vznikne či je způsobena, ovlivní
subjektivní vnímání a sebehodnocení postiženého člověka. Zrakové postižení je
velkou zátěží a záleží na vlastnostech a schopnostech postiženého, jak se s ním
vyrovná.

1.3.1 Příčiny vad zraku
Příčiny vad zraku dělíme na prenatální, perinatální a postnatální. Velkou roli
hraje dědičnost – ta se projevuje např. vrozeného šedého a zeleného zákalu, těžké
krátkozrakosti a zákalu rohovky. Působením různých teratogenů (např. léku,
virového onemocnění) ať již v průběhu gravidity, při porodu, či v časném období po
něm, může vést u nezralých novorozenců ke vzniku retinopatie nedonošených, kde
vlivem tlaku kyslíku v inkubátoru může docházet k patologickému vývoji sítnice8.
Vrozený šedý zákal vzniká po prodělání zarděnek v období těhotenství. Také trauma
v těhotenství může být příčinou např. korové slepoty, kde se jedná o postižení nikoli
zrakového orgánu, ale poškození centrálního nervového systému. Mezi další
onemocnění patří např. zánět živnatky, kde může docházet k oslabování zrakových
funkcí vedoucí až k oslepnutí.9
Zrak se může dále zhoršovat např. diabetem (hovoříme o diabetické
retinopatii). Pokud nedojde k včasnému odhalení novotvaru, má nepříznivou
prognózu onkologické onemocnění, kde nádor napadá zdravé oko, zrakový nerv
nebo prorůstá do mozku. V průběhu celého života je člověk ohrožen nebezpečím
úrazu, které může vést ke ztrátě zraku. V klinické praxi jsou v naprosté převaze
úrazy zraňující pouze jedno oko s různě těžkými následky. Případy současného

8

Vzhledem k tomu, že sovětské inkubátory se u nás přestaly používat, těchto případů ubývá – jedná
se především o případy 70. - 80. let.
9
Více viz Pipeková, 1998, str. 166
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postižení obou očí úrazem jsou jen řídké. Mezi tyto úrazy patří úrazy chemickými
látkami, perforační (pronikající) poranění oka (ostrými předměty), tupé úrazy očního
bulbu (pěstí, míčem, kamenem nebo jinými tupými předměty).
Vítová doplňuje10 pojem amblyopie (tupozrakost). Jde o stav, kdy po
anatomické stránce je oko normální, ale funkčně je méněcenné. Projevuje se v dětství
šilháním, je-li zjištěna včas, lze ji ve většině případů vyléčit nebo podstatně zlepšit
(dokonalá brýlová korekce, dočasné vyřazení zdravého oka – jeho zakrytí).

1.3.2 Osoba s vrozenou zrakovou vadou
Rodina, do které se narodí dítě se zrakovým postižením, se nachází ve velmi
těžké situaci.V této chvíli se v rodině podstatně mění hodnoty, potřeby a často i role
jejích členů.
Rodiče postrádají kontakt se svým dítětem – dítě nereaguje úsměvem a občas
může vzniknout pocit, že vůbec nevnímá. Postupně se rodiče snaží navázat kontakt
jiným způsobem a časem se mezi dítětem a rodiči vyvine speciální komunikace. Děti
se ZP mohou mít problémy s denním rytmem. Rodiče by se proto měli snažit, aby
dítěti zajistili dostatek aktivit a zábavy. Odborníci rovněž doporučují rituály, které
dítěti připomenout, zda-li je noc a nebo den.
To, že je dítě „jiné“, se projeví i ve způsobu poznávání světa. Dítě se
postupně seznámí s různými zdroji zvuků a potřebuje pomoc k tomu, aby se je
naučilo rozeznávat. Především se musí naučit rozlišovat zvuky důležité (hlasy lidí,
dopravních prostředků, rádia, televize atd.) a zvuky nedůležité (bzučení ledničky,
tikání budíku atd.).
Těžké postižení zraku znamená specifický přístup v mnoha oblastech. K tomu
se váže i procvičování zraku, tzv. stimulace11, jelikož většina lidí s postižením zraku
není zcela nevidomá. „Vzhledem k tomu, že k největšímu rozvoji funkce zraku
dochází v prvních třech letech života a v prvním roce zejména, je třeba se stimulací
dítěte začít co nejdříve, pokud možno již v průběhu léčby základního onemocnění a
nebo ihned po ukončení základní léčby (stabilizace životních funkcí, eventuálně

10

Více viz Vítová, 1999, str. 24 – 25
Aktivity, které nevedou ke zlepšování zrakové vady, ale umožňují rozvoj zrakových funkcí na jejich
nejvyšší možnou míru.

11

11

operacích apod.).“ 12 Zbytky zraku totiž umožňují dětem vytváření zrakových
představ, a pokud se v raném věku stimulací zrak posílí, mohou v pozdějších letech
i malé zbytky zraku pomoci rozeznávat např. zdroje světla, tmavé objekty nebo
překážky.
Při začleňování do společnosti si děti se ZP někdy obtížně zvykají na hru ve
velké skupině vidících dětí. Řešením může být individuální setkávání s rodiči a
s jejich dětmi v prostředí domova nebo docházení do úzké skupiny rodičů a dětí.
Pomoci mohou také rehabilitační pobyty a kurzy, které nabízejí specializované
instituce.
V tomto raném věku je to především Společnost pro ranou péči
s pobočkami v sedmi městech ČR13, která nabízí konzultace do věku tří let zrakově
postiženého a do sedmi let kombinovaně postiženého dítěte. Poté dítě přechází do
kompetencí speciálních Pedagogicko-psychologických poraden.
Přibližně ve třech letech dítě může dítě nastoupit do mateřské školy. Trendem
moderní doby je integrace osob s postižením (vysvětlení pojmu viz níže). Pro
postižené dítě může být velmi obtížné účastnit se her a najít si kamarády. Pokud
s rodiči nežije ve velkém městě, kde má možnost navštěvovat speciální mateřskou
školu, vyrůstá téměř v izolaci od svých vrstevníků.
„Vývoj dítěte se ZP ve školním věku a v období dospívání může být spojen
s různými problémy, které nejsou specifické, mohou postihnout jakkoliv
znevýhodněného jedince. Jde o potíže ve školení práci, adaptaci na školu a
vrstevnickou společnost či obecné socializační potíže“.14
Děti a dospívající si začínají uvědomovat svou rozdílnost a fakt, že jsou
v mnoha směrech omezeni a některé věci nedokážou.
Dítě se ZP nezřídka už od šesti let pobývá na internátu a navštěvuje speciální
základní školu daleko od domova a rodičů. Součástí výuky na takových školách je
trénink speciálních dovedností jako samostatný pohyb s pomocí bílé hole, čtení
Brailleova písma, nácvik sebeobsluhy a prostorové orientace. Školy jsou také
zahrnuty do sítě dalších speciálních služeb a nabízejí individuální a rodinné
poradenství, přístup ke zdrojům audionahrávek, knih tištěných Brailleovým písmem
12

Viz více http://www.braillnet.cz/sons/casopis/1999/zora14.htm , článek: Zraková stimulace u dětí
raného věku, autor: D. Kudlová.
13
Společnost pro ranou péči se nachází v těchto městech: Praha, České Budějovice, Olomouc,
Liberec, Brno, Ostrava, Plzeň. Kontakt: www.ranapece.cz.
14
Viz Vágnerová, 2004, str. 206
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a další. Výuka probíhá v malých skupinách a formami, které může zrakově postižené
dítě plně využít. Naučí se také samostatnosti, zatímco u zrakově postižených dětí,
které pobývají v domácím prostředí, hrozí vznik závislosti na rodičích, popř. na
okolí, což může vést až například k tomu, že neumí žít běžným životem.
I když je mnoho osob se ZP, kteří v integraci absolvují základní i střední
školu, stále jich nejvíce studuje na speciálních středních školách se speciálními
obory.15

1.3.3 Osoba se získanou zrakovou vadou
O příčinách či nemocích, které mají vliv na ztrátu či poškození zraku během
života jsem se zmiňovala výše. Dopad zrakového postižení na jedince je velmi silný.
Především se člověk nemůže vyrovnávat se slepotou hned od dětství. Dalším
aspektem je změna způsobu života v rodině, změna zaměstnání i každodenních
návyků.. Často dochází k obavám z nenaplnění života, protože jedinci se ZP s
obtížemi hledají partnera a zakládají rodiny. V případě, že postižený už rodinu a děti
má, mění se jeho status v rodině – mnohdy se stává závislým a tím i méně
hodnotným členem rodiny.
Je také nutné věnovat pozornost pozici osoby se ZP v zaměstnání, kde se
často špatně uplatňuje, i přesto že má pro práci předpoklady a vzdělání.
Situace seniorů se ZP je složitější v tom, že se obtížněji adaptují a
přizpůsobují nových podmínkám. Mají tendenci upadat do pasivity a podléhat
depresivním náladám. Pravdou je, že se u nás příliš nevěnuje pozornost problematice
kvalitního života ve stáří, natož životu starých lidí se ZP.
V takové situaci jsou důležité organizace, které umožní osleplému kontakt
s lidmi, kteří mají stejnou zkušenost. Takový kontakt mu často ulehčí adaptaci na
novou situaci. Zmíněné organizace také učí osleplého klienta sebeobluhu, pořádají
kurzy prostorové orientace, vaření, nácvik podpisu, čtení Brailleova písma, používání
speciálních kompenzačních pomůcek a mnoho dalšího (např. práci na počítači se
speciálním softwarem). Tyto služby vykonávají často příslušné pobočky
Tyfloservisu. V Tyflocentrech či jiných místech (ve sdruženích, který nabízejí tyto a
15

Např. Konzervatoř a Ladičská škola Jana Deyla na Praze 1, Gymnázium pro zrakově postiženou
mládež na Praze 2, Obchodní akademie a Odborné učiliště na Praze 4 atd.
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jiné aktivity) se klienti setkávají při volnočasových aktivitách, jezdí na výlety,
exkurze, výstavy či rekondiční pobyty. Tyto organizace nabízejí i další speciální
služby (individuální a rodinné poradenství, přístup ke zdrojům nahrávek a knih
tištěných Braillovým písmem aj.).

1.4 Vliv postižení na osobnost
Rozdíly ve vlivu postižení na jednotlivé složky osobnosti jsou způsobeny
časem, kdy postižení vzniklo. Vrozené postižení mění veškeré podmínky vývoje,
mění sociální vztahy, vyřazuje některé druhy podnětů, omezuje například od počátku
vývojové možnosti dítěte. Je tedy zřejmé, že vrozené postižení má závažnější vliv na
vývoj jedince, zvláště v oblasti funkcí, které pro svůj vývoj potřebují podnět z okolí
(poznávací procesy, schopnosti). Na druhé straně dítě, žijící s postižením od
narození, se na ně lépe adaptuje. Ostatní složky osobnosti se vyvíjejí kompenzačně
právě vlivem omezení či nedostatku v jiné oblasti.
Získané postižení méně zasahuje vývoj funkcí osobnosti, které se až do doby
vzniku postižení mohly vyvíjet normálně. Klade však daleko větší nároky na
adaptaci, zvláště v oblasti postižené funkce a kompenzačních funkcí. Znamená také
velký zásah do osobnosti, způsobuje duševní trauma a je velice hluboce prožíváno.
To platí zvláště v plánování budoucnosti a osobních perspektiv člověka.
Matějček uvádí16, že jsou pacienti, kteří se přizpůsobí poměrně velmi dobře a
velmi rychle i velmi těžkému postižení, zatímco jiní se při nepatrném zásahu hroutí a
působí rehabilitačním pracovníkům velké těžkosti.
Významný vliv má také to, jakým způsobem se vyvíjí vztah postiženého
k okolnímu světu, jak zasahuje postižení do tohoto vztahu. „Vliv postižení se může
projevovat v tom, jak zasahuje osobnost samu, ale také v tom, jak ovlivňuje možnosti
postiženého navazovat sociální kontakty s okolím, případně jeho ochotu navazovat
tyto kontakty a schopnost je udržet a rozvíjet. Zde hraje také velmi důležitou roli
vztah postižného k sobě samému, tj. jaké důsledky má postižení na jeho
sebehodnocení“.17

16
17

Více viz Matějček, 1992, str. 51
Viz Vágnerová, 2004, str. 66

14

Důležité jsou již zmiňované organizace, které umožní osleplému kontakt s
lidmi, kteří mají stejnou zkušenost. Je důležitý k jeho adaptaci na novou situaci.
Takový člověk potřebuje kvalitní informace o prognóze svého stavu a všech
možnostech kompenzace svého postižení. Velmi důležitou roli v tomto případě hraje
sociální pracovník, který může poskytovat poradenství i dlouhodobou terapii, a to i
v případech, kdy adaptace postiženého na ztrátu zraku není hlavním problémem.
Důležitou úlohou sociálního pracovníka je stát se obhájcem zájmů klienta
v situacích, kdy naráží na předsudky a zbytečné obavy (např. při pokusech získat
zaměstnání nebo při kontaktu se sociálními institucemi).

1.4.1 Specifické problémy
Postižení zraku sebou přináší řadu těžkostí. Patří mezi ně vysoká míra
informačního deficitu, závislost na pomoci druhých osob, technických pomůckách,
komplikace v prostorové orientaci, v bezpečnosti pohybu, značné problémy
v sebeobsluze, v samostatnosti při zařizování věcí, ve vystupování na veřejnosti,
společenskopracovním začlenění, citlivost na změny a úpravy prostředí.
Tyto problémy doprovázely životy osob se ZP po celou dobu jejich existence,
nejedná se tedy o žádné nové objevy. Vývojem ale dostávaly novou podobu a služby
pro jejich odstraňování se neustále vyvíjejí.
Velmi důležitá je tedy pomoc blízkých osob a již výše zmíněná pomoc
organizací se zaměřením na konkrétní pomoc osobám se ZP.

1.4.2 Kvalita života
Aby problémy mohly být řešeny, musí být uspokojovány potřeby člověka se
zrakovým postižením vedoucí k větší spokojenosti s vlastním životem. V tomto
případě je důležité zmínit pojem kvality života.
Jesenský vysvětluje pojem kvality života takto:„… můžeme ho všeobecně
chápat jako úroveň fyzických, psychických a sociálních aktivit člověka ve vztahu
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k jeho ekosystému. Týká se hlavně naplnění životních potřeb...“18
Kvality života představují velmi rozsáhlou oblast činitelů19, které umožňují
postiženým lidem žít jednak v prostředí nepostižené společnosti, tj. integrovaně, ale
také v prostředí minoritní kultury specificky uzpůsobené pro život postižených, tj.
segregovaně (vysvětlení pojmů viz níže).
Zdravotně postižení se stávají citlivým ukazatelem narušení rovnováhy
v různých oblastech podmiňujících rozvinutý kulturní život člověka. Úpravy
prováděné z jejich podnětu zdaleka nemusí uspokojovat pouze potřeby osob se
zdravotním postižením, vyhovují i nepostiženému člověku. Skutečnost, že tyto
úpravy nepřekážejí nepostiženým lidem, jsou významnou podmínkou, která vytváří
příznivé okolnosti pro integraci, socializaci, enkulturaci (tj. osvojování kultury,
hodnot a norem společnosti), výchovu i vzdělávání osob se zdravotním postižením.20
Kvality života osob se zdravotním postižením jsou podmiňovány procesy
rehabilitace a edukace.

1.5 Zabezpečování potřeb
Zabezpečení a podpora osob se zdravotním postižením usiluje o normalizaci
kvality jejich života. Kvalita života postižených se týká všech vnějších i vnitřních
podmínek utváření osobnosti, socializace, existence a práce postižených. Proto také
služby a opatření ve prospěch zdravotně postižených nelze chápat odděleně.
Optimální řešení zabezpečuje jedině komplexní přístup.
V zabezpečení zdravotně postižených se vyvinuly dva hlavní směry:


segregace



integrace.
Segregační směr představuje oddělení osob s postižením od zdravé

veřejnosti, v krajních případech představuje izolaci osob se zdravotním postižením
od lidí vůbec. „Velmi častá je segregace skupinová, tj. segregace skupin stejně
postižených od jiných postižených nebo od nepostižených. Segregace souvisí
18

Viz Jesenský, Andragogika a gerontagogika handicapovaných, str. 81
Tyto činitele rozdělujeme na dvě velké skupiny: vnitřní a vnější. Z hlediska vnitřních činitelů nás
zajímá vše, co podmiňuje rozvoj a integritu osobnosti zdravotně postiženého. Vnější činitelé kvalit
života zdravotně postižených představují podmínky jejich existence v oblastech (přírodně ekologické,
společensko-kulturní, výchovně vzdělávací, pracovní a ekonomické a materiálně technické).
20
Více viz Jesenský, Andragogika a gerontagogika handicapovaných, 2000, str. 81 – 84
19

16

s podceňováním významu tzv. aktivní péče, která představuje aktivní účast
postiženého na zabezpečení potřeb své osoby a seberealizace. Také často vede
k vyřazení, k nerovnoprávnému postavení a diskriminaci osob se zdravotním
postižením.“21
Integrační směr usiluje o rozvinutí samostatnosti a nezávislosti na pomoci
jiných osob a o společensko-pracovní zapojení osob se zdravotním postižením do
prostředí nepostižených. Aby integrace mohla nastat, předpokládá připravenost obou
stran.
Fenomén integrace osob se zdravotním postižením zapadá do naléhavosti
řešení otázek globálních problémů lidstva. V České republice se začaly všestranně
řešit problémy kvality života zdravotně postižených až po roce 1989. V roce 1993
vznikl „Národní plán opatření pro snížení negativních důsledků zdravotního
postižení“, kde je obsaženo již mnoho opatření zahrnující integrační dopad. Ve
významné míře je také zmiňována skutečnost vzdělávání a rozšíření odborných
pracovníků formou kvalifikací a rekvalifikací (učitelé, speciální pedagogové, sociální
pracovníci, ostatní pedagogičtí pracovníci atd.).22
V případě začleňování dětí se ZP do nepostižené společnosti hraje důležitou
roli raná péče o rodiny, kterým se narodí dítě se zrakovým postižením. K tomu, aby
se rodiče mohli kvalifikovaně rozhodnout, musí mít dostatek informací a to již
v době, kdy je na rozhodování ještě čas. Tuto službu v ČR provádí již zmiňovaná
Střediska Rané péče, které rodiny kontaktují od chvíle zjištění závažného zrakového
postižení jejich dítěte.
Pro dobrou integraci je také důležitá informovanost směrem ke zdravé
společnosti. „Většina zdravé společnosti nemá zkušenosti se stykem se zrakově
postiženými, nezná příčiny a způsoby specifických forem a projevů jejich jednání,
nezná podmínky a úroveň jejich praktické výkonnosti, nerozumí příčinám, zdrojům a
formám specifik jejich subkultury“.23
K seznámení s touto subkulturou mohou přispět tematická školení přibližující
život osob se ZP.24

21

Viz Jesenský, Andragogika a gerontagogika handicapovaných , 2000, str. 94
Více viz Kolektiv autorů, Kontrapunkty integrace zdravotně postižených, 1995, str. 11 - 14
23
Viz Kolektiv autorů, Kontrapunkty integrace zdravotně postižených, 1995, str. 136
24
Např. seminář „Nebojte se nevidomých“, pořádá Okamžik – sdružení pro podporu nejen
nevidomých, Praha.
Workshopy pro mateřské a základní školy „Hele, lidi“, pořádá Škola hmatového modelování, Tasov.
22
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Dalším krokem ke zvyšování povědomí veřejnosti o osobách se ZP může být
výstava kompenzačních pomůcek s textovou dokumentací spojená s besedami a
ukázkami tvořivosti osob se ZP, či samostatná výstava ukázek této tvořivosti, dále
vydávání knih, brožur a letáků tematicky nebo autorsky spojených s problematikou
zrakového postižení, příprava prezentací v rámci veletrhů a akcí zaměřených na
osoby se zdravotním postižením, koncerty studentů hudební konzervatoře pro
studenty se ZP atp.

1.6 Podmínky formování osobnosti
Při formování osobnosti a překonávání překážek zdravotního postižení a
defektivity (tj. porušení vývoje osobnosti, společenských vztahů, narušení postoje
jedince k výchově, vzdělání a práci) se za určující považuje sociální dimenze těchto
jevů. K charakteristickým znakům defektivity patří, že nemusí být úměrná stupni
defektu, že je odstranitelná pedagogicko-rehabilitačními , sociálními a
technologickými prostředky.25
Podmínky procesu formování osobnosti, předcházení nebo překonávání
defektivity a zdravotního postižení mohou být biologické, psychologické,
pedagogické, fyzikální, technické, kulturní, politicko-právní, společenské a pracovní.
V těchto oblastech se také projevují různě specifické potřeby osob se zdravotním
postižením.
Podmínky se rozdělují na vnitřní (podmínky somatické a psychické) a vnější
(přírodní, politické, společenské, pedagogické, kulturní, materiálně technické a
pracovní).
Nedostatečná vybavenost osoby se zdravotním postižením (vnitřní podmínky)
spolu s nepříznivými podmínkami vnějšího prostředí mohou podstatně měnit kvalitu
jejího života.
Nedostatečná vybavenost postiženého pro styk s prostředím způsobuje, že
často jenom s krajním vypětím sil nabývá rovnováhy se svým prostředím. Správný
rozvoj osobnosti tudíž předpokládá i posílení uchovaných schopností
kompenzačními, reedukačními a protetickými pomůckami.

25

Více viz Jesenský, Kaniš, Malý slovník pomáhajících profesí, 2004, str. 26
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Další pomoc při překonávání stresu mohou představovat úpravy prostředí
(technické: odstraňování bariér, či organizační: vhodné rozložení pracovní doby,
úprava režimu dne, legislativní úpravy, které směřují k usnadnění života a práce
atd.). V neposlední řadě v překonávání stresu pomáhají také intervence
andragogického, gerontagogického nebo rehabilitačního typu, ať již využívají
prostředky léčebného, psychologického nebo výchovně vzdělávacího charakteru.
Člověk reaguje na změny prostředí svým chováním. Chování je projev
přizpůsobení se organismu nebo osobnosti podmínkám přítomným i budoucím.
Hybnou silou chování je motivace, to co činí chování člověka srozumitelným
(odpovídá na otázku, proč se člověk chová právě tak, jak se chová). Je důležité
pochopit, jaké jsou skutečné potřeby člověka se zdravotním postižením a jaké jsou
mu nepostiženou společností vnuceny. Pochopení těchto okolností souvisí
s podstatou integrace.26
Rozlišujeme potřeby biogenní (potřeba kyslíku, vody, potravy, dojmů,
sekrece), sexuální, laktační, vydechování kysličníků uhličitého, urinace, defekace.27

Podle dlouhodobého sledování osob se zdravotním postižením byla
zpracována škála jejich specifických životních potřeb a podmínek. Z hlediska této
struktury dosahují nejvyšší hodnotu tyto potřeby: životní jistoty, sociální rehabilitace,
psychorehabilitace, pracovní rehabilitace, dále citové vyžití a uspokojení, sociální
péče a potřeba životního partnera.
Vyšší hodnoty dosahují: tělovýchova a sport, kultura a estetické vyžití,
speciální vzdělání, setkávání se zdravou veřejností a stejně postiženými,
informovanost, protetické, kompenzační a reedukační pomůcky, léčení a léčebná
rehabilitace.
Střední hodnoty: úprava režimu a životosprávy, zvýšené životní náklady,
sexualita.
Nízké hodnoty: úpravy vnějšího prostředí, represivní opatření.28
Neschopnost a nemožnost uspokojovat vyšší potřeby vede často k přehnané
snaze uspokojovat potřeby nižší. Čím je osobnost člověka vyspělejší, tím je
rozvinutější jeho potřeba ve vyšších – sociogenních (společensky uznávaných

26

Více viz Jesenský, Andragogika a gerontagogika handicapovaných, 2000, str. 97
Více viz Hyhlík F., Nakonečný M., Malá encyklopedie současné psychologie, Praha 1977
28
Více viz Jesenský, Andragogika a gerontagogika handicapovaných, 2000, str. 88 – 90
27
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hodnotách). Kultivovaná osobnost si nevyhnutelně vytváří bohatou škálu hodnot, ke
kterým zaujímá pozitivní postoj.

1.7 Psychologická charakteristika osob se ZP
Vnímání zrakem přináší za běžných okolností většinu informací o okolním
světě a umožňuje tak člověku získat zkušenosti, porozumět mu a orientovat se v něm.
V případě, že je přísun podnětů omezen nebo zcela chybí, je třeba jej nahradit.
Sluchem, který je jedním z nejdůležitějších náhradních způsobů vnímání.
Osoba se ZP by si ho měla vycvičit ke značné citlivosti. Nejde o vrozené zvýhodnění
sluchem, ale o prostý důsledek učení a zvýšené potřeby používat tento způsob
orientace v prostředí. Je třeba zmínit sluchovou paměť – ta se rozvíjí mnohem lépe
než u vidících osob, jelikož přístup k informacím je ztížen.


Hmatem, který se stává spolu se sluchem hlavním zdrojem přísunu podnětů.

Je kvalitativně odlišný od sluchu, jelikož přísun podnětů není tak bezprostřední a
snadný. Za běžných okolností lidé hmatové vnímání nevyužívají, a proto se ani příliš
nerozvíjí. Pokud člověk ztratí zrak, je nutné hmat systematicky cvičit a zdokonalovat
(spontánně se tak neděje). Při hmatovém vnímání celkový obraz vzniká skládáním
jednotlivých vjemů – dílčí informace je třeba uspořádat do celku, který je smysluplný
a pochopit vzájemné vztahy a souvislosti. Je to proces zdlouhavý, pracný, náročný na
pozornost, paměť a myšlení. Prostor, který je možné hmatově poznávat (který lze
ohraničit dosahem obou rukou) se nazývá haptický prostor. Někteří lidé mohou
dávat přednost verbálně prezentovaným informacím před vlastním poznáváním.


Čichem, jenž přispívá k jemnější diferenciaci lidí, krajin, ročních období atd.

Rozvoj myšlení je spojen s rozvojem řeči ve větší míře než u zdravých lidí.
Kromě komunikační funkce je to jeden z kompenzačních mechanismů omezeného
zrakového vnímání. Komunikace umožňuje poznávat a díky ní netrpí úroveň verbální
inteligence, která není na smyslové vnímání vázána. Pokud má osoba s postižením
alespoň průměrné předpoklady a žije v podnětném rodinném prostředí, nedochází
k opoždění rozvoje jejího rozvoje.
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Socializace je závažnějším zrakovým postižením značně ztížena, protože
omezuje možnost získat potřebné sociální zkušenosti a naučit se přiměřeně reagovat
v odlišných nebo podobných situacích.


Člověk se ZP má problémy s neverbální komunikací. Sám má zpravidla méně

výrazné mimické projevy nebo různé automatismy. Ty mají význam pro zdravého
nikoliv pro postiženého člověka, a tak může docházet k různým nedorozuměním.


Na druhé straně nejsou člověku se ZP přístupny neverbální projevy vidícího

partnera, a tak mu unikají některé významy verbálního projevu.


Vlivem nedostatečných zkušeností nemají dostatečnou schopnost diferenciace

situací a tím i sociálního porozumění.


Jsou ochuzeni o učení nápodobou, které je hlavní zdrojem sociální zkušenosti

vidících.


K posílení závislosti na okolí vedou také obtíže s orientací v neznámém

prostředí. Často je důsledkem takového omezení malý zájem o samostatnou aktivitu
a tendence k izolaci ve známém prostředí, kde se člověk se ZP cítí bezpečný a jistý.29

1.8 Kompenzace zrakového postižení

Postižení, jehož důsledek je narušení normálního vývoje, vede
k automatickému zapojení „biologických kompenzačních funkcí organismu“.
„Kompenzaci lze charakterizovat jako univerzální schopnost organismu v té
či oné míře nahrazovat narušení nebo ztrátu určitých funkcí“.30
Dochází k relativní nebo úplné dominaci jiných smyslových vjemů a čím je
postižení těžší, tím větší počet systémů organismu se zapojuje do kompenzace. Mění
se kvalita a kvantita smyslového vnímání.
U nevidomého dochází ke vzniku tzv. „hmatově-kinestetického-sluchového
jádra senzorické organizace“, kdy se uplatňují nejen podněty, které přicházejí
zvenku, ale i podněty vnitřního prostředí organismu. Ty pak hrají důležitou roli při
vzniku představ, jejichž tvorba je u nevidomých zpomalena v důsledku informačního

29
30

Více viz Vágnerová, 2004, str. 199 – 202
Viz Litvak, 1979, str. 23
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deficitu. Poznávání předmětů a vytváření představ na základě hmatového vnímání
bylo nazváno haptizací.31
Orgánem poznání je ruka, skrze ní člověk poznává svět, který ho obklopuje a
působí na něj. Kromě rozdělení funkce rukou (levé a pravé ruky), dochází i ke
specializaci prstů. Příkladem může být čtení a psaní Brailleova písma32: ukazovák
pravé ruky plní funkci vyhledávací, předběžně rozlišuje skupinky reliéfních bodů –
písmen, slabik, slov. Ukazovák levé ruky upřesňuje získané vjemy, prsty pravé ruky
čtou řádku, zatímco prsty levé ruky hledají další, palce plní opěrnou funkci. Větší
složitost funkcí rukou je provázena zvýšenou citlivostí pokožky a svalové soustavy.
Zvýšení citlivosti se nemůže ale odrazit na úplnosti a přesnosti hmatových objektů,
citlivost hmatu nemá totiž rozhodující význam pro celkový vjem objektů.
Proces hmatové identifikace předmětů má tři fáze:
1. Orientační pohyby rukou, které napomáhají určení polohy objektu v
haptickém prostoru.
2. Prvotní ohmatávání, při kterém je prováděna analýza detailů obrysu
předmětu.
3. Opakované ohmatávání, při kterém jsou syntetizovány hmatové signály a
vytvářen celostní prostorový obraz.

Pohyby rukou jsou při vnímání symetrických předmětů synchronizované a při
vnímání asymetrických předmětů nesynchronizované.
Osoby se ZP mohou využívat při prozkoumávání obzvláště drobných
předmětů ústní hmatání, ohmatávání nohama zase často využívají při chůzi a
informují se tak o charakteru povrchu, na kterém se pochybují.
Hmat tedy při ztrátě zraku nahrazuje poznávací a kontrolní funkce. Přestože
úplná náhrada ztracených funkcí je nemožná, dává hmat nevidomému nutné
poznatky o světě, který ho obklopuje, a dostatečně přesně reguluje jeho vzájemné
působení s prostředím. Hmatová kultura je jedním z prostředků kompenzace
zrakového postižení.
U osob slabozrakých nebo se zbytky zraku probíhají procesy poznávací
činnosti za spolupráce hmatu a zraku. Člověk patří mezi optické bytosti, tudíž i
přítomnost zbytků zraku brzdí rozvoj hmatu. Rychlost a správnost zrakového
31
32

Viz Perout, 2005, str. 51
Slepecké písmo vytvořil Louis Braill mezi roky 1830 – 1840.
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vnímání závisí u osob částečně vidících a slabozrakých především na zrakové
ostrosti. Výsledkem je špatné rozeznávání nejen rozdílných ale i podobných objektů
(např. řípa je nazvána švestkou, cibulí). Důležitá je tedy vzájemná souhra zraku a
hmatu, což se může zlepšovat cílevědomým cvičením hmatu během výuky u dětí a
při rehabilitaci u dospělých. Dalším důležitým činitelem je používání názorných
pomůcek, které mohou být vnímány jak hmatem, tak zrakem (např. kontrastně
vybarvené obrázky). Důležitá je tedy kontrastnost, jasnost, dobrá úroveň osvětlení
atd., čehož se dosahuje optickými prostředky korekce a využitím názorných
pomůcek.
Kompenzace zrakového postižení by tedy měla být zaměřena na celkový
rozvoj všech poznávacích funkcí (mimozrakové vnímání, pozornost, paměť,
představivost, myšlení, řeč) a spojená s různorodou praktickou činností, kterou je
možné uplatnit zejména v pozdějším životě.

1.8.1 Obrazotvornost jako funkce kompenzace
Obrazotvornost je forma odrážení skutečnosti, v níž se na základě představ
konstruují obrazy objektů, které nebyly vnímány. Má stejný význam pro osoby ZP
jako pro vidící (přetvářením existujících představ rozšiřuje sféru poznání, umožňuje
předvídat výsledky činnosti, pomáhá rozvoji myšlení, vůle, emocionální sféry, má
velký vliv na formování osobnosti). Liší se od představivosti svými funkcemi, ale je
s nimi těsně spjata (paměťové obrazy reprodukují, zatímco výtvory obrazotvornosti
rekonstruují předchozí zkušenosti). Podle názorů některých autorů je obrazotvornost
osob se ZP živější než u vidících (např. mají vysoce rozvinutou hudebně tvůrčí či
matematickou obrazotvornost). Obrazotvornost je využívána při činnosti a v řadě
případů doplňuje nedostatky vnímání a smyslových zkušenosti, a tak plní funkci
kompenzace. S její pomocí lidé se ZP na základě slovních popisů a existujících
zrakových, sluchových, hmatových a jiných obrazů formují obrazy objektů
nedostupných jejich bezprostřednímu vnímání. Zkoumáním různých modelů, odlitků,
reliéfního zobrazení transformují osoby se ZP do své obrazotvornosti vznikající
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obrazy a v důsledku toho si adekvátně představují reálně existující, ale jimi
bezprostředně v přirozené formě nevnímané předměty.33
Zřetelně se kombinační činnost obrazotvornosti projevuje u později
osleplých, kteří si na základě zachovaných zrakových představ vytvářejí nové jasné
výtvory obrazotvornosti. Zbytky zraku ještě více rozšiřují možnosti tohoto druhu
psychické činnosti.
Sklon osob se ZP k velkému rozvoji tvůrčí obrazotvornosti, jejich zvláštní
sklon k literární, hudební či jiné tvůrčí činnosti, není ničím dokázán. Je známo, že
tvůrčí činnost v mnohých oblastech kultury, vědy a umění je možná pouze za
přítomnosti zraku. Je téměř nemožné, aby člověk bez zraku mohl pracovat např.
v oblasti stavebnictví, fyziky, chemie, biologie. A je zřejmé, že člověk nevidomý od
narození, který nikdy nevnímal svět v celistvosti barev, hry světla a stínů,
perspektivy a neustálého pohybu, ho nikdy nemůže typicky zobrazit v uměleckém
díle. Omezenost tvůrčích možností nevidomých od narození je doložena tím, že se
mezi nimi nevyskytují velké tvůrčí talenty. Všichni známí nevidomí umělci oslepli
až v průběhu života.34 Také mnozí umělci, kteří ve své době vytvářeli výjimečná
umělecká díla, trpěli některou formou oční choroby.35
Tyto skutečnosti nepopírají existenci tvůrčí obrazotvornosti u osob ZP od
dětství či se zrakovou vadou získanou v průběhu života, ale ukazují obtíže, které
vznikají při jejím rozvíjení, a omezení možností při zúžení sféry smyslového
poznání.

33

Toto je možné např. v hmatových expozicích uměleckých či architektonických děl (např. hmatové
expozice v Moravské galerii v Brně nebo tři expozice při Národní galerii v Praze).
34
Např. E. Masuelli, nar. 1898 italský nevidomý sochař, který oslepl v první světové válce; D.
Malkowsi, umělec, který přišel o zrak v 18-ti letech; J. Schmitt sochař, který oslepl v druhé sv. válce;
Čech H. Moudrý oslepl v 35 letech, modeloval z hlíny (více viz Krchňák, 1992, str. 148); český
výtvarník Jan Lhota, nar. 1923, po ztrátě zraku se věnoval pouze sochařství a restaurování soch
předních barokních mistrů (viz článek z lékařského časopisu Sanquis, 31/2004, autor: MUDr. T.
Sosna).
35
Šedým zákalem trpěli např.: H. Daumier (1808-1879), C. Monet (1840-1926), M.Cassattová (18451926), onemocněním sítnice trpěli: E. Degas (1834-1917), G. O´Keeffeová (1901-1976), P. Cézanne
(1839-1906). C. Pissarro (1830-1903) měl chronický zánět slzného vaku, změnami v percepci barev
trpěli: V. Tiziano (1489?-1576), El Greco (1541?-1614). Zelený zákal: V. van Gogh (1853-1890),
krvácení do sítnice: E. Munch (1863-1944) (viz článek z lékařského časopisu Sanquis, 31/2004, autor:
MUDr. T. Sosna).
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V souvislosti s tématem obrazotvornosti se otevírá prostor pro poznámku o
snech.36
Nevidomým lidem se sny zdají, i když mají trochu jinou formu a obsah než u
lidí vidících. Záleží na tom, kdy došlo ke ztrátě zraku a jak je ztráta rozsáhlá. Jestliže
ke ztrátě zraku došlo po pátém roce života, tak se takto postiženému člověku
většinou zdají sny podobně jako lidem vidícím, tj. s obrazovou převahou a v barvách.
Jestliže ke ztrátě zraku došlo před pátým rokem života, ve snech převládá jiná
senzorialita a obrazové sny jsou spíše výjimečné. Pokud je slepota vrozená, je ztráta
zraku kompenzována jinými smysly, takže představy o světě se vytvoří, ale jsou
založeny na ostatních smyslech (chuti, čichu, hmatu, sluchu). Ty jsou reprezentovány
v mozkové kůře a ty také tvoří obsah snů. Lidé bez postižení si takové sny neumějí
představit, stejně jako nevidomí si nedovedou představit barevné obrazy vidících. Je
ale velice sporné, zda jsou tyto představy chudší, spíše se zdá, že jsou jednoduše jiné.
U vrozeně nevidomých se totiž často zbylé smysly zjemňují tak, že mohou
pestrobarevnou zrakovou škálu nahradit.37

1.8.2 Typologická poznámka
Z množství typologických systémů pouze jeden vychází přímo ze zkušenosti
s výtvarnou činností s osobami se ZP. Je založen na rozlišování dvou typů tvořivosti,
které vypracoval Victor Löwenfeld (1903 – 1960). K inspiraci ho přivedlo jeho
celoživotní zaujetí záhadou hmatu. Díky této své zkušenosti Löwenfeld začal
vystupovat proti předsudku, který hodnotil výtvarnou produkci osob se ZP jako
méněcennou.38
V rámci jeho výzkumů je sledována psychická dynamika kreativních
osobností a vztah kreativity k psychickým poruchám. Byly vypracovány testy
k měření tvořivého potenciálu, hledány souvislosti mezi vědeckou a uměleckou
tvořivostí. Jako důležitá pro rozvoj kreativního potenciálu byla shledána úloha

36

Povídání zrakově postižené Pavly Francové k otázce: zda-li se nevidomým zdají sny či nikoliv, lze
nalézt v brožuře: „O čem se sní poslepu?“ v kapitole: Zdají se nevidomým sny? Pokud ano, jak
vypadají?, vydal Okamžik v roce 2005.
37
„U nevidomých je také jiný obsah snů: oproti zdravým jsou méně často agresivní, více v nich
prožívají nějakou nehodu či nesnáz a celkově převažují tzv. transportní sny, tj. pocit přemísťování se
odněkud někam.“ Více viz http://hoschl.cz/?text=3189&lang=cz, autor: C. Höschl.
38
Více viz Perout, 2005, str. 52
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umění, zejména ve škole v rámci výtvarné výchovy. Ve své době začal Löwenfeld
kritizovat zaměření tehdejšího způsobu vzdělávání.
„Jako kritéria tvořivosti – index tvořivosti – jmenuje senzibilitu, umění
setrvat ve stavu koncentrované vnímavosti, pohyblivost ve smyslu přizpůsobení
novým situacím, původnost či originalitu, schopnost přeskupovat a přetvářet,
schopnost abstrahovat, schopnost cílevědomé analýzy, schopnost syntézy –
smysluplné organizace (cit pro harmonii) a schopnost integrace myšlení, cítění
a vnímání.“ 39
Jako důležitý připomíná vztah mezi samotným prožitkem z tvořivé činnosti a
schopností rozpoznávat hodnotu a výslednou kvalitu tvorby.
V roce 1934 vydal společně s L. Münzem studii „ Plastické práce slepých“,
kde dospěli k rozlišení dvou tvořivých typů:

OPTICKÝ TYP
I se slabým zrakem vše zajímavé zblízka

HAPTICKÝ TYP
I s lepším zrakem věci ohmatává.

prohlíží.
Kontakt s okolím udržuje vizuálně.

Zraku užívá, jen když ho k tomu nutí
vnější okolnosti.

Silně reaguje na světelné podněty,

Reaguje pouze na haptické podněty.

vizuálně rozptylován.
Vytváří pojmy jakožto percepční celek

Zabývá se primárně tělovými vjemy a

zahrnující dílčí vizuální zkušenosti.

haptickým prostorem kolem sebe.

Zabývá se líčením věcí kolem sebe.

Líčí účinek zkušenosti na sebe.

Při umělecké tvorbě začíná od prostředí.

Při tvorbě si představuje dotyk.

V kresbě tváře velký důraz na oči.

Nevidomý při plastické tvorbě začíná
okem a doplní víčka, slabozraký začíná
očním důlkem a doplní oči.

Tyto typy vykazují odlišné charakteristiky ve způsobu výtvarné práce i ve
výsledné podobě díla. Učitel, lektor kroužku, vedoucí umělecké dílny by si tedy měl
uvědomit, s jakým typem osobnosti pracuje a tomu metodické vedení přizpůsobit a
typologickou danost respektovat.
39

Viz Perout, 2005, str. 24
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Tato typologie má ještě jiný důsledek: podle Löwenfelda platí jak pro
slabozraké i nevidomé od narození, tak i pro vidící. Všichni lidé se dělí na spíše
optické a haptické. To, co se dříve vytýkalo nevidomým jako vada ve výtvarné
činnosti, je rozloženo na celou populaci.40
Optický typ je spíše pozorovatelem a klade důraz na celek viděné skutečnosti,
bez prvotního důrazu na detail. Třeba při pohledu na strom ho zaujme nejdříve
charakteristický tvar a až poté jednotlivé listy, větvičky, kořeny. Dokonce i hmatové
podněty se snaží převádět do vizuální podoby.
Haptický typ klade důraz na tělesné požitky a subjektivní zkušenost. Důležité
jsou pro něho dojmy z doteků, chuť a vůně, váha objektu, teplota i tzv. tělesné
(vnitřní) pocity. Inspirují ho struktury a povrchy, při uplatnění barvy či velikosti
rozhodují subjektivní pocity.
Jak uvádí Perout41: převahu jednoho či druhého aspektu vnímání lze zjistit
odpovědí na otázku, co se tázanému vybaví při slově „zdvihat“. Optický typ odpoví
např. kniha, skříň. Haptický typ volí slova jako těžký, usilovný, namáhavý.
V případě hledání odpovědi na otázku kolik má budova pater, si optický typ vizuálně
představí dům, ve kterém se nachází a počítá poschodí. Haptický typ má tendenci si
spíše vybavovat počet zdvižení nohou před jednotlivými schody.
Takovéto tendence se odrážejí také v tvorbě osob se ZP, které bychom mohli
vzhledem k jejich postižení řadit pouze k haptickým typům. Někteří z nich ale
tíhnout při modelování k důrazu na jednotný celek. U hlavy začnou základním
tvarem, který doplní detaily tak, že výsledek svým zpracováním povrchu působí
jednotným dojmem. Paradoxní je, že v tomto případě můžeme hovořit o optickém
typu člověka. Haptický typ začne z hlíny vytvářet bradu, zuby, jazyk a vše poté
zakryje během dalšího modelování. Vytváří izolovaný vjemový prvek a ten je
projevem těžkosti při vytváření celkového tvaru.42

40

Více viz Blažek, 1985, str. 252: „Bez příznačné haptické imaginace by nebylo expresionistického
umění, jehož základem jsou výrazy, city, subjektivní procesy haptických zážitků. Haptické jsou
černošské plastiky nebo indiánské totemy. Optický přístup k prostoru má jedno velké nebezpečí: je jím
pouhé ulpívání na pouhém povrchovém popisu a nezúčastněnost. Naproti tomu perspektiva
haptického prostoru je perspektivou hodnot.“
41
Více viz Perout, 2005, str. 53
42
Několikrát jsem se zúčastnila dílny hmatového modelování v Národní galerii na Zbraslavi
(expozice asijského umění). Témata uměleckých dílen byla různá –modelování čínského bájného lva,
japonského palácového psa karadžiši, podoby Avalokitéšvary. Měla jsem možnost pozorovat nejenom
osoby se ZP, ale i vidící návštěvníky dílny, kteří pracovali s klapkami na očích – při práci celé
skupiny bylo viditelné rozložení na haptické a optické typy.
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Využití těchto poznatků pro praktickou činnost s osobami se ZP se nabízí
například při výuce prostorové orientace. Dá se předpokládat, že haptický typ bude
mít s orientací větší obtíže než typ optický, hůře si bude vytvářet přehled
jednotlivých orientačních bodů v celkovou představu. Pedagog by měl nejdříve oba
typy rozlišit a podle toho k jednotlivci přistupovat. V praxi se setkáváme spíše se
smíšenými typy, ale nejsou ojedinělí i jasně vyhranění jednotlivci.43

43

Výzkumy, které Löwenfeld ve své době prováděl (1947), ukázaly, že 47 % populace jsou jasně
optické typy, 23 % haptické a 30 % jsou nevyhraněné, smíšené typy. (Více viz Šicková, 2002, str.
141)
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2. Kultura, umění a osoba se ZP
Dříve než se začnu věnovat kulturním činnostem osob se ZP, je třeba
vysvětlit široký pojem kultura. Je to slovo, které slyšíme dnes a denně, obklopuje nás
a my máme pocit, že je nám blízké. Někomu se může vybavit slovo zájem, druhému
umění, jinému literatura, hudba, divadlo, závisí samozřejmě na jednotlivci, co je mu
blízké a s čím se častěji setkává. Proto je důležité tento pojem blíže definovat.

2.1 Kultura
„Pojem kultura má svůj etymologický původ v antickém starověku. Vznikl
z latinského „colo“ resp. „colere“, a byl původně spojován s obděláváním
zemědělské půdy (agri cultura). Novou dimenzi pojmu kultura odkryl slavný římský
filozof Marcus Tullius Cicero (106 – 43 př. n. l .), když v Tuskulských hovorech (45
př. n. l.) nazval filozofii kulturou ducha („cultura animi autem philosophia est“).
Tím položil základ kultury jako charakteristiky lidské vzdělanosti.“44
Ve středověku se pojmu kultura pro označení kultivace lidských schopností
příliš neužívalo. Pokud se s tímto pojmem setkáme, pak má silný náboženský obsah.
Nástup renesance a humanismu znamenal i znovuzrození antického významu pojmu
kultura. Filozofie, věda i umění se orientovaly na existenci člověka a na rozvoj jeho
tvořivých schopností. S užíváním pojmu kultura se setkáváme pro označení sféry
pozitivních hodnot, které přispívají k zdokonalování lidských schopností.
V 19. století pojem kultura definoval anglický antropolog E. B. Tylor
(1832 – 1917) jako komplexní celek, který zahrnuje poznání, víru, umění, právo,
morálku, zvyky a všechny ostatní schopnosti a obyčeje, jež si člověk osvojil jako
člen společnosti.45
Pojem kultura začal být užíván k označení věcí a jevů, jimiž se člověk
odlišuje od zvířete. Kultura vystupuje jako specifický lidský atribut, jako způsob
přetváření světa člověkem.
Soukup46 dále vysvětluje tři převládající základní přístupy k vymezení
rozsahu a obsahu pojmu kultura:
44
45

Viz Soukup, Sociální a kulturní antropologie, 2000, str. 13
Více viz Soukup, Sociální a kulturní antropologie, 2000, str. 14
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Axiologické pojetí kultury: je výrazně hodnotící; kultura přispívá ke

kultivaci a humanizaci člověka a k progresivnímu rozvoji lidské společnosti a
zahrnuje duchovní hodnoty jako je umění, věda, literatura, osvěta, výchova,
ušlechtilé a pokrokové ideje atd.


Antropologické pojetí kultury: nemá hodnotící funkci; je chápáno jako

systém artefaktů, sociokulturních regulativů a idejí sdílených a předávaných členy
určité společnosti (prosadilo se zejména v sociální a kulturní antropologii,
archeologii, etnografii, etnologii, sociologii, psychologii a kulturologii).


Redukcionistické pojetí kultury: velké množství přístupů, pro které je

typická snaha omezit rozsah pojmu kultura pouze na určitý výsek sociokulturní
reality; jsou rozvíjeny především sémiotické přístupy, které redukují pojem kultura
na systém znaků, symbolů a významů, sdílených členy určité společnosti.

Kultura je zjevně jedním z nejvýznamnějších komponent kvalit a potřeb
života. Vystupuje jako protipól biologické podstaty člověka a podmínek jeho života.
Představuje reakci na duchovní rozměr a kreativní složku jeho osobnosti, uspokojuje
potřebu jeho seberealizace.47
„Bez společnosti nemůže existovat žádná kultura. Platí to ale i naopak:
žádná společnost nemůže existovat bez kultury. Bez kultury bychom nebyli lidmi,
alespoň ne v tom smyslu, v němž toto slovo obvykle chápeme. Neměli bychom žádný
jazyk, jímž bychom se mohli vyjadřovat, a žádný pocit sebeuvědomění; naše
schopnost přemýšlet nebo uvažovat by byla výrazně omezena.“48
Již tedy chápeme, že kultura je pojem opravdu široký, mnohozahrnující, a je
tedy třeba blíže se podívat na axiologické pojetí kultury, které zahrnuje oblasti
duchovních hodnot člověka, které mne v této práci zajímají. A jednou z oblastí
duchovních hodnot je právě umění.

46

Více viz Soukup, Sociální a kulturní antropologie,2000, str. 15 – 16
Více viz Jesenský, Andragogika a gerontagoika handicapovaných, str. 161
48
Viz Giddens, 1999, str. 32
47
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2.2 Umění
„Umění je především stav duše“
Marc Chagall
„Umění neopakuje viditelné, ale činí viditelným“
Paul Klee
Výtvarný kritik Jiří Hůla, jeden z pěti porotců výtvarné soutěže „Navzájem“,
která proběhla v roce 2004 a byla určená pro umělce se zdravotním postižením,
napsal textový doprovod do výtvarnému katalogu k výstavě, na které byla vystavena
vybraná díla přihlášená do soutěže.49.…… „Umělecká tvorba je něco výsostně
osobního. Umění není, alespoň já si to tak myslím, jenom zábava a luxusní zboží.
Umění je jedna z několika možností – další jsou víra, práce a láska – jak překonat
osamění. Umění je touha po přesahu“.
Samo o sobě přispívá k hlubšímu poznání člověka. Je důležitým prostředkem
sebereflexe lidské existence ve světě. Pozorování lidí je základní metodou získávání
poznatků a zkušeností pro umělce i psychology. Totéž je možno říci i o pozorování
sebe sama.
Umění zahrnuje širokou škálu společenských jevů (hudba, literatura,
malířství, film). A tyto druhy se různě prolínají.
Charakteristiku spisovatelů od Guy de Maupassanta můžeme vztáhnout, na
všechny umělce bez rozdílu: „Nikoli závidět nám, nýbrž litovat by nás měli lidé,
neboť v čem se vlastně spisovatel odlišuje od ostatních? Žádný prostý cit není pro něj
přístupný. Vše, co vidí, každý radost, trápení, zklamání se okamžitě stává předmětem
pozorování. Naprosto nechtěně a nezávisle na ničem stále analyzuje lidská srdce,
tváře, gesta, intonace hlasu… Když trpí, pozoruje sám sebe a snaží se zapamatovat si
to. Vraceje se ze hřbitova, kde se rozloučil s někým, koho nade vše miloval, říká si:
,Jaké to bylo zvláštní, všechno, co jsem cítil, bylo takové, jako bych byl bolestí
omámen´… a tak dále. A pak rychle uspořádá v paměti detaily: pózy sousedů,
strojené výrazy tváří a tisíc různých podrobností…“50
Stejně jako spisovatel také výtvarný umělec pozoruje život kolem sebe i sám
sebe a ozářen inspirací, mění beztvarou hroudu hlíny v umělecké dílo.

49

Výstava „Navzájem“ zdravotně postižených umělců probíhala v divadle Bez Zábradlí v Praze od
15. 11. do 26. 11. 2004.
50
Viz Kulka, 1991, str. 14
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Umění je tedy specifickou kreativní činností člověka, ve které se zvláštním
způsobem vyjadřuje, uchopuje svět a prožitky. Skrze smysle se pak vytváří dílo,
které odráží rozum a city.

V antickém Řecku se umění často zaměňovalo se zručností, ve středověku se
umění objevovalo v souvislosti s věděním, se znalostmi. Výrazný rozdíl mezi
uměním jako dovedností a tzv. krásným uměním se prosadil teprve v době renesance,
i když jisté náznaky obdobné rozdílnosti je také možné sledovat v helénské době.
Historický pohled na vývoj umění vede k závěru, že ani dnešní chápání
umění není konečné a neměnné, neboť umění se stále vyvíjí a nelze dopředu vyloučit
ani vznik zcela nových uměleckých druhů.

Umění je pokládáno za specifický typ mezilidského dorozumívání. Základem
všech zvláštností umění je specifický předmět, o němž se komunikuje (tj. specifické
informace, které jsou uměním přenášeny). Je třeba ale najít hranici, kde umění končí.
Podle Kulky51 lze tuto hranici najít na základě nejdůležitějších požadavků pro umění:


Sebevyjádření: umění je prostředkem vyjadřování lidských myšlenek,

názorů, postojů, pocitů, vkusových soudů, prožitků apod. Sebevyjádřením může být i
nejprostší výrobek uměleckého řemesla, i pokud by nesděloval žádnou konkrétní
myšlenku a pouze reprezentoval názor, vkus a prožitek svého tvůrce.


Zobrazení: umění musí být smyslově vnímatelné, myšlenka musí být

zachycena v názorně obrazné podobě. Každé umění, včetně konceptuálního, je do
určité míry obrazem, tj. ideálním modelem skutečnosti (reálné či fantazijní).


Estetické uspořádání: k vysvětlení je třetí aspekt obtížný, ale je

pochopitelný intuicí.
Všechny tři požadavky jsou pro umělecké dílo podstatné a od něj
neodlučitelné. Člověk se samozřejmě může vyjádřit i neumělecky, může neumělecky
zobrazit nějakou událost a může i vyprodukovat esteticky zformovanou věc, ale které
nelze statut uměleckého díla přiznat. Umění je „zkrátka prostředkem zobrazování
zážitků v esteticky uspořádaných tvarech“.52
V současné době je možné slyšet z řad laické veřejnosti i z řad
profesionálních umělců kritiku soudobého umění, která přináší pocit prázdnosti,
51
52

Více viz Kulka, 1992, str. 16 – 17
Viz Kulka, 1992, str. 17
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dehumanizace. Často se jedná o umění, které chce za každou cenu šokovat a je
vnímáno jako agresivní a prázdné.
Rudolf Arneheim53 konstatuje54: „Zdá se mi, že běžná praxe našich malířů,
sochařů a jiných umělců trpí nedostatkem pravdivých impulzů. Pohrávání s
povrchními půvaby, násilím a lacinou erotikou – to je všeobecná kvalita toho, co
nám ukazují v galeriích a muzeích. Umění by mělo být terapií společnosti.“

Umění může sloužit různým cílům, které ho přesahují.
A pohledů na umění může být více:


Umění pro umění (l´art pour l´art)55: vzešel z názoru, který odmítl

instrumentální funkci umění založenou jen na jeho společenské užitečnosti. Podle
této filozofie má umění svůj cíl jen samo o sobě.


Umění pro člověka (l´art pour l´homme): jako první použil Siegried Pütz56.



Umění pro zdraví (l´art pour la santé)57: předpokládá v umění nejen léčivý,

ale i preventivní potenciál. Toto umění chce v člověku objevovat touhu po
spiritualitě, důstojnosti, naději, transcendentnu, smyslu a vyvolávat takové procesy,
které ho aktivizují k tomu, aby neubližoval sobě, druhým lidem, přírodě, snažil se o
harmonizaci a ozdravení (duševní, tělesné a duchovní).58

Z hlediska zaměření mé práce jsou pro mne důležité pohledy dva – umění pro
člověka a umění pro zdraví.
Pokud tedy je umění pro člověka – jaký vliv na něj má?

53

Německý filozof, psycholog, osobní přítel sochaře Henryho Moora.
Viz Šicková-Fabrici, 2002, str. 18
55
Poprvé tento termín použil v roce 1845 V. Cousin, který sám odmítal výklad, hodnocení
uměleckého díla. Také umění, které má politický nebo sociální náznak, je pro umění pro umění
nepřípustné.
56
Německý sochař, který použil tento termín v roce 1964 v souvislosti se snahou založit tzv. sociálněuměleckou školu. Vytvářel plastiky pro dětský domov, které působily uklidňujícím dojmem a
harmonizačně a děti s problémy chování se zklidňovaly.
57
Poprvé byl termín použit v roce 2000 při otevření mezinárodního sochařského sympozia
v Dudincích na Slovensku.
58
Více viz Šicková-Fabrici, 2002, str. 18 – 19
54
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2.2.1 Vliv umění na člověka
„Umělecké dílo otevírá průchod k tělu a
krajině tak, jako by chtělo propůjčit hlas
tělu před všemi slovy, objevit jeho gesta,
jeho schopnosti stejně jako síly, jež na ně
působí“.
Philip Goodchild
Různé vlivy umění na člověka se odvíjí od funkcí umění, které mohou být
buď hlavní (např. seberealizace, sebevyjádření, poznávací, hodnotící atd.), nebo
vedlejší, to znamená, že se projevují pouze v určitých situacích (např. funkce
terapeutická a výchovná).
Výchovné působení umění vychází z jeho receptivní (konzumní) a kreativní
(tvůrčí) stránky. Ovlivňuje člověka ozvláštněním situace a poskytováním příjemných
zážitků. Rozptyluje nejen jeho egocentrismus, ale i jiné negativní rysy chování. Svou
kreativní stránkou uvolňuje napětí, otevírá možnost aktivního projevu postižených
osob i růstu jejich sebevědomí. Povětšině jsou směšovány s arteterapií59, se kterou
má mnoho společných prvků.
Řeč umění je obrazná, nese v sobě významy, které jsou skryté a jež
metaforicky vyprávějí svoje poselství druhým lidem. Disponuje sílou, která může
člověka silně zasáhnout, ovlivnit ho, iniciovat změny v jeho životních postojích.
Dále transcenduje, co je slovy nevyjádřitelné, může pomoci tam, kde verbální
komunikace selhává60 – výtvarné umění je v tomto případě konkrétní čin, něco
hmatatelného, co zůstává. Dá se také většinou říci, že umění jako tvořivý proces je
z hlediska tvůrce katarzí, ventilem, který umožňuje vnitřní očištění a naplnění. Divák
může s tvůrcem rezonovat, cítit a znovuprožít původní poselství obsažené
v uměleckém díle.
Vkládáme-li do uměleckého díla své city, rozšiřujeme své vnitřní bohatství,
obohacujeme se o nové prožitky, o nové hodnoty. Kolikrát na nás umělecké dílo
působí také v oblasti nevědomí, oslovuje nás z hloubky, která je mu dána a vlévá se
do hloubky naší duše (psyché).

59

V širším slova smyslu arteterapie znamená léčbu uměním (včetně hudby, poezie, prózy, divadla,
tance a výtvarného umění).
60
Skrz umění je možné komunikovat s těmi, kteří verbálně nekomunikují či s těmi, kteří mluví jiným
jazykem.
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Z hlediska arteterapie se často používají dvě slova: kanalizace a ventilace.61
Arteterapie62 se zrodila z touhy začlenit umění, tvořivost do života člověka, a tak mu
pomáhat překonávat mnohé nepříznivé okolnosti.63
Umělecké aktivity také evidentně podporují intelektuální růst dítěte. To, jak
zobrazuje detaily ve své kresbě, jak si všímá svého okolí a reflektuje ho, je
indikátorem jeho intelektuálního růstu. Kresby dětí jasně ukazují i schopnost
identifikovat se se sebou samými, s pocity svých vrstevníků. Vždyť obvykle první
rozpoznatelný objekt na obrázku dítěte bývá člověk. Zde se rodí sociální dovednosti.
Estetický růst prostřednictvím výtvarné produkce je často považován za základní.
Růst kreativity je viditelný tehdy, když dítě začne nalézat jedinečné a originální
tvary. Jak uvádí Šicková-Fabrici64 „Ve výtvarné reflexi dítěte jsou tedy
neopakovatelně integrovány jeho fyzické, psychické, emocionální, sociální,
perceptivní a kreativní potenciály.“
Umělecká tvorba může hrát stmelující roli i v oblasti mezilidských vztahů a
sociálních skupin. Různá společenství lidí spojuje a udržuje pohromadě mimo jiné
také to, že mají určitou oblast společných hodnot a významů, na něž mají tentýž nebo
podobný názor.
Umění rozvíjí stav ducha a stává se zásobárnou radosti a slasti člověka –
podporuje jeho vůli žít. „… ozřejmuje lidskou touhu dobrat se poznání krásy“65.

2.2.2 Umění a osoba se ZP
Umění je samozřejmě a obecně spojováno s vizualitou. Podstatou výtvarného
umění v jeho počátcích však bylo zřejmě magické působení fyzické přítomnosti
uměleckého artefaktu spíše než nehmotná vizualizace.66

61

Používáno v souvislosti s mechanismy přítomnými v arteterapeutickém procesu.
Arteterapie je poměrně mladá disciplína, výraz art therapy ve svých pracích jako první použila M.
Naumburgová ve 30. letech 20. stol. v USA, její východisko byla psychoanalytické. V Evropě se začal
termín používat až roku 1940. Kořeny jsou ale starší než sám výraz, sahají do 18. a 19. stol. a souvisí
s psychopatologií schizofrenie.
63
Počátky arteterapie souvisí s nástupem fašismu, kdy umění pomáhalo lidem právě během války a
těsně po ní přežít hrůzy a hojit rány.
64
Více viz Šicková-Fabrici, 2002, str. 25
65
Viz Jebavá, 1997, str. 53
66
Pravěké malby v jeskyních byly těžko přístupné pro pozorování, masky jako součást rituálu byly
nošeny na těle a byly určené k dotýkání.
62
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„Možnost vnímat výtvarné dílo také jinými smysly než zrakem je ve výtvarném
umění přítomná, ale ne vždy využívaná a zdůrazňovaná. Hmatovost se do výtvarného
umění vrátila v okamžiku, kdy účinek díla přestal být založen na optické iluzi, která
by byla překonáním určité distance a přímým kontaktem porušena.“67
Některé umělecké směry nebo individuální koncepce založené na
výrazových možnostech hmoty nebo plastického materiálu přímo využívají
emocionálního působení hmatu, ať už při tvorbě nebo vnímání díla.68
Hmat dává jistotu. Hmatové vnímání se navíc řídí jinými zákonitostmi než
vnímání vizuální, hmat nedokáže přiblížit větší objekty v celistvosti, dává o nich
vědět postupně, část po části. Svět umění by neměl být uzavřen osobám se ZP, ale
naopak. A setkání s jejich výtvarnou tvorbou by nemělo být v dnešní době žádným
překvapením.
Tvorba patří mezi základní lidské přirozenosti, uvádí do pohybu rozvoj a
vzestup života, přičemž výtvarná tvorba hraje roli startovacího mechanismu celkové
tvořivosti života. Pokud přijmeme uvedené tvrzení, musíme každého člověka
považovat v základě za tvořivého a výtvarnou tvorbu za smysluplnou a rozvíjející
činnost v životě každého jedince.
V člověku je přítomná tendence k naplnění všech jeho možností a směřování
k tomu, čím by mohl výt. Naplnění a růst člověka souvisí s tvořivým přístupem
k sobě samotnému i ke svému okolí. Každý tvůrčí výkon ujišťuje o správnosti této
cesty a přináší impulsy k novému tvoření. Umělecká prezentace samostatně rozvíjí
tvořivost života, povzbuzuje dispozice a nevyužité možnosti jedince, posiluje víru ve
vlastní síly a ve svou způsobilost nést za sebe odpovědnost a přiměřeně se
vyrovnávat se vším, co člověka potkává.
Výtvarná tvorba osob se ZP ukazuje, nakolik je člověku vlastní výtvarná
tvořivost a výtvarný typ komunikace.

67

Viz katalog k výstavě „Možná sdělení“, Moravská galerie v Brně, 2001, úvodní slovo:
H. Petlachová.
68
Více viz katalog k výstavě „Možná sdělení“, Moravská galerie v Brně, 2001.
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II. PRAKTICKÁ ČÁST

Praktická část se věnuje již konkrétním informacím zaměřeným na tvořivost
osob se ZP. První část ukazuje, v jakých organizacích a jakým způsobem se mohou
lidé se ZP realizovat v tvořivých aktivitách. Výčet si neklade za cíl obsáhnout
všechny informace – v mé práci jsou zmíněny ty organizace, které v květnu 2007
fungovaly a o kterých se mi podařilo nalézt informace na internetu, v Adresáři
poskytovatelů služeb pro děti a dospělé se zrakovým postižením a jejich rodiny69 či
jiným způsobem.
Praktická část je rozdělena do dvou kapitol. První podává přehled o nabídce
kulturních aktivit pro osoby se ZP, jedná se např. o umělecké dílny, kroužky,
workshopy, kde mohou lidé se ZP aktivně sami tvořit či se jinak kulturně vyžívat.
Druhá část podává přehled hmatových expozic, kde si lidé se ZP mohou prohlížet
díla jiných autorů. Do této kapitoly jsou zahrnuty úvahy dvou mladých nevidomých
žen, se kterými jsem několikrát vedla rozhovory o umění. Obě nevidomé ženy se
zajímají o výtvarné umění, samy aktivně tvoří a obě navštěvují výstavy nejen
v Čechách ale i zahraničí.
Závěrem zmiňuji návrh projektu týkajícího se elektronického průvodce
výstavními expozicemi pro návštěvníky se ZP.

3. Organizace zabývající se kulturními aktivitami osob se ZP
Pokud si zadáte do vyhledávače internetu „kulturní aktivity osob se ZP“ (a
nemyslíme tím rekvalifikační kurzy, ani pracovní terapie, ale opravdu aktivity pro
trávení volného času) či jiné podobné termíny, např. umělecké dílny, workshopy pro
osoby se ZP,vyhledávač vám nabídne velmi omezené množství informací.

V nejširší míře kulturní aktivity poskytují tyto organizace: Sjednocená
organizace nevidomých a slabozrakých70 a Okamžik – sdružení pro podporu nejen

69

Adresář poskytovatelů služeb pro děti a dospělé se zrakovým postižením a jejich rodiny, Okamžik,
2005.
70
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých (SONS), adresa: Krakovská 21, Praha 1,
www.sons.cz.
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nevidomých71. O druhé organizaci se zmíním obšírněji, jelikož její aktivity znám
z přímého kontaktu.

3.1 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých
V Pražském středisku integračních aktivit i v ostatních střediscích po celé
České republice probíhají nepravidelně umělecké dílny pro osoby se ZP. Stejně tak i
v dalších střediscích, kterých je po České republice celkem 21. Sons je také
zřizovatelem TyfloCenter o. p. s. s pobočkami ve 13 městech České republiky, které
podporují kulturní aktivity osob se ZP.
Dále úzce spolupracuje s Knihovnou a tiskárnou pro nevidomé K. E.
Macana72, která načítá zvukové knihy a tiskne knihy v Brailleově písmu. Za zmínku
také stojí další z činností knihovny – individuální přepisy textů a notového materiálu
do Brailleova písma. Dále se snaží působit v prosazování pořádání hmatových výstav
a zpřístupňování expozic muzeí formou hmatového vnímání.

3.2 Okamžik – sdružení pro podporu nejen nevidomých
Stejně nepravidelně probíhají umělecké dílny v občanském sdružení
Okamžik, které pořádá několik uměleckých dílen ročně, a dále celostátní soutěže
zaměřené na tvořivost osob se ZP. Dílny jsou určeny nejen pro klienty sdružení, tzn.
pro ty osoby se ZP, které využívají služeb Dobrovolnického centra sdružení
(využívají dlouhodobou spolupráci s dobrovolníkem nebo/i jednorázové doprovody
zajišťované dobrovolníky), ale i pro ostatní osoby se ZP, které o účast na dílně
projeví zájem.
Občanské sdružení Okamžik funguje již od roku 2001 a vedle kulturních
aktivit nabízí více projektů pro osoby se ZP: jedná se Dobrovolnické centrum a
Poradnu pro otázky samostatného života nevidomých.
Součástí kulturních aktivit jsou již zmiňované umělecké dílny, celostátní
výtvarné či literární soutěže, načítání knih (dobrovolní načitatelé načítají knihy podle
71

Okamžik – sdružení pro podporu nejen nevidomých, adresa: Pacovská 31, Praha 4,
www.okamzik.cz.
72
Adresa: Ve Smečkách 15, Praha 1, www.ktn.cz.
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poptávky osob se ZP), pravidelně jednou za měsíc pořádá Okamžik literární kluby a
několikrát do roka literární čtení se známými lidmi ze světa literatury, dále vydává
knihy autorsky či tematicky spojené se zdravotním postižením73 a pořádá výstavy
autorů především se zrakovým postižením ale i jinak zdravotně postižených autorů
(1 – 3 ročně).
Okamžik nabízí nepravidelně pět uměleckých dílen do roka, což není mnoho
a dílny na sebe nenavazují , většinou je každá dílna vedená jiným lektorem. Výhodou
je, že tyto dílny jsou zdarma a neplatí se ani za spotřebovaný materiál v dílnách, kde
se pracuje s hlínou. Účast na uměleckých dílnách bývá průběrně 12 návštěvníků.
Jedná se např. o dílny arteterapeutického zaměření pořádané ve spolupráci
s Národní galerií v Praze a vedené vyškoleným arteterapeutem (NG pravidelně
spolupracuje s arteterapeutem PaedDr. Evženem Peroutem74). Dílny probíhají přímo
v Národní galerii, na zámku ve Zbraslavi, kde se nachází sbírka asijského umění,
jejíž součástí je i hmatová expozice určená pro osoby se ZP zahrnující šest objektů.
Dílna trvá tři hodiny. Na začátku proběhne taktilní prohlídka exponátu, který se bude
modelovat z hlíny. Každý zrakově postižený má na prohlídku artefaktu tolik času,
kolik potřebuje. Poté se účastníci dílny přesunou do dílny, kde již probíhá
modelování zmenšeného artefaktu za pomoci vyškoleného arteterapeuta.
Arteterapeut po ukončení dílny hliněné objekty nechá vyschnout a vypálí je v peci75.
Pokud má někdo z účastníků dílny zájem o svůj artefakt, může si ho po vyschnutí a
vypálení vyzvednout.
Další dílny, které sdružení Okamžik uspořádalo, byly zaměřeny na práci
s hlasem: např. dílna „Fyzického básnictví“ se zpěvákem a muzikoterapeutem
Petrem Vášou, jiné dílny nabízely kombinaci hudby a tance: dílna s nevidomou
operní pěvkyní a muzikoterepeutkou Olgou Štěpánovou.
V minulých letech pravidelně jednu sobotu v měsíci probíhaly v klubovně
Okamžiku kurzy paličkované krajky vedené Mgr. Helenou Sloukovou, tyto kurzy
jsou v roce 2007 pozastaveny z důvodu těhotenství lektorky a opět se s jejich
zahájením počítá od roku 2008. Kurzy byly zahájeny v roce 1999 ve Středisku
73

Okamžik do poloviny roku 2007 vydal 27 publikací (prozaické a básnické knihy, odborné
publikace, brožury a výtvarné katalogy k výstavám umělců se ZP).
74
Vystudovaný speciální pedagog a arteterapeut, který vyučuje na Konzervatoři a Ladičské škole Jana
Deyla na Praze 1 – kde vede ateliér hmatového modelování a dále na Pedagogické fakultě Jihočeské
univerzity v Českých Budějovicích.
75
Národní galerie na Zbraslavi vypalovací pec nevlastní, vyrobené předměty z hmatových dílen se
odváží nejčastěji na Konzervatoř a Ladičskou školu Jana Deyla, kde se poté v peci vypalují.
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integračních aktivit SONS a od podzimu 2001 probíhají ve sdružení Okamžik.
Lektorka již při studiu speciální pedagogiky na vysoké škole vytvořila speciální
metodu paličkování pro osoby se ZP, kterou podrobně popsala ve své diplomové
práci „Návrh projektu praktických činností pro smyslově postižené“. Jedna
z nevidomých účastnit kurzu se o paličkování vyjadřuje jako o velmi jemné a
„spletité“ technice, která je pro nevidomé dost náročná. Materiál (provázek, nit nebo
drát) se splétá technikou kroucení a křížení. Paličkuje se na tzv. herduli a aby si
nevidomý nepopletl různé páry paliček, používají se paličky odlišného tvaru. I tak je
ale potřeba asistence vidícího lektora, např. pro rozmotávání drobných uzlíků či při
opravě některých chyb v paličkovací technice.
Lektorka vychází z hypotézy, „že osoby se zrakovým postižením jsou schopni
(stejně jako řadu jiných ručních prací) ovládnout i techniku paličkované krajky, pro
kterou je za běžných podmínek nutná zraková kontrola. Jsou stanoveny specifické
podmínky (metody a pomůcky apod.) umožňující plnou kompenzaci hmatem pro
nevidomé a úpravy běžných podmínek pro slabozraké“.76 Lektorka popisuje význam
ručně paličkované krajky pro osoby se ZP, který může hrát významnou roli v jejich
volnočasových aktivitách, seberealizaci, sebepřijetí a tím zvyšovat kvalitu jejich
života.
V dubnu tohoto roku Okamžik vyhlásil již třetí ročník celostátní výtvarné
soutěže pro autory se zdravotním postižením bez omezení věku77, kteří se vážně
věnují umělecké tvorbě. Uzávěrka soutěže je 21. září 2007 a na konci tohoto roku
proběhne výstava, kde budou vystavena nejlepší a další vybraná díla. Soutěže se
mohou zúčastnit i osoby se ZP a prostorové předměty vystavené na výstavě bude
možné prohlédnout si hapticky.
První ročník výtvarné soutěže, který Okamžik uspořádal v roce 2002, nesl
název „Nevídáno“ a byl určen pouze pro osoby se ZP. Jarmila Kerlická (v té době
vedoucí kulturních projektů sdružení Okamžik) se ve výtvarném katalogu,78
vydaném k následné výstavě vybraných a oceněných prací, vyjadřuje takto: „Cílem
soutěže a výstavy bylo nejen poskytnutí příležitosti pro prezentaci tvorby osob se
zrakovým postižením, ale také jejich motivace k hledání nových možností výtvarného
vyjádření. Věříme, že tento kontakt přinese laické i odborné veřejnosti nové pohledy
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Více viz Edukace a rehabilitace zrakově postižených na prahu nového milénia, 2002, str. 10
Propozice viz textová příloha č. 1.
78
Výtvarný katalog, „Nevídáno“, Okamžik, 2002.
77
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na tvořivé schopnosti i bohatství vnitřního života těch, kteří jsou v různé míře
ochuzeni právě o vizuální podobu světa kolem nás.“ Kerlická se v katalogu také
vyjadřuje k situaci a k možnostem výtvarného vyjadřování osob se ZP. Popisuje tedy
situaci před pěti lety, ovšem při jejím čtení se zdá, že se mnoho za tuto dobu
nezměnilo. Uvádí, že výtvarné vyjadřování nevidomých je málo zmapovanou oblastí
u nás i ve světě. Po ukončení ZŠ a SŠ je příležitost věnovat se této možná překvapivé
aktivitě osob se ZP mizivá. „Pro ty, kteří nejsou soustředěni ve školách a speciálních
zařízeních, kde soustavnější práce v rozličné úrovni kvality i četnosti probíhá,
existují jen ojedinělé příležitosti k jakkoli podporované výtvarné práci. Pokud vůbec
existují, jsou založeny na mimořádné samostatnosti a osobní odvaze několika
nevidomých a na aktivitě a nadšení hrstky vidících jednotlivců s hlubším zájmem o
problematiku“.
V tomto roce pořádá Okamžik nepravidelné kurzy bubnování79 vedené
bubeníkem Janem Vorlíčkem a chystá čtvrtou, závěrečnou výstavu hmatových
plastik výtvarníka Pavla Slámy80. V minulém roce mu Okamžik uspořádal výstavy tři
– všechny byly určené široké veřejnosti a osobám se ZP (všechny výstavy jsou
haptické – všechny sochy je možné si prohlédnout hmatem). Pavel Sláma je
nevidomý od narození a v červnu tohoto roku ukončuje studium na Konzervatoři a
Ladičské škole Jana Deyla v Praze, kde mimo jiné získal základy sochařské techniky
v ateliéru hmatového modelování81 Evžena Perouta. Od drobných formátů dospěl
postupně k velkým sochám (např. jeho Babylónská věž z let 1998 – 1999 měří až dva
metry82). Jeho hlavním tématem jsou církevní stavby, městské prostory, dopravní
prostředky. Výtvarný kritik Jiří Hůla se ve výtvarném katalogu „Sochy“, který
Okamžik vydal u příležitosti výstav P.Slámy, vyjadřuje takto: „…Slámova díla mají
sochařské kvality, nikdy nejsou jednopohledová, jsou to hmoty rozvinuté do všech
stran prostoru. Ideální materiál pro sebevyjádření nalezl Pavel Sláma v keramice,
v šamotové hlíně. Základem ztvárnění je fantazie, hmat a hmatová paměť, schopnost
zhmotnit představy nespatřených věcí…“.83
79

Pozvánka viz textová příloha č. 2.
Pozvánka viz textová příloha č. 3.
81
Hmatové modelování je technika práce s modelovací (sochařskou, šamotovou) hlínou, která je
založena na maximálním využití hmatu. Vzhledem k tomu je vhodná pro výtvarníky nevidomé,
způsoby práce lze však využít i při tvorbě lidí s mentálním nebo tělesným postižením.
82
Fotografie babylónské věže viz obrazová příloha č. 1.
83
Výtvarný katalog Pavla Slámy „Sochy“, Okamžik, 2005.
80
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Vždy na konci roku probíhají pravidelně každým rokem Vánoční dílny
zaměřené na tvoření s vánoční tematikou (výroba nítěných ozdob, papírových přání
s vyšitými motivy, výroba Betlémů z rychleschnoucí keramické hmoty atd.).
Pozvánky na všechny dílny jsou pravidelně zveřejňovány na webových
stránkách sdružení a rozesílány na e-mailové či poštovní adresy těch osob se ZP,
kteří o ně projeví zájem.
Krátce se ještě zmíním o jedné aktivitě, kterou nabízí sdružení Okamžik a
která svým obsahem také spadá do kulturních aktivit a zabývá se rozšiřováním
povědomí lidí se ZP o světě literatury – jde o Svépomocnou knihovnu pro nevidomé.
Jedná se o načítání knih vybranými poučenými dobrovolníky na základě
individuálních zakázek zájemců se ZP. Zájemce zajistí titul k načtení a dodá prázdné
médium (kazety, CD) pro kopii nahrávky, originál poté zůstává v majetku knihovny
pro další zájemce. Je zařazen do katalogu84, který je pravidelně aktualizován na
webových stránkách sdružení a rozesílán mezi zájemce, kteří o jeho zasílání projeví
zájem. Cílem knihovny je snižovat informační deficit osob se ZP zpřístupňováním
současné literatury, ke které mají často velmi omezený přístup.
Nabídka sdružení Okamžik je široká, ale bohužel nepravidelná. Je
samozřejmé, že pořádání dílen a dalších kulturních aktivit závisí na finančních
možnostech sdružení a ty jsou každým rokem jiné. Kulturní aktivity sdružení jsou
financovány především z grantů Nadačního fondu Českého rozhlasu z veřejné sbírky
Světluška a z Ministerstva kultury ČR v rámci projektu „Podpora kulturních aktivit
zrakově a jinak zdravotně postižených občanů“. Dále se Okamžiku podařilo získat
v roce 2005 grant od Nadace pro současné umění – Praha na vydání dvou
uměleckých publikací (obě již zmiňované: výtvarný katalog „Sochy“ a odborná
publikace „Arteterapie se zrakově postiženými“ od PaedDr. Evžena Perouta).
A v roce 2006 grant od Nadace Český literární fond na pořádání literárních čtení
„Čeští spisovatelé pro zdravotně postižené“, v rámci kterého proběhly dvě čtení:
s básnířkou Karlou Erbovou a spisovatelem Jáchymem Topolem.
Kulturní činnost Okamžiku zajišťuje jeden vidící pracovník na hlavní
pracovní poměr a tato malá personální kapacita je také důvodem omezeného
množství aktivit.
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Ke konci května knihovna obsahovala 155 nahrávek různě tematicky zaměřených publikací. Jedná
se o takové knihy, které nejsou načtené v žádné knihovně pro klienty se ZP: novinky ze světa
literatury, poezie, duchovní literatura, literatura o cvičení, umění atd.
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Do budoucna je cílem Okamžiku vytvořit stálé centrum podpory kulturních
aktivit a snažit se i nadále podporovat tvořivost a aktivní život lidí se ZP.

3.3 Ostatní organizace
Ti lidé se ZP, kteří žijí v Brně či jeho blízkém okolí, mohou využít nabídky
občanského sdružení Manus85, které vedle svých dalších aktivit (např. provozuje
divadlo Kiosk a pořádá letní rehabilitační tábory pro děti se ZP) nabízí také
nepravidelné workshopy a literární čtení.
Další organizací je sdružení Kafira86 s pobočkami ve čtyřech českých
městech (Frýdek-Místek, Nový Jiřín, Opava a Ostrava), které nabízí haptické dílny.
V Jihlavě je to Tyflo Vysočina Jihlava, o.p.s.87, které vedle poradenských
služeb a osobní asistence nabízí i nepravidelné zájmové kroužky.
V Praze se ještě lidé se ZP mohou zapojit do divadelního spolku Verva88,
který sdružuje lidi se zdravotním postižením a nacvičuje divadelní hry, které
několikrát do roka hraje pro širokou veřejnost.
Tímto je můj výčet uzavřený, jelikož se mi více informací o organizacích,
které poskytují kulturní aktivity osobám se ZP nepodařilo vyhledat.

3.4 Hmatové expozice
A jak je to v případě, že si člověk se ZP chce prohlédnout originál či kopii
uměleckého díla, kterou vytvořil někdo jiný?
První možností je nalezení informací o hmatových expozicích – kde je ta
nejbližší a co nabízí. Druhou možností je navštívit výstavu s vidícím průvodcem,
který člověku se ZP umělecké dílo popíše a možná bude i příležitost si vystavená díla
hmatem prohlédnout (ale to pravděpodobně půjde pouze v případě, že se nebude
dívat ten, kdo výstavu hlídá).
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Manus o.s., www.brno.braillnet.cz/manus.
Kafira, www.kafira.cz.
87
Tyflo Vysočina Jihlava, o.p.s., www.tyflo.jihlavsko.com.
88
Divadelní spolek Verva nemá vlastní webové stránky, kontaktní adresa je pouze e-mailová:
Zustakova.Libuse@seznam.cz.
86
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Jak říká nevidomá Jiřina Holeňová (vedoucí Svépomocné knihovny sdružení
Okamžik a účastnice dílny paličkované krajky): „Ráda chodím do muzeí a galerií,
když se tam dá někde potají, někde se svolením něco osahat. Zprostředkovat
nevidomým zážitek v nějakém výstavním prostoru je záležitost, která u nás ještě není
běžná jako na Západě, kde pokud nezpřístupní část expozice, tak tam někde mají
aspoň koutek, kde se něco rukama prohlížet dá.“
Někteří vidící lidé mohou mít předsudek, že osobám se ZP nemá smysl
popisovat například obraz, když si ho člověk se ZP není schopen reálně představit.
Představit si obraz podle popisu tak, jak ho vnímá běžně člověk okem, to osoba se
ZP opravdu nesvede. Před svým vnitřním zrakem si vytvoří ale obraz vlastní, často
ne diametrálně vzdálený originálu. Obraz je sice jiný, ale intenzita vnímání,
představa barev a tvarů jistě není bez působivosti. A rozhodně záleží na tom, jak
obraz působí na člověka, který ho zprostředkovává slovním popisem. Sáhnout si na
obraz se člověku se ZP moc často nepoštěstí. Paní Holeňová dále popisuje, že si
obraz sestavuje z detailů do celku, stejně jako při prohlížení nějakého sochařského
artefaktu hmatem. Občas se může stát, že se obraz vynoří celý a člověk postupuje
od celku k detailům. Setkávání s obrazy prostřednictvím slovního popisu druhého
člověka nazývá velkým dobrodružstvím. Do setkávání se zapojuje vlastnost, která je
společná vidícím i nevidomým – a tou je představivost.

3.4.1 Nabídka hmatových expozic
Stálou nabídku hmatových výstav nabízí již zmiňovaná Národní galerie
v Praze. V minulém roce Národní galerie vydala skládací leták, kde jsou popsány tři
hmatové expozice včetně jejich doprovodných programů. Leták je určen jak osobám
se ZP (u každé expozice je krátký popis v Brailleově písmu), tak osobám vidícím.
V letáku se píše: „Zkušenosti s pořádáním hmatových projektů nás
přesvědčují o tom, že zrakově postižení návštěvníci jen obtížně získávají znalosti o
výtvarném umění. Proto je naší snahou vytvořit více dostupných hmatových expozic
s navazujícími programy. Těmi chceme podporovat kulturní rozvoj, integraci a
znalost reality.“89
89

Leták vydaný v roce 2006 Národní galerií v Praze: „Doprovoďte své nevidomé přátele do
hmatových expozic Národní galerie v Praze“.
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Klášter sv. Anežky České90 (Středověké umění v Čechách a střední Evropě)
-

Expozice, která je umístěna v přízemí kláštera, obsahuje 12 odlitků
soch ze 13. – 15. století. Jedná se např. o pozdně románský reliéf
z baziliky sv. Jiří, busty sochaře a architekta Petra Parléře a další díla
z období vlády Karla IV. a Václava IV.

-

Každý exponát je doprovázen textem ve zvětšeném černotisku a
základní popiskou v Brailleově písmu. Je možné si zapůjčit i
audioprůvodce nebo kazetu s průvodcem do vlastního přehrávače.

Klášter sv. Jiří91 (Umění manýrismu a baroka v Čechách)
-

V suterénu kláštera sv. Jiří je vystaven soubor 14 odlitků, které
dokumentují hlavní etapy barokního umění 17. a 18. století
v Čechách. Jádro kolekce tvoří kopie alegorických hlav Matyáše
Brauna z cyklu Ctností a Neřestí.

-

Doprovodné text jsou v Brailleově a ve zvětšeném písmu.

Zámek Zbraslav92 (Asijské umění)
-

Expozice v prvním patře zámku zahrnuje 6 kopií významných
památek, které nejsou zastoupeny na našem území a otevírají přístup
k obecným hodnotám japonské skulptury.

-

Expozici je doplněna popisky se zvětšeným českým a anglickým
textem a s českými texty v Brailleově písmu.

Všechny tři hmatové expozice nabízejí dále nepravidelné doprovodné
programy (ve spolupráci s již zmiňovaným sdružením Okamžik nebo pro větší
samostatnou skupinu objednaných osob se ZP, např. školní třída – program je třeba
rezervovat alespoň tři týdny předem).
Jedná se např. o povídání o sochách obecně (co je volná socha, sousoší, reliéf,
atd.), o Braunových sochách (sv. Jiří), o seznámení s portréty Karla IV., Anny
Svídnické a Petra Parléře, o osudech jednotlivých děl, vysvětlení námětů a pojmů
(např. tympanon) či o komentovanou prohlídku vybraného originálního díla
(Zbraslav). Dvě hmatové expozice (Klášter sv. Jiří a Zámek Zbraslav) nabízejí po
prohlídce následné modelování v ateliéru.

90

Adresa: U Milosrdných 17, Praha 1.
Adresa: Jiřské nám. 33, Praha 1 – Pražský hrad.
92
Adresa: Bartoňova 2, Praha 5 – Zbraslav .
91
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Různě zaměřené výstavy pořádá nebo je mapuje a informuje o nich sdružení
Hapestetika93, které již v roce 1998 vydalo publikaci „Dotýkejte se, prosím!“. V této
publikaci shrnuje poznatky z pořádání hmatových výstav v Praze a podává přehled o
již uspořádaných výstavách (nejen z oblasti výtvarného umění, ale také archeologie,
botaniky a zoologie). V publikaci je uvedena velmi zajímavá kapitola s mnoha
podnětnými informacemi pro pořadatele hmatových výstav – jaké okruhy musí brát
v potaz, co vyžaduje příprava hmatových projektů, co je třeba zohlednit při realizaci
projektů, jak velké množství exponátů je vhodné pro hmatovou expozici, jaké
osvětlení je vhodné a co musí obsahovat informační systém (pozvánky, popisky,
katalog a průvodce), kterému je věnována ještě samostatná kapitola. Takto ucelený
přehled informací se mi nepodařilo nikde jinde nalézt a usuzuji z toho, že je jediný.
Mezi hlavní cíle sdružení Hapestetika patří: zpřístupňování umění,
uměleckých a historických památek lidem se ZP i širší veřejnosti prostřednictvím
hmatových výstav, konzultační činnost a vydáváním publikací. Na webových
stránkách sdružení Hapestetika lze také nalézt informaci o hmatových výstavách
v zahraničí (např. Rumunsko, Řecko, Nizozemí). Členové sdružení mohou také
poskytnout konzultační činnost při přípravě hmatových výstav i stálých expozic
v muzeích a galeriích.94
Pokud je někdo z okolí Brna, může navštívit Moravskou galerii v Brně95, kde
se nachází stálá expozice děl současného výtvarného umění „Možná sdělení“, která
je určená pro návštěvníky se ZP.
V této expozici jsou průběžně představována díla jednadvaceti autorů, kteří
svá díla do této kolekce věnovali za účelem zpřístupnit umění návštěvníkům se ZP.
Základem expozice jsou díla, která byla poprvé prezentována v roce 2001 při
příležitosti zahájení výstavy „Možná sdělení“. Jedná se nejen o díla renomovaných
autorů (např. J. Kolář, A. Šimotová, P. Nikl, R. Kratina atd.), ale i o díla autorů méně
známých. Na tuto prohlídku je ovšem třeba se předem objednat, jelikož expozice
není vystavena neustále a je třeba ji připravit.

93

Adresa: PO Box 55, 110 00 Praha 1.
Více viz www.hapestetika.cz.
95
Adresa: Husova 14, Brno (Uměleckoprůmyslové muzeum Moravské galerie).
94
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Příležitostné hmatové výstavy pořádá sochař Štěpán Axman z moravského
Tasova, kde se nachází Mezinárodní výukové centrum Axmanovy techniky
modelování pro zdravotně postižené.
Axmanova technika je řemeslně-výtvarná technika práce s hlínou. Je založena
spíše na řemeslných než výtvarných postupech. Proporce jsou převedeny do základní
hmatové matematiky a celek je budován postupně z obsahově nosných prvků. Právě
díky hmatové matematice umožňuje lidem se ZP získat představu o proporcích světa
kolem nich. Při práci s Axmanovou technikou se nepoužívá voda, pracuje se bez
pomocí nástrojů, nepoužívá se hrnčířský kruh, modeluje se barevnými hlínami a tato
technika vychází z předností osob se zdravotním postižením.
Technika Štěpána Axmana je velmi zajímavá, nebudu se ovšem o ní zmiňovat
do hloubky, jelikož mne zajímá především umělecká hodnota vytvářeného či již
vytvořeného díla. Jak říká sochař Axman o své technice: „Pro výuku není
nejdůležitější výtvarné nadání, ale základní motorická zručnost při práci s hlínou a
odvaha učit se něco nového.“
Štěpán Axman pořádá každým rokem v letních měsících přímo v Tasovské
škole sochařská sympozia pro lidi se ZP, kteří vytvářejí dílo svojí technikou , na
kterou jsou zvyklí (tedy nejen Axmanovou technikou hmatového modelování), na
určité zadané téma. Díla jsou poté vystavena (v Tasově celoročně či v minulém roce
byla vystavena v Oblastní galerii v Jihlavě) a jsou přístupná pro návštěvníky se ZP,
osoby jinak zdravotně postižené i vidící veřejnost.

3.5 Konkrétní zkušenost – Lenka96
35 let, nevidomá od 15 let
Absolventka magisterského studia poradenství a psychoterapie, bakalářského
studia tlumočnictví a překladatelství, iniciátorka a spolupracovnice projektu
vytváření studijních podmínek pro studenty se ZP na UK a dalších českých vysokých
školách, spoluzakladatelka a lektorka počítačové laboratoře pro osoby se ZP při MFF
UK Carolina, poskytovatelka poradenských a konzultantských služeb v oblasti
nezávislého života osob se ZP, lektorka češtiny pro anglicky mluvící cizince – a také
výtvarná umělkyně.
96

Jméno bylo pozměněno.
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Lenka maluje a kreslí speciální technikou, kterou objevila sama zcela
náhodně. O své technice říká: „Techniku, kterou jsem si pro tvorbu vymyslela,
nazývám „prokreslovaným“ reliéfem kolorovaným olejovými pastely (hmatovou
barevnou kresbou). Je založena na vysoké citlivosti hmatu, který mám dobře
vycvičen z každodenního života a z dlouhodobého užívání Brailleova písma. Olejové
pastely mi umožňují kresby volně dotvářet do podoby, které se blíží mému vnitřnímu
vidění.“
Technika spočívá v položení papíru na několik vrstev látky (Lenka má přesně
odpozorováno, kolik látky síla papíru vyžaduje) a propisovací tužkou nakreslí
všechny linie, které v obrázku potřebuje (nejen obrysy, ale i všechny vnitřní linie
tvarů). Tím, že je papír podložen měkkým materiálem, zanechá v něm propiska
výraznou stopu, která je hmatná, reliéfní. Poté čtvrtku obrátí a reliéf je vystouplý
z druhé strany nahoru, takže ho může prsty dále sledovat. Poté již může pracovat
s křídami či olejovými pastely (které má seřazeny a označeny Brailleovým písmem)
a vytvářet barevné kompozice97.
Lenka viděla do svých patnácti let, takže o barvách má jasnou představu pouze potřebuje najít člověka, který ji barvy popíše. Jak sama uvádí „…orientuji se
výhradně hmatem; je to celé založeno na tom, že mám hodně vycvičený, zjemnělý
hmat, takže cítím všechny linie, a pak se v nich dovedu orientovat. Mám
jednoznačnou barvenou představu; to, co maluju, přesně vidím ve své hlavě a
překresluji to z této představy na papír“.
V rozhovoru pro časopis Revolver Revue98 se zmiňuje o sdružení
Hapestetika, o kterém jsem se zmínila výše a které bylo prvním průkopníkem
v pořádání hmatových výstav v České republice.
… „Byla to první příležitost k setkání s výtvarným uměním, které mě zajímá a ke
kterému mám velmi omezený přístup. Pootevření nového světa. Neuměla jsem si
představit, jaká díla se předkládají vidícím, a také jsem k výtvarnému umění nikdy
nebyla, kromě běžné výuky na základní škole, systematicky vedena. Bylo to velké
objevování.“

97
98

Obrázek viz obrazová příloha č. 2.
Revolver Revue č. 54, 2002, str. 211 – 255, autor: Jiří Hůla
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Rozhovor pokládám za velmi zajímavý z hlediska pochopení odpovědi na
otázku, jak umělecká díla na člověka se ZP působí a jak je vnímá. Uvedu z něj zde
alespoň část:
Dokázala jste posoudit hodnotu vystavených prací? Jejich rozličnou
kvalitu?
To si netroufám soudit, dál zůstávám na úrovni svých dojmů a pocitů, ale dneska už
asi víc vím, co hledám, a určitě si víc vybírám.
Mohou si nevidomí vytvořit celkovou představu nějakého prostoru,
dejme tomu nějaké rozměrné sochy?
Určitě ano, ale to není dáno každému nevidícímu člověku. Je zapotřebí mít zvláštní
vlohy a odpovídající průpravu. Samotný hmat představu prostoru nezprostředkovává,
to je výsledek mentální práce.
Chodila jste na výstavy i v cizině?
V Americe jsem navštívila několik galerií, včetně Smithonien muzea ve
Washingtonu D. C. Tato návštěva pro mne znamenala další posun hranice toho, co
všechno je možné nevidomým zprostředkovat. Přiblížení uměleckého díla nemusí
být zvlášť finančně náročné, už dobrý popis obrazu je velmi cenný. Provázel mě tam
starý profesor z Kanady, vzdělaný a příjemný člověk. Vedl mě po sochách, které
byly v rámci expozice zpřístupněny komukoli k dotyku, a když jsme procházeli
kolem věcí, na něž jsem si sáhnout nemohla nebo kolem obrazů, nabídl mi výklad.
Bylo jenom na mně, jestli požádám o více informací. Přála bych si, aby něco
podobného bylo možné i u nás.
Jaký je rozdíl mezi tím, když stojíte před obrazem, a někdo vám ho
popíše, a popisem, který si přečtete doma? Co pro vás znamená návštěva
galerie?
Když mi obraz popisuje člověk přímo na místě, tak jsou v popisu také jeho okamžité
emoce a obraz se mi skrze jeho pocity postupně vynořuje - jakoby z nějaké mlhy - ve
větších a větších detailech. To se mi moc líbí, je až vzrušující, stát vedle takového
člověka a sledovat, jak se postupně i on sám dostává stále hlouběji do obrazu tím, že
mi ho chce předat. A potom atmosféra výstavní síně. Takto se ale nedá projít mnoho
obrazů. Je to únavné jak pro toho, kdo mi je popisuje, tak pro mne. Zážitek je to tak
silný, že stačí detailně probrat pět, šest věcí.
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V minulém roce Lenka navštívila výstavu Oblastní galerie v Jihlavě, kde byla
vystavena díla vzniklá na sochařském sympoziu v letních měsících 2006
v moravském Tasově. Po prohlídce objektů napsala text, ve kterém se snažila
zprostředkovat to, co prožívala, když si jako návštěvník se ZP prohlížela díla stejně
postižených autorů.
Úvaha, která je velmi zajímavá a jejíž část stojí za zmínku99.

Božena Vavreková
Z prací Boženy Vavrekové na mne dýchá zručnost v použití hlíny jako
prostředku k sebevyjádření, bohatá fantazie prolnutá s dětskou hravostí, ale také
smysl pro realitu.
S potěšením průzkumníka svými prsty procházím patra a zákoutí autorčiny
Noemovy archy v očekávání, jaké další zvířátko je ukryto v temných koutech lodi,
abych jej jednoduchými tvary výstižně zachycuje rysy charakteristické pro to které
zvíře, aniž by se nechávala svazovat jejich velikostním měřítkem. Vystižení
osobitosti několika málo jednoduchými tvary je pro mne natolik přesné, že v
určování druhu zvířete příliš netápu.
´

…
Božena Vavreková je pro mne autorkou, která svými sochami vytváří osobitý

svět plný realisticky přesných, výstižných detailů. Ty pak propojuje s nereálnými,
přitom zcela srozumitelnými prvky, případně je skládá do mírně fantaskních
souvislostí, ve kterých například odpadá měřítko vzájemných velikostních poměrů.
Jednoduchými výtvarnými zkratkami mi vytváří svět, který mne těší, obohacuje a
podněcuje mou vlastní představivost.

Pavel Sláma
Tvorbou Pavla Slámy vcházím do prostorů zcela nového světa. Pohybovat se
v něm je pro mne velikým dobrodružstvím, neboť má sice rysy známé mi z běžné,
reálné zástavby, je ale přitom dočista jiný, svůj. Pavel Sláma mi ukazuje, co všechno
hmatově zajímavé se dá objevit - nebo vytvořit - na stavbách a jak uspokojivě může
působit uspořádání těchto staveb do celku. U jeho prací si vychutnávám pojetí

99

Celý text je k dispozici na webových stránkách www.nevidomimezinami.cz pod odkazem Umění.
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městské architektury a přemýšlím nad ní, jak je to svou nedosažitelností neobvyklá,
nečekaná inspirace pro člověka od narození nevidomého.
Vím o Pavlovi, že zvláštní význam pro něj mají zvony a proto také kostely a
věže. Při prohlížení těchto jeho objektů se snažím představit si tuto autorovu vášeň a
způsob, jak od zvuku zvonu a nebo popisu vidícího dochází ke konkrétnímu
tvarovému zpracování. Když pak postupně rukama - a také celým tělem - obcházím
monumentální Babylónskou věž100, záhada Pavlovy schopnosti vytvářet nikdy
nespatřené pro mne vyvstává ještě naléhavěji. Těším se z množství prvků a
stavebních detailů, kterými svou věž posázel. Pojmout ji hmatem do celkové
představy by vydalo na hodně dlouhý čas.
…
Svět znázorněný v pracích Pavla Slámy na mne dýchá řádem, zabydleností v
prostoru, ale také neznámem, co asi zůstává skryto v místech příliš úzkých nebo
uzavřených, než aby se tam mé ruce dostaly.

Petra Voglová
Díla Petry Voglové ve mně utkvívají svou precizní propracovaností v
detailech, hlavně co se týče zpracování hlav. Je nádherné přejíždět prsty po vlasech
jejích soch, které jsou až nepochopitelně stejnoměrně vytvořené a na hlavě
uspořádané. Dotyk s vlasy Petřiných soch je pro mne zážitkem sám o sobě. Připadá
mi, že hlavy jsou pro Petru mnohem podstatnější než zbytek postavy, z těl mám spíše
dojem jakéhosi stojanu pro ta ušlechtilá díla, která na sobě nesou. Petra se ve
ztvárnění hlav zabývá i tou nejmenší nepatrností, jako jsou přesné tvarování rtů nebo
obočí, pramínky vlasů jsou jeden po druhém pečlivě skládány do dokonalého celku.
Kontakt s touto až neskutečnou úhledností ve mně vyvolává pocit klidu, harmonie a
estetické krásy.
…
Tvorba Petry Voglové na mne působí svou uspořádaností v nejmenším
detailu, ale také dokonalou sochařinou. Většinu jejich prací vnímám jako čistý
sochařský dotyk, který mne povznáší.

Závěrem ještě několik Lenčiných myšlenek a nápadů:
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Socha Pavla Slámy „Babylónská věž“ viz obrazová příloha č. 1.
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„Témata obrázků mě napadají neustále. Kdekoli jsem, cokoli dělám, stále se
mi hlavou honí barvy, často i v konkrétních tvarech. Když mě něco z představ
zaujme nebo se mi stále vrací, začínám s obrázkem vnitřně pracovat. Zkouším
barevné kombinace, různě s obrázkem pohybuji, dívám se na něj ze všech stran. To
celé ve své představě třeba při cestování tramvají. Toto je první fáze vzniku obrázku.
K papíru usedám obvykle s velmi ucelenou představou o tom, co budu vytvářet. Baví
mě zpracovávat dětské náměty, např. zvířata a také rostliny, do nichž vkládám různé
fantaskní prvky, které ke mně přijdou. Ovlivňuje mě četba, poslech rozhlasu,
setkávání s lidmi, to všechno ve mně vyvolává obrazy, které se do mých barevných
představ dostávají.
Druhým zdrojem inspirace je mé přesné barevné vidění určitých skutečností,
např. dní v týdnu, měsíců, telefonních čísel, osobních jmen, apod. Zkoušet kresbou
zachytit tuto část svého vidění - spíše se k ní jenom přibližovat - je pro mě možná
těžší, protože se musím držet „reality“ svého světa, kde všechno toto existuje ve
velmi hotových podobách. Na druhé straně mi tento styl tvorby přináší snad ještě
větší vzrušení a naplnění, neboť je pro mě „opravdový“.“

3.6 Konkrétní zkušenost – Marie101
42 let, nevidomá od 15 let
Vystudovala Filozofickou fakultu, obor nizozemština a němčina, pracuje jako
překladatelka, je členkou Jednoty překladatelů a tlumočníků – překládá jak knihy
populárně naučné, tak i knihy z oblasti literatury faktu a dále dětské knihy,vede
literární klub a Svépomocnou knihovnu pro nevidomé ve sdružení Okamžik,
navštěvuje kroužek paličkované krajky a ve výtvarné soutěži Nevídáno získal v roce
2002 její závěsný objekt „Setkání s Živly“102 první cenu.

Marie se o umění zajímá již dlouhou dobu, navštěvuje nejen výstavy
v Čechách, ale také v zahraničí, kam často pracovně i turisticky cestuje.
Zde bych chtěla zmínit několik jejích zajímavých úvah o výtvarném umění.
101
102

Jméno bylo pozměněno.
Objekt viz obrazová příloha č. 3.
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O potřebě či nepotřebě vnímání výtvarného umění beze zraku.
Sochy, plastiky, prostorové artefakty
„Sochu, plastiku, prostorový artefakt by kromě slovního popisu nevidomý
mohl teoreticky vnímat hmatem – metodou od detailu k celku – i sám. V zemích
českých je slovo teoreticky opravdu namístě. Kromě pár výstav Sdružení Hapestetika
zabývajícího se zprostředkováním výtvarného umění našich současných výtvarníků
nevidomým, kde dotýkat se bylo dovoleno nejen nevidomým, ale i široké veřejnosti,
si nevidomý na vybrané exponáty mohou legálně sáhnout jen málokde. Většinou je
vše pod alarmem a všudypřítomná „hlídající paní“ mívá oči i vzadu. V cizině je
situace lepší. Tak třeba v muzeu v Edinburghu neměli pod alarmem ani tisíce let
stará umělecká díla pověšená na stěnách a hlídající pán nás vůbec nepronásledoval,
tedy vlastně ano, ale jen proto, aby upozornil na kolekci několika předmětů z
Japonska opatřených popisem v Braillském písmu.
Výstavy pro nevidomé a širokou veřejnost jsou sice prima, ale bývá na nich
mnohem méně exponátů než v nějaké galerii. Třeba se někdy dočkáme, že galerie
budou mít u některých exponátů: „dotýkati se je povoleno“.
Setkávání s výtvarným uměním
Mánes
Výstava Evy Kmentové (5. 12. 2006 – 27. 1. 2007)
Kdysi dávno jsem v rámci jedné výstavy pro nevidomé, tuším že v Liberci
potkala jeden artefakt Evy Kmentové. Velmi na mě hmatově zapůsobil. Název už si
bohužel nepamatuji, ten panel však ano. Potěšila mě proto výstava Evy Kmentové v
Mánesu. Pravda, užívala jsem si ji hlavně zprostředkovaně přes slovní popis a
letmým dotykem pár exponátů, když se bdělé oko hlídající paní nedívalo (působivý
exponát „Lidské vejce“ a několik plastik).
Shrnuto suma sumárum: Setkávání s výtvarným uměním v tandemu –
nevidomý a vidící člověk je rozhodně radostí a obohacením pro oba zúčastněné.
Chce to jen věřit, že i takové prožívání umění může mít pro nevidomého nemalý
význam.
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3.7 Shrnutí
Z úvah obou žen se ZP je zřejmá situace kolem zpřístupnění umění
návštěvníkům se ZP – tato situace opravdu není nejlepší. Hmatových expozic, kde se
člověk může dotýkat, není mnoho. A pokud vezmeme v úvahu zmiňované expozice
Národní galerie, návštěvník se ZP má tyto expozice prohlédnuté za tři návštěvy.
A běžné výstavy, kde by návštěvník mohl prohlížet hmatem či mohl dostat
vyškolený doprovod, který by mu popisoval umělecká díla a dával k nim komentář –
jak je to běžné v zahraničí, bohužel nejsou.
O průlom se pokusilo v roce 1990 již zmiňované sdružení Hapestetika, které
uspořádalo první hmatovou výstavu, dále pokračovalo v letech 1991 – 1994 s dalšími
výstavami, které byly doprovázeny uměleckými dílnami a sochařskými workshopy.
Bohužel více informací se mi o sdružení nepodařilo nalézt a je zřejmé, že se od roku
1994 jiná výstava neuskutečnila.
Velkou škodou je, že příležitostné hmatové výstavy, sochařská sympózia,
umělecké dílny a další kulturní aktivity pro návštěvníky se ZP mají velmi malou
propagaci, což znamená, že se informace o nich dostanou jen k velmi úzkému okruhu
lidí. Problémem může být, že mnoho osob se ZP nepracuje s internetem nebo neví,
kde pozvánky na tyto akce hledat.
Ani nabídka uměleckých dílen, kroužků, workshopů není velká, spíše se
jedná o příležitostné nabídky často omezené počtem účastníků.
Z těchto shrnutí tedy vyplývá, že lidé se ZP mají opravdu pouze nepravidelné
příležitosti rozvíjet své schopnosti a věnovat svůj volný čas kvalitním kulturním
aktivitám.

5. Návrh projektu
Zde bych ráda zmínila projekt, který mne napadl v souvislosti s psaním mé
bakalářské práce a který bych chtěla v budoucnu realizovat. Níže uvedený text je
třeba brát jako návrh projektu, který bude více promyšlen a rozpracován.

Název projektu:
Elektronický průvodce výstavou pro návštěvníky se zrakovým postižením
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Cíle projektu:
- zpřístupnění běžné výstavy návštěvníkovi se ZP
- obohacení kulturního života osob se ZP, podpora jejich tvořivosti a integrace do
společnosti

Stručný popis výchozí situace
Informovanost veřejnosti o specifických rysech života lidí se ZP roste,
ale zůstává často na povrchu a vede k sentimentálním postojům a schématickým
představám. Na druhé straně lidé se ZP mají obvykle jen nepravidelné příležitosti
rozvíjet své tvořivé schopnosti a věnovat svůj volný čas kvalitním kulturním
aktivitám.
Stejné je to s návštěvou běžných výstav. Tyto výstavy bývají přístupné všem
návštěvníkům, ovšem vystavované exponáty jsou „nedotykové“, schované
v prosklené vitríně, visící vysoko na stěně, stojící a ohraničené překážkou a často
dobře hlídané, aby se jich nikdo nepovolaný nedotkl.
A co v takovémto případě má dělat návštěvník se ZP?
Samozřejmě že může přijít „nasát“ atmosféru výstavy a přivést si sebou
člověka vidícího, který mu bude vystavované exponáty popisovat. Toto je situace,
kterou mnoho milovníků umění se ZP takto řeší. Ovšem jejich známý nemusí mít
vždy čas, nemusí mít vždy náladu dopodrobna popisovat exponát za exponátem a
nikdo takový, kdo by návštěvníkovi se ZP nabídl výklad, většinou na výstavě či v
galerii není.

Obsah projektu
Projekt se týká nákupu elektronického průvodce výstavou (v tomto případě
by byl vyhovující např. minidisk), který by nabídl možnost odborného výkladu
návštěvníkům se ZP v běžných expozicích.
Jednalo by se například o takové výstavy, které jsou jednorázové, krátkodobé
a návštěvníkům se ZP nejsou příliš nakloněné.
Příkladem mohou být výstavy probíhající právě v těchto dnech: Dům U
Kamenného zvonu – Jindřich Štyrský (obrazy, koláže) – 30. 5. – 9. 9. 2007,
Letohrádek královny Anny – Ladislav Zívr (sochy) – 4. 4. – 19. 8. 2007,

55

Valdštejnská jízdárna – Jan Zrzavý (obrazy) – 25. 5. – 16. 9. 2007, Jízdárna
Pražského hradu – Emil Filla (obrazy) – 30. 5. – 31. 10. 2007 atd.
Na minidisk by vybraný historik umění (který zná tvorbu vystavovaného autora
do hloubky a zabývá se jí) načetl, popsal, okomentoval výstavu touto formou:
1. Informace o životě autora, o jeho tvorbě.
2. Popis jednotlivých obrazů – ať již vybraných či všech – popis co a kde je na
obraze znázorněno, v jakých barvách atd., popř. popis soch či jiných
uměleckých artefaktů.
3. Za každým popisem uměleckého artefaktu navazující myšlenky, úvahy,
pocity, které odborníka napadají při popisování jednotlivých obrazů.
Minidisk (elektronický průvodce výstavou) bude spolu se sluchátky za zálohu
k zapůjčení u vstupu na výstavu a bude k dispozici všem návštěvníků se ZP, kteří
chtějí výstavou projít a jednotlivá díla si nechat popsat.
Minidisk bude použitelný pro různé expozice – nejen obrazy, ale i sochy a další
druhy umění.

Spolupracovníci na přípravě a realizaci projektu
- pořadatelé výstav
- historici umění (odborníci), kteří budou namlouvat komentáře k výstavám

Finanční zajištění projektu
- nákup elektronického průvodce – minidisku, který je přenosný a použitelný
nekonečněkrát za sebou. Kč 5.500,-.
- nákup kazet do minidisku. Kč 50,-/1 kus.
- dohoda o provedení práce (pokud by nebylo provedeno dobrovolnou činností)
historikovi umění, který bude namlouvat komentáře k vystavovaným exponátům
Kč 200,-/1 hodinu.

Pro vysvětlení mimo projekt:
Je zřejmé, že čtenáře mého návrhu projektu mohou napadat různé myšlenky,
jak cokoliv změnit, vylepšit, rozšířit – případné návrhy vítám a jsem za ně vděčná.
Někoho může napadnout, že tuto nahrávku by si člověk se ZP mohl poslechnout
doma – pěkně v klidu a ne se trmácet výstavou od objektu k objektu. Je to
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samozřejmě pravda, do budoucna by tyto nahrávky mohly být například ke stažení
pro člověka se ZP na umění zaměřených webových stránkách. A například člověk se
ZP z malého města by nemusel cestovat do krajského města na výstavu a komentáře
k obrazům si poslechnout doma. To by mohla být také možnost, jak tento projekt
rozšířit dále.
Ale milovníci umění mi jistě dají za pravdu, že atmosféra výstavní síně je
neopakovatelná a poslech komentářů přímo na výstavě má své kouzlo.
Jak jsem uvedla na začátku – projekt čeká na hlubší promyšlení a další
rozpracování. Poté chci předat tuto žádost v rámci grantového programu zaměřeného
na kulturní aktivity občanů se zdravotním postižením (např. Ministerstvo kultury
České republiky, Nadace pro současné umění, Nadační fond Českého rozhlasu atd.).
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6. Závěr
Závěrem své bakalářské práce konstatuji, že se mi podařilo alespoň částečně
zhodnotit situaci týkající se nabídky kulturních aktivit pro osoby se zrakovým
postižením. Kulturní aktivity mají, dle mého názoru, na člověka s postižením
pozitivní vliv a jsou pro jeho život důležité.
Při promýšlení teoretické části práce jsem si sama uvědomila, jak důležitou
součástí života člověka umění je. Každý z nás by měl mít možnost aktivně se po
kulturní stránce zapojit – prohlédnout si a zhodnotit to, co vytvořil jiný nebo sám
tvořit. Má práce ukazuje, jak je tato nabídka nastavena pro lidí se zrakovým
postižením a jak je (prozatím) tato nabídka úzká.
Došla jsem k závěru, že člověk se zrakovým postižením potřebuje umění a
kulturní zapojení stejně tak jako člověk vidící. Že může vnímat jakékoliv umělecké
dílo – sochu, obraz, prostorové objekty. Může vnímat nejen jednotlivé detaily, ale i
celek.
A v praktické části mé práce – v dvou úvahách žen se zrakovým postižením,
lze nalézt odpověď na otázku, že i člověk se zrakovým postižením může být aktivní
po kulturní stránce a sám umělecky s radostí tvořit.
Setkání vidících lidí s výtvarnou tvorbou a s kulturním zapojením lidí se
zrakovým postižením by nemělo být již v této době překvapením. Při prohlížení děl
od autorů se zrakovým postižením si můžeme uvědomit, že vizuální akcent, který
upřednostňuje kultura, ve které dnes žijeme, vytváří pouze jednu z možných
vjemových podob okolního světa.
Ze všech těchto poznatků vyplývá zjištění o potřebě člověka tvořit,
zobrazovat. Tuto potřebu mají i lidé zrakově postižení, jejichž tvořivost nemusí být
zrakovou vadou narušena. A nemusí být ani omezena, pokud jim umožníme zapojit
se do různých kulturních aktivit a zpřístupníme jim umělecká díla pomocí moderních
technických prostředků a vhodně, citlivě komponovaných kulturních a vzdělávacích
programů.
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7. Resumé
My Bachelor’s thesis work discusses cultural activities of visually impaired
people. My work has to offer explanation to questions, which sighted person can
pose with connection of cultural activities of visually impaired people or to
questions, which visually impaired person can pose to himself – can visually
impaired person create, can feel an art, does need art for his life?
We cannot hear and read much often about haptic exhibitions and visually
impaired person is not seen much often at common exhibitions. I consider about this
problem in my work.
I can claim partial evaluation of situation that refers an offer of cultural
activities of visually impaired people. Cultural activities has according to my opinion
an inconsiderable effect to handicapped people and are very important for them.
From all those findings appears discovery about need of person to create and
picture. Visually impaired people has the same needs and their creativy, need not to
be affected with visual deffect. And need not to be restricted, if we offer an
involvement to different kinds of cultural activities and make an accessible art with
the help of modern technical instuments and sensitively creation of cultural and
educational programs.
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10. Textová příloha
1. Propozice výtvarné soutěže pro autory se zdravotním postižením.
2. Pozvánka na speciální workshop afrických rytmů.
3. Pozvánka na výstavu nevidomého výtvarníka Pavla Slámy.
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vyhlašuje k 16. dubnu 3. ročník

výtvarné soutěže
autorů se zdravotním postižením,
kteří se vážně věnují umělecké tvorbě
Téma soutěže: „Carpe diem“ („Užívej dne“)
Podmínky soutěže:
Soutěž je určená pro autory se zdravotním postižením bez omezení věku.
Účastníci soutěže mohou přihlásit nejvýše tři výtvarná díla vytvořená libovolnou technikou.
Své přihlášky do soutěže zasílejte poštou nejpozději do 21. září 2007 na adresu:
Okamžik – sdružení pro podporu nejen nevidomých, Pacovská 31, 140 00 Praha 4.
Přihláška musí obsahovat následující údaje:
- jméno autora
- kontaktní adresu, telefon, e-mail
- datum a rok narození
- druh a stupeň zdravotního postižení
- kopii průkazu TP, ZTP, ZTP – P nebo jiného odpovídajícího dokladu o zdravotním postižení
- materiál a rozměry přihlášených prací.
Výtvarné příspěvky je nutné doručit od 1. do 7. října 2007 poštou nebo osobně na adresu sdružení
Okamžik, Pacovská 31, 140 00 Praha 4.
Dodání děl větších rozměrů je třeba dohodnout předem telefonicky.
Poštovní zásilku označte nápisem „Soutěž“ a k soutěžním dílům přiložte:
- jejich název
- jméno autora.
K přihlášce můžete připojit text o své tvorbě a s ní souvisejících zkušenostech, úspěších, námětech,
hledání. Můžete jej přiložit v Braillově písmu, na disketě, CD nebo vytištěný běžným způsobem.
Poskytnutím textů dáváte souhlas k jejich případnému použití v plné nebo námi zkrácené podobě do
katalogu výstavy uspořádané na závěr soutěže.
Soutěžní práce vyhodnotí pětičlenná porota složená z odborníků a umělců z oblasti výtvarného umění.
Vyhlášení výsledků soutěže proběhne v listopadu 2007 na vernisáži výstavy vítězných a dalších
vybraných děl. Vítězní autoři budou odměněni věcnými cenami. Místo a termín výstavy budou
upřesněny.
Soutěžní a vystavované exponáty zůstávají majetkem autorů a budou uskladněny na náklady
pořadatele nejdéle do konce roku 2007.
Další informace získáte na telefonním čísle 220 571 173 nebo na e-mailu kultura@okamzik.cz.
Vedoucí akce: Petra Mračková. Další informace na www.okamzik.cz.
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Milí přátelé,
zveme Vás na

„Speciální workshop afrických
rytmů“
s bubeníkem kapely Mugee „Hanzem“ Vorlíčkem.
Během tohoto workshopu se ponoříme do světa rytmů a budeme je hrát
nejen na tradiční západoafrické bubny, ale jako nástroje použijeme i své
tělo a hlas. (Nebojte se, absence hudebního sluchu vůbec nevadí!)
Kurz je určen všem, kteří mají pozitivní vztah k hudbě a rytmu,
zkušenosti s hrou na hudební nástroj nejsou vůbec nutné.
Cílem této krátké ochutnávky bubnování je především
společná radost ze hry ve skupině a napojení se na stejný rytmus.
Workshop se uskuteční

ve čtvrtek 10. května 2007 od 18.00 do 20.00 hodin
v prostorách DDM KLAMOVKA
(Podbělohorská 3, tram 4,9,7,10,14, bus 123,167,191,217 zastávka
Klamovka)
Počet účastníků je omezen dvanácti lidmi,
svou účast prosím potvrďte do 7. května 2007.
Dílna je určena pro zrakově popř. jinak zdravotně postižené,
jejich průvodce a další zájemce např. z řad dobrovolníků
(vidící mohou použít klapky na oči).
Požadavek na doprovod pro nevidomé je třeba nahlásit do 3. května 2007.
Účast na dílně je zdarma.
Více informací na www.africkebubny.cz.
Petra Mračková
Okamžik - sdružení pro podporu nejen nevidomých
Pacovská 31, 140 00 Praha 4
tel.: 220 571 173, mobil: 775 209 055
kultura@okamzik.cz
www.okamzik.cz
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Okamžik - sdružení pro podporu nevidomých
Národní knihovna České republiky
si Vás dovolují pozvat
na výstavu plastik nevidomého výtvarníka

PAVLA SLÁMY
11. červen – 12. červenec 2007, Révové nádvoří
pondělí – sobota / 9 – 19 hodin
Národní knihovna ČR, Klementinum 190, Praha 1

Více informací:
Okamžik - sdružení pro podporu nejen nevidomých, Pacovská
31, Praha 4
tel.: 220 571 173, e-mail: kultura@okamzik.cz,
www.okamzik.cz

Akce je podpořena granty Ministerstva kultury ČR a
Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška
Vstupné 5 Kč, pro čtenáře NK ČR vstup zdarma.
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11. Obrazová příloha
1. Fotografie Babylónské věže od nevidomého výtvarníka Pavla Slámy
(fotografie: Petra Mračková).
2. Obrázek „Hojnost – 2001“ k oddílu 3.5 Konkrétní zkušenost – Lenka.
Ilustrace k oddílu 3.5 Konkrétní zkušenost – Lenka.
3. Fotografie „Setkání s živly“ k oddílu 3.6. Konkrétní zkušenost – Marie
(fotografie: Petra Mračková).

68

69

70

71

