
Rozhovor respondent R1 

Já: A mě by teda vlastně zajímalo... Ta bakalářská práce je na téma Prostorová orientace a 

samostatný pohyb. A mě by teda zajímalo vlastně jakoby jak jste to rozvíjeli u vaší paní 

Janečková říkala, že dcery, tak Vaší dcery a jak to tak probíhalo a vlastně ještě se pak budu 

doptávat vlastně na nějaký jakoby kompenzační smysli třeba jak jste rozvíjeli kromě teda toho 

pohybu. 

R1: Jasně. No takhle jako, dcera je malá, a ještě jako hodně malinká nebo jako hodně malinká, 

teď jí bude pět let, takže pokud se týká pohybu v otevřeném prostoru neznámém, tak vlastně 

tam to teď funguje jenom v doprovodu to znamená ruka v ruce. Ona není od mala nevidomá, 

ona se narodila jako zdravé dítě, takže ona do nějakého... Tím, že byla tak hodně malinká, tak 

vlastně nikdo netuší, kdy přesně o ten zrak přišla, protože to bylo postupné. Víme, že ten zrak 

ztrácela tím způsobem, že se jí vlastně zmenšoval prostor, to prostorové vidění, to znamená, že 

ona začala vidět, co víme tak, tak vlastně se jí jakoby zvětšovala, ta řekněme tma v tom, co 

viděla, až vlastně to pravděpodobně bylo jenom jako nějaký jeden bod v rámci toho prostoru, 

takže to pak asi jako možná trochu vidět bylo, ale jako začátky jako těžko říct. Ona se v tom s 

tím jako vyrovnávala celkem asi sama. A tím, že my jsme na začátku netušili, že se něco děje. 

Tak prostě jsme s tím jako s tím začátkem nic moc ani nedělali no. A tím, že byla jako se s tím 

nástupem nevidomosti spojená poměrně značná zdravotní komplikace, tak ona měla svých 

starostí dost řekněme. A že ta nevidomost jenom se jevila jenom taková, když to řeknu trošku 

cynicky jako třešnička na dortu. Jo, že ona má jako spoustu jiných zdravotních problémů, takže 

jsme se na začátku rozhodně nesoustředili jenom na to abychom jí, jak bych to řekla, jo, začali 

učit, jak se s tím vyrovnávat, protože se musela vyrovnávat s daleko horšími věcmi. Asi takhle 

jo. No, ale jako ona je velmi učenlivá a vlastně to říkají úplně všichni ti, kteří pracují ať už teda 

se slabozrakýma a nebo nevidomýma dětma, takže ona je velmi učenlivá a ten prostor si 

prozkoumává úplně sama velmi dobrou pamětí, takže bych řekla že ona má velmi dobrou 

prostorovou paměť a velmi rychle dokáže vědět, kde co je a zmapovat si to prostředí a je to 

krásně vidět i na tom, když třeba přijedeme někam do hotelu nebo do apartmánu, tak ona během 

dne už ví, kde je křeslo, kde je stůl, kde je skříň a dokáže se si to zapamatovat, takovým 

způsobem, že už ví jakým způsobem má v té místnosti fungovat, aby neupadla, aby nenarazila. 

Tak to je taková jakoby první věc, no. Druhá věc, my jsme, je pravda, že my jsme jako víme o 

nich, o různých jako stimulech prostorové orientace, ale my jsme to upřímně řečeno v bytě 

nepoužívali možná z toho důvodu, že ona tak má tak vynikající paměť na ten prostor, že takový 



ty pomůcky typu třeba nějaký zvukových stimulů nebo jo v prostoru, v jejím případě vůbec 

nebylo potřeba. 

Já: Ani jako u hraček třeba nebo něčeho takového. Jako hračky v podstatě v dnešní době hodně 

mají jako ty zvukový efekty nebo takhle... 

R1: To ona má. Ale to ona má. 

Já: Ale ne vyloženě k té motivace k tomu pohyb. 

R1: Ale ne k motivaci k tomu pohybu, protože ona to nepotřebuje. 

Já: Jako chodit za tím. 

R1: Ona si. No, ono je to vlastně tak, že ona když jde tak já nevím jak to funguje, protože to 

nedokážu posoudit, ale ona vlastně jde takovým... ona jde tak jistě a teď vlastně funguje 10 

měsíců v novém bytě, poměrně velkým, a ona už jde tak jistě, že ona už jako sama zahýbá 

chodbami a že těch chodem tam je hodně a dostane se vlastně kam potřebuje na toaletu obslouží 

se sama a nenarazí, až možná na pár jako výjimek, ale jako... Je to jako zajímavý. 

Já: A třeba teda v tom bytě máte nějak jako přizpůsobené to prostředí nebo takhle. Vůbec jste 

to neřešili? 

R1: Ne, vůbec. 

Já: Nekonzultovali s někým, vůbec, prostě, že to nepotřebuje, tak jste to neřešili. 

R1: Přesně tak. Dokonce jako já jsem přemýšlela, že bychom měli třeba jako místnosti a kolem 

nich bychom měli třeba ta vodící madla, dejme tomu jo. Ale ona to nepotřebuje. 

Já: Já jsem spíš myslela jako rozmístění nábytku nebo něco takového. 

R1: Ne. 

Já: Ne. Tak dobře. 

R1: Já jí nechávám fungovat v tom prostředí, tak jak je. Protože... 

Já: To zvládá. 

R1: No, to zaprvé. A Za druhé si myslím, že jako... jak bych to řekla. Úplně jako jí to ulehčovat 

nechci. Protože to bude mít už tak složitý v životě a já tady taky nemusím být. A ona se prostě 

musí o sebe postarat sama. Takže... Jako samozřejmě, že jí nenecháme úplně, ale... Když vidím, 

že to funguje a že jako nemá žádný problémy a nenaráží a nebouchá se nemá nějaký jako z toho 

následky, tak nevidím jediný důvod. 



Já: Vy jste teda zmínila, že v tom prostoru venku, teda předpokládám... Doma se teda pohybuje 

sama. 

R1: Úplně. 

Já: A venku s tím doprovodem. A když teda k Vám dochází raná péče od kdy třeba ta raná péče 

vlastně nebo jak jste na ní přišli? 

R1: No, to nám doporučili. Asi někde, myslím, že v Motole. Tak tam je oddělení těch 

zrakových, teď si úplně nepamatuji. Ono už to je taky nějak dlouho. Ale myslím si, že to bylo 

jakoby přes motolskou nemocnici, kde nám poradili, že teda funguje raná péče, pak i naše 

pediatrička nám to poradila a vlastně myslím si, že jsme s nimi v kontaktu od roku, od léta 

2018, dejme tomu od září 2018, takže necelé tři roky. 

Já: Necelé tři roky. A takže kdybyste to zhruba jakoby... kdy jste přišli a tu zrakovou vadu, jestli 

si vzpomenete. 

R1: Na to přišla zraková terapeutka, to bylo vlastně... Já už si nevzpomenu na její jméno, ale 

taky vlastně v Motole. Vlastně na nás zase jako oční lékařka, že tam jako byly nějaké podezření 

na slábnutí očních nervů. A já bych řekla, že se něco děje tak jsme odhalili někdy v březnu 

2018. 

Já: Takže v těch třech letech. Do těch tří let. 

R1: Ne, ne to jí byl rok a tři čtvrtě. Ale ona to, ale to ještě si myslím, že jakoby viděla. Že ještě 

zbytky zraku měla. 

Já: Takže teda něco není úplně v pořádku. 

R1: Ale zcela určitě to bylo jako mnohem dřív. Ale jak říkám, ona jak je taková adaptabilní a 

taková srdnatá, tak ona nedala nic bohužel najevo. Bohužel podtrhuji. 

Já: Když ještě se vrátím... vy jste teda venku se pohybuje teda s doprovodem. 

R1: Jo, pohybuje se s doprovodem s tím, že zkoušíme, a vlastně už minulý rok, to jí byly vlastně 

čtyři roky necelý. Tak to jsme vlastně, když jsme šli třeba na túru, v Krkonoších, v Peci tam, 

nebo někde tam, kde je relativně rovina, to znamená, žádný jako nerovný terén, tak vlastně jsme 

chodili podle zvuku. To znamená, že louskáme (prsty pozn.) a ona jde za námi, protože jí baví 

chodit nezávisle na nás. Takže louskáme nebo povídáme a teď už vlastně se dostáváme, jako 

někde na trávě, tak vlastně ona jde po zvuku našich korků. 



Já: Jo. A třeba, k tomu vlastně jsem se snažila dostat. Nějaké pomůcky ve smyslu, jestli znáte 

termín předhole. 

R1: Jo. Jako předhole typu, že tam má takový to kolečko. 

Já: Nebo kouličku. 

R1: Kouličku. A je to, zvoní to. No, to jsme měli jako od zrakové terapeutky od Edy jsme měli. 

Takovou pomůcku. Ale dcera, jak je bojovná a srdnatá, tak to měla jako zbraň, takže nás tím 

mlátila. Takže to nezafungovalo. 

Já: Jo, jo. A nějak jako dál se... 

R1: No, my třeba jí jako se snažíme, třeba jak bych to řekla, když jsme třeba v lese tak jí dáme 

větvičku. Nebo třeba na chalupě, protože tam je opravdu velmi nerovný terén... 

Já: Aby si s tím třeba ťukala. 

R1: Aby si s tím ťukala, aby si hlídala, protože tam máme spoustu schodů. Tak aby se aspoň 

trošku zjišťovala, aby nemusela jít po čtyřech. Nebo... 

Já: Moc opatrně. 

R1: No. A nebo jako vlastně rukou se snažit zjistit ten terén, tak tak jako snažíme se. Ona jako 

tuší, že by jí to mohlo pomoct, ale myslím si, že je to brzo ještě. No, že ještě to brzo. Že dává 

přednost, tomu že když narazí, tak sedne na čtyři a jde po čtyřech. 

Já: Takže jste to teda měli vlastně a jinak jste to s tou ranou péči nějak výrazněji ne... Nebo 

nějaké techniky třeba. 

R1: Ne. Zatím ne. 

Já: Dobře: 

R1: Ona dcera chodí i vlastně do speciální školky tady na Jaroslava Ježka a taky to trošku, 

protože tam chodí vlastně téměř každý den. Takže to necháváme teďka už jako na nich, protože 

oni tam mají skutečně tu péči vynikající. Až jako řeknou, tak teď je ten čas. 

Já: A víte, jestli tady mají tady tu prostorovku. Třeba s těma holema. 

R1: No, ale na to je ještě brzo. 

Já: No, já právě co vím, tak to tam moc asi... nebo, co si myslím, tak to tam nemají. Ale těžko 

říct, když tam člověk nechodí. 

R1: No oni tak jako začínají, co jako vím, tak začínají od té základky. Od té první třídy. 



Já: No od té základky to mají, tam tu prostorovku. Dobře. 

 

Já: Takže podle Vás teda u Vaší dcery zatím není na programu. 

R1: No, teď ještě ne. Protože ona to nechce. A buď si jde sama nebo... 

Já: No, a kromě toho klacíku třeba nějaké jiné, jako kočárek... 

R1: Jo, to jo. Kočárek jo, to jí vyhovovalo. A vyhovuje vlastně. A vlastně i doma teďka třeba 

přišla na koloběžku, takže ona třeba na balkoně, protože máme dlouhý jako balkon, tak na tom 

jako ona je schopná teda na té koloběžce fungovat a jezdit, a pak vlastně jí hrozně baví tu 

koloběžku obrátit a vlastně s tou koloběžkou chodí tím, že vlastně naráží ta koloběžka a ona 

vlastně jde za tou... 

Já: Obrátit, že ta... To takhle jde dopředu. (nášlapná část dopředu) 

R1: Jo, jde to dopředu. 

Já: Aha, tak to je zajímavé. Zrovna koloběžka by mě nenapadla. 

R1: No, ona vlastně... Já si myslím, že ona dává přednost tomu, co je běžně...  

Já: Běžný hračky. 

R1: Že jakmile jí dáme něco do ruky a řekneme tohle to teď můžeš používat, protože něco, tak 

ona okamžitě to odkládá, takže ona používá běžné věci, které jako si najde se sama. Ale ten 

kočárek taky i vlastně v prostoru i venku. 

Já: A kromě koloběžky něco podobnýho? Jestli ne, tak to stačí. 

R1: Přemýšlím rychle. Nebo taky autíčko, že jo. Jezdí na autíčku. Ale to jezdí, to nechodí. Ale 

jede. 

Já: Jako nějaký takový to plastový... 

R1: Takové plastové autíčko a to... Tim vlastně taky si sama řídí a sama si jezdí po bytě. 

Já: Takže žádný speciální hračky nic moc... Jestli mátě nějaký půjčený... 

R1: Jako jo, ale nesouvisí to s tou prostorovou orientací. My potom pak máme spoustu hraček... 

Já: To nevadí, to nevadí: 

R1: Který jsou na zvuk, samozřejmě hmatových máme strašně moc. Pexesa, buď hmatový nebo 

sluchový. Pak tam má různé jako vkládačky. Teď vlastně jsme koupili Člověče, nezlob se... Ale 



už jako vyloženě to hmatový. To teď ho bude mít k narozeninám. Ještě ho teda nemáme 

vyzkoušený, ale už ho máme. No, a pak má třeba to nás taky docela vlastně všechny baví, 

takový ten, takový ten molitanový míč s rolničkou. To je tak jako hrozně fajn. Tak to máme 

taky doporučený od Edy. A jako má hrozně ráda ty hmatový knížky. Těch je bohužel teda na 

trhu strašně málo. A dostat se k nim... 

Já: A máte je koupený vlastní nebo máte půjčený? 

R1: No, máme půjčený od Edy. 

Já: Nebo vyrobený třeba. 

R1: Máme spoustu i ze školky, ale chtěla jsem je koupit, že se mi líbily, ale to je jako v podstatě 

nedostatečný. No teď ještě je jako knihovna vlastně, tak o ní víme. Taktus nebo nevím, jak se 

to jmenuje. Ale tam jako jsem ještě nedorazila už z toho důvodu, že máme tyhle ty jako zásoby 

z Edy, naštěstí, takže to tam máme. A pak teď jako vlastní jí strašně baví, tak jsou takový 

vkládací geometrické tvary. Že jeden je vlastně napevno upevněný, druhý je na suchý zip a ona 

vlastně ve dvaceti různých geometrických tvarech hledá ten správný, tak aby to poskládalal 

jako pexeso třeba. No asi takhle bych to řekla. No, takže jako tohle to jí baví takový ty hmatový 

stimuly a to jí teda baví hodně, a pak možná i ty zvukový. 

Já: Teď jsem se ztratila, když jsme teda byli u těhletěch hraček. U těch, u toho rozvíjení vlastně 

těch kompenzačních smyslu, tak myslíte si třeba, že jako, co vaše dcera preferuje, jestli 

preferuje, jestli má raději hmat nebo sluch nebo nevím, nějaký jiný... 

R1: Já bych řekla, že obojí. A, že se to rozvíjí jako velmi dobře. Že slyší, to co mi neslyšíme, 

už teďka, musím říct. A ten hmat má taky, jako cit v prstech má úplně jinej než my. A daří se 

jí to dobře. A vím, že jako i z Edy, když viděli třeba to hmatový pexeso. Tak to dokázala snad 

už ve třech letech poskládat, takže to jako... Myslím si, že to jde dobrým směrem, že se to rozvíjí 

a my zase se snažíme jí rozvíjet jako všechny ty jako kompenzační smysly. Ať už je to zvuk, 

chuť, hmat, cokoli. Takže i vlastně čich. Všechny čtyři, které zbývají, tak tak tak se snažíme. 

Já: A pracujete s ní třeba jakoby takhle pravidelně kromě té rané péče? Ta raná péče je jednou 

za nějaký... 

R1: Jo. To teď. Ona jak začala chodit do školky tak jako tam vlastně toho je hodně. 

Já: Ve školce... 

R1: Ona je ve školce a tím pádem tam tam fakt jedou každý den. Oni mají opravdu speciálně 

půl hodiny na to... 



Já: A když třeba nebyla ve školce. Když byla vlastně... 

R1: No, ale já... My teda pravidelně děláme jako spolu. Takže my máme takzvaně úkoly, si 

děláme. A tam je to jako tak dvakrát, třikrát do týdne určitě. 

Já: Dobře. Já se ještě zeptám... Tohle je jakoby rodina, takže na to nemusíte jakoby odpovídat, 

kdybyste náhodou nechtěla... Zeptám se, jestli má sourozence. 

R1: Má. Starší setru. 

Já: Starší sestru. Tak možná tam je taky nějaká motivace. Dohonit, že jo. 

R1: Určitě, určitě. 

Já: Jak třeba, jestli se Vám zdá jestli máte dobrou podporu z Vašeho okolí, třeba rodiny nebo 

přátel. 

R1: Jo. Jednoznačně. Jednoznačně, všech. Všichni. Ona je velmi jako srdečná, takže samozřejmě 

na první pohled nebo na první návštěvu, když přijdou třeba známí, kamarádi, neviděli Elišku nebo jí 

dlouho neviděli, tak mají ostych. Ale ona, jak není jakoby, jak jsem slyšela, tak není úplně to klasický 

nevidomý dítě, který je trošku introvertnější. Ona je velký extrovert a vlastně to zastoupí jako nás 

všechny, protože ona je velmi upovídaná a velmi hlasitá a prosazuje se, velmi extrémně se prosazuje. A 

ta podpora je veliká. Nezaznamenali jsme, že by někdo třeba, právě protože máme dítě s handicapem, 

tak by prostě měl problém, tak to vůbec ne. 

Já: A ještě se vrátím třeba... Vlastně ta raná péče vyloženě, že byste přímo k té prostorové 

orientaci a samostatnému pohybu, přímo tohle téma... Když teda jste se poprvé setkali nebo 

dostali do kontaktu s nimi. Jestli přímo tohlento nějak zmiňovali nebo se řešilo? 

R1: Ona ještě viděla v té době. 

Já: Viděla... No, ale i tak. Když jakože neviděla teda... 

R1: My jsme se jako hodně zaměřovali na to, abychom ten zrak jako udrželi, takže... 

Já: Udrželi jo. Takže zraková nějaká stimulace? 

R1: Takže tam byli jako takový ty stimuly, přesně. Černý body, černý obrázky něco na tabletu. 

Tam jako jsme bojovali strašně moc a dlouho a rok asi to trvalo, kdy jako pak nám bylo 

oznámeno, že už teda nic. Ale tak jakoby to první co bylo, tak bylo... udržení zraku no. 

Já: Ta snaha udržet. Dobře. Tohle je taková otázka... Vy jste už zmínila vlastně, že jí to nechcete 

úplně ulehčovat. Takže si myslíte že jako, že nějaký jako přístup vlastně k těm dětem... Nevím, 

jakej... Váš přístup je teda, že jí to neulehčujete... a myslíte si, že nějaký jako jiný třeba... já 



nevím, jsem se do toho zamotala... Nějaké jiné názory ohledně přístupů k dětem prostě s tím 

zrakovým postižením. 

R1: Jako k těm hendikepovaným. No, pokud zvládaj, pokud to zvládají jako samostatně, tak já 

se k ní chovám úplně stejně jako k tý starší dceři. Žádný úlevy. 

Já: Jsou že jo, rodiče, který třeba se hodně bojej, tak... nebo hodně... Tak samozřejmě, že tam 

je nějaký strach, ale... 

R1: Ono jako, my jsme trošku v jiný situaci, protože se bojíme z jiného důvodu. Protože ona 

má ještě jinou diagnózu, která vlastně způsobila tu nevidomost, ale... A tím, že ona jako ještě 

sama nikde moc jako není, tak asi to nastane ten strach, ale ten strach nastane až pojede třeba 

poprvé na tábor. Tak třeba to nastane. Nebo nastane strach až se vydá poprvé s holí do školy. 

Tak to nastane určitě. Zcela určitě budu mít strach, ale jako teď jako nemám a nechci jí to jako 

ulehčovat, to ne. 

Já: A co Vám třeba nejvíc pomohlo? Jestli...? 

R1: Při tý jako... 

Já: Při celém tom procesu. Nějaké... cokoliv. Jestli třeba rodina nebo nějaká raná péče nebo... 

R1: No jako při tom všem zcela určitě jako... 

Já: Nějaké zkušenosti jiných lidí... 

R1: No my to tak jako hledáme asi sami, ale „…myslím, že především soudržnost s manželem. 

Ono to paradoxně ten náš vztah jako strašně posílilo. Ono to totiž někdy ten vztah rozbourá a nám to 

strašně ten vztah posílilo.“ 

Já: Vy tak hezky podporujete, nějaké ty teorie, co mám v té bakalářské práci... No... 

R1: Fakt? 

Já: Je nějaká třeba aktivita, kterou má dcera ráda? Vy jste říkala, že je hodně motivovaná k tomu 

pohybu, že je sebevědomá, ale... 

R1: No, my jsme chtěli... Ono je na to asi ještě brzo. Ale my jsme jako opravdu marně nebo já 

teda, neúspěšně jsem hledala sportovní aktivitu... Protože jsem strašně chtěla, aby sportovala. 

Chtěla jsem pro ní nějaký koníček. A tohle bych viděla, že je velký problém, že tady prostě nic 

není... 

Já: I do budoucnosti? 

R1: Hm. 



Já: Já už jsem se zrovna právě takhle zajímala, že... 

R1: Víte co. Já jsem třeba chtěla plavání jo. Třeba jsem chtěla s ní chodit plavat. A jediný, co 

mě bylo nabídnuto, tak je plavání jako s dětma s kombinovaným postižením, ale tam ona jako 

není. A ne, že bych se tomu chtěla vyhnout. Ale já bych naopak jako chtěla... jako 

s normálníma dětma. Nebo jak bych to řekla. Se zdravýma dětma jo. Ale to nejde jo, 

protože... Nebo jsem taky, já bych byla jako ochotná klidně i jako zaplatit jo... 

Já: A že Vás jako ne... 

R1: Ne, je plno. A nepřijmou nás protože je pravda, že ona jako samozřejmě by potřebovala 

spe... jako svýho trenéra, přeci jenom. Nejde to jako ukázat. Tady vám ukážu děti, jak se dělá 

tempo a... Je potřeba jako individulní jako přístup. Ale ani tohle já jsem nenašla nikoho, i jako 

přes Edu, ani přes školku... 

Já: Kdo by byl jako ochotný třeba... 

R1: Kdo by byl ochotný jednou týdně s ní jít někam do bazénu a tam se jí věnovat. Tohle 

jako... A cokoli jo. Já vím, že potom pro starší děti tak pak už zase jo, pak už asi najdeme, 

třeba až jí bude osm, devět jo. I to lyžování už někde nějaké je. Vím, že v Olomouci je nějaká 

aplikovaná tělesná výchova, že se tomu tam věnují, ale já jsem tady v Praze i přes všechny ty 

kontakty nenašla nikoho, kdo by řekl: Ano, tady ve čtvrtek v 18 hodin si jí vemu a budu se jí 

věnovat, protože vím, jak na to. Pro nás byl velký problém, jako vůbec přijít jako jak s tím 

naložit, jak jí to naučit. Jenom obyčejný skákaní do vejšky, pro nevidomí dítě je 

nepřekonatelnej problém, protože já jí nejsem schopná vysvětlit, jak vyskočí, jak použije 

nožičky, jak použije kolena. Aby zase dopadla měkce jo. Je to, je to, jako ta fyzická aktvita, ta 

obratnost... 

Já: Takže nějaký, kdyby byl nějaký jako kroužek pohybových aktivit pro děti se zrakovým 

postižením. 

R1: Jo, to bych jako brala, určitě. To bych okamžitě všema deseti brala. To je jediný jako. Pak 

ty stimuly, ona chodí na ZUŠku tady, jo. Tak nějaký bubínky tohle jako všechno je dobrý. Ale 

chybí mi tam strašně moc ta fyzická aktivita, aby jako měla i fyzickou zdatnost, kterou ona 

podle mě nemá. Nebo má, ale má ji samozřejmě omezenou s ohledem na to, že není schopna 

odkoukat, jak ten pohyb vypadá. 



Já: Tohlento není úplně, nevím jestli to bude v té práci, ale vy jste teda říkala, že ona začala 

vlastně ztrácet zrak až trošku pozdějc a jakoby nějaký pohybový vývoj třeba, když se začala 

stavět na nohy nebo takhle to bylo normální? 

R1: To bylo úplně normální. 

Já: Úplně normální. Dobře. 

R1: Naopak. Byla chválená, že to bylo učebnicový. 

Já: Vybavíte si třeba něco, co si myslíte, jako působilo problémy... v té prostorové orientaci. 

Vy jste říkala, že je šikovná, ale jen tak jako kdybyste si vzpomněla třeba... 

R1: No, když byla maličká a ještě vlastně, už jsme to jako tušili, že se něco děje, tak vím, že 

ona ještě, ale určitě ještě měla zrak, jako byla slabozraká, ale něco tam bylo. Tak ohromný 

problém byl nerovný terén. Ale jako takový ten, že si úplně pamatuji jako teďka, že ona šla 

vlastně... Šli jsme třeba po louce a ona nebyla schopná jít po louce a že v tu chvíli jako jsem si 

říkala jako tam je nějaký problém. Teď už je to lepší jak vyrostla a vlastně víc váží a víc jako 

si je jistá v tom terénu. Tak je schopná, pokud není překážka vyloženě nějaká mechanická, tak 

je schopná už jako po tom nerovným terénu sama jít. Ale tenkrát jako to byl ohromný 

problém teda. Když jsme zkoušeli... A to právě i ve chvíli, kdy ještě ten zbytek zraku měla. 

To bych jako viděla no. Pak jako taky, ale to je všechno koordinace. To je přesně všechno 

souvisí s tou fyzickou aktivitou, že třeba bych taky byla ráda, ale taky ono to jakoby na to 

přijde, no. Ale, že jsme jí třeba koupili koloběžku, která je vodící, že má zase... no jasně 

tříkolku, ne koloběžku, tříkolku a chtěla jsem jí naučit šlapat. 

Já: Ehm. Mě jenom něco napadlo. 

R1: A to vlastně jako taky no. 

Já: Jo, šlapání taky? 

R1: No, ona, jak to nevidí, tak ona vlastně neví, co má dělat, aby to... 

Já: A nějaký třeba ježdění za kolem, jako by na takovým tom připoutaným... 

R1: No, ale na to je brzo, protože ona dokud se nenaučí pořádně šlapat a udržet se na sedle... 

Já: Pořád tu fyzickou aktivitu, ta zdatnost tam není úplně. 

R1: Ona tam není jako ještě pořád ta zdatnost. A tam se bojím, že tím, že ona neví, co se s ní 

děje, i když jí to vysvětlíme stokrát. Tak já nemám jistotu, že mi z toho kola prostě najednou 



nevystoupí nebo nespadne. Takže, na to je ještě brzo no. Což bych chtěla jako. Vím o tom, ale 

je na to brzo. 

Já: Emm. Máte třeba nějaká zážitek, kdy jste na ní byla opravdu jako pyšná. Že jí třeba právě 

něco dělalo problém a... 

R1: No to. Né, to já jsem na ní, ona je velmi inteligentní, ona má vynikající paměť. Takže 

jako jí jdou všechno cokoliv jí řeknete, básničky, písničky tak ona okamžitě umí. Je to daleko, 

daleko, daleko, daleko lepší než její sestra, která jsem si myslela, že je jako velmi jako 

šikovná na tohle. Tak ona jako tam, kde ztratila, tak nabyla jako tou pamětí. To je jako 

fenomanální úplně takže. Teď už zná prostě nějakých padesát hlavních měst světa a hrozně jí 

to baví. A tak to jsou takový jako věci. Jako má vysoký intelekt. To jako jo. Má trošku 

problém s mluvou, s řečí, ale to si myslím, že taky asi souvisí s nevidomostí, že chodíme na 

klinickou logopedii a jako zkoušíme to, i ve školce má logopedii. Tak to jsou takový. Ale 

myslím si, že to tohleto je takový fajn. No a pak jako, co tak to je ta její bojovnost a srdnatost 

no. A na to, že si nikdy nestěžuje a na to, že všechno přijímá a no. Takže je velmi inspirativní. 

Já: Já nevím, jestli jsem se na to možná už ptala ale, co si myslíte, že třeba jí konkrétně nejvíc 

pomohlo. Jestli něco je vůbec, nebo jestli prostě všecko. 

R1: Já myslím, že asi ta péče a láska. 

Já: Dobře. 

Já: A tohlento ještě je přímo jako k těm rozvojům. Nějaký takový jako chození bosí po 

površích různých, tyhlenty... 

R1: Jo, to jo. Jo, to máme i jsme je koupili a máme to doma. Takový jako já nevím plastový 

nebo gumový takový čtverce a ty mají deset různých povrchu i jako takhle mírně vyvýšený, 

nebo to jsou kamínky nebo to jsou šišky nebo to jsou jako různý povrchy po kterých ona 

chodí bosá. Na chalupě ona chodí bosá normálně po trávě a tam kde to dá, víme že tam není 

žádný nebo nemůže být žádný střep nebo něco, tak jí jako nechávám, to jo. 

Já: Takže žadný nějaký jako obavy, že by jste se jí třeba jako... Jako berete jí prostě na sebou 

všude, jako v rámci nějaký rodiny, výlety a tyhlety věci. 

R1: Jo, to jo. To jo. To jednoznačně. Jako ne samozřejmě, ne všechno jde, takže, když jedeme 

nakoupit do OBI. Tak, když to jde tak jí necháme třeba s babičkou, protože to je prostě 

strašně složitý v tom smyslu, že ona jak je zvídavá a tak se tak jako se zastavuje a ne vždycky 

je na to čas. Ale jakmile jedeme na běžný nákup nebo jako cokoliv, hrozně ráda se strojí 



parádí. Teďka jsme vybírali dlouho šaty. No prostě cokoliv jako. Tam není na tom nic. Jako 

normálně do zahraničí jezdíme. Těšíme se až budem moct jako jet někam daleko. A máme 

plány. Takže... 

Já: Kdybyste třeba, když teda někde jdete. Soustředí se třeba spíš jako na tu chůzi nebo jí 

třeba hodně říkáte, tamhle něco je. Tady je já nevím... 

R1: No to určitě. Na chůzi se nesoustředí skoro vůbec. Ona chce vědět, co se kolem ní děje. 

Já: Spíš, co se děje kolem. 

R1: Jo. Takže neustále mluvíme. Takže neustále mluvíme a chce vědět, co je tady, co je 

támhle, co je tady, kde jsme, co se děje, kolik tady je lidí, kdo šel kolem nás, kdo tady 

promluvil. Takže to je permanentní mluva no. Bohužel se nám to teďka dostalo už do 

televize, takže když pustíme televizi, tak chce vědět, co tam ten pán dělá, jak vypadá, co má 

to... A to je teda vysilující musím říct. 

Já: Dobře. Tak děkuji. To bude asi... Chcete se mě na něco zeptat? 

R1: Já myslím že ne, děkuju. 

Já: Já taky děkuju. 

Rozhovor respondent R2 

Já: Tak a nahráváme teda. 

R2: Ano. 

Já: A já bych teda chtěla abyste mi popovídal vlastně o tom, co třeba víte od rodičů nebo co si 

pamatujete vlastně, jak jste se učil pohybovat a orientovat se, když jste byl malý. A já se Vás 

kdyžtak pak doptám na nějaké věci. 

R2: No… Takže, vlastně to bylo tak, že jsem vlastně teda byl malý, tak teda, jak to bylo s tou 

prostorovou orientací, tak jsem vlastně začal ve…ve škole, ve třetí třídě, jako sám samostatně. 

Jsem se učil právě od třetí třídy se učím s bílou holí právě. A… mně to samozřejmě ze začátku 

dělalo problém, než jsem se to naučil. Nejdřív jsme zkoušeli orientaci po budově, pak jsme 

zkoušeli, pak třeba i venku. No a pak jsem, a pak jsem teda dělal, když jsem nastoupil pak do 

Prahy do základní školy Jaroslava Ježka pro zrakově postižené, tak jsem tam taky vlastně se 

věnoval té prostorové orientaci a tam vlastně taky byla především ta orientace s tou bílou holí. 

Ze začátku jsme brali teda trasu po té budově, po té škole, no a pak jsem bral teda už trasy 

venku, kam jsme vlastně chodili nejblíž tam byl takový krámek, ono se to jmenovalo Žabka. Se 

tomu říkalo Žabka. Bylo to hned kousek právě od nás od mé bývalé školy. No a ze začátku jsem 

samozřejmě teda měl teda jako různé doprovody, takže když třeba jsem byl ve škole třeba tak 

jsem měl buď asistentku, nebo když asistentka nemohla, tak mě tam doprovázela moje matka. 

A vlastně jak jsem říkal, tak jsem vlastně se pak postupně začal učit vlastně s pomocí 

instruktorů z Tyfloservisu s tou bílou holí vlastně. 



Já: Mhm. A vy jste teda, já se ještě zeptám, jakoby když jste byl úplně, úplně malinký, jako 

miminko nebo miminko, batole. To jste byl jako doma asi předpokládám s rodiči. 

R2: No, to se byl doma. 

Já: A víte třeba, jestli Vaši rodiče využívali nějaké služby jako raná péče nebo… 

R2: Ano. My jsme využívali právě Středisko rané péče. 

Já: A ty k Vám teda chodili na nějaké konzultace nebo jste dojížděli do ambulance. 

R2: Ty k nám vlastně chodili na konzultace, samozřejmě jak už je to dlouho, jak jsem byl 

ještě malý, tak si to ještě už úplně přesně nevybavuji. Ale mám pocit, že k nám chodili právě 

na ty konzultace. Nevím, jestli jsme tam byli i jako my tam, ale mám pocit, že taky, ale už, jak 

říkám, je už to hodně dlouho. No a pak jsme začali využívat SPC, což je vlastně Speciálně 

pedagogické centrum, což vlastně bylo na té Ježkově škole, takže k nám taky začali jezdit, asi 

tak kolem těch šesti let. My jsme tam občas taky jezdili, když jsme potřebovali s něčím 

poradit. No a potom jsem na tu školu právě přestoupil vlastně v šesté třídě. 

Já: Vy jste teda nejdřív chodil na běžnou školu? 

R2: Já jsem chodil první dva roky do Chomutova na Březineckou, to vlastně byla zvláštní 

škola, tam byly vlastně děti z různým postižením ne jenom zrakovým, hodně tam teda bylo 

mentálně postižených. Jeden je i nevidomý a s ním se znám i hodně dlouho. A společně i 

jezdíme i na různé akce. A vlastně to jsou takové, říká se tomu psychorehabilitační pobyty a 

my vlastně máme jedno sdružení, které se jmenuje Pro hendikep a to je vlastně právě to 

chomutovské a tam jsou vlastně z Chomutova nebo Jirkov, některý třeba i z Mostu, ale 

z tohohlenctoho okresu ten severozápad Čech, Ústecký kraj, takže Chomutov, Jirkov. 

Já: Dobře. A když se ještě zeptám teda třeba na tu Ranou péči, tak třeba jak se o tom 

dozvěděli Vaši rodiče? Třeba si to nějak vyhledali nebo…? 

R2: No, tak to já… 

Já: Nevíte. 

R2: … teď nevím už. To nevím. 

Já: To nevadí. 

Já: A ještě teda třeba, co si vzpomenete, když jste byl takhle malý, jestli jste se někdy setkal 

s nějakou právě jako říká se tomu předhole. Ten termín… 

R2: Předhole, to se přiznám, že slyším poprvé. Takže teď úplně nevim, co to vlastně znamená 

takže pokud bych mohl poprosit o nějaké vysvětlení. 

Já: Předhole, to je vlastně, vy jste se s tím nesetkal, ale to jsou takové hole speciální, které se 

používají pro malinké děti, když se teprve začínají chodit a tak. A jako místo bílé hole. A 

vlastně z toho potom přestupujou na tu bílou hůl. Mají potom jako, že mají třeba, že je třeba 

obouručně tlačí. Není to vyloženě hůl, je to takové jako madlo, rám. Jako když tlačíte třeba 

nákupní vozík nebo něco. 

R2: Jasně. 



Já: Ale není to nákupní vozík. 

R2: No jasně. 

Já: Tak s tím jste se tedy nesetkal. 

R2: S tím jsem se nesetkal. 

Já: Dobře. A teda, když jste byl úplně malinký a třeba jste chodil… Kdy jste třeba začal 

chodit? Jestli se můžu zeptat? Nebo se stavět? 

R2: No… To už… 

Já: Nevíte… 

R2: To už je tak dávno, jak jsem byl malej, tak si nevybavuju. 

Já: Vybavujete si třeba nějaké pomůcky jako právě třeba kočárek nebo takhle, že byste to 

tlačil před sebou. 

R2: To asi, samozřejmě jako… Už nevim. 

Já: Nevíte. 

R2: Se mnou to to bylo takové trochu složité, víte. 

Já: Jojo. V pohodě. 

Já: Chvilinku já se tady ještě zorientuju. 

Já: Tady mám takovou otázku motivační, jestli máte nějaký zážitek, když jste byl třeba na 

něco pyšný, když jste se něco naučil v tý prostorovce? 

R2: No, tak… To si teď úplně nevzpomenu, že bych byl na něco pyšný. I když samozřejmě 

by se něco našlo, že se mi třeba poprvé povedlo se naučit nějakou novou trasu. A když mi to 

samozřejmě ze začátku nešlo, to samozřejmě mám jako i doteď. Protože já vlastně nevidím už 

od narození, takže já s tím mám velké problémy, že mi hodně dlouho trvá, než se naučím 

nějakou novou věc. 

Já: No, ale tak teda, když jste se naučil nějakou novou trasu, to byl pro Vás úspěch. 

R2: No, to byl pro mě úspěch! 

Já: Když se ještě vrátím k tomu… v Chomutově, jste říkal, že jste chodil? A tam jste využíval 

teda Tyfloservis nebo? 

R2: No, takhle. My jsme to začli až když jsem začal jezdit do toho Jirkova jsem chodil totiž 

do školy, po tom Chomutově. A tam jsem vlastně měl jednu instruktorku z Tyfloservisu 

z Karlových Varů. No a tam jsem se právě začal učit s tou bílou holí. Tu chůzi s bílou holí, tu 

orientaci. Ale co se týče, když jsem chtěl jít někam ven tak to jsem se začal učit až v Praze 

tady na Hradčanech, na Ježkově škole. 

Já: Jako samostatně. 

R2: Ano, samostatně. 



Já: A třeba doma, když jste tak jak tam třeba máte upravené prostředí nebo takhle, abyste se 

dobře pohyboval nebo tak. 

R2: Tak… co se týče, doma, tak my máme takový docel malý byt, ale je prostorný je 

obyvatelný, takže s tím nemáme problém. Ale já co se týče té orientace, tak se pohybuju 

pomocí různých… zeď, tam máme, různě skříně, když chci někam jít. A vlastně co se týče, 

třeba nějakých věcí, kde co třeba mám, tak občas třeba s tím mi pomáhá moje matka právě. 

Když chci třeba najít nějaké oblečení, tak třeba mi řekne, jako kde to mám a já si to třeba 

potom najdu. Na tom určitém místě. 

Já: Když jsme se takhle zase dostali k té rodině, tak jaký Vaše rodiče mají třeba přístup? 

Myšleno, jako výchovný styl? 

R2: Výchovný styl jako… 

Já: No třeba se hodně s dětma se zrakovým postižením řeší, jestli třeba jsou rodiče hodně 

ochranitelský, tak jestli třeba Vaše maminka je hodně ochranitelská nebo naopak není… 

R2: No tak samozřejmě, že jako má strach, aby se mi třeba něco nestalo. Ale máme dobré 

vztahy. Jenom nevím, jestli to můžu teda říct, teď taková jako podrobnost. Jestli bych to teda 

mohl říct, se to úplně nehodí. 

Já: Můžete. 

R2: Já totiž samozřejmě jsem zmiňoval… Neříkám rodiče oba, protože nežiji s otcem. 

S otcem nežijeme ve společné domácnosti. Takže já žiji jenom s matkou. 

Já: Dobře, děkuji za informaci. 

Já: No a přístup má maminka podporující? 

R2. Ano, to má podporující. V tom, co mě baví, tak mě v tom hodně podporuje. Ale zase 

třeba, když třeba jsem zkoušeli nějaké ty věci, co se týče té sebeobsluhy, to je další věc, co mi 

dělá hodně velký problém, takže třeba namazat si chleba, tyhle ty základní. Tak zkoušeli jsem 

to, ale jak mi to moje maminka neumí vysvětlit není tak trpělivá. 

Já: Takže byste ocenil, kdyby byla trpělivější třeba. 

R2: No, ocenil bych kdyby byla třeba trpělivější, ale zase chápu, že to se mnou myslí dobře. 

Já: A nějakou další vlastnost, co byste třeba ocenil takhle, kromě té trpělivosti? 

Já: Jestli Vás nic nenapadá tak nemusíte. 

R2: Tak máme dobré vztahy. Když jsme třeba někde venku, tak mi právě maminka vypráví 

třeba, co třeba kolem nás je. Já se občas takhle i zeptám a když třeba něco sám poznám, já 

vlastně tím, jak nevidím, nemám ten zrak, tak vlastně většinou vnímám ostatními smysly a 

nejvíce vlastně sluchem. Takže třeba poznám, co konkrétně zpívá za ptáka, jako druh ptáka, 

nebo poznám, že štěká pes, nebo mňouká kočka a tak dále. A třeba i vůně, co se týče čichu, 

tak poznám, že třeba voní posekaná tráva nebo teď v květnu byl hodně cítit šeřík. 

Já: A když jste teda takhle zmínil to, že se nejvíc orientujete tím sluchem. Tak právě, když 

jste třeba byl malý. Měli jste třeba nějaké speciální hračky nebo jestli Vás motivovali 

nějakýma takovýma hračkami, jestli si pamatujete? 



R2: No, tak já jsem měl hračky, třeba to byly hodně hrací strojky. To jsem míval s různými 

melodiemi. Nebo jsem měl plyšové hračky, které měli vlastně zvuk toho zvířete. Třeba kráva, 

zmáčkla se a ona začala bučet a tak dále. To mě taky hodně bavilo a taky hodně jsem 

poslouchal a odmalička poslouchám hudbu. 

Já: Jasně: 

R2: A kromě jiné, taky samozřejmě i třeba i příběhy, i pohádky jsem poslouchal. I mluvené 

slovo. 

Já: Mluvené slovo jako pohádky. 

R2: Jako pohádky, příběhy. 

Já: To já jsem taky měla ráda, když jsem byl malá, vlastně i teď. 

Já: A co třeba ostatní smysly jako hmat? Nebo na to jste třeba neměli nějaké hračky? 

R2: Vím, že jsme třeba používali ve škole nebo i ve školce, má takový pocit, že jsme 

používali třeba hmatové pexeso. 

Já: Jojo. 

R2: Vím, že jsme používali i zvukové právě, takže jsme měli rozpoznat, jako najít, dvě věci se 

stejným zvukem, nebo dvě věci se stejným povrchem, na pohmat stejný, takže třeba každá věc 

musela být na pohmat stejná, třeba stejně hladká nebo hrubá nebo látková. 

Já: No a, ježiš teď jsem to zapomněla. Nějakou třeba hru, ne jako s hračkou, ale hru, jestli si 

pamatujete, kterou jste měl rád? 

R2: No tak já si pamatuju, že jsem hodně hrál Člověče nezlob se. To jsem taky hodně hrával 

nebo pak jsem taky hrával i hodně jednu elektronickou hru, která pomáhala k rozšiřování 

slovní zásoby. Ta mě taky bavila. 

Já: Když se teda ještě zeptám. Vy jste zmiňoval, jak Vám maminka popisovala nebo popisuje, 

když někde jdete. To k Vám taky teda přistupovala takhle od malička? 

R2: Ano. Mi třeba říkala, kde co je, třeba támhle je les, za ním je pole. A támhle rostou třeba 

pampelišky. Nebo různé jiné, třeba stromy keře. 

Já: A ještě se doptám, zmiňoval jste ty hračky, třeba to pexeso. Tak ty jste měl k dispozici jen 

ve školce nebo jste je měli třeba půjčené i doma? 

R2: Já mám pocit, že i doma. Už je to samozřejmě dlouho, ale mám pocit, že i doma jsem 

míval občas půjčené, takže jsme zkoušeli taky různé. 

Já: A byly to půjčené třeba ze školky nebo právě z nějaké rané péče? Nebo Vám třeba 

maminka něco vyrobila? 

R2: Ze školy to bylo. Třeba jak jsem byl ty první dva roky, první, druhá třída. Ale vím, že ve 

školce tam jsme si taky hodně hráli. 

Já: Ještě se zeptám. Vy jste teda zmínil tu Vaší rodinou situaci. Nějaká další třeba podpora 

v rodině, prarodiče nebo sousedi nebo… 



R2: No, tak babička si se mnou hodně hrála. Dědečka už jsem bohužel teda nezažil, ale 

s babičkou jsem hodně prožil. Takže taky jsme třeba chodili ven, občas jsme šli dokonce 

pěšky, když potřebovala nakoupit, takže jsme se sebrali a šli jsme pěšky na nákupy. A taky 

třeba tety, strýcové, bratranec, sestřenice i třeba z maminčiny strany, maminčina teta. Ta mě 

hodně. A třeba i od sousedů. 

Já: Takže ta podpora pro Vaši maminku a pro Vás jako od ostatních lidí byla. 

R2: Ano. Jakože třeba mě podporovali hodně v tom, že jsme si třeba hráli se zvuky právě. Já 

si vzpomenu třeba příklad. My jsme si dělali vždycky s babičkou právě já jsem tam měl ty 

různá zvuková plyšová zvířata a vždycky jsme si dělali legraci, že všechno to babička vytáhla. 

Jsme to měli pověšený na takových háčcích a všechno to po jednom pouštěla, a jakmile 

přestalo jedno, pustila druhý a já jsem z toho měl opravdu velkou legraci. To je jeden z mých 

fakt jako dobrých zážitků. 

Já: Já se ještě vrátím, jak jste zmiňoval tu trpělivost. Jaký si myslíte, že by byl ideální jakoby 

přístup k Vám nebo k nějakému dítěti se zrakovým postižením. 

R2: No já si myslím, že když dokud to dítě nechápe a je to samozřejmě individuální, že třeba i 

někteří zrakově postižení jsou natolik šikovní, že toho zvládnou za jednu chvíli, jako kdyby 

na to viděli. Což teda opravdu obdivuji, ale myslím, že by nejenom rodiče ale i celé okolí by 

to mělo vlastně tomu dítěti vysvětlovat, co nejlépe, a i kdyby to třeba samozřejmě to dítě 

nepochopilo, tak prostě být a snažit se, pokud možno být na něj hodný, být trpělivý, protože, 

když je ten dospělý netrpělivý tak to na to dítě může zapůsobit a může být třeba vystresované.  

Já: Dobře. A vlastně už jsem se Vás ptala na to, kdy jste se cítil úspěšný. Tak třeba jestli máte 

něco, co Vám právě zase způsobovalo jako velké problémy. Vy jste zmínil, že Vám věci 

trvají, to je asi pochopitelné. Jestli máte něco jako negativní zážitek, že jste se něčeho bál. 

Jestli Vás něco napadá. 

Já: Vy jste říkal, že jste byl rád třeba když jste se naučil tu novou trasu, že je to úspěch. 

R2: No, ale jak jsem říkal. Já se vždycky bojím, když jsem třeba takhle v té neznámé… Když 

jsme teda u toho, teď jsem si vlastně vzpomněl, že já to mám ale dodneška, že já prostě mám 

problém, když mám novou trasu, tak hlavně, jít volným prostorem. I když mám tu hůl, tak jít 

volný prostorem. 

Já: Jako třeba rovně. 

R2: Rovně, protože já, když jdu rovně tak třeba se mi stane, že prostě jenom malinko zabočím 

a už je to špatně. Ať už doprava nebo doleva a nejhorší to je právě když mám jít takhle po 

přechodu, když je to takhle v těhletěch rušných místech jako máme tady i konzervatoř právě 

no. 

Já: Ještě k těm pomůckám. Pamatujete si že by Vám někdo něco vyrobil za pomůcku? 

R2: No, že by mi někdo něco vyrobil za pomůcku to si nevybavuju. 

Já: Tak to necháme. 

Já: A jak jsem mluvila o těch předholích, jak jste neznal. Myslíte, že byste něco takového jako 

malý ocenil? 



R2: No, myslím si, že bych to ocenil. 

Já: Chcete se mě na něco zeptat? 

R2: No já spíš bych chtěl říct, že vlastně já mám problém i ten, není to jen v orientaci. Jak 

mám ten sluch, tak jsem hodně citlivý na některé zvuky. 

Já: Pardon, jak jste říkal ten sluch, jako jak ho hodně využíváte, tak… 

R2: Jo, jak ho hodně využívám ten sluch. 

Já: Jo. Já jen myslela, jestli nemáte ještě nějaké přidružené třeba sluchové postižení. 

R2: Ne to nemám, jen zrakové. Právě, že jako jak dobře slyším, takže mám právě problém, že 

mi některé zvuky, co jsou více hlasité tak mi hodně vadí. 

 


