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Souhrn 

Název práce: Příprava skautského oddílu na integraci zrakově postiženého 

dítěte 

Cíle práce: Ověřit u skupiny dětí (členů skautského oddílu) ovlivněných 

skautskou výchovnou metodou úroveň vědomostí, postojů, schopností a speciálních 

dovedností týkajících se problémů života lidí se zrakovým postižením. Ověřit možnosti 

pro dosažení změny v procesu záměrné aplikace specificky koncipovaného výchovně 

vzdělávacího programu zaměřeného na seznámení s problematikou podmínek života lidí 

se zrakovým postižením. 

Metoda: Formou aplikace specificky koncipovaného metodického programu 

v trvání 5 měsíců zprostředkovat mladým lidem zkušenosti a poznatky o vymezeném 

problému. Výzkumný soubor byl tvořen členy 29. skautského oddílu Hiawatha, 

středisko Stopa Plzeň, kteří jsou aktivními členy 2 - 5 let. Celkem se výzkumu 

zúčastnilo 20 dětí ve věku ll - 15 let, získaná data z dotazníků byla použita u 17 

probandů. Pro hodnocení stavu zkoumaných problémových okruhů byl použit původní 

nestandardizovaný dotazník. 

Výsledky a závěry: Z výsledků práce vyplývá, že plánovaným systematicky 

aplikovaným metodicky uspořádaným programem výchovně vzdělávacího charakteru 

dochází u dětí k fixaci informací, které vedou ke zvýšení míry účinné pomoci, i k 

získání vstřícného postoje k lidem se zrakovým postižením. 

Klíčová slova: zrakově postižení, nevidomí, integrace, postoje, volnočasové 

aktivity, výchova, změna postojů, skauting 
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Summary 

Theme: Preparation of Scout unit to integration of child with visual handicap 

Goal of the thesis: To check the level of knowledge, attitudes and abilities and 

special skills - towards problems of people with visual disability - of a group of children 

(members of Scout unit) influenced by Boy Scout educational method. In addition, to 

check the opportunities of reaching change in the process of purpose application of 

specifically composed educational program focusing on introducing problems of life 

conditions of people with visual disability. 

Methodology: To transrnit experience and knowledge about specific problem by 

means of application of specifically composed methodical program in duration of 5 

months. The research team was composed of members of 291
h Boy Scout unit Hiawatha 

of Stopa Plzeň, who have been active members for 2 - 5 years. The research joined the 

to tal of 20 children between ll - 15 years of age, acquired data from surveys were used 

for 17 participants. For evaluating the state of focused problematic fields, a non

standard questionnaire was used. 

Results and conclusions: From the results, it can be assumed that a planned and 

systematic application of methodological educational character results in fixation of 

information leading to an increase of level of purpose help and mastering an open 

attitude towards people with visual disability. 

Key words: people with visual disability, blind people, integration, attitudes, 

free time activities, upbringing and education, change of attitudes, Boy Scout 
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I. ÚVOD 

Jaký vliv může mít na člověka seznamování se s problematikou zdravotního 

postižení, je dle mého názoru ovlivněno jak postojem samotného jedince, tak i 

celkovým postojem společnosti vůči problému. Citlivost společnosti vůči právům a 

potřebám lidí se zdravotním postižením, je v různých zemích odlišná v závislosti na 

historickém i politickém vývoji. Většina států západní Evropy má za sebou šedesát let 

budování svobodných demokratických poměrů. Naše země pracuje teprve druhé 

desetiletí na tomto otevřeném a neustále se vyvijejícím procesu. Počátky státu sice 

stojí na demokratických a humanistických základech, ale nastolený směr byl přerušen 

druhou světovou válkou a další vývoj společnosti se ubíral v souladu s jejím novým 

politickým vedením. To bylo výchozí postavení, jakýsi odrazový můstek, z kterého 

vycházel po roce 1989 nový demokratický model společnosti. Úkolem státu bylo a je 

vytvoření fungujícího právního rámce a zároveň zlepšení postoje vůči zdravotně 

postiženým tak, aby byla vytvořena společnost rovných příležitostí spolu s odpovídající 

sociální sítí. Vstupem do Evropské unie se Česká republika začlenila mezi vyspělé 

evropské státy a připojila se k řadě opatření a úmluv z tohoto členství vyplývajících. Na 

evropské úrovni má v oblasti ochrany lidských práv klíčové postavení Rada Evropy. K 

základním dokumentům vypracovaným touto institucí patří Evropská sociální charta 

(European Social Charter) a Evropský kodex sociálního zabezpečení (European Code of 

Social Security). Evropská sociální charta zaručuje všem Evropanům taková práva, 

která ovlivňují všechny aspekty běžného života, včetně bydlení, zdravotnictví, 

vzdělávání, zaměstnanosti, sociální ochrany, cestování a prevence diskriminace. 

Orgánem, který v EU prosazuje zájmy zdravotně postižených je Evropské fórum 

zdravotně postižených (European Disability Forum, EDF), jež slučuje národní 

organizace zdravotně postižených členských zemí EU a dále specifické organizace 

zdravotně postižených s mezinárodním přesahem. Zřejmě nejzásadnějším dokumentem, 

který byl na úrovni Unie v oblasti zdravotně postižených přijat, je Evropský akční plán 

rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením do roku 2010, který řeší 

odstraňování bariér a začleňování zdravotně postižených do společnosti. V České 

republice se zabývá prosazováním a naplňováním práv, zájmů a potřeb v součinnosti se 

státními orgány Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, o. s. 

(NRZP ČR), Czech National Disability Council (CNDC). Zásadní dokumenty, které se 

podařilo v období let 1993 - 2008 přijmout na podporu zlepšení kvality života a 
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zrovnoprávnění příležitostí zdravotně postižených jsou Národní plán opatření pro 

snížení negativních důsledků zdravotního postižení (NPO) schválený vládou České 

republiky svým usnesením č. 493 ze dne 8. 9. 1993. Národní plán vyrovnávání 

příležitostí pro občany se zdravotním postižením schválený usnesením vlády ČR č. 256 

ze dne 14. dubna 1998 a Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním 

postižením na období 2006 - 2009 přijatý usnesením vlády ČR ze dne 17. 8. 2005 č. 

1004. 

Utváření postojů společnosti vůči lidem se zdravotním postižením je rozhodně 

ovlivňováno řadou platných právních ustanovení. Postoje a názory jednotlivce jsou 

modelovány v průběhu života mnoha faktory. "Proces utváření a vývoje osobnosti 

působením sociálních vlivů a jejích vlastních aktivit, kterými na tyto sociální vlivy 

odpovídá: vyrovnává se s nimi, podléhá jim či je tvořivě zvládá" nazývá Helus (2004) 

termínem socializace. Sociální vlivy působící na jedince představují podle Heluse 

(2004): 

• Druzí lidé 

• Sociální skupiny 

• Společenské, hospodářské a kulturní poměry 

• Zvyklosti, pravidla, obvyklé či mimořádné životní způsoby 

Důležitou roli hraje určitá míra morálního uvědomění člověka, související s 

vlastním nastavením tzv. žebříčku hodnot. Helus (2004) se v tomto kontextu domnívá, 

že ,,jako hodnotové orientace označujeme zaměřenost na cíle rozhodující životní 

důležitosti. Usilování o tyto cíle poskytuje jedinci ubezpečení, že život má smysl." 

Jedním ze směrů formování osobnosti mladého člověka je skautská výchovná metoda. 

Jejím cílem je všestranně rozvinutý člověk , vybavený klíčovými kompetencemi, které 

jsou definovány dle Zajíce, et al. (2008) jako "přenosný a univerzálně použitelný soubor 

vědomostí, dovedností a postojů, které by měl mít jedinec nejenom pro své osobní 

naplnění a rozvoj, ale také pro své zapojení do společnosti a úspěšné uplatnění 

v životě." Jedním z vhodných programů zařazených do procesu skautské výchovy 

vedoucí k získání kompetencí v oblasti prospěšnosti, by mohlo být poznávání 

problematiky zdravotně postižených osob. Z pozice zdravotně postižených mladých lidí, 

by skautská výchova mohla pozitivně ovlivnit zejména jejich osobní rozvoj s důrazem 

na samostatné rozhodování a konání. To by mělo přispět k objektivizaci jejich 

společenské identity a uplatnění v životě společnosti. 
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II. PŘEHLED DOSA V ADNÍCH POZNATKŮ A TEORETICKÁ 

VÝCHODISKA ŘEŠENÍ PROBLÉMU 

1. Charakteristika zkoumané skupiny 

1.1 Charakteristika skupiny dle věku 

Věkovou skupinu 11-15 let můžeme dle Vágnerové (2005) ,,zařadit do 

vývojového období rané adolescence, označované jako pubescence, které je první fází 

dospívání. Tato fáze života má své charakteristické rysy." Mezi viditelné změny patří 

rychlý nerovnoměrný růst, dotváření prvotních pohlavních znaků. Mezi rysy 

charakterizující chování dospívajících patří zejména nevyrovnanost, emotivnost, velká 

obrazotvornost a tvárnost. Co se týká vztahů, říká Vágnerová (2005): 

Socializační rozvoj dospívajících je ovlivněn jejich novými kompetencemi, které 

se projeví i ve způsobu zpracování různých sociálních vlivu. V průběhu dospívání se 

mění názor na jiné lidi, proměnou prochází i sebepojetí, dospívající odmítá podřízené 

postavení. Adolescent se postupně odpoutává od rodiny, ale tato emancipace nevede ke 

zrušení citového vztahu k rodičum, spíš k jeho proměně. 

Dalším významným rysem tohoto období života je tedy omezení vlivu rodiny a 

naopak zvýšení vlivu vrstevnické skupiny. Dle Vágnerové (2005) "mají pro dospívající 

čím dál větší význam vrstevníci, s nimiž se ztotožňují." Pro hledání vlastní identity je 

podstatné začlenění do skupiny a vybudování si své pozice. Období rané adolescence je 

fáze, kdy mladý člověk postupně zvládá přemýšlení v abstraktní rovině a začíná si tak 

vytvářet vlastní názory a postoje. Pokud z velké části ovlivňuje formování osobnosti 

vrstevnická skupina, ovlivňuje i utváření názorů a postojů. Ty se pak odvíjejí od 

skutečnosti, jaké normy jsou ve skupině nastaveny a jaké hodnoty uznávány. 

1.2 Charakteristika skupiny dle sociálních vztahu 

Z pohledu sociální role jedince a sociálních vztahů ve vrstevnické skupině, je 

důležité zmínit její pravidla a zásady fungování. Podle Břicháčka ,et a1.(1999): 

Se skupinou rozumí rysoce organizovaný sociální útvar nepříliš velkého počtu 

jedincú, kteří se nacházejí ve vzájemných vztazích jak citových, tak rozumových. Každý 
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jedinec plní ve skupině určitou funkci (školní třída, sportovní klub, oddíl apod.). V malé 

sociální skupině (dětská parta, družina aj.) jsou vazby členů trvalejší a nejsou náhodné. 

U všech členů se vyvíjí koncepce skupiny, vytváří se tradice, vzniká organizace a dělba 

úkolů a činností. Sociální skupiny se od sebe mohou odlišovat řadou znaků, ke kterým 

zejména patří: Soudržnost skupiny 

Projevuje se v solidaritě, která dosahuje často vysokého stupně v různých 

partách, ale i ve skautské družině či oddíle. Nacházíme tu silný cit sounáležitosti. Pojem 

"MY" převládá nad "JÁ". Kontakty ve skupině jsou mimořádně pevné, stálé a často 

přetrvávají delší dobu. 

Stejnorodost- homogennost 

Stejnorodost členů skupiny není nikdy úplná, společné jsou zpravidla jen některé 

znaky, např. pohlaví, věk, společný zájem, potřeby apod. Homogennost skupiny může 

přispět k vzájemné soudržnosti. 

Plastičnost 

Plastičnost bývá u různých skupin různá. Organizačně mladší skupiny bývají +8 

z formativního hlediska ohebnější a přístupnější různým změnám. 

Propustnost skupiny 

Některé skupiny jsou obklopeny nepřekročitelnými hranicemi, které nedovolují 

přístup jiným osobám. Jiné jsou otevřenější, mají však např. rúzné podmínky pro přijetí, 

dodržování pravidel apod. (např.skauting). 

Polarizace skupiny 

Polarizace je zaměření na cíl, kolem kterého se činnost skupiny organizuje, nebo 

ke kterému činnost směřuje. Aby se jedinec mohl stát členem nějaké skupiny, musí být 

nejen ochoten, ale také schopen přizpůsobit se formám a normám chování ve skupině. 

2. Charakteristika zrakového postižení 

2. 1 Vymezení zrakového postižení a jeho charakteristika 

Zraková percepce se u člověka pohybuje okolo 80 - 90%. Výpadkem, nebo 

omezením tohoto vnímání dochází k ovlivnění vývoje osobnosti, neboli primárnímu 

postižení. Následkem vady dochází ke změnám sekundárního charakteru, které z ní 

vyplývají. Dle Vágnerové (1995) "chybění, nebo nedostatek zrakových podnětů je 
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příčinou senzorické deprivace." Nedostatek podnětů tedy způsobuje omezení 

poznávacích procesů což vede dle Květoňové-Švecové (2000) ,,ke snížení celkové 

aktivační úrovně." Z hlediska vývojové psychologie platí pro jednotlivé věkové skupiny 

stejná obecná pravidla jako u zdravých lidí. Každý postižený vykazuje specifické 

odchylky v závislosti na míře, druhu, době vzniku postižení a sociálním prostředí, 

z kterého vychází. I když je stupeň a charakter postižení výrazným limitujícím 

faktorem, závisí schopnost včlenění do společnosti i na tom, do jaké míry je postiženým 

akceptováno vlastní postižení a jak aktivně je ochoten a schopen spolupracovat. 

Postižení je součástí osobnosti jedince. Ginnold (2000) se v tomto kontextu domnívá, 

že "postižení je normální kompetence. To, co vnímáme jako postižení, je vyjádřením 

kompetence člověka. Jedná se o kompetenci, všechny zkušenosti, které získal během 

konfrontace se světem od narození a včlenil do procesu učení." Seebauer, Koliadis a 

Helus (2002) chápou "postižení či nepostižení jako součást individuality." Osoby 

zrakově postižené jsou velmi rozmanitou skupinou. Dle Růžičkové (2006) "je za 

zrakově postiženého považován jedinec, kterému jeho zraková vada činí problémy 

v běžném životě, a to i po veškeré možné dostupné korekci." Nezahrnuje se sem tedy 

např. člověk, který nosí dioptrické brýle a s nimi docela normálně vidí- to znamená, že 

má zrakovou vadu lehčího stupně a s brýlemi zvládá bez potíží každodenní činnosti, 

nemá omezení v přístupu k informacím, v orientaci a samostatném pohybu, v 

pracovním uplatnění, v sociální oblasti apod. Aby byl zdůrazněn tento rozdíl, mluví se 

někdy o těžce zrakově postižených. Je to skupina zrakově postižených, u nichž právě 

onen vážný funkční důsledek zrakové vady zasahuje do běžného života, protože běžná 

brýlová korekce již nepostačuje k plnému ("normálnímu") vidění. 

2. 2 Klasifikace zralwvého postižení 

Klasifikace dle typu zrakového postižení 

,,Podle typu zrakového postižení rozděluje skupinu zrakově postižených 

Květoňová-Ševcová (2000) na jedince s poruchami zorného pole, poruchami zrakové 

ostrosti, převodními poruchami, okulomotorickými problémy a poruchami barvocitu. 

Rozdělení dle typu zrakového postižení (Růžičková, 2006): 

Poruchy zorného pole 
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Poruchy zorného pole se vyznačují snížením prostoru, jenž jedinec vidí. Omezení 

prostoru vidění se může, ale nemusí, pojit také s narušením zrakové ostrosti. Jednotlivé 

poruchy zorného pole se manifestují např. výpadky v jednotlivých kvadrantech (levý 

horní, pravý dolní .. .), skotomy (jsou skvrny v zorném poli) či trubicovitým viděním 

(zúžené zorné pole na oblast žluté skvrny) 

Poruchy zrakové ostrosti 

Poruchy zrakové ostrosti je možno dále dělit na zrakovou ostrost do dálky a 

zrakovou ostrost do blízka. Každá z nich pak sebou nese specifické nároky při práci. 

Poruchy zrakové ostrosti jsou velmi často základním kritériem pro dělení skupin 

zrakově postižených 

Klasifikace dle WHO: 

1. Střední slabozrakost 

zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí: maximum menší než 6118 (0,30) - minimum 

rovné nebo lepší než 6/60 (0,10); 3/10 - 1110, kategorie zrakového postižení 1 

2. Silná slabozrakost 

zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí: maximum menší než 6/60 (0,10) - minimum 

rovné nebo lepší než 3;60 (0,05); 1/10 - 10120, kategorie zrakového postižení 2 

3. Těžce slabý zrak 

a) zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí: maximum menší než 3/60 (0,05) 

minimum rovné nebo lepší než 1160 (0,02); 1120-1/50, kategorie zrakového postižení 3 

b) koncentrické zúžení zorného pole obou očí pod 20 stupňů, nebo jediného funkčně 

zdatného oka pod 45 stupňů 

4. Praktická nevidomost 

zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí 1160 (0, 02), 1150 až světlocit nebo omezení 

zorného pole do 5 stupňů kolem centrální fixace, i když centrální ostrost není postižena, 

kategorie zrakového postižení 4 

5. Úplná nevidomost 

ztráta zraku zahrnující stavy od naprosté ztráty světlocitu až po zachování světlocitu 

s chybnou světelnou projekcí, kategorie zrakového postižení 5 

Převodní poruchy 

Převodní poruchy vznikají při poškození zrakového nervu, nebo zrakového 

centra v mozku. Tyto poruchy je možno charakterizovat také jako poruchy při 

zpracování zrakových podnětů při správné funkci a anatomii samotného bulbu. 

Okulomotorické problémy 
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Poruchy okulomotorické koordinace se projevují nedokonalou souhrou a 

koordinací očních pohybů, což je způsobeno následkem nedokonalé spolupráce 

okohybných svalu. 

Poruchy barvocitu 

Poruchy barvo citu se mohou vyznačovat nevyvinutím čípků pro jednu, dvě nebo 

všechny tři barvy. Pokud je barevné vnímání postižené ve všech třech rovinách 

hovoříme o achromatopsii a jedinec pak vnímá pouze černobíle. Nejčastější a 

nejznámější poruchou barvocitu je pravděpodobně daltonismus, tedy narušené vnímání 

červené a zelené barvy. 

Jednotlivé typy zrakového postižení se mohou navzájem kombinovat a vyniká tak 

opravdu pestré spektrum zrakových vad, kdy každá z nich je specifická a vyžaduje proto 

také specifický přístup. 

http:Uwww .sons.cz/klasifikace.php 

3. Charakteristika postojů vůči zdravotně postiženým 

Postoj je dle Vágnerové (1999) 

odvozenou motivační dispozicí, která má svůj vnitřní i vnější projev. Jeho vnitřní 

součást tvoří složka citová a kognitivní, to znamená poznání a celkové hodnocení 

situace, s jeho významem, který pro člověka má. Jeho vnějším projevem je tendence 

reagovat na daný podnět určitým, dosti podobným a tudíž predikovatelným způsobem 

chování." 

Postoj je jakýmsi zjednodušeným obecně známým a uznávaným názorem 

umožňujícím snadnější orientaci. Podle Vágnerové (1999) "trvalejší, obecně převažující 

postoje činí chování jednotlivce srozumitelnějším a předvídatelnějším." V postojích 

vůči zdravotně postiženým převažuje emocionální složka, ve které se mísí soucit 

s odporem až strachem. Značnou roli zde hraje absence informací, vždyť odpradávna se 

lidé nejvíce obávali neznáma. Typickým výrokem laika je: "On je chudák, ale já se na 

něj nemohu dívat" Vágnerová (1999). Postoje se formují vlivem okolního prostředí, 

některé obecnější postoje vykazují znaky rigidity a obtížně se mění či modifikují. 

Mnohé stereotypní postoje lze označit za předsudky, které mají své kořeny v historii. U 

zrakově postižených lidí můžeme dle Laryšové-Kimplové (2004) rozeznat tři typy 
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předsudků, "podceňující, odmítavé a idealizující". Postoj vidící osoby vůči zrakově 

postiženým je dle Laryšové-Kimplové (2004) 

zápornější, pokud pokládá zrakově těžce postižené lidi za neschopné a 

společensky nevyhovující. Dále je postoj vidících tím nepříznivější, čím více ztrátu zraku 

berou osobně, tedy čím více strachu v nich vyvolává představa možnosti vlastního 

oslepnutí, nebo pokud se jich ztráta zraku nějak jinak osobně dotýká. Čím méně je vidící 

osoba ochotná ke styku, spolupráci a soužití se zrakově postiženými, tím je její postoj 

k nim horší (in Čálek 1988, s.189). Postoj vidící osoby k zrakově postiženým je třeba 

označit za nepříznivý i tehdy, vykazuje-li tendenci jednat s nimi jako s nesamostatnými 

jedinci, neschopnými nést odpovědnost za vlastní život a záležitosti. 

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že pokud dostanou lidé možnost osobně 

se seznámit s problematikou zdravotního postižení formou poznání konkrétních 

jednotlivců, jejich možnostmi a způsobem života, změní se pravděpodobně i jejich 

postoje vůči tomuto problému. 

4. Aspekty integrace zrakově postiženého dítěte 

Integrace zrakově postižených dětí je v odborné literatuře popisována zejména 

v kontextu se školským prostředím. Růžičková (2006) in Jesenský (1995) o školské 

integraci říká, že je to "dynamický, postupně se rozvíjející pedagogický jev, ve kterém 

dochází k partnerskému soužití postižených a intaktních (viz. Růžičková 2006, in 

Jesenský 1995) na úrovni vzájemně vyvážené adaptace během jejich výchovy a 

vzdělávání a při jejich aktivním podílu na řešení výchovně vzdělávacích situací." 

Integraci je možno rozdělit podle několika kritérií. První typ členění představuje 

individuální, nebo skupinovou integraci. Jiné členění uvádějí Finková, Ludíková a 

Růžičková (2007): 

Pravděpodobně nejobsáhlejší a nejvýstižnější je členění od Jesenského { 4, s.l5-

16], který rozdělil integraci do devíti stupňů, a to na základě použitých forem a metod 

vzdělávacího procesu: 

1. stupeň - Plná integrace v jakémkoli výchovně vzdělávacím prostředí bez 

použití speciálních pomůcek s vysokým sociálním statutem. 
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2. stupeň - Podmíněná integrace v jakémkoli výchovně vzdělávacím prostředí 

s použitím osobních kompenzačních a reedukačních pomůcek s vysokým sociálním 

statutem. 

3. stupeň - Snížená integrace vázaná na technické a jiné úpravy výchovně 

vzdělávacího prostředí, používání spec. Pomůcek s mírně sníženým sociálním statutem. 

4. stupeň - Ohraničení integrace v technicky upraveném prostředí ... 

5. stupeň - Vymezená integrace ... 

6. stupeň - Redukovaná integrace ... 

7. stupeň - Narušená integrace ... 

8. stupeň - Segregovaná výchova ... 

9. stupeň Vysoce segregovaná výchova ... 

Podrobně jsou uvedeny první tři stupně integrace, které jsou nejvhodnější pro 

včlenění do skupiny, jejíž náplň má charakter dobrovolné volnočasové aktivity. Cílem 

je dosažení prvního stupně integrace. Přestože dítě vstupuje do skautského oddílu 

dobrovolně na základě vlastního uvážení, je vhodná konzultace tohoto kroku s rodiči a 

následně rodičů s vedením oddílu. Úspěšná integrace je proces, který ovlivňuje několik 

faktorů. Podle Finkové, Ludíkové a Růžičkové (2007) jsou těmito faktory integrace: 

- samotný zrakově postižený a jeho připravenost pro integraci, jeho schopnosti, 

dovednosti a vlastnosti, jak dokáže zvládat zátěž i společnost intaktních, 

- rodina zrakově postiženého a její připravenost na zcela nové situace, které budou 

vyplývat z faktu, že zrakově postižené dítě i oni sami budou konfrontováni s 

intaktními vrstevníky, 

- vrstevníci, kteří by měli být obeznámeni s tím, co zrakové postižení obnáší, kde 

bude potřebovat jejich kamarád pomoc a co zvládne sám, ... 

Dále autorky zmiňují ještě poradenské zařízení, úpravu prostředí a přístup pedagoga, 

zařazení nov)·ch postupů, metod a forem práce. Růžičková, (2006) v této souvislosti 

ještě dále uvádí "kvalifikační průpravu pedagogů, jejich kladný přístup k integraci a 

znalost diagnózy" Z hlediska integrace do skautského oddílu jsou stěžejními faktory 

jak integrující se zrakově postižené dítě a jeho otevřenost vůči novému prostředí a 

novým vztahům, tak kolektiv oddílu a jeho připravenost a vstřícnost k integraci. 

Důležitou roli zde hraje osobnost vůdce oddílu, jeho pedagogické schopnosti a 

základní znalosti v oblasti zrakového postižení. 
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5. Skautská výchovná metoda 

Tato výchovná metoda je realizována systémem vzájemně provázaných prvků jimiž 

jsou dle Stanov junáka- svazu skautů a skautek ČR (2001): 

• skautský slib a zákon jako vyjádření životního stylu a hodnotového systému 

• učení se prostřednictvím praktických činností a her 

• týmová práce v malých skupinách (obvykle družinách) rozvíjející spolupráci, 

vůdčí schopnosti a odpovědnost za druhé 

• zájem a spoluúčast každého mladého člověka na jeho osobním rozvoji 

• symbolický rámec nabízející pro určitou věkovou skupinu výchovnou motivaci a 

inspiraci 

• pobyt a činnost v přírodě, její poznávání a ochrana 

• podpora mladých lidí dospělými a vzájemná spolupráce 

• služba společnosti 

• postupné stimulující programy 

• využívání skautské symboliky a výchovného prostředí 

Základem prolínajícím se veškerou činností je skautský zákon a slib. 

Skautský zákon zní: 

• 1. Skaut je pravdomluvný 

• 2. Skaut je věrný a oddaný 

• 3. Skaut je prospěšný a pomáhá jiným 

• 4. Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta 

• 5. Skaut je zdvořilý 

• 6. Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvoru lidských 

• 7. Skaut je poslušný rodičů, představených a vůdcu 

• 8. Skaut je veselé mysli 

• 9. Skaut je hospodárný 

• 1 O. Skaut je čistý v myšlení, slovech i skutcích 

Dívky a ženy, členky Junáka, používají znění v ženském rodě. 

Skautský slib zní: 

Slibují na svou čest, jak dovedu nejlépe: 

- sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době, 

- plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské, 

- duší i tělem být připraven pomáhat vlasti i bližním. " 
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Skaut může ukončit slib dodatkem: "K tomu mi pomáhej Búh. 

Stanovy junáka - svazu skautů a skautek ČR (2001) 

Vyznávání výše uvedeného hodnotového systému se pak promítá do životního 

stylu. Podstatné je vzbudit zájem a spoluúčast každého mladého člověka na jeho 

osobním rozvoji, to je i jedním ze tří základních principů této výchovy nazvaným jako 

"povinnost k sobě". Druhým principem je "povinnost k druhým", kterou skauting 

prezentuje jako výchovu k porozumění, toleranci a prospěšnosti. Třetí princip 

"povinnost k bohu" lze chápat jako pokoru, kterou projevujeme při hledání "přesažných 

hodnot", nebo-li hodnot, které existují nezávisle na vůli člověka. V těchto principech je 

přímo zakotveno, že mladý člověk, procházející skautskou výchovou, by se měl naučit 

porozumět sobě, světu kolem a samostatně vyvíjet snahu ku prospěchu svého okolí. 
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III. CÍLE, ÚKOLY A HYPOTÉZY 

1. Cíle práce 

Cílem této bakalářské práce je ověřit, zda zvolenou metodou praktické a 

teoretické přípravy dojde u zkoumané skupiny složené z mladých členů skautského 

oddílu k osvojení kompetencí, vedoucích k pochopení smyslu pomoci zdravotně 

postiženým, k získání poznatků o účinné pomoci a k přijetí vstřícného postoje k otázce 

začlenění zdravotně postiženého do vlastního kolektivu. Ověření proběhne na základě 

dotazníkové metody, kdy budou porovnány výsledky na počátku a konci záměrného 

výchovného procesu. 

• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

2. Úkoly práce 

literární rešerše 

příprava metodických postupů 

sestavení vlastního dotazníku o informovanosti mládeže ve věku 11-15 let o 

zrakově postižených občanech 

sběr dat 

aplikace realizace metodických postupů 

sběr dat 

statistická analýza 

potvrzení/vyvrácení hypotéz 

závěry a praktická doporučení 

3. Hypotézy práce 

Hl. Přestože členové skautského oddílu Hiawatha procházejí všestrannou 

skautskou výchovou a vedle toho jsou žáky základní nebo střední školy nemají 

znalosti, dovednosti a postoje, které jsou základním předpokladem pro naplňování 

principu integrace zdravotně postižených žádoucí. 

H2. Aplikováním účelově připraveného výchovně vzdělávacího programu je 

možné ovlivnit znalosti, dovednosti a postoje členů skautského oddílu tak, aby se mohli 

aktivně podílet na integraci zrakově postižených jedinců. 
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IV. METODICKÁ ČÁST 

1. Charakteristika zkoumaných skupin 

1.1 Kolektiv skautského oddílu 

Pro činnost skautského oddílu je charakteristická práce v malých skupinách -

družinách. Družina je organizační jednotka skautského oddílu, kterou charakterizují 

určitá specifika. Prvky, které tvoří pocit sounáležitosti družiny jsou různorodé od názvu, 

přes pokřik, kroniku, vlajku, speciální "tajnou" šifru, tradiční akci, až k družinovému 

symbolu na skautském kroji. Družina se nevytváří úplně přirozeně, protože výběr je 

omezen na členy oddílu. Systémů, jak vytvořit družinu je několik, vždy záleží na stavu 

oddílu, osobnosti vůdce a na tom jak dobře zná "své" děti a vztahy mezi nimi. Fungující 

družina se dle Kupky (2005) vyznačuje tím, " že se na činnosti spolupodílí každý její 

člen. Tím se posilují jeho vazby na družinu a oddíl, jednotlivec se učí zodpovědnosti, 

družina může fungovat jako skutečný tým." Jestliže má mít skautská družina prvky 

přirozené neformální přátelské party, je zde velmi důležitá role rádce, neboli vedoucího 

skupiny. Dle Kupky (2005) by to měl být "vrstevník s přirozenou autoritou, kterého 

družina uznává a respektuje, zároveň by měl zosobňovat čestnost, obětavost, 

spravedlnost." Je to právě on, kdo je pro své vrstevníky vzorem. Úkolem dospělého 

vedoucího je pozitivní působení na rádce v duchu jeho osobního rozvoje a pěstování 

jeho morálních hodnot, což se dá realizovat jen na základě vzájemné důvěry, přátelství a 

respektu. Prostřednictvím rádce, tedy dospělý vůdce působí na celou družinu. Takový 

způsob je nejpřirozenější, ale není jediný. V součinnosti s rádcem ovlivňuje normy 

chování kompetencí a postojů i dospělý vedoucí. Ideální je, pokud se vedoucí stane pro 

"své" děti vzorem. 

Konkrétní sledovaná skupina dvaceti dětí se skládá ze dvou družin. Chlapeckou 

družinu vede rádce ve věku 15 let, který je studentem víceletého gymnázia. Družinu 

tvoří celkem ll chlapců, 37% ve věku 15 let, 45% ve věku 14let, a 18% ve věku 12let. 

Co se týká formy navštěvované školy, je jich 45% studenty gymnázií a 55% navštěvuje 

základní školu. Dívčí družina je složena z 9 dívek, rádkyni je 15 let a navštěvuje 

základní školu. Věkové složení je následující: věk 15 let 22%, 14 let 22%, 13 let 22%, 

ll let 34%. Rozvrstvení dle typu studia: 77% dívek jsou žačkami základní školy a 23% 
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dívky studují gymnázium. Družiny se schází jedenkrát týdně dvě hodiny ve svých 

klubovnách, kde si samostatně tvoří program na základě dlouhodobého plánu oddílu. 

Na jednotlivá období roku jsou oddílovou radou zadána různá témata. Každé téma je po 

určité době, zpravidla po jednom měsíci zakončeno zkouškou, která prověří kvalitu 

přípravy. Část programu pak družiny věnují svým specifickým zájmům a zaměřením. 

Společná činnost v nich podporuje pocit sounáležitosti a kompaktnosti, ale zároveň se 

jednotliví členové ztotožňují s určitými rolemi a uplatňují tak své schopnosti. Chlapecká 

družina je zaměřena více sportovně, oblíbenou činností je indiánská hra lakros. Náplň 

schůzek tvoří z větší části pohybové aktivity, což vyplývá z přirozených potřeb chlapců 

tohoto věku. Dívčí družina se ráda zabývá rukodělnou činností a projekty spadajícími 

do sféry sociální práce. Vyrábí dárky a připravují program pro mentálně postižené, 

zapojují se do charitativních projektů podporovaných skautským ústředím, nebo úřady 

města. Družinový systém podporuje soutěživost, ale zároveň se při práci s oddílem jako 

celkem dokáží družiny spojit a jít za společným cílem. Četnost schůzek celého oddílu je 

jedenkrát týdně dvě hodiny. Mimo schůzek organizuje oddíl jedenkrát měsíčně 

víkendovou výpravu, zimní tábor v délce trvání jeden týden a letní tábor, který je 

třítýdenní. Oddíl pracuje pod stejným vedením od roku 1990 a prošlo jím asi 250 dětí. 

V současnosti má oddíl 54 členů. Podle věkových skupin je rozdělen na předškoláky do 

7let (9 členů), vlčata, světlušky 7-lllet (10 členů), skauti, skautky 11-15 let (20 členů), 

roveři a rangers 15-18 let (5 členů), činovníci nad 18 let (10 členů). Specifikem je 

dodržování jakýchsi nepsaných pravidel a tradic, na které postupem času přistupují 

všichni noví členové a které tvoří jedinečné prostředí, popisované ve skautské literatuře 

jako "oddílový duch", neboli skupinová norma chování. 

1. 2 Kolektiv zrakově postižených dětí 

Skupinu zrakově postižených dětí, které se projektu zúčastnily tvoří 20 dívek a 

chlapců z internátu při Základní škole pro zrakově postižené v Plzni, Lazaretní ulici 

č.25. Jedná se o velice různorodou skupinu z hlediska věku, stupně postižení, i 

schopností a dovedností. Věková hranice se pohybuje v rozmezí od 6 do 15 let, z toho 

40% žáků prvního a 60% žáků druhého stupně základní školy. O složení skupiny podle 

druhu a stupně postižení není dostatek informací z důvodu nepřístupnosti k osobním 

datům žáků. Pozorováním skupiny byli identifikováni dva nevidomí chlapci a jedna 
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nevidomá dívka. Schopnosti a dovednosti pozorované při navazování nových vztahů i 

uplatnění v nových situacích u jednotlivých dětí závisí na mnoha faktorech. Zásadní roli 

v socializaci dítěte hraje rodina. Rodičovská výchova mimo jiné závisí na míře 

akceptace postižení vlastního dítěte a může kolísat od přehnaně ochranitelské až 

k výchově popírající vadu. Pro vývoj dítěte je nejvhodnější přístup akceptující. Pokud je 

zraková vada vrozená, je pro raný vývoj dítěte důležitý zejména akceptující přístup 

matky. Podle Květoňové-Ševcové (2000) "představuje navození důvěry a naděje první 

vývojový úkol. Dítě nepřijímané matkou má malou příležitost k navození důvěry či 

naděje ve vztahu k okolí." Dopad zrakového postižení na psychický vývoj dítěte je 

značný. Květoňová-Švecová (2000), říká, ,/že poznávací procesy jsou v důsledku 

senzorické deprivace značně omezeny, což vede ke snížení celkové aktivační úrovně". 

Od nejranějšího věku ve nutné dítě dle Vágnerové (1995) ,,aktivizovat jinými podněty, 

které mohou kompenzovat nedostatek informací zbývajícími smyslovými aktivitami. 

Rozdíl je hlavně v tom, že tento proces neprobíhá spontánně (tj.nestačí k němu běžné 

prostředky a obvyklé aktivity), ale musí být speciálně přizpůsobeny potřebám takto 

postiženého dítěte." Pokud má postižené dítě dobré výchozí postavení pro svůj vývoj, 

působí zde ještě významně vrozené dispozice osobnosti dítěte. Pozorováním skupiny 

byly zjištěny značné rozdíly mezi jednotlivými dětmi, nevidomí byli uznáváni, měli 

zpravidla své pomocníky, ale dění se zúčastňovali spíše pasivně. Život ve skupině stejně 

postižených může dle Vágnerové (1995) "představovat určitou izolaci, avšak na druhé 

straně zde bývají postižení jedinci v mnoha oblastech uspokojovaní lépe než kdyby byli 

vystaveni tlaku norem zdravé populace." To je podle mého názoru jedna z nevýhod 

speciálních škol. Následná integrace do společnosti může být pro postiženého velkým 

úskalím. 

2. Specifikace použité metody 

Postoje společnosti vůči postiženým bývají dle Vágnerové (1995) 

"charakteristické převahou emocionální složky hodnocení a omezením racionálního 

přístupu. Důvodem takového vyhranění postoje bývá především nedostatek znalostí o 

skutečných možnostech či omezeních těchto lidí." Aby mohl být mladým lidem ze 

skautského oddílu přiblížen problém zrakového postižení v co nejširších souvislostech, 

byl navržen postup, jehož cílem bylo získání znalostí, dovedností a kladných postojů 

k vymezenému tématu. Při tvorbě a realizaci vzdělávacího programu byla snaha o 
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zachování postupu v duchu didaktických zásad a zákonitostí, kterými jsou dle Kurelové, 

et al. (1999) "obecné požadavky, které v souladu se základními zákonitostmi výuky a 

výchovně vzdělávacími cíli určují její charakter", aby bylo co nejefektivněji dosaženo 

cíle projektu. Pro zjednodušení byl v cvičných situacích použit termín "nevidící", jako 

připodobnění k nejtěžšímu stupni zrakového postižení "praktické nevidomosti". 

Zasvěcení dětí do problému zrakového postižení probíhalo v určitých fázích, které 

odpovídají obecným fázím výuky, vycházejícím z pedagogických a didaktických zásad. 

Kurelová, et al. (1999), popisuje čtyři fáze výuky. První fází je "fáze motivační, nebo-li 

psychická příprava na učení" v popisovaném programu byla naplněna snahou o 

ucelenou stručnou informaci, podanou netradičním, emotivním způsobem. Druhým 

krokem je fáze "Osvojování učiva, nových vědomostí, vytváření představ a pojmů, 

rozvoj poznávacích procesů, vytváření dovedností a návyků, rozvoj schopností, zájmů 

atd., tuto fázi nazýváme také expoziční." Tato fáze odpovídá oddflu teoretická a 

praktická příprava skupiny. Metodika této fáze vychází z myšlenky, že osobní zkušenost 

je jedním z nejdůležitějších kroků k pochopení situace postiženého člověka. Do 

programu schůzek byly postupně zařazovány hry a praktické činnosti zaměřené se na 

nácvik jednání s postiženým, na bezpečný pohyb v prostoru. Po zvládnutí pravidel 

bezpečnosti následovaly aplikované hry a činnosti na rozvijení ostatních smyslů, dále 

následovaly pohybové hry se společnou účastí nevidících i vidících hráčů a posledním 

okruhem nacvičovaných činností byly aplikace některých tradičních skautských 

disciplin. Jednotlivé části projektu byly zařazovány do programu běžných oddílových 

schůzek, jedenkrát týdně v délce trvání 30-45 minut. Ve třetí fixační fázi jde dle 

Kurelové, et al. (1999) "o upevňování a prohlubováni osvojovaných vědomostí a 

dovedností, včetně používání osvojených poznatků a činností." Skalková (2007) 

v tomto kontextu uvádí: ,,Pro děti mají skutečný životní význam pouze ty vědomosti, 

které umějí prakticky využívat. Pod pojmem praktické používání vědomostí máme na 

mysli jednak jejich praktické používání na úrovni teoretického řešeni úkolů, problémů, 

nových situací, dále pak především uplatňování vědomostí v praktických činnostech, 

v životních situacích." Tato fáze byla realizována formou praktického setkání kolektivu 

skautů se zrakově postiženými dětmi s předchozí samostatnou přípravou společného 

programu. Příprava programu probíhala v průběhu dubna a května na družinových 

schůzkách konaných jedenkrát týdně v délce trvání 2 hodin. Jednotlivé družiny 

připravili samostatně program dle zadaných kritérií: Dvě hry, nebo jedna hra a jedna 

praktická činnost pro čtyři koedukované skupiny s účastí vidících i nevidících hráčů 
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v délce trvání 30-45 minut. Čtvrtou fází je fáze kontroly, "hodnocení, klasifikace, nebo

li fáze diagnostická", jak uvádí Kurelová, et al. (1999). Účinnost realizovaného 

výchovného postupu měly ověřit výsledky výstupního dotazníku. 

Celý proces probíhal od ledna do konce května 2008. Počátkem ledna byl členům 

skautského oddílu ,,Hiawatha" ve věku 11-15 let předložen "Vstupní dotazník". 

V průběhu ledna a února byla zahájena teoretická a praktická příprava, která probíhala 

do konce dubna na pravidelných oddílových schůzkách. V průběhu dubna došlo 

k prvnímu setkání kolektivu skautů se zrakově postiženými dětmi. Poté proběhla ve 

skautských družinách příprava programu na druhé setkání, které se konalo v květnu. 

Zakončení realizace projektu proběhlo koncem května předložením závěrečného 

dotazníku a porovnáním výsledků. 

3. Dotazník před zahájením projektu 

Před aplikací speciálně zaměřeného výchovně vzdělávacího programu 

zaměřeného na seznamování s problémy zrakově postižených lidí, bylo nutno ověřit 

stav informovanosti probandů o zkoumaném tématu. Pro zjištění zkoumaných faktorů 

byl použit původní nestandardizovaný dotazník informovanosti mládeže ve věku 11-15 

let o zrakově postižených občanech viz. příloha č.l. Stav vědomostí a postojů měl být 

prověřen souborem deseti otázek s třemi možnými variantami odpovědí. První otázka 

byla zaměřena na osobní zkušenost s nevidomým nebo těžce zrakově postiženým 

člověkem. Další tři otázky se týkaly obecných znalostí (otázka 2, 3, a 4). Třetí typ 

otázek (otázka 5, 6, 1) se týkal navození určité situace, kdy si testovaní měli zvolit, jak 

by se správně zachovali. Záměrem bylo zjistit míru správného rozhodování a účinné 

pomoci. Čtvrt)·m okruhem otázek zařazených do dotazníku (otázka 8, 9, 10) byly dotazy 

zaměřené na zjištění postojů probandů vůči začlenění postiženého do vlastního 

kolektivu. Test byl anonymn~ zúčastnilo se ho 17 dětí ze skautského oddílu, 35% dívek 

a 65% chlapců. Z toho navštěvuje základní školu 59 % a gymnázium 41% 

dotazovaných. Z hlediska věkového složení se dotazovaná skupina skládala z 12% dětí 

ve věku ll let, 18% ve věku 12 let, 35% ve věku 13 let a 35% ve věku 14 let. Všichni 

dotazovaní jsou z města nad 100 000 obyvatel. 
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4. Realizace výchovného postupu 

4.1 Úvod do problému - motivace 

Příklad aplikované vstupní informace: "Počet dětí které jsou z různých důvodů 

dlouhodobě nemocné, má stoupající trend. Celosvětově je uplatňováno úsilí tyto děti 

zapojit, nebo-li integrovat mezi děti zdravé, umožnit jim vzdělání, začlenit je do 

různých zájmových činností a později do zaměstnání" Břicháček, et al. (1999). Jednou 

skupinou takto znevýhodněných jsou děti zrakově postižené. Jsou to děti, které se ani 

při nošení brýlí nemohou správně orientovat a provádět běžné činnosti. Označujeme je 

jako děti slabozraké, děti se zbytky zraku a nevidomé. Největším problémem je pro ně 

nedostatek informací, který pak může vést ke ztrátě zájmu a k osamělosti. Zprávy o 

svém okolí získávají zrakově postižení prostřednictvím ostatních smyslů sluchu, hmatu, 

čichu. My zdraví tyto smysly využíváme jen asi ze 20%, protože převážná většina 

našich vjemů je zrakových. Zkusme se společně zamyslet, zda by bylo vhodné 

nabídnout zrakově postiženému dítěti členství v našem oddíle a jaké by toto rozhodnutí 

mělo důsledky. 

Pozn.: Možno prezentovat formou scénky, případně pozvat zrakově postiženého 

dospělého člověka. Dále následuje řízená diskuse, ze které vyplynou těžkosti i pozitiva 

případné integrace. Moderátor zakončí diskusi tak, aby závěr byl jednoznačně kladný. 

Motivace je důležitým činitelem. V tomto vývojovém stupni jsou děti velmi 

citlivé a tvárné, pokud je použita vhodná motivace, snadno se nadchnou pro "dobrou 

věc", je však nutné nadšení často obnovovat. Příkladem motivace může být vyprávění, 

nebo četba příběhu o konkrétní osobě, která se díky své vůli a podpoře oko1í dokázala i 

přes své znevýhodnění prosadit. Pokud se podaří vzbudit zájem, je možno navrhnout 

dětem konkrétní postup, který povede k přijetí postiženého dítěte do skupiny. Postup 

bude obsahovat získání podrobnějších informací o chování ke zrakově postiženým, 

praktické hry a cvičení simulující toto postižení a dílčí cíl, kterým je setkání se zrakově 

postiženými osobami. 
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4.2 Teoretická a praktická příprava skupiny 

4. 2.1 Zásady uvědomělého chování ke zdravotně (zrakově) postiženému 

Pro bližší uvědomění si problému je podstatné, aby děti věděli jak se asi postižený 

v různých situacích cítí, jak se k němu chovat a jak mu účelně pomáhat. 

Každý kontakt s někým, kdo má viditelný handicap, je pro neinformovaného 

člověka provázen zvláštní směsicí zvědavosti, ostychu a studu. Každý je v podstatě 

zvědavý, jestli "ten druhý" to či ono zvládne a jak. "Jak to dělá, že žije v podmínkách 

pro mne naprosto nepředstavitelných - a žije?" Velice často jde o tuto pouhou 

zvědavost, kterou nám ale "slušné vychování" brání ukojit. Toto "slušné vychování" 

totiž na sebe v průběhu let nabralo podivné charakteristiky ("nedívej se tam ", "to je 

chudák" atd.). Daleko méně však vadí dotaz vedený zvědavostí, než uplakaný soucit 

Wiener, Rucká (2006). 

Na počátku je vhodné postupně, pravidelně zařazovat do programu seznamování 

se zásadami chování a pomoci postiženému, dle didaktického principu soustavnosti, 

který je realizován tehdy ,,když při učení postupujeme od snazšího k náročnějšímu, od 

známého k neznámému, od blízkého k vzdálenému" Kurelová, et al. (1999). Teoretické 

poznatky je vhodné doplnit praktickými ukázkami, které simulují běžné situace 

komplikované postižením. Kurelová, et al. (1999) o názornosti uvádí, že poznatky o 

světě je vhodné získávat "přímým stykem s věcmi, bezprostředním všestranným 

vnímáním předmětů a jevů nebo jejich obrazů". Důraz klademe na odpovědnost 

průvodce a bezpečnost nevidícího. 

1 Při setkání s nevidomým je první oslovení na tom, kdo lépe vidí, je dobré svá 

slova doprovodit lehkým dotykem na předloktí, aby věděl, že mluvíte ke němu. Podobně 

probíhá i loučení. 

2 Když vstoupíte do místnosti, kde se nachází nevidomý, dejte se zřetelně poznat. 

Pokud vás nepozná podle hlasu, povězte svoje jméno. 

3 Při řeči stojíte k sobě vzájemně čelem, jak j e obvyklé. Nespoléhejte na gesta a 

při popisu se vyjadřujte co nejpřesněji. 

4 Dbejte na přijatelné akustické prostředí, je-li to možné, odstraňte zdroje 

zbytečného hluku a šumu. 

5 Vyvarujte se projevů soucitu 
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6 Když se nevidomý ocitne v orientačních těžkostech, zeptejte se ho, zda mu 

můžete nějak pomoci. Velký hluk, prudký déšť i sníh velmi zhoršují nevidomému 

orientaci v prostoru. 

7 Když bude nevidomý trávit v místě delší dobu, popište mu hlavní ry.ry okolí, 

vybavení místnosti a osoby, které se kolem nacházejí. Při popisování se nemusíte 

vyhýbat optickým dojmům a barvám. 

(http://www .sons.cz/rady.php). 

4. 2. 2 Zásady pomoci zdravotně (zrakově) postiženému 

1. Chilze s nevidomým -průvodce nabídne nevidomému svou paži a on se 

jednou rukou chytne nad loktem a kráčí přibližně jeden krok za průvodcem. Zpravidla 

na té straně, která mu lépe vyhovuje nebo která je z hlediska chúze bezpečnější. 

2. Důležité pravidlo -průvodce jde vždy o krok vpředu. 

3. Chůze při zúženém prostoru - průvodce pohybem své paže za záda a slovně 

naznačí nevidomému člověku, aby se zařadil za jeho záda (do zákrytu). V nejužších 

místech je nutno jít bokem krok- sun - krok. 

4. Procházení dveřmi - je výhodné, aby nevidomý člověk byl na straně závěsů 

(pantů) dveří. Průvodce svou volnou rukou otvírá dveře, pak uchopí kliku tou rukou, za 

kterou se jej drží nevidomý a ten již snadno sám najde kliku a dveře za sebou zavře. 

Dvojice tak projde dveřmi plynule a bez zbytečného otáčení a vracení se. 

5. Schody (obrubníky a jiné terénní zlomy)- k nim je vhodné přicházet zásadně 

kolmo. Na začátek schodů průvodce upozorní slovně a oznámí, zda vedou nahoru nebo 

dolU. Před prvním schodem je dobré zpomalit nebo úplně zastavit, aby byl zdůrazněn 

začátek schodiště. Počet schodů není třeba hlásit, schody nevidomý vnímá podle pohybu 

paže průvodce, který jde před ním. Hlásit je dobré poslední stupeň a zároveň zpomalit. 

Je výhodnější, pokud nevidomý člověk jde na straně zábradlí. 

6. Sedání ke stolu - začíná tím, že průvodce vyhledá volné místo a stručně sdělí o 

jaký typ sedačky jde (židle, křeslo, lavice). Položí svou ruku na opěradlo. Nevidomý 

sjede svou rukou po jeho paži a snadno tak nalezne opěradlo. Sám prozkoumá rukou 

sedadlo, najde si hranu stolu a posadí se. Průvodce usedá poblíž a zůstává s nevidomým 

člověkem v kontaktu. Slovně pomáhá s orientací na stole. Tento způsob sedání na 

sedadlo lze využít i v dopravních prostředcích. 

-25 -



7. Průvodce může velmi přispět k orientaci nevidomého člověka tím, že mu 

popíše prostředí, kde se právě nacházejí (krajinu, ulici, místnost apod.) 

(http:Uwww.son~.cz/rady.php). 

4.2.3 Praktické činnosti zařazované do programu schůzek zainteresovaného 

skautského oddílu 

Činnosti zaměřené na jednání s postiženým 

Cvičení pro dvojice, jeden z dvojice bez zrakové kontroly. 

Cvičení 1: Vidící nabídne nevidícímu svoji paži, ten ji uchopí nad loktem a 

spolu procházejí místností, vidící popisuje nevidícímu okolní prostředí. Po zvládnutí 

tohoto úkolu se pokusí vidící správně dopomoci nevidícímu k usazení za stůl. Úkol 

můžeme opakovat za ztížených podmínek např. při zapnutém radiopřijímači, za většího 

hluku okolí apod. 

Cvičení 2: Nevidící sedí za stolem, na němž má připravený chléb, margarín, nůž, 

prkénko a talíř. Jeho úkolem je ukrojit krajíc, namazat margarínem a položit na talíř. 

Vidící spoluhráče slovně instruuje a dbá na jeho bezpečnost. Po úspěšném zvládnutí 

úkolu je možno zopakovat bez slovních instrukcí. 

Cvičení 3: Dvojice opakovaně prochází dveřmi. 

Cvičení 4: Dvojice vyjde do venkovního prostoru a pokouší se bezpečně 

zdolávat přírodní i umělé překážky, vidící popisuje okolí a správně upozorňuje na 

překážky. 

Cvičení 5: Vidící nechá stát nevidícího samostatně na klidném bezpečném místě 

po chvíli vidící nevidícího správně osloví, představí se a nabídne pomoc. 

Každou zažitou situaci je vhodné s dětmi prodiskutovat, rozebrat jaké pocity 

v dětech zrakový handicap vyvolával, v jaké chvíli cítily největší nejistotu, jak 

zapojovaly ostatní smysly, jaký je rozdíl řešit úkol samostatně nebo s průvodcem a 

podobně. 

Činnosti zaměřené na bezpečný pohyb v prostoru 

Orientace v prostoru bez zrakové kontroly je pro zdravého člověka novou 

zkušeností a vede k uvědomění si převahy zrakové percepce a omezeného využití 

ostatních analyzátorů. Pro těžce zrakově postiženou osobu je prostorová orientace a 

samostatný pohyb jednou z nejzávažnějších složek jeho života. U dítěte je dle 
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Vachulové, et al. (1987) nutné, "aby se cílevědomě a nenápadně proHnala všemi 

činnostmi. Ideálním prostředkem je hra." 

Cvičení pro dvojice, jeden z dvojice bez zrakové kontroly: 

Cvičení 1: Vidící nechá stát nevidícího na rušném, ale bezpečném místě. 

Nevidící se snaží vnímat zvuky a orientovat se podle nich (určit správně kudy vede 

silnice, kde je tramvajová zastávka apod.) 

Cvičení 2: Vidící nechá stát nevidícího na klidném bezpečném místě, úkolem 

nevidícího je dojít samostatně na určené místo pomocí hlasové navigace. Úkol můžeme 

opakovat za zvýšeného hluku. 

Cvičení 3: Vidící naviguje slovně bez fyzického kontaktu nevidícího tak, aby 

bezchybně prošel dráhu vyznačenou na zemi. Možno přidat přiměřené překážky, nebo 

uspořádat jako soutěž dvojic (měření času) 

Cvičení 4: Vidící naviguje slovně bez fyzického kontaktu nevidícího tak, aby 

sesbíral ve vymezeném prostoru předměty, možno uspořádat jako soutěž dvojic (měření 

času), nebo množství sebraných předmětů v limitu. 

Cvičení 5: Vidící naviguje slovně bez fyzického kontaktu nevidícího z pevného 

stanoviště tak, aby našel ve vzdálenosti 15 až 20 m předmět. Možno uspořádat jako 

soutěž dvojic, který nevidící najde předmět dříve. 

Cvičení pro jednotlivce bez zrakové kontroly: 

Cvičení 1: Hráči jsou rozmístěni na rozlehlém prostranství (louka) do kruhu. 

Uprostřed stojí vedoucí vydávající zvukový signál (píšťalka, zvoneček ... ). Úkolem 

hráčů je najít co nejrychleji zdroj zvuku. 

Cvičení 2: Hráči jsou shromážděni uprostřed herního území (louka, hřiště). 

V okruhu do 50 m od středu území jsou nepravidelně rozmístěny kontroly vydávající 

specifické zvuky (pomocníci). Úkolem hráčů je navštívit v co nejkratším čase všechny 

kontroly. Kontrola zapisuje hráče, kteří ji navštívili. 

Cvičení 3: Hráčům rozptýleným v herním území (hřiště, tělocvična) je tajně 

sdělen název zvířete (dva hráči stejný název). Na pokyn vedoucího začnou hráči 

vydávat zvuky svých zvířat, jejich úkolem je najít k sobě hráče vydávajícího stejný 

zvuk. 

Cvičení 4: Hráči jsou rozmístěni na rozlehlém prostranství (louka), každý položí 

v místě kde stojí určitý předmět. Hráči postupují dle pokynů vedoucího - obrat vpravo, 
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pět kroků - obrat vlevo, pět kroků- obrat vlevo, pět kroků - obrat vlevo, pět kroků. Po 

posledním pokynu hráči zkontrolují, jaká vzdálenost je dělí od zanechaného předmětu. 

Cílem je přiblížit se co nejvíce výchozímu stanovišti. 

Cvičení 5: Hráči procházejí bosi trať (louka, tělocvična) vyznačenou lanem 

položeným na zemi. Možno přidat přiměřené překážky, měnit povrch terénu (kvalita, 

sklon). Lze uspořádat jako závod jednotlivců na čas, nebo jako štafetu. 

Činnosti podporující rozvoj ostatních smyslů 

Aby se zrakově postižený jedinec mohl zařadit do společnosti, je nutné u něj 

v co nejvyšší míře rozvíjet kompenzační činitele. Dle Růžičkové (2006) se 

kompenzační činitelé dělí na nižší a vyšší. Mezi vyšší kompenzační činitele 

řadíme pozornost, představivost, koncentraci, paměť a myšlení, mezi nižší kompenzační 

činitele patří hmat, sluch, čich a chut: 

Vachulová, et al. (1987), řadí ještě mezi smysly "svalově-kloubní a statické 

čití." Růžičková (2006, in Ludíková 1989) vymezuje kompenzaci ze speciálně

pedagogického hlediska jako ,,souhrn speciálně-pedagogických postupů, jimiž se 

zlepšuje a zdokonaluje výkonnost jiných funkcí než funkce postižené." Dle vzdálenosti, 

na jakou lze smysly použít, můžeme je rozdělit na "smysly dálkové (distanční) jsou to 

sluch a čich, smysly dotekové (kontaktní) jsou všechny zbývající. 

Činnosti podporující rozvoj hmatového vnímání 

Podle Vachulové, et al. (1987) "je nejdůležitějším kontaktním smyslem je hmat, 

který umožňuje nevidomému přímé poznávání konkrétních předmětů v jeho okolí." 

Růžičková (2006) říká že "hmatové vnímání je, na rozdíl od vnímání zrakového, 

parciální, což značí, že nevidomý vnímá předmět po částech - od jednotlivých částí 

k celku (tzv.syntéza), ale vnímání zrakem je od celku k jednotlivým jeho částem 

(analýza)." Pro zrakově postižené je velmi důležité mít možnost seznámit se hmatem 

s různorodým množstvím předmětů. Vachulová, et al. (1987) v tomto kontextu uvádí 

"konkrétní smyslové poznání nepostradatelným základem pro rozvoj jejich myšlení a 

inteligence." Pro zdravé děti je poznávání hmatem velmi cenná zkušenost a vede 

k uvědomění si nových dimenzí okolního prostředí. 

Cvičení pro jednotlivce bez zrakové kontroly: 
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Cvičení 1: Na rozeznávání tvarů - hráčům předkládáme skupiny předmětů, které 

mají roztřídit. Mohou to být geometrické tvary, mince, listy dřevin, luštěniny, těstoviny, 

korálky. Cílem je poznávání, cvičení jemné motoriky. 

Cvičení 2: Na rozeznávání předmětů jejich zapamatování - hráčům předkládáme 

známé předměty v určitém pořadí. Cílem je identifikovat předměty, zapamatovat si 

jejich sled a správně reprodukovat. 

Cvičení 3: Na odhad a porovnávání - hráčům předkládáme soubory různě 

dlouhých, těžkých, objemných, hrubých či měkkých předmětů. Úkolem je srovnání 

předmětů dle zadaných kritérií. 

Cvičení 4: Na psaní a kreslení - hráčům zadáváme úkoly typu: nakresli co 

nejpřesněji tvar (kruh, čtverec, trojúhelník ... ), napiš písmeno, podepiš se apod. Možno 

použít voskovou pastelku, vodící linku a další pomůcky pro lepší hmatovou orientaci. 

Cvičení 5: Na formování představ a svalově-kloubního čití. Jeden hráč zaujme 

určitou pozici, ostatní hráči postupně ohmatají předlohu a snaží se co nejpřesněji 

kopírovat vzor. Je možno použít jako vzor např. panenku. 

Činnosti podporující rozvoj čichového a sluchového vnímání 

Cvičení pro jednotlivce bez zrakové kontroly: 

Cvičení 1: Na rozeznávání vůní a cvičení na paměť. Hráčům předkládáme různé 

vůně (koření, ocet, káva, benzín ... ), jejich úkolem je identifikovat vůně a reprodukovat 

jejich původ, případně i správný sled. 

Cvičení 2: Na dovednost sledování pachové stopy. Úkolem hráče je sledovat 

pachovou stopu (česnek, cibule, voňavka) z výchozího bodu do cíle (obvykle na konci 

odměna). Pachovou stopu možno vytvořit ve vnitřním i venkovním prostředí. 

Cvičení 3: Na rozeznávání zvuků a cvičení na paměť. Hráči mají za úkol 

identifikovat různé zvuky (mačkání papíru, škrtání sirky, nalévání vody ... ) a 

zapamatovat si je ve správném pořadí. 

Cvičení 4: Hledání zdroje zvuku. Hráč má za úkol najít co nejrychleji 

v místnosti zdroj slabého zvuku (budík). 

4.2.4 Pohybové hry použité při výzkumu 

V průběhu realizace výchovného procesu bylo do programu oddílových schůzek 

postupně zařazeno několik níže uvedených aplikovaných pohybových her. Pohybové 
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hry jsou oblíbenou činností dětí ze skautského oddílu, proto bylo důležité, aby získali 

pozitivní zkušenost se zapojením nevidícího do hry a v roli nevidícího si mohli 

uvědomit těžkosti, vyplývající z omezení. Výstupem této činnosti mělo být zjištění, že 

v týmu se zrakově postiženým člověkem lze hrát kvalitní zábavná hra, pokud je mu 

svěřen vhodný úkol a spoluhráči respektují možnosti znevýhodněného hráče. 

Důležit}·m prvkem při realizaci pohybových her je dle Bláhy, Pyšného (2000) 

pozitivní dopad informací a utváření sociálních vztahů a vazeb z procesů 

odehrávajících se v průběhu pohybových činností. Zejména s vytvářením pozitivního 

vztahu k pohybovým aktivitám souvisí požadavek prožití pocitů úspěchu a uspokojení 

z vykonávaných činností, týmové spolupráce a překonání duševního, nebo tělesného 

zatížení. 

Dále Bláha (2003) poznamenává, že 

Aplikace her je doprovázena celou řadou často i individuálně vnímaných 

skutečností, které jsou vytvářeny jejich prostředím. Omezení nebo ztráta funkčnosti 

zrakového analyzátoru dovoluje handicapovaným jedincům provozovat jen vybrané 

spektrum pohybových her, které zahrnuje hry uzpůsobené a speciálně vytvořené. 

Při přípravě pohybové aktivity tak, aby zaujala a uspokojila jak účastníky 

nevidomé, tak hráče vidící, musí být zohledněno několik faktů: 

- Možnosti aktivní účasti zrakově postižených jsou výrazně limitovány zrakovou 

kontrolou pohybu v prostoru. 

- Manipulace s hracím předmětem bývá až na výjimky hůře zvládnutou 

dovedností u nevidomých hráčů, což bývá dozvukem "specifické cesty" motorického 

učení. 

- Při začlenění zrakově postiženého jedince do provozu her je bezpodmínečně 

nutné seznámit se s riziky, která by mohla být příčinou zhoršení zrakového handicapu. 

Přes uvedené skutečnosti jsou pohybové hry oblíbenou součástí pohybových 

programů. Bláha (2006). 

Důležité je hledat způsob jak plnohodnotně zapojit vidící i nevidící hráče. Cílem 

takovéto snahy je spolupráce vidícího a nevidícího hráče, tak aby došlo k naplnění 

účelu hry ( dosažení bodu, branky, koše ... ). V reálné podobě je třeba spolupráci 

podpořit podmínkou přihrávky nevidícímu hráči před skórováním, a to v různých 

variantách. Pokud má pohybová hra uspokojit vidící i nevidící hráče, měli by především 

jak uvádí Bláha (2006) "vnímat pozitivní prožitek ze hry, vnímat, že se odpovídajícím 

způsobem podíleli na výsledku hry". 
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Bezpečnostní pravidla 

Z hlediska bezpečnosti mají pohybové hry a sport zrakově postižených svá 

specifika, která je nutno respektovat. Těžce zrakově postižení jsou plně závislí na 

organizátorech pohybových aktivit a jejich případné nepřijemné zkušenosti by mohly 

mít dlouhodobý negativní vliv na vztah k prováděným činnostem i k osobě vedoucího 

Vachulová, et al. (1987). U osob s progradující zrakovou vadou je třeba se vyvarovat 

prudkých pohybů hlavy, nárazů, tvrdých doskoků. Vhodné nejsou ani polohy, při nichž 

dochází k překrvení hlavy, zejména prudké či déletrvající předklony. Kontraindikace 

však nelze přijmout paušálně, vždy je nutno zvolené aktivity posuzovat z hlediska 

jednotlivých oslabení. Základní bezpečnostní pravidla jsou: 

dostatečná vzdálenost hrací plochy od všech překážek 

rovný povrch terénu 

dostatečný odstup hráčů (hody, vrhy, skoky ... ) 

dostatečný počet pomocníků 

zvládnutí horního a dolního bezpečnostního držení 

pravidla hry eliminující v co největší míře možnost kolize nevidícího hráče 

s ostatními hráči, nebo s herním náčiním 

Pomůcky k pohybovým hrám 

Při provozování pohybových aktivit bez zrakové kontroly je nutné používat 

některé specifické pomůcky. K míčovým hrám používáme ozvučené míče, ke zvukové 

lokalizaci hráčů ozvučené náramky (guma na níž jsou upevněny rolničky). Hrací plochu 

můžeme vymezit prostorově ozvučenou gumou (prádlová guma s rolničkami, nebo 

chrastítky), nebo reliéfně (připevněním lana k podložce). Při hrách s kutálením míče je 

vhodné vytvořit kolem hřiště mantinely. V terénu využíváme přechodů různých ploch 

(písková cesta, trávník apod.). 

Pohybové hry se společnou účastí nevidících i vidících hráčů 

Aplikovaná přehazovaná 

je kolektivní pohybová hra. Cílem hry je překonat síť ozvučeným měkkým 

míčem (molitanový) tak, aby se 2x po sobě dotkl území soupeře. Družstvo je složeno 

obvykle ze 4-6 vidících hráčů a jednoho nevidícího spoluhráče. Velikost hřiště jako na 

odbíjenou. Podmínkou skórování je přehození sítě na území soupeře pouze nevidícím 
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hráčem. Pokud podmínka není dodržena, jedná se o vlastní chybu trestanou bodem pro 

soupeře. Ostatní pravidla jsou shodná s pravidly přehazované. Výjimkou je povolení 

jednoho doteku míčem země mezi přihrávkou. 

Obratnostní hra se zapojením nevidícího 

Je hra pro 2 a více družstev. Družstvo je složeno obvykle ze 4-6 vidících hráčů a 

jednoho nevidícího spoluhráče. Cílem družstva je co nejrychleji sbírat v herním území 

papírové lístky různých tvarů (2-4 druhy), nosit je nevidícímu spoluhráči, který je třídí 

do připravených obálek. Sbírání lístků je možno výhradně nasátírn pomocí brčka. Vítězí 

družstvo, které má po uplynutí časového limitu, nebo vysbírání všech lístků nejvíce 

správně zařazených tvarů v příslušných obálkách. 

Pohybové hry bez zrakové kontroly všech hráčů 

U této skupiny her je důležitá sluchová orientace všech hráčů a proto je při jejich 

průběhu zpravidla zakázáno mluvit. Hrací dobu je u všech uvedených pohybových her 

nutno uzpůsobit fyzické kondici a věku hráčů. Nezbytné je zajistit dostatečný počet 

pomocníků dohlížejících na bezpečnost hráčů a hladký průběh hry. 

Koulená 

Kolektivní hra pro 2 družstva o 4-6 hráčích. Každé družstvo obsadí jednu kratší 

stranu tělocvičny. Cílem hry je koulením ozvučeného míče na stranu soupeře dosáhnout 

dotyku míče o soupeřovu stěnu. Ve vzdálenosti 3m od každé bráněné stěny je 

rovnoběžně s ní vedena hracím prostorem reliéfní čára. Míč se musí začít kutálet 

(dotknout se země) ještě před touto čarou, aby bylo zamezeno přímému hození míče na 

soupeřovu polovinu. Míč posílá z místa chycení na druhou stranu hráč, který jej 

zachytil. Po bodu rozehrává inkasující družstvo. 

Koulená vybíjená (na Jeleny) 

Hra pro 2 družstva o 4-6 hráčích. Gumou ve výšce cca 60cm je uprostřed hřiště 

vymezen pás široký 5-6m. V tomto území se pohybuje družstvo "jelenů" označených 

ozvučenými náramky. Úkolem družstva lovců je koulením ozvučeného míče přes území 

jelenů, vybít co nejvíce protihráčů v časovém limitu. Po vypršení určeného času se role 

obrátí. Vítězí družstvo, které má na kontě větší počet vybitých soupeřů. 
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Aplikovaná kopaná 

Hra pro 2 družstva pro libovolný počet hráčů (dle velikosti hrací plochy). Hru je 

možno hrát v tělocvičně, nebo na travnatém povrchu, a to v několika variantách. 

Varianta 1: Hraje se podle běžných pravidel kopané s ozvučeným míčem a ozvučenými 

brankami (branky velikosti branek na házenou). 

Varianta 2: Hraje se podle upravených pravidel. Hráči se v herním území pohybují po 

čtyřech, přihrávky mohou realizovat horními i dolními končetinami. Hřiště je oproti 

variantě 1 menší. 

Pozn: Tuto hru jsme zkoušeli v obou variantách, varianta 2 se nám zdála fyzicky 

náročnější, ale pro hráče bezpečnější. Osvědčilo se nám místo ozvučených náramků 

použít pro lokalizaci spoluhráče předem domluvený hlasový signál specifický pro daný 

tým. 

4.2.5 Význam aplikace některých tradičních skautských činností 

Každá skupina zabývající se zájmovou činností má svá specifika. Zaměření 

skautských oddílů je zpravidla orientováno na pobyt v přírodě. Z toho vyplývají některé 

tradiční discipliny, kterými se děti v oddílech zabývají. Tyto specifické činnosti slouží 

k osobnímu rozvoji jednotlivců i k utváření sociálních vztahů ve skupině. K typickým 

činnostem patří zejména uzlování, šifrování, signalizace, zdravověda, příroda a 

ekologie, topografie, táboření, práce s přírodním materiálem. Některé z uvedených 

činností jsou vhodné k uzpůsobení pro zrakově postiženého, jiné z hlediska bezpečnosti 

vyžadují zkušeného instruktora, ale všechny se do určité míry dají aplikovat na 

podmínky zrakového postižení. Do realizace aplikovaných činností se promítá celý 

systém didaktických zásad. Účastníci programu vycházeli z již osvojených znalostí a 

dovedností, které získali v oddíle. Novou zkušeností byla aplikace skautských činností 

bez zrakové kontroly a to jak z pozice nevidícího, tak i z pohledu vidící dopomoci. Bylo 

nutno postupovat od jednodušších úkolů ke složitějším. Jednotliví účastníci se lišili v 

míře a schopnosti přijímat a realizovat nové zkušenosti, proto byl nutný individuální 

přístup. Aplikované skautské činnosti bylo nutno zařazovat do programu zábavnou 

soutěžní formou, v kratších blocích, aby bylo docíleno aktivního tvůrčího zapojení 

účastníků a zároveň zůstal zachován pozitivní vztah k provozované činnosti. Účelnou 

dopomoc a instruktáž nevidícímu bylo nezbytné mladým skautům nejprve názorně 

předvést a po věcné diskusi přistoupit k praktickému provádění. Po zvládnutí 
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jednodušších úkonů, bylo přistupováno k realizaci složitějších problémů na identickém 

základě, aby účastníci dokázali tvořivě aplikovat získané zkušenosti při řešení 

podobných problémů. 

Uzlování 

Při provádění této činnosti je třeba, aby instruktor dokázal nevidícího dobře 

slovně navigovat. Proto je vhodné, aby oba měli své uzlovací lanko. U nevidícího má 

"ruka a hmatové vnímání zároveň funkci hodnotící, prováděcí a kontrolní" Růžičková 

(2006). Není tedy žádoucí manipulovat nevidícímu s lankem, v případě potřeby 

instruktor doplňuje slovní komentář jemnou korekcí ruky nevidícího. Názorný příklad 

navigace vedoucí k uvázaní ambulanční spojky: 

Uchop oběma rukama lanko tak, aby konce byly vzdáleny asi 5 - 10 cm od tvých prstů. 

Přelož pravý konec lanka přes levý, podvleč a vytáhni nahoru. Mírně zatáhni. Přelož 

levý konec lanka přes pravý, podvleč a vytáhni nahoru. Uzel mírně utáhni a zkontroluj, 

jestli konce lanka vycházejí z uzlu paralelně. 

Vhodné je vysvětlit užití jednotlivých uzlů a jejich vázání na jiných materiálech 

(ambulanční spojka na obvazu a šátku, rybářská spojka na saturně ... ). 

V průběhu praktické realizace aplikovaného uzlování byli účastníci rozděleni do dvojic. 

Jeden z dvojice vázal uzel bez zrakové kontroly dle pokynů vidícího. Zajímavým 

poznatkem bylo, že pokud nevidící neidentifikoval uzel, který vázal, řídil se 

instrukcemi, jakmile zjistil, že zná vázaný uzel, postupoval již podle vlastní vnitřní 

představivosti. Mohlo by se jednat o podobnou situaci, do které se dostávají osoby 

později osleplé, kdy jim osvojené zkušenosti a představy umožňují orientovat se v 

některých zažitých problémech. Z pozorování vyplynulo, že účastníkům uzlování bez 

zrakové kontroly podle instruktáže nečinilo větší problémy. Potíže více než poloviny 

dětí byly zaznamenány v roli instruktora. Příčinou počátečních neúspěchů při navigaci 

bylo pravděpodobně nedodržení postupu sdělování informací od dilčích ke složitějším a 

nepřesná formulace pokynů. 

Šifrování 

Šifrování je pro nevidícího obdobná zkušenost jako práce s černotiskern, jedná 

se o využívání libovolných kombinací velkých, malých písmen, čísel a znaků, v jistém 

sledu. Kombinace bývá organizována určitým systémem, který luštitel buď předem zná, 

nebo je schopen na něj logicky přijít, u složitých šifer za pomoci nápovědy (klíče). Pro 
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práci s černotiskem je důležité zprostředkovat hmatový vjem pomocí reliéfního 

zobrazení. Speciální částí šifrování je Morseova abeceda (systém vyjádření písmen 

pomocí teček a čárek) , která se dá snadno reliéfně zobrazovat a navíc jí lze 

zprostředkovat zvukem. 

Příklad nácviku Morseovy abecedy s nevidícím: Vhodné je začít pomalým zvukovým 

opakováním jednotlivých písmen, posléze skupin písmen, ze kterých postupně 

vytváříme smysluplný text. Po sluchovém zafixování písmen přecházíme k zápisu 

textu pomocí reliéfního záznamu (konturovací pasty, plastelína ... ), nebo pomocí uzlů 

na provaze (kipu). Pokud dítě zvládne Morseovu abecedu, je možno různými jejími 

obměnami šifrovat text. Zařazováním aplikovaného šifrování, bylo sledováno zejména 

rozlišování reliéfně zobrazeného černotisku a Morseovy abecedy. Účastníkům nedělalo 

problém samotné šifrování, protože většina již má s touto činnosti jisté zkušenosti, ale 

hmatová identifikace textu. Metodika nácviku rozlišování písmen a textu byla ve své 

podstatě identická s v}·še popsaným nácvikem Morseovy abecedy. V průběhu 

programu bylo u některých skautů zaznamenáno zlepšení rozeznávacích schopností, 

které pravděpodobně závisí na myšlení jedince, schopnosti koncentrace, představivosti a 

stanovení tzv."vnitřního plánu postupu" Wiener, et al. (2006). 

Příroda a ekologie 

Poznáváním a pozorováním přírody a jednotlivých organismů se vytváří vztah. 

Pokud se podaří, aby děti tento vztah navázaly, budou k přírodě mnohem citlivější a 

před každým zásahem je vztah bude nutit přemýšlet, zda neničí organismy, které dobře 

znají a které mají rády. K získání hlubokého vztahu k přírodě je tedy kromě faktických 

znalostí důležité klást důraz především na citovou, estetickou a praktickou výchovu. 

Způsobů jak poznávat přírodu je pro zdravé děti nepřeberné množství. U dětí se 

zrakovou vadou se musíme zaměřit na již zmíněné kompenzační činitele. 

Zprostředkování faktických poznatků 

Při předávání znalostí je důležité motivovat a aktivizovat dítě, zároveň 

dodržovat zásadu postupnosti a soustavnosti. Příklady poznávání přírody s vyloučením 

zraku zařazené do programu: 

rozeznávání tvarů listů dřevin a bylin hmatem 

rozeznávání struktury kůry dřevin hmatem 

rozeznávání plodů dřevin a bylin hmatem 

modelování přírodnin podle předlohy 
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porovnávání různých povrchů - les (cesta, mech, jehličí) hmatem horních i 

dolních končetin 

rozeznávání tvarů a povrchu těl živočichů - živé exempláře (plži, hmyz, 

ryby, domácí zvířata ... ),vycpané exempláře (divoká zvířata, ptáci ... ) 

domácí zvířata 

rozeznávání stop zvěře přímo, nebo pomocí sádrových odlitků 

rozeznávání tvarů a povrchu těl ptáků (odchyt ornitologem) 

rozeznávání zpěvu ptáků sluchem 

rozeznávání charakteristických vůní (mateřídouška, jasmín, lípa ... ) a chutí 

(jahoda, malina, ostružina, šťavel. .. ) 

Citová výchova 

Příklady aktivit vychovávajících k citlivosti a vnímavosti: 

porovnávání stejného přírodního prostředí v různých obdobích dne 

popřípadě roku všemi smysly, s vyloučením zraku 

rozeznávání přírodních prostředí (les, louka, potok) sluchem, čichem, 

vnímáním pocitů tepla a chladu 

poznávání "svého"stromu všemi smysly, s vyloučením zraku 

pohybové vyjádření přírodního procesu (život stromu od semínka po pařez, 

líhnutí ptáčete ... ) pomocí instruktáže 

Cílem aktivit zabývajících se poznáváním přírody a navazováním vztahu k ní, je 

uvědomění si sounáležitosti člověka s přírodou a provázanosti všech dějů 

odehrávajících se v přírodě. 

Táboření 

Táboření má mnoho podob, od přespávání v přírodě jen s nejnutnější výbavou, 

přes pobyt pod stanem až k dlouhodobému táboření ve stanu s podsadou, nebo 

v indiánském tee-pee. Nedílnou součástí pobytu v přírodě je péče o vybavení a jeho 

uchovávání v použitelné podobě, znalost přírody, a umění rozumně využívat jejích 

zdrojů. Při táboření v jakékoli formě je nutná dovednost rozdělání ohně a polní vaření. 

Tato činnost má svá bezpečnostní specifika, která je nutno dodržovat. Děti je nutno 

informovat o tom kde je bezpečné oheň rozdělat, které dřevo je vhodné, jakým 

způsobem oheň zabezpečit proti rozšíření a jak se chránit proti popálení. Po teoretické 

informaci musí následovat názorná ukázka. Teprve potom je možno přistoupit 

k provádění této činnosti samotnými dětmi. Výběr místa je vhodné nechat na 
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rozdělávajícím a upozorňovat na případné nedostatky (blízkost vody, podklad, okolní 

terén ... ) Při rozdělávání ohně je nutné vždy děti kontrolovat a upozorňovat na aktuální 

okolnosti (použité dřevo, zabezpečení, vítr, hořlavé oblečení...). Rozdělávání ohně bez 

zrakové kontroly je možné jen ve dvojici se zkušeným instruktorem, který nevidícímu 

zadává úkoly a kontroluje bezpečnost jejich provádění. Míra složitosti úkolů závisí na 

zkušenostech a souhře nevidící i vidící osoby a konkrétních podmínkách. 

Příklad: Nevidící pomocí slovní instruktáže upraví místo pro rozdělání ohně, 

provede zabezpečení ohniště pomocí kamenů, naláme chrastí a drobnější dřevo pro 

přikládání. Domnívám se, že po přípravě ohně je vhodnější nevidícího umístit do 

bezpečné vzdálenosti a samotné zapálení ohně a další manipulaci s ním svěřit osobě 

vidící, případně osobě nevidící v tandemu se zkušeným instruktorem. Podobným 

způsobem je možno realizovat i vaření. Rozdělávání ohně za účasti nevidící osoby bylo 

realizováno v závěrečném stádiu programu. Nevidící byl součástí čtyřčlenné skupiny 

mající za úkol rozdělat oheň a uvařit čaj. Všechny (4) skupiny vyčlenili jednu osobu 

jako asistenta nevidícího a zbývající členové realizovali úkol. Nevidící byli více či méně 

na okraji dění. Nejvíce záviselo na asistentovi, zda a do jaké míry umožní nevidícímu 

zapojení do činnosti. Skauti, kteří aktivitu zažívali jako nevidící, uváděli nejčastěji 

dezorientaci, pocity manipulace svojí osobou a pasvitu. 

Stavba nouzového přístřešku, tee-pee, nebo podsadového stanu je záležitost 

poměrně náročná, vyžadující zrakovou kontrolu, případně součinnost více osob. Zde je 

možné uplatnění nevidící osoby jako pomocníka, navigovaného organizující osobou a 

pod dohledem asistenta. Zajímavou zkušeností byla stavba běžného typu stanu bez 

zrakové kontroly jak je uvedeno ve hře "Slepý stan" J. Neuman, (1998). Do programu 

byla zařazena z bezpečnostního hlediska varianta stavby dvojic (pozn. možno i 

jednotlivec, nebo skupina). Zde si děti mohly ověřit, do jaké míry je nevidomý závislý 

na svém okolí , jak důležitý je systém organizace věcí a prostorová orientace, Finková, 

Ludíková a Růžičková (2007) in. Jesenský [8, s.l6] charakterizuje orientaci jako 

"proces získávání a zpracování informací z prostředí za účelem skutečné nebo jen 

myšlenkové manipulace s objekty v prostoru nebo za účelem plánování a realizace 

přemísťování v prostoru", jak významná je pro asistenta nevidomého empatie, účelné 

sdělování podstatných informací a z toho vyplývající získání důvěry. Táboření je dle 

mého názoru pro nevidomého, nebo zrakově postiženého člověka přínosné z hlediska 

získání nových zkušeností a nových dimenzí jeho života. Důležité je optimistické klima 

ve skupině vyznačující se nenápadnou, ale účinnou podporou a tolerancí. 
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4. 3 Společný program 

4.3.1 Realizace prvního setkání skupiny skautů a zrakově postižených dětí a jeho 

obsahové zaměření 

Po čtyřech měsících teoretické i praktické přípravy bylo přistoupeno k realizaci 

setkání obou skupin. Program prvního setkání připravily děti z internátu při základní 

škole pro zrakově postižené a jejich pedagogické vedení. Setkání se uskutečnilo 

v prostorách internátu a zúčastnilo se ho osm dětí z internátu, z toho jeden nevidomý a 

dvanáct dětí ze skautského oddílu. Tématem bylo vzájemné poznání, seznámení skautů 

s pomůckami pro zrakově postižené, seznámení s pravidly ShowDownu a získání 

praktických zkušeností s vlastní hrou. 

škále: 

Reflexe účastníků 

Na otázku jak jsi se cítil při hře bez zrakové kontroly, odpovídali dotazovaní ve 

Bylo to super. 

Velmi zábavné. 

Zajímavé. 

Sice jsem byl slepý, ale jinak dobré. 

Alespoň vím jak se nevidomí cítí. 

Vůbec jsem netušila, že to mají takhle těžké. 

Občas jsem si připadal bezradný. 

Vlastní pozorování 

Zajímavé bylo srovnání vzájemné hry zdravého a zrakově postiženého dítěte. 

Zde byl markantní rozdíl ve schopnosti sledovat zvuk míčku v prostoru bez zrakové 

kontroly a v následné koordinaci pohybu. Po určité době i zdravé děti začaly více 

naslouchat a lépe se orientovat a pokud dostali příležitost si zahrát znovu, bylo vidět 

zlepšení. 

4.3.2 Realizace druhého setkání skupiny skautu a zrakově postižených dětí 

Druhé setkání se uskutečnilo s jednoměsíčním odstupem, tentokrát na 

hřišti v blízkosti internátu. Setkání se zúčastnilo 18 dětí z internátu, z toho 3 nevidomí a 
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14 skautů. Realizaci měly v kompetenci jednotlivé skautské družiny. Zadáním bylo 

vybrat hry a aktivity, pro čtyři smíšená družstva, která mohou mít jednoho, nebo více 

nevidomých členů. Zde byl z celého systému nejzřetelněji uplatněn didaktický princip 

spojení teorie s praxí, "který vyžaduje, aby se při osvojování teorie vycházelo s praxe, 

aby se teoretické vědomosti spojovaly s jejich praktickou činností a aby se staly 

nástrojem zlepšování praxe". Kurelová, et al. (1999). Celé setkání proběhlo ve formě 

soutěže týmů, kdy týmy byly za jednotlivé soutěže bodově hodnoceny. První aktivitou 

byla seznamovací hra "Slepá řada" Neuman (1998), která spočívá v řazení členů 

jednotlivých družstev podle zadaných kritérií. Dalším bodem programu byla "hmatová 

štafeta", kdy první a poslední hráč v týmu musí vidět. Hráči stojí v zástupu a drží se za 

sousedova ramena. První má před sebou položeny dva rozličné předměty, jeden vpravo, 

druhý vlevo. Poslední hráč je otočen a dívá se na vedoucího, který má v rukou identické 

předměty jako první hráč před sebou. Jakmile vedoucí zvedne ruku s předmětem, 

předávají si hráči informaci co nejrychleji stiskem příslušného ramene až k prvnímu, 

který zvedne určený předmět nad hlavu. Hodnotí se rychlost přenesení informace. Třetí 

aktivitou, charakterizující tradiční skautskou činnost, bylo uzlování. Hráči v týmech se 

rozdělili do dvojic, kdy jedno dítě bylo ze skupiny zrakově postižených a jedno ze 

skautského oddílu. Byl zadán název uzlu i k čemu se využívá a úkolem skauta, bylo 

naučit uzel svého kolegu tak, aby ho v časovém limitu dokázal sám zavázat. Poslední 

hra byla pro všechny týmy zkouškou zručnosti a taktiky, jednalo se sbírání kartiček 

různých tvarů nasátím pomocí brčka a jejich třídění nevidomým, nebo nevidícím 

hráčem. Hra byla popsána v části 4.2.4. této práce: Pohybové hry se společnou účastí 

nevidících i vidících hráčů, jako "Obratnostní hra se zapojením nevidícího". Na závěr 

setkání byly vyhodnoceny výsledky týmů a rozdány drobné odměny. 

Reflexe účastníků 

Na otázku zažil jsi v průběhu setkání nějakou novou zkušenost, uvádím některé 

odpovědi dotazovaných: 

Zjistil jsem, že nevidomý kterého jsem učil uzle je neobyčejně chápavý a zručný. 

Řekla bych, že je s nimi lepší spolupráce, než s vidícími, kteří si zaváží oči. 

Líbilo se mi, jaký byl můj nevidomý optimista a kliďas. 

Překvapilo mě, jak si to třídění nevidomý dokáže zorganizovat. 

Trochu jsem se bál té komunikace, ale nakonec to bylo "v pohodě". 
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Líbí se mi, jak samozřejmě si mezi sebou pomáhají, hlavně těm nevidomým. 

Představovala jsem si to složitější. 

Zdálo se mi, že se dokáží snadněji nadchnout a lépe spolupracují, než jiné děti. 

Vlastní pozorování 

IDavním pozitivem tohoto setkání bylo dle mého názoru maximální propojení 

obou skupin a tudíž nutnost vzájemné spolupráce a komunikace. Tímto způsobem 

došlo k přímému poznávání jednotlivců, navazování vztahů a tím i korekci postojů a 

kompetencí. 

5. Dotazník po ukončení projektu a jeho výsledky 

Po ukončení projektu byl zúčastněným skautům předložen stejný dotazník jako 

v úvodu. Porovnáním posunu odpovědí na jednotlivé otázky a skupiny otázek byl 

vyhodnocen vliv aplikovaného výchovně vzdělávacího programu na zkoumanou 

skupinu. Otázky č. 2, 3, a 4 by měly ověřit, zda aplikovaná metoda mohla zvýšit 

množství a kvalitu znalostí o zvoleném typu postižení. Otázky č. 5, 6 a 7 měly 

zmapovat, zda se zvýšily kompetence účastníků projektu v oblasti účinné pomoci , 

nebo-li sleduje oblast dovednostní. Změny v postojích účastníků ověřovalo srovnání 

počtu správných odpovědí na otázky 8, 9 a 10. 

Rozbor otázek: 

Otázka č. 1: Setkal ses někdy s nevidomým člověkem? 

Byla otázkou orientační, sloužící k základnímu přehledu kolik dětí identifikovalo,že se 

setkalo se zrakově postiženým. 

Otázka č. 2: Odhadni, z kolika % využívá zdravý člověk zraku k získávání informací 

z okolí. 

Tato otázka měla zjistit odhad využití zrakového analyzátoru a zafixování následné 

správné informace v návaznosti na vlastní zkušenost s činnostmi bez zrakové kontroly. 

Správná odpověď C - 80%. 

Otázka č. 3: Kterou pohybovou aktivitu bys zrakově postiženému doporučil. 

Prostřednictvím této otázky měl být zjištěn na odhad možností zrakově postižených a 

vhodnost pohybových aktivit z hlediska bezpečnosti a možné progrese vady. 

Správná odpověď A - plavání. 
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Otázka č. 4: Vyber z následujících možností míčovou hru, kterou hrají zrakově postižení 

ve formě soutěže. 

Touto otázkou byla zkoumána informovanost v oblasti sportování zrakově postižených 

a jeho organizované formy. 

Správná odpověď B - Goalball. 

Otázky č. 5, 6 a 7 zjišťovaly navozením určité situace míru účinné pomoci. 

Otázka č. 5: Představ si situaci,vidíš bezradného člověka s bílou bolí na rušném místě, jak 

by ses zachoval? 

Správná odpověď B - Zeptal by ses zda něco nepotřebuje. 

Otázka č. 6: Při chůzi s nevidomým bys jako průvodce šel: 

Správná odpověď C - Asi krok před nevidomým. 

Otázka č. 7: Vyber z následujících možností tu, která je podle tebe největší chybou. 

Správná odpověď A - Při pohybu drží průvodce nevidomého za předloktí. 

Otázka č. 8: Dokázal by ses při společné aktivitě (hře) s nevidomým vrstevníkem zachovat 

tak, aby jste se oba cítili prospěšnými členy svého týmu? 

Tato otázka sledovala odhad schopnosti zapojení postiženého do společné aktivity. 

Správná odpověď A - Spíše ano. 

Otázka č. 9: Co by bylo podle tebe největším problémem při začlenění nevidomého do 

oddílu? Otázkou bylo sledováno, zda si dotazovaní uvědomují případná negativa 

integrace a to i z pohledu integrovaného. 

Správná odpověď C - Dávat pozor na to, aby nezůstával stranou dění. 

Otázka. 10: Co by bylo podle tebe největším přínosem při začlenění nevidomého do 

oddílu? 

Otázka byla formulována tak, aby si dotazovaní mohli uvědomit přínosy integrace. 

Přínos je zde předložen z pohledu integrovaného i integrujícího kolektivu. 

Nejoptimálnější odpověď mohla být A, ale i B. 

Správná odpověď A - Dostal by se do běžného kolektivu a naučil by se nové věci. 

Správná odpověď B - Naučili bychom se přizpůsobit mu naši činnost. 

Dotazník byl anonymn~ zúčastnilo se ho 17 účastníků programu ze skautského 

oddílu, 41% dívek a 59% chlapců. Z toho navštěvuje základní školu 59 % a gymnázium 

41% dotazovaných. Z hlediska věkového složení se dotazovaná skupina skládala z 6% 

dětí ve věku ll let, 18% ve věku 12let, 35% ve věku 13 let a 29% ve věku 14let a 12% 

ve věku 15 let. Všichni dotazovaní byli z města nad 100 000 obyvatel. 
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6. Porovnání zjištěných výsledků 

Vyhodnocením a porovnáním obou dotazníků předložených zkoumané skupině 

v časovém rozmezí 5 měsíců, byl zjištěn nárůst počtu správných odpovědi všech 

sledovaných oblastech. Domnívám se, že v důsledku zkušeností a poznatk:ů získaných 

v průběhu programu došlo u účastniků k pochopení podmínek života zrakově 

postižených, jejich limitů, jejich způsobu řešení problémů. Ve sféře znalostní se zvýšilo 

procento správných odpovědí u jednotlivých otázek v rozmezí od 6% do 35 %. U 

odpovědi na otázku č.2 bylo zaznamenáno zvýšení správných odpovědi z 53% na 65%; 

tj. o 12%, u otázky č.3 z 82% na 88%; tj. nárůst o 6% a správné odpovědi na 4. otázku 

se zvýšili z původních 53% na konečných 88%; tj. o 25% viz. grafč.l. 
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Otázka č.2: Odhadni, z kolika % využívá zdravý člověk zraku k získáváni informací z okolí. 

Správná odpověď: Cl -úvodní dotamfk C2- závěrečný dotamfk 

Otázka č.3: Kterou pohybovou aktivitu bys zrakově postiženému doporučil? 

Správná odpověď: Al -úvodní dotazník A2- závěrečný dotazník 

Otázka č.4: Vyber z následujících možnosti míčovou hru, kterou hraji zrakově postiženi ve formě soutěže. 

Správná odpověď: B 1 -úvodní dotazník B2 -závěrečný dotazník 
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Celkově se průměrně v oblasti znalostí zvýšilo procento správných odpovědí o 

17 % viz. graf č. 2. 
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U otázek mapujících dovednostní složku došlo u jednotlivých správných 

odpovědí k procentnímu nárůstu od 12% do 29 % viz. graf č. 3. Z tohoto okruhu 5. 

otázka zaznamenala zvýšení správných odpovědí z 88% na 100%; tj. o 12%, 6. otázka 

z 29% na 47%; tj. o 18% a 7. otázka z 6% na 35%; tj. o 29%. 
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Otázka č.6: Při chůzi s nevidomým bys jako průvodce šel: 

Správná odpověď: Cl -úvodní dotazník C2- závěrečný dotazník 

Otázka č.7: Vyber z následujících možností tu, která je podle tebe největší chybou. 

Správná odpověď: Al - úvodnf dotazník A2 -závěrečný dotazník 
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Průměrně zaznamenal dovednodstní okruh otázek zlepšení o 17% viz. graf č. 4. 
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Porovnáním odpovědí na otázky č. 8-1 O zaměřených na postoje a názory 

dotazovaných bylo zjištěno zvýšení počtu správných odpovědí zaznamenávajících 

vstřícný přístup a kladný postoj o 18 až 41% viz. příloha č. 6. U otázky č. 8 byl zjištěn 

nárůst z 24% na 65%; tj. o 41%, u otázky č. 9 z 35% na 76%; tj. o 41%. U odpovědi na 

I O. otázku byl zaznamenán nárůst u obou vhodných variant odpovědí. Odpovědi A se 

zvýšily z 65% na 71%; tj. o 6% a odpovědi B z 6% na24%; tj. o 18% viz. grafč.5. 
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Celkový průměrný nárůst odpovědí na empatické otázky týkající se postojů byl 

33% viz. graf č.6. 
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otázky č.l činí 24%. 
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V. DISKUZE 

V šetření bylo předpokládáno, že pomocí zvolené metody dojde u zkoumané 

skupiny k získání a upevnění znalostí a dovedností i ke zkvalitnění postojů k danému 

problému. Na základě předpokladu byly formulovány hypotézy. Výchozím stavem byla 

situace, kdy asi 65% dotazovaných uvedlo, že se setkali se zrakově postiženým, nebo 

nevidomým člověkem. Tento kontakt byl však pouze vizuální, nebo následovala krátká 

verbální komunikace. Jen jeden účastník šetření uvedl, že pomáhal zrakově postiženému 

dle jeho pokynů. O zrakově postižených lidech a jejich životě měli dotazovaní před 

zahájením programu jen okrajové informace jejichž zdrojem byla škola, rodina, 

sdělovací prostředky a média. Cílem šetření, bylo vysledovat posun ve třech složkách, 

znalostní, dovednostní a postojové. Nosnou myšlenkou cíleného výchovně vzdělávacího 

programu zaměřeného na přiblížení problematiky zrakového postižení, byla vlastní 

zkušenost s postižením v různých situacích a osobní kontakt s postiženými vrstevníky. 

1. Zjištěné změny v rozsahu získaných znalostí 

Volba otázek hodnotících znalosti o životě zrakově postižených lidí byla 

realizována tak, aby zobrazovala spektrum od odhadu míry využívání zraku přes vhodné 

pohybové aktivity až k možnosti vyniknutí ve speciálních sportovních disciplinách. 

Míru využívání zraku si v průběhu projektu vyzkoušeli všichni účastníci sami na 

sobě formou her bez zrakové kontroly, či realizací běžných činností bez pomoci zraku. 

Na omezenou dobu měli možnost zjistit, do jaké míry jsou nevidomí a těžce zrakově 

postižení odkázáni na využívání náhradních smyslů. Finková, Ludíková a Růžičková 

(2007) uvádějí: "je vždy třeba dbát na to, aby si nevidomá osoba o vnímaném objektu či 

jevu vytvářela adekvátní představu, k čemuž je žádoucí právě využívat vždy více 

smyslů či vyšších kompenzačních činitelů." Do programu byly postupně zařazeny běžné 

sebeobslužné činnosti jako je příprava stravy, stravování, telefonování aj., hry zaměřené 

na využívání smyslů popsané v kapitole IV 4.2.3 této práce. Výstupem těchto aktivit 

realizovaných bez zrakové kontroly bylo uvědomění si těžkostí i možností řešení 

různých situací při výpadku zrakového analyzátoru. Úspěšnost jednotlivých účastníků 

byla individuální a závisela nejen na využívání smyslů, ale zejména na míře zapojení 

vyšších kompenzačních činitelů. Další cennou zkušeností byla orientace v prostoru a 

nutnost zavedení určitých vnitřních systémů a pravidel. Vidící člověk nemá zkušenost 

s orientací bez účasti zraku, podle účastníků programu měli zpočátku při aktivitách 
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zaměřených na orientaci v prostoru popsaných v části IV 4.2.3 této práce pocity 

nejistoty, dezorientace a strachu. Při opakovaném zařazení těchto činností do programu, 

byla u některých skautů zaznamenána vzrůstající sebejistota a počátky správného 

odhadu na základě analýzy zvuků v prostoru, udržení správného směru a v menším 

prostoru i identifikace orientačních bodů a hranic. Lidé s vrozenou těžkou zrakovou 

vadou se prostorové orientaci učí prakticky od narození, účelem programu nebyla výuka 

prostorové orientace, ale názorné zjištění míry využívání zraku pomocí vlastní 

zkušenosti. Domnívám se, že tato zkušenost byla impulzem, který u většiny účastníků 

vedl k fixaci poznatku o dominantním postavení zraku mezi ostatními smysly, což 

vyplynulo z porovnání počtu správných odpovědí úvodního a závěrečného dotazníku 

týkajících se otázky zaměřené na míru využívání zrakového analyzátoru. Zatímco ve 

vstupním dotazníku správně odhadovalo 52% dotazovaných, že zrak je využíván z 80% 

k získávání informací, v závěrečném dotazníku již tuto hodnotu uvádělo 65% 

respondentů viz. graf č.l. Na základě těchto faktů se dá konstatovat, že osobní 

zkušenost, spojená s teoretickou informací, může zprostředkovat omezenou míru 

vnímání okolního světa a její důsledky, jak uvádí Kurelová, et al. (1999) o metodách 

výuky" metody názorně demonstrační zabezpečují, aby žáci získali pravdivé poznatky, 

opírající se o přímé poznávání skutečnosti". Skalková (2007) o zkušenostně 

orientovaném učení předpokládá, že "bude vycházet z tělesných, smyslových, 

sociálních zkušeností dětí, bude se orientovat na jejich prožitky, jejich vlastní činnost, 

bude čerpat z jejich tvořivé fantazie, z citové sféry". 

Odpověď na třetí otázku vhodnosti pohybových aktivit pro zrakově postižené, 

měla v průběhu projektu vyplynout zejména ze zdůrazňování bezpečnostních pravidel 

při aktivitách a pohybových hrách bez zrakové kontroly. Dotazovaní měli posoudit, 

který sport se jim zdá pro zrakově postižené adekvátní. Ve vstupním dotazníku, kdy 

mohli respondenti pouze odhadovat, velká většina 82 % viz. graf č.l uvedla správně 

jako nejvhodnější pohybovou aktivitu pro zrakově postižené plavání. V závěrečném 

dotazníku se již měly projevit získané zkušenosti. Byl zde zaznamenán nárůst o jeden 

hlas. Úspěchem bylo, že nikdo již nedoporučoval judo, zatímco pro gymnastiku byli na 

začátku i konci dva účastníci. Byl tedy zaznamenán jistý kladný posun. Z výsledků lze 

usuzovat, že nebyl zřejmě dostatečně zdůrazněn faktor bezpečnosti, zejména ve vztahu 

k progradujícím zrakov)'m vadám. Málo bylo v průběhu programu diskutováno 

s účastníky o vhodných sportovních aktivitách zrakově postižených, možná došlo 

k přecenění jejich možností, na základě zkušeností ze společných setkání. 
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Vědomosti o existenci speciálních pohybových aktivit pro nevidomé mapovaly 

odpovědi na čtvrtou otázku, kdy děti volily název speciální míčové hry. Zatímco na 

počátku uvedlo správně goallbal 53% účastníků, na konci to již bylo 88% účastníků 

projektu viz. graf č.l. Vlastní zkušenost se samotným goallbalem účastníci projektu 

neměli. Pro názorné seznámení byla zařazena pohybová hra koulená popsaná v kapitole 

IV.4.2.4., vykazující podobné prvky. 

Na základě porovnání výsledků vyplývajících z předložených dotazníků, 

vyplývá, že vybrané znalosti zaznamenaly mírný pozitivní posun, který byl pro 

názornost vypočítán jako průměrný počet správných odpovědí v prvním a druhém 

dotazníku vyjádřený v procentech a znázorněn v grafu viz. graf č.2. 

2. Zjištěné změny v rozsahu získaných dovedností 

Schopnost účinné pomoci závisí na informovanosti, zkušenostech Wiener, et al 

(2006) v této souvislosti uvádí že, "stálí průvodci by měli být včas a náležitým 

způsobem instruováni a informováni o zásadách správného průvodcovství- tedy o tom, 

jak zrakově postiženého správně a bezpečně vést" ale i postojích člověka, momentálním 

stavu psychiky a dalších okolnostech. Na počátku projektu získávali účastníci teoretické 

informace viz kapitola IV 4.2.1, následovaly praktické ukázky a zkoušky popsané 

v kapitole IV 4.2.2. Získané zkušenosti mohly být uplatněny při konkrétním 

navazování vztahů a řešení situací v průběhu setkání se zrakově postiženými dětmi. 

Otázky oblasti dovedností navozovaly určitou situaci a dotazovaly se na nejvhodnější 

variantu chování. V páté otázce jak nejúčinněji pomoci zrakově postiženému jevícímu 

známky bezradnosti, odpovědělo správně 88% v prvním a 100% ve druhém dotazníku 

viz. graf č.3. Znamená to, že všichni účastníci si v průběhu programu zafixovali, jak by 

měl vypadat jejich první kontakt s nevidomým člověkem. V situaci, kdy dojde 

fyzickému kontaktu a dotazovaný se dostává do role průvodce, je důležité si uvědomit, 

jak nejúčelněji se chovat. Na šestou otázku, týkající se průvodcovství v prvním 

dotazníku nejčastěji respondenti odhadovali, že by šli vedle nevidomého. Jen 29% 

správně odpovědělo, že by šli asi krok před nevidomým. V konečném dotazníku již tuto 

odpověď volilo o 18% dětí více viz. graf č.3. Sedmou otázkou byl dotaz na vhodnou 

komunikaci s nevidomým. Tentokrát si 

z předložených chyb. V prvním dotazníku 

měli respondenti uvědomit největší 

podle předpokladu nejvíce dětí (88%) 

uvedlo, že za největší chybu považuje používání slov "koukněte, vidíte .. " V závěrečném 
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dotazníku již si 35% dětí z původních 5% viz. graf č.3 uvědomilo, že správně se 

nevidomý drží průvodce a ne naopak. Tato skutečnost je jedním z nejzásadnějších 

obratů, protože mění úhel pohledu na komunikaci s postiženým člověkem od 

autoritativního: "Já vím co je pro tebe nejvhodnější" po demokratický: "Řekni co 

potřebuješ a já pomohu".Potvrdilo se, že praktickou zkušeností s průvodcovstvím jak 

v nácvikové situaci, tak v konkrétním styku s nevidomým dochází k upevnění 

správných zásad komunikace a získání specifických průvodcovských dovedností. Na 

základě porovnání odpovědí obou dotazníků a pozorováním chování skautů při setkání 

se zrakově postiženými lze usuzovat, že se u zkoumané skupiny míra schopností a 

dovedností týkajících se pomoci zrakově postiženým zvýšila. Tuto domněnku dokládá 

graf č.4 zaznamenávající posun, vypočítaný jako průměrný počet správných odpovědí 

v prvním a druhém dotazníku vyjádřený v procentech. Kurelová, et al. (1999) říká: 

"Skutečně životní význam mají zejména ty poznatky, jichž umí prakticky využít; ty se 

stávají nástrojem zlepšení jejich praktické činnosti". Účastníci programu získané 

vstupní informace dokázali aplikovat v praxi a tím došlo k jejich upevnění, nastolení 

dalších otázek a získání nových zkušeností. Skalková (2007) k tomuto probiému uvádí: 

"Výzkumy ukázaly, že k nejaktivnější diferenciaci a zobecnění nově osvojené látky 

nedochází tolik v procesu prvotního seznamování s látkou (i když se toto seznamování 

děje aktivními metodami), ale spíše v procesu více nebo méně samostatného operování 

nově osvojenými vědomostmi, při jejich praktickém používání." 

3. Zjištěné změny postojů 

Před zahájením projektu byly postoje zúčastněných dětí k problematice zrakově 

postižených lidí na různé úrovni. Jestliže postoj chápeme jako tendenci jednat v určité 

situaci určitým způsobem, dalo by se obecně říci., že spektrum postojů bylo od 

vstřícnosti a zájmu, až po lhostejnost. Postoje si utváříme v průběhu života. Podle 

I..aryšové-Kimplové (2004) "se jedná o relativně stálá seskupení našich pocitů, poznatků 

a chování vzhledem ke konkrétním, ale i abstraktním předmětům. Tedy o to, jak určitou 

skutečnost známe a hodnotíme, co přitom prožíváme a jak se k ní obvykle chováme." Je 

pochopitelné, že pokud o problému nemáme dostatek informací a poznatků, nemůžeme 

objektivně hodnotit a zaujmout adekvátní postoj, jsme ve volbě svého stanoviska 

ovlivněni svými pocity a sociálním prostředím. Hořavová (2008) k tomuto problému 

uvádí: "Informace, kterých se dětem dostává , by měly být co nejméně zaujaté, přesné, 
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úplné a nevytrženě z kontextu. Informace vždy pomohou dětem utvořit si pevnou 

argumentační oporu před vrstevníky jiných postojů a názorů." V souladu s tímto 

tvrzením bylo zásadním krokem při vytváření postojů poskytnout mladým skautům co 

nejrozsáhlejší informace z různých zdrojů (vedení projektu, pedagogický pracovník 

internátu, zrakově postižení vrstevníci). Dalším krokem byl vhodně zvolený 

pedagogický postup začleněný do procesu skautské výchovy. Domnívám se, že 

splněním těchto dílčích kroků bylo u účastníků programu dosaženo zvoleného cíle 

ovlivnit postoje vůči zrakově postiženým lidem. Tuto domněnku potvrzuje skutečnost, 

že v průběhu cíleného programu trvajícího pět měsíců neklesla v průměru docházka na 

oddílové schůzky, což svědčí o zájmu o téma, v průběhu volných diskusí mezi 

účastníky převažovaly pozitivní a empatické názory, přístup k samostatné tvorbě 

programu setkání byl aktivní a tvořivý, komunikace se zrakově postiženými vrstevníky 

byla přirozená a vstřícná. Domněnku dále potvrzuje porovnání výsledků vstupního a 

závěrečného dotazníku, které vykazuje výrazný nárůst počtu správných odpovědí této 

oblasti viz. graf č.S. Oblast postojů mapovaly tři závěrečné otázky dotazníku. Otázka 

osm dotazující se na ovládnutí vlastních ambicí a přenechání části pravomocí osobě 

vykazující v některé oblasti nižší výkon, to vše ještě v soutěžním duchu, byla na 

rozhodování poměrně složitá. Ve vstupním dotazníku se polovina dětí nedokázala 

rozhodnout, v závěrečném dotazníku již téměř dvě třetiny uvedly, že "spíše ano". V 

souhlasu Hořavovou (2008), která zdůrazňuje že: "Přímá zkušenost může přispět 

k vytvoření kvalitního postoje a je vhodné ji dětem pomoci uskutečnit" se potvrzuje 

domněnka, že k tomuto rozhodnutí mohli dotazovaní dospět vlivem osobního kontaktu 

se zrakově postiženými vrstevníky. Poslední dvě otázky devět a deset zkoumají názor 

na případnou integraci nevidomého do vlastního kolektivu. Dotazy jsou položeny do 

poloh problém a přínos, u přínosu je navíc možnost si vybrat pohled zdravého nebo 

postiženého. Odpovědi mohou být značně ovlivněny schopností vcítit se do situace, 

která je individuální. U rozhodování o největším problému integrace byl zaznamenán 

snížený počet odpovědí: "Omezovalo by nás to" a "Stále by se mu musel někdo 

věnovat" a značně zvýšený počet odpovědí (o 40% viz. graf č.S) u odpovědi:"Dávat 

pozor na to, aby nezůstával stranou dění". Tento posun by se dal považovat za další 

klíčov)' moment v uvědomění si svého vztahu k postiženému člověku z roviny 

pečovatelské do roviny partnerské. Vzájemné partnerství je jedním z principů integrace. 

Na přínos integrace většina respondentů odpovídala z pozice zrakově postiženého, kdy 

se domnívala, že skautský oddíl by postižené dítě vhodně stimuloval. Jako přínos pro 
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sebe ve zkušenosti z přizpůsobování činnosti uvádělo v prvním dotazníku 5% a ve 

druhém již 23% dětí viz. graf č.5. Zde je možno identifikovat jeden z integračních 

faktorů, a to princip dvojsměrnosti celého procesu. Shrnutím faktů vyplývajících 

z výstupů oblasti formování postojů v průběhu cíleného výchovně vzdělávacího procesu 

lze říci, že zvolený postup má pozitivní vliv na formování postojů mládeže vůči lidem 

se zrakovým postižením včetně vstřícnosti jejich integrace do vlastního kolektivu při 

dodržení pedagogických integračních principů, zásadních pro mimoškolní integraci, 

jimiž jsou: 

p. respektování potřeb integrovat se 

p. respektování emancipace v integraci 

p . partnerství ZdP-intaktní v integraci 

p. dvojsměrnosti procesu integrace 

p. plurality možností integrace 

(http:Uvyyoj.winet.cz) 
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VI. ZÁVĚR 

Cílem práce bylo ověřit, zda zvolenou metodou lze programově ovlivnit 

znalosti, dovednosti a postoje zkoumané skupiny. Projekt byl realizován po dobu pěti 

měsíců, zkoumanou skupinou byli děti ve věku 11-15 let členů skautského oddílu. 

Tématem projektu bylo seznámení s problematikou zrakově postižených občanů. 

Předpoklady byly zpracovány do hypotéz. 

Prvním předpokladem bylo, že děti získají znalosti a zkušenosti potřebné 

k účinné pomoci zrakově postiženým. Faktory znalosti a dovednosti, určující správnost 

tohoto předpokladu vykázaly mírný vzestup, na jehož základě lze usuzovat, že zvolená 

metoda vedla k naplnění této hypotézy. 

Dále bylo předpokládáno, že děti zaujmou kladný postoj k otázce začlenění 

zrakově postižených do vlastního kolektivu. Na základě výsledků dotazníkového 

šetření došlo k nárůstu odpovědí vykazujících pozitivní názory a postoje k zrakově 

postiženým i k integraci. Do jisté míry se potvrdilo, že změny postojů byly nejvíce 

ovlivněny osobní zkušeností zkoumané skupiny s postiženými vrstevníky, která byla 

nedílnou součástí celého projektu. 

Zvolený postup potvrdil, že jde o jednu z možných variant, jak v uspokojivé 

míře přispět k aktivnímu přístupu mládeže k široké problematice integrace zdravotně 

postižených občanů. Současně došlo k poznání, jakým způsobem aplikaci sledovaného 

problému zdokonalit při případném přenosu použité metody pro její využití v celé 

skautské organizaci v české republice. S použitím získaných zkušeností bylo dosaženo 

předpokladu k navázání mezinárodní spolupráce na úrovni skautských organizací 

k prioritní sociální otázce integrace zrakově, respektive zdravotně postižených. Získané 

poznatky z této práce budou využity k publikaci ve skautském časopisu. Vedení 

organizace bude nabídnuto uspořádání metodického semináře, který by mohl přispět 

k realizaci obdobné výchovné problematiky v dalších skautských oddílech. 
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VIII. PŘÍLOHY 

Příloha č.l 

Datum: 
žena 
muž 
věk 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

DOTAZNÍK INFORMOVANOSTI MLÁDEŽE VE VĚKU 11-15LET 

O ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH OBČANECH 

Identifikační údaje: 
škola základní žiji město nad 100 tis.ob. 
gymnázium město 10-100 tis.ob. 

obec do 10 tis.ob. 
Setkal ses někdy s nevidomým člověkem? 

ANO 
NE 
Nevím,nevšiml jsem si 

Odhadni, z kolika % využívá zdravý člověk zraku k získávání informací z okolí. 
40% 
60% 
80% 

Kterou pohybovou aktivitu bys zrakově postiženému doporučiL 
plavání 
judo 
gymnastiku 

Vyber z následujících možností míčovou hru,kterou hraji zrakově postižení ve 
formě soutěže. 

Lakros 
Goalball 
Basketball 

Představ si situaci, vidíš bezradného člověka s bílou holí na rušném místě, jak by 
ses zachoval? 

Vzal bys ho za ruku a během chůze bys zjišťoval co pro něj můžeš udělat. 
Zeptal by ses zda něco nepotřebuje. 
Zastavil bys kolemjdoucí osobu a upozornil jí na člověka v nesnázích. 

Při chůzi s nevidomým bys jako průvodce šel: 
Vedle nevidomého. 
Asi krok za nevidomým. 
Asi krok před nevidomým. 

Vyber z následujících možností tu, která je podle tebe největší chybou. 
Při pohybu drží průvodce nevidomého za předloktí. 
Používání slov jako vidíte,koukněte ... při komunikaci s nevidomým. 
Při pohybu s nevidomým průvodce příliš podrobně popisuje okolí. 

Dokázal by ses při společné aktivitě (hře) s nevidomým vrstevníkem zachovat tak, 
aby jste se oba cítili prospěšnými členy svého týmu? 

Spíše ano 
Spíše ne 
Nevfm, nemohu posoudit 

Co by bylo podle tebe největším problémem při začlenění nevidomého do oddílu? 
Omezovalo by nás to 
Stále by se mu musel někdo věnovat 
Dávat pozor na to, aby nezůstával stranou dění 

Co by bylo podle tebe největším přínosem při začleněni nevidomého do oddílu? 
Dostal by se do běžného kolektivu a naučil by se nové věci 
Naučili bychom se přizpůsobit mu naši činnost 
Měli bychom o jednoho člena víc. 
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