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Anotace 

Diplomová práce „Hry a pomůcky pro těžce zrakově postižené děti a 
jejich vidící vrstevníky" má čtyři části. První část se zabývá teorií her, 
druhá se zabývá didaktickými, kompenzačními i takovými pomůckami, 
které jsou určeny ke hrám. 

Třetí kapitola se věnuje výrobě hmatových her, knížek a pomůcek. 
Tomu, jaké materiály využít, čemu se při výrobě vyvarovat. 

Čtvrtá část obsahuje konkrétní ukázky her, knížek a pomůcek 
vhodných pro těžce zrakově postižené děti a jejich vidící vrstevníky. 
Přičemž ani jedna strana není zvýhodněna. 

V této části jsou popsány hry běžně vyráběné, které jsou použitelné 
bez jakýchkoli úprav nebo jen s jednoduchými úpravami. Ještě jsou tu 
zařazeny známé společenské hry, které je nutno vytvořit celé znovu. 
Najdeme zde také hry, knížky a pomůcky, které byly prvotně vytvořené pro 
těžce zrakově postižené děti, ale využívat je mohou i děti intaktní a všichni 
ti, kteří si s těžce zrakově postiženými hrají. 
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Annotation 

Dissertation „Games and aids for gravely visually handicapped 

children and their seeing coevals" have four parts. The first part is occupied 

with theory of plays, the second one deal with didactics, compensatory and 
those aids, which are appointed to plays. 

The third chapter engages in production of tactile games, books and 
aids. The topics are materials, that can be used, and things which should be 
avoided. 

The fourth part includes illustrations of concrete games, books and 

aids which are suitable for gravely visually handicapped children and their 
seeing coevals. The crucial fact is that not a single side is advantaged. 

This part describes commonly made games which could be used 

without any editing or with slight editing. There are also placed famous 
party games, books and aids, which are inevitable to be completely made in 
as follows special edition. This part contains also games and aids primarily 

developed for gravely visually handicapped children. But also this games 
and aids can be used by intact children and all people who play with 
gravely visually handicapped. 
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ÚVOD 

Vybrala jsem si téma hry a pomůcky pro těžce zrakově postižené děti 
a jejich vidící vrstevníky. Postavení postižených lidí se u nás v poslední 
době velmi zlepšilo a i nadále se zlepšuje. Přesto se stále setkáváme 
s možnostmi, jak situaci ještě vylepšit. Proto jsem se rozhodla věnovat 
svoji diplomovou práci právě pomůckám, knížkám a hrám určeným pro 
těžce zrakově postižené. 

Výrobě hmatových her a pomůcek se věnuje jen málo lidí a bohužel 
většina výrobků je jen prototypy. Sériová výroba je velmi náročná a je 
většinou zajišťována jen autorem samotným. Proto je nakonec mnohem 
větší počet knížek bez ilustrací, jen přepsaných do Braillova bodového 
písma. 

Výrobě her a pomůcek pro zrakově postižené se věnuji již několik 
let. Ktéto činnosti mě přivedla maminka, která začala vyrábět hmatové 
pomůcky pro nevidomou dívku. Nejprve jsme vyráběly věci jen pro ni, ale 
postupem času byly uplatňovány i u jiných dětí. Pak jsme se začaly účastnit 
i soutěže Tactus (soutěž hmatových knížek). 

V práci se nejprve zabývám teorií hry, která je pro výrobu 
hmatových her, jako i pro jejich hraní, ale i pro hraní všech her, velmi 
důležitá. Než budeme jakoukoli hru hrát nebo vymýšlet, popřípadě vyrábět, 
musíme si uvědomit, jaký má mít hra účel (určit si její funkci). Měli 
bychom si dobře promyslet i to, jak budeme hráče motivovat či hodnotit. 

Podobné to je i při výrobě pomůcek a knížek, zvláště těch 
didaktických. Zaměřila jsem se i na pomůcky, které můžeme při hrách 
použít a které mohou zrak částečně kompenzovat. 

Jak a pomocí čeho vyrobit hru nebo pomůcku pro těžce zrakově 
postižené? - to je název jedné kapitoly. Je věnována právě tomu, jak 
knížku vyrobit, jakých chyb se vyvarovat, co se osvědčilo. Samozřejmě 
každý si musí vytvořit svůj způsob výroby, který se bude jistě s počtem 
vyrobených hmatových her, knížek či pomůcek zlepšovat a tříbit. Také zde 
uvádím mnoho z materiálů, které se mohou k výrobě hmatových pomůcek 
a her použít. 

Kristýna Pišlová 8 
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V poslední části této práce uvádím popis několika her, knížek a 
pomůcek, na kterých jsem se podílela nebo které vyrobili jiní, ale mně se 
zdají zajímavé, inspirativní. 

Kristýna Pišlová 9 
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1. TEORIE HER 

1.1. Hra 

„.. . lidská hra má v sobě cosi univerzálního. Nezná hranic 
geografických a národních. Nezná ani hranic věkových. Je jakýmsi trvalým 
přívlastkem člověka." (Matějček, in Millarová, 1978, s. 318) 

„Hra je přirozená lidská aktivita, která zejména v dětství a 
v dospívání má pro další vývoj člověka nesmírný význam jako přípravná 
fáze, ve které se vytvářejí modelové situace a jejich řešení, které si 
jednotlivec přenáší do pracovních a mezilidských vztahů. 

Hra patří vedle učení a práce mezi základní činnosti člověka." 
(Staňková, 1979, s. 151) 

Hra je „činnost konaná pro zábavu n. osvěžení, ... sport, utkání a 
činnost při něm, ... herecké vystoupení, ... divadelní kus, drama, ... 
vyluzování tónů z hud. nástroje, ... vtipné n. lehkovážné jednání, ... lehké, 
živé pohyby, vlnění, kmitání, ... počínání (zvi. neodůvodněné) ..." 
(Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, 2001, s. 101) 

„Hra je spontánní činnost, která je vykonávána pro ni samu a není 
tedy prostředkem k nějakému dalšímu cíli. U dítěte má význam zejména 
pro uspokojování potřeb seberealizace, pro vývoj sebeuvědomění a pro 
tvorbu citů. Má různé formy (volná a řízená) i vývojové stupně (např. 
manipulační, napodobivá, úkolová, konstruktivní)." (Ilustrovaný 
encyklopedický slovník, 1980, s. 842—843) 

„Forma činnosti, která se liší od práce i od učení. Člověk se hrou 
zabývá celý život, avšak v předškolním věku má specifické postavení - je 
vůdčím typem činnosti. Hra má řadu aspektů: aspekt poznávací, 
rozcvičovací, emociální, pohybový, motivační, tvořivostní, fantazijní, 
sociální, rekreační, diagnostický, terapeutický. Zahrnuje činnosti 
jednotlivce, dvojice, malé skupiny i velké skupiny. Existují hry, k jejichž 
provozování jsou nutné speciální pomůcky (hračky, herní pomůcky, 
sportovní náčiní, nástroje, přístroje). Většina her má podobu sociální 

Kristýna Pišlová 10 
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interakce s explicitně formulovanými pravidly (danými dohodou aktérů 
nebo společenskými konvencemi). Ve hře se mnoho pozornosti věnuje 
jejímu průběhu (hry s převahou spolupráce, s převahou soutěžení). Výchozí 
situace, průběh a výsledky některých her lze formalizovat a rozhodování 
aktérů exaktně studovat. Těmito otázkami se zabývá speciální matematická 
disciplína - teorie her. (Průcha, Walterová, Mareš, 2003, s. 75) 

„Hra je svébytná činnost, při které není důležitý její výsledek; 
podstatný je vlastní průběh hrové aktivity." (Mlejnek, 1997, s. 11) 

„Hraje „kouzelné slůvko", které, vyslovíme-li před třídou nebo před 
dětmi na táboře, rozzáří jejich tváře a zlepší jejich náladu." (Němec, 2002, 
s. 9) 

„Hra je nejen kusem života na nečisto, ale také zhuštěným životem: 
v krátké chvíli lze prožít a naučit se víc, než za dlouhá léta. Může působit 
křehkým dojmem „motýlích křídel", nicméně může způsobit a působí 
mnohem víc." (Rosický, in Hanuš, 2003, s. 18) 

„Hra není jen jakousi nezávaznou episodou v denním shonu, aleje to 
činnost, která uspokojuje a zklidňuje mysl." (Břicháček, in Hanuš, 2003, s. 
40) 

„Hra je něco, co není zcela doopravdy, resp. kde provádíme něco 
s poukazem na něco jiného. Lov zvířat je poukazem k válečnému střetnutí. 
Špióni předstírají, že jsou někým jiným." (Činčera, 2007, s. 10) 

To jsou různé definice hry, jak je pojímají jednotliví autoři. 
Neexistuje ustálené jednotné vysvětlení tohoto dost širokého pojmu, který 
zahrnuje celou škálu různorodých činností. 

Osobně považuji za hru všechny projevy hravé činnosti dítěte od tzv. 
experimentace tříletého dítěte přes typ hry pubescenta až po hry dospělých, 
od hry egocentrické ke hře kolektivní, od instinktivní hry ke hře 
intelektuální, promyšlené, plánovité. 

Kristýna Pišlová 12 
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Co je to experimentace? „Takovéto opakování téže činnosti, takže 
znenáhle nabývá jakéhosi smyslu, nazýváme experimentací, a nikoli ještě 
hrou, při níž je smysl již předem dán". (Příhoda, 1963, s. 130) 

„Mezi hrou a experimentací je podstatný rozdíl. Experimentace 
vzniká sama ze situace, je nepředvídaná, nahodilá, vyrůstá a rozvíjí se 
zdola, jaksi induktivně bez určení cíle. Naproti tomu tkví v každé hře, 
i když také potřebuje podnětu z nahodilých podmínek, jakási úmyslnost 
předem jakoby formulovaná, cíl, který shora organizuje činnost a dodává jí 
větší souvislosti a ukončenosti. Někdy přechází experimentace ve hru, 
jindy hra degeneruje v experimentací podle toho, je-li dán činností cíl nebo 
je-li opuštěn. Obě tyto činnosti, jež jsou kvalitativně odlišné, cvičí dětskou 
motoriku a jsou školou praktického myšlení." (Příhoda, 1963, s. 160—161) 

Stejně jako zvířata provází hra celým životem i člověka. „Člověk si 
hraje odjakživa, dobrovolně a rád. Od narození až do smrti je hráčem velké 
hry s názvem život" (Němec, 2002, s. 9) Hra může pro člověka znamenat 
zábavu, odpočinek, přátele, ale i zkušenost, poučení... Hra obsahuje i 
vzrušení, strach a mnoho dalších emocí. Je základním prostředkem 
k výchově nejen dětí, ale i dospělých, protože během ní se každý svobodně 
projevuje. Během hry proto můžeme člověka lépe poznat, každý při ní 
poznává také sám sebe. Je jakousi zkouškou schopností a dovedností. 

Hra je nezbytná pro vývoj každého dítěte, vždyť v raném dětství je 
hraní hlavní činností člověka. Pomocí hry dítě aktivně poznává své okolí, 
nabývá mnohých dovedností, které pomocí hry procvičuje. Během hry se 
projevují dětské zájmy, utvářejí se vztahy nejen k okolí, ale i k ostatním 
lidem (dětem, dospělým). 

V rámci hry si také děti mohou vyzkoušet různé životní role, různá 
povolání apod. Každý si jako malý hrál „na tatínka a maminku", „na 
doktora" nebo „na paní učitelku". Při hře jsou děti mnohdy nuceny řešit 
různé konflikty, problémy, se kterými se mohou později setkat ve svém 
životě. 

Hra mnohdy působí jako mávnutí kouzelného proutku. Pokud dítě 
nechce nějakou činnost vykonávat, stačí jen tuto činnost pojmout jako hru. 
Děti pak místo s nelibostí provádějí činnost s nadšením a nasazením. 

Aby byla hra zajímavou, je potřeba udržovat relativní novost hry. 
Protože to, co je nové, je pro dítě (i pro většinu dospělých) velmi zajímavé 

Kristýna Pišlová 12 
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a láká ho to. To, co si ve hře dítě nově osvojí, pak rádo opakuje a 
procvičuje, případně obměňuje v dalších hrách. 

Je důležité, aby také stoupala obtížnost her. Samozřejmě nemůžeme 
mít na dítě přehnané nároky, musíme brát ohled na věk dítěte, na jeho 
stupeň vývoje, na jeho momentální rozpoložení. Na druhou stranu nesmíme 
dítě podceňovat. Hry by měly postupně vyžadovat zvládnutí více a více 
dovedností. Je důležité, aby hry děti bavily, a to mimo jiné záleží také na 
tom, jestli budou mít možnost vytvářet různé varianty daných činností. 

Pro hru je také velmi důležité nejen její způsob provedení, ale i její 
motivace, která by měla být pro děti zajímavá. Pokud se hra hraje na nějaké 
akci, záleží také na jejím zařazení do programu. Důležité je vždy hru 
zhodnotit, reflektovat. A to nejen pro dítě, ale především pro vedoucího 
hry. 

Stejně jako je důležité zhodnotit každou hru, je podstatné dodržovat 
pravidla, která hra má (hokej, ale i lov zvířat). Za nedodržování těchto 
pravidel pak hrozí sankce. 

Cílem hráče je ve hře vyhrát, pro pedagoga má však hra jiný cíl. 
Pedagog se snaží prostřednictvím didaktické hry dovést žáky, studenty 
k určitým postojům, tedy vychovávat je, naučit je určitým dovednostem. 
Může se také snažit, aby prostřednictvím hry porozuměli dané věci. 

Kristýna Pišlová 13 
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1.2. Dělení her 

Stejně jako je těžké najít jednotnou ustálenou definici hry, je stejně 
tak těžké hry dělit a klasifikovat. Hry můžeme dělit podle různých 
parametrů. 

Například můžeme hry dělit podle věku hráčů, typu činnosti, která je 
při hře prováděna, podle místa, kde se hra hraje, podle počtu hráčů, podle 
jejich pohlaví nebo podle schopností, které jsou pomocí hry rozvíjeny. Hry 
dělené podle věku můžeme rozdělit například na hry pro děti předškolního 
věku, mladšího školního věku, staršího školního věku, pro mládež, pro 
dospělé apod. Pokud dělíme hry podle typu činnosti, můžeme je rozdělit na 
hry konstruktivní, funkční, dramatizující apod. Hry se mohou hrát i venku i 
uvnitř (dělení her podle místa). Existují hry určené pro jednotlivce, páry 
nebo skupiny. Některé hry jsou odlišné pro chlapce a jiné jsou naopak 
vhodnější pro dívky. Jsou hry, které jsou zaměřené na rozvíjení smyslů, 
pohybů, intelektu apod. 

Jiným dělením může být rozdělení her na dvě velké skupiny. A to na 
hry spontánní a vedené. Spontánní hry jsou vyvolané vlastní aktivitou dětí. 
Jejich pravidla si děti samy vymýšlejí bez vlivu dospělého. Vycházejí 
z potřeby dítěte hrát si, vyvíjet nějakou zajímavou a zvláštní činnost. 

Vedené hry mají pravidla daná vedoucím. Děti se na nich sice 
aktivně podílejí, ale nevznikly z jejich hravosti, ale cílevědomě proto, aby 
mohly být hrány. 
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1.3. Funkce hry 

Hra, především vedená hra ve škole, plní různé výchovné a 
didaktické funkce (motorické, poznávací, vzdělávací...)- Hra by měla být 
především zábavná, měla by člověku přinášet radost a uvolnění. „Většina 
her však navíc rozvíjí některou stránku lidské osobnosti, cvičí jisté 
vlastnosti, dovednosti nebo prohlubuje znalosti a vědomosti. V tom tkví 
jejich hlavní smysl." (Zapletal, 1986, s. 15) 

Hry mohou rozvíjet paměť, soustředění, intelektuální schopnosti, 
motorické schopnosti, fantazii a mnoho schopností a dovedností. 

1.3.1. Motorická funkce 

Hry s hračkami pomáhají dítěti upevňovat a zdokonalovat pohyby, 
hbitost, obratnost, děti procvičují jemnou i hrubou motoriku. Skoro u každé 
hry nalezneme procvičování motoriky. Vždyť i u hraní pexesa 
procvičujeme nejen paměť, ale také jemnou motoriku (obracení kartiček). 

1.3.2. Poznávací funkce 

Hra vyvolává zájem dítěte o vše kolem. Rozvíjí jeho vnímání, 
paměť, pozorovací schopnosti, obrazotvornost... Hra slouží dítěti i jako 
způsob sebepoznání. 

Pro pedagoga je hra důležitá z toho důvodu, že se při ní dítě 
„otevře". To mu umožňuje poznat, jaké dítě je, jak se projevuje, je to 
podobné jako v reálném životě. Při hře může pozorovat chování dětí, jak 
spolu komunikují, kdo je dominantní, kdo je považován za vůdce apod. Hra 
má pro pedagoga i významnou diagnostickou hodnotu. 

1.3.3. Vzdělávací funkce 

Hrou dítě získává vědomosti, dovednosti, upevňuje zkušenosti. 
Vždyť i učení se, například určování druhů stromů může být pojato jako 
hra. Děti se tak naučí více a lépe si naučené zapamatují. Hra tedy slouží 
učení, dítě při ní získává různé poznatky. 
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1.3.4. Funkce při rozvoji řeči 

Hlavně v předškolním věku hra urychluje rozvoj řeči. Později rozvíjí 
a obohacuje slovník dítěte a zdokonaluje jeho vyjadřování. Některé hry 
(jako například tajná slovní kopaná - slova se nevyslovují, ale říká se 
pouze jejich význam a počet písmen, jinak se hraje stejně jako slovní 
kopaná) jsou přímo určené k rozvoji řeči nebo obohacování slovní zásoby. 
Pomocí her se děti učí také správné výslovnosti, správným a novým 
výrazům. 

1.3.5. Citová a estetická funkce hry 

Hra dítě těší, má z ní radost a z toho plyne rozvíjení intelektuálních 
citů - radost z poznání, estetická kritéria. Hry mají často velmi pěkný 
design, a tím se prohlubuje také estetické cítění dítěte. 

1.3.6. Mravní funkce hry 

Dítě napodobuje získané zkušenosti z různých prostředí, je proto 
třeba mu ukázat kladné vzory, pozitivní vztahy. Hra má také kladný vliv na 
volní stránku jedince, má význam při pěstování pevné vůle, smyslu pro 
povinnost, sebeovládání... 

„Při hře se dítě učí ovládat sebe sama. Překonávat hořkost porážky, 
tlumit v sobě divokou radost z vítězství. 

Čestně vedená hra vytváří v dítěti správnou představu o tom, jak se 
má dítě chovat i v životě. Soutěžit s ostatními vždy podle uznávaných 
pravidel. Neobcházet je, nešvindlovat, dohrát partii až do konce. 

Všechny týmové hry pěstují v dětech smysl pro kolektiv, ochotu ke 
spolupráci, obětavost, nezištnost, skromnost. 

Tyto žádoucí morální vlastnosti se však rozvíjejí jen za 
vychovatelova aktivního působení. Někdy stačí jen pohled nebo gesto, 
jindy je třeba připomenout slovy, pochválit, pokárat." (Zapletal, 1986, s. 
15—16) 
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1.3.7. Společenská funkce hry 

Při hře dochází k sociálnímu kontaktu, dítě se při ní začleňuje do 
kolektivu dětí i dospělých. Hra pěstuje u dítěte smysl pro „fair play", učí jej 
vyhrávat i prohrávat. Dítě se učí prožívat napětí i úzkost, nadšení i strach, 
risk a riziko, ale vše jen ve hře, jen jako. 

„Tradiční hry pomáhají dítěti uspokojit touhu po lidské společnosti. 
Vyvádějí ho z osamělosti, umožňují mu komunikaci s jinými. Ve hře 
nachází dítě kamarády i protivníky, s nimiž může spolupracovat i soutěžit." 
(Zapletal, 1988, s. 13) 

1.3.8. Rekreační funkce hry 

Hra kompenzuje fyzické i duševní napětí, může plnit funkci 
odpočinku a zábavy, je vhodným zaměstnáním ve volném čase. 
Nezávaznost hry uvolňuje psychickou zátěž dítěte. 

1.3.9. Diagnostická funkce 

Podle úrovně rozvoje hry lze odhadnout stupeň vývoje, na kterém se 
dítě nachází. Tady se ukazuje, jak je hra velmi úzce spjatá s celkovým 
vývojem dítěte. Na druhou stranu si musíme uvědomit, že pokud nebudou 
splněny všechny podmínky pro hru a její vývoj, může být ohrožen i 
celkový vývoj dítěte. 

1.3.10. Psychohygienická a psychoterapeutická funkce hry 

Člověk při hře zapomíná na své problémy a starosti. Hra má význam 
pro udržení duševní rovnováhy a duševního zdraví. 

Volnost a srozumitelnost světa hry umožňuje dítěti přehrávat si 
znovu situace zažité v reálném světě, a tím pro ně nalézat vysvětlení. Tato 
funkce hry je důležitá zejména pro diagnostiku psychických obtíží dítěte. 
Své trápení často dítě nedokáže vyjádřit verbálně, ale ve hře se mu 
problémové situace znovu vracejí, ono si je přehrává a snaží se jim lépe 
porozumět. 

To vše je důležité pro činnost pedagogů. Potřebují o této funkci vědět 
a měli by ji umět i využít při řešení běžných dětských problémů. Neméně je 
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důležitá tato funkce pro psychology a psychoterapeuty. Ti hru využívají 
v oblasti těžkých psychických problémů, i z náznaků dokážou poznat, jaký 
problém děti trápí, a dokážou na to navázat účinnou pomocí. 

1.3.11. Léčebná a terapeutická funkce hry 

Samo dítě používá těchto funkcí hry, aniž by si to uvědomovalo. 
Během své hry si znovu a znovu přehrává situace z reálného světa, kterým 
nerozumí a kterým se prostřednictvím hry snaží porozumět. Toho lze 
využít také v případech, kdy potřebujeme s dítětem komunikovat o věcech 
pro něho těžko srozumitelných nebo v případech, kdy dítě potřebujeme 
„připravit" na složité situace (například operace, rozvod rodičů, nástup do 
školy ...). Hra může pomáhat i při odstraňování různých poruch ve 
zdravém vývoji dítěte (např. s vadou řeči - jazykové hry, dyslexií, 
ortografií, ale hry mohou pomoci i s nesmělostí dítěte, s překonáváním 
trémy dítěte před kolektivem apod.). 

1.3.12. Integrační funkce 

Hra může sloužit i k zařazení různě handicapovaných dětí do 
kolektivu intaktních dětí. Musíme však dávat pozor, aby handicapované 
dítě našlo ve hře své místo. Může být vhodné, aby si všechny děti 
vyzkoušely, jaké je, když jejich kamarád nevidí. Stačí jim jen například 
zavázat oči nebo vybrat hru, kde pro ně zrak nebude žádnou výhodou 

v 

(například Černý Petr - viz dále). 

Vychovateli pomáhá hra při poznávání dětí, jejich temperamentu, 
charakteru, vlastností..., záleží jen na něm, zda této možnosti plně využije. 
Při žádné jiné činnosti děti na sebe neprozradí tolik jako při hře. 

Důležitost hry ve výchovném procesu zdůrazňují snad všichni 
vychovatelé. Ale ani hra samozřejmě nemůže být jedinou metodou při 
vyučování ani při výchově. Různé metody se musí kombinovat, obměňovat 
a střídat, aby se vyučování dětem nestalo nudným a nezajímavým. 
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1.4. Motivace her 

„Motivace je aktivní zaměření činnosti na dosažení cíle nebo 
uspokojení potřeby." (Menhard, 1973, s. 110) 

Při hře se setkáváme s různými motivy, například motiv zvídavosti, 
hravosti, snahy vyniknout, novosti, soutěživosti, odměny atd. Jedná se tedy 
o motivy primární (mobilizují vrozené formy lidské aktivity), tj. motiv 
pátrací, napodobování, hry apod., jedná se také o motivy sekundární 
(motivující získané formy lidské aktivity), mezi které patří například motiv 
učení, zálib, spolupráce. 

Podle délky jejího působení rozeznáváme motivaci dlouhodobou 
(např. naučit se dobře ovládat jazyk), jejíž důležitost roste s věkem, a 
motivaci krátkodobou (např. docílit pochvaly). 

„Pro hry je příznačná krátkodobá motivace. Může být verbální 
(vyprávěný příběh), vizuální (film, obrázek) nebo kombinovaná (vyprávění 
s dokumentací). Poslední dva typy jsou účinnější." (Pišlová, 2008, s.14) I 
vizuální motivace může být pro těžce zrakově postižené důležitá. Hraje 
významnou roli především u slabozrakých. U nevidomých může být 
nahrazena motivací hmatovou (taktilní obrázek). 

„Motivace má velký podíl na výkonu každého hráče, a proto by 
neměla chybět u žádné hry. Doba, kdy učitel nebo vedoucí motivuje hráče, 
nesmí být příliš dlouhá (2 až 5 minut u krátkodobé hry a 20 minut až 1 
hodina u dlouhodobé hry; jedná-li se o motivaci pouze verbální, potom 
nesmí přesáhnout 20 minut). Motivace má vždy obsahovat nějaký nový 
prvek, má být zvláštní, alespoň něčím jiná, než byly motivace předchozí." 
(Pišlová, 2008, s. 14) 

V podstatě existují dva druhy motivací u her: fantastická, „která se 
zakládá na pohádce, vymyšleném příběhu a která umožňuje dětem 
rozvinout jejich představivost a fantazii" (Pišlová, 2008, s. 14), a motivace 
reálná, „která mluví o historických postavách, skutečných událostech nebo 
o běžném životě dospělých a dětí, pokud možno vše dokládá i autentickým 
materiálem (článek z novin, fotografie)." (Pišlová, 2008, s. 14) 

Menší děti se rády vžijí do pohádkové říše, ale i do světa 
neskutečného jen svými rozměry, barvami... Větší školáci se zase se 
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zájmem budou vyrovnávat svým vzorům ze současnosti i minulosti, 
s radostí budou napodobovat práci dospělých. Určitý přechod mezi oběma 
typy fantastické a reálné motivace tvoří motivace her založená na příběhu 
některé knihy, na románovém hrdinovi. 

„Jedním z běžných motivů všeho chování, tedy i hry, je odměna, 
úspěch, trest, neúspěch. V každé hře je tento motiv zastoupen, proto často 
spojujeme motivaci celé hry s hodnocením a odměňováním v jejím 
průběhu i závěru." (Pišlová, 2008, s. 14) 
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1.5. Hodnocení her 

Hodnocení je součástí každé vedené hry, podněcuje hráče k aktivitě, 
má přímý vliv na výkony, je zároveň i motivací hry. 

Hodnocení rozeznáváme „průběžné, které se tvoří po dobu trvání 
celé hry (hodnoceno je každé kolo hry, jednotlivé úseky, atd.), a hodnocení 
celkové, kterým každá hra končí." (Pišlová, 2008, s. 15) 

„Nejčastěji se při hrách hodnotí pomocí kladných nebo trestných 
bodů." (Pišlová, 2008, s. 15) Pozor na nadměrné užívání trestných bodů, 
které je nesprávné, protože bere dětem chuť, poukazuje na jejich chyby, 
zápory a nechválí dostatečně jejich snahu a úspěšnost. 

Větší přitažlivost však pro děti má jiné hodnocení, „které spojuje 
části hry v jeden celek, má úzkou spojitost s motivací, dává hře svou 
specifiku" (Pišlová, 2008, s. 15), hraje se o něco konkrétního (o korálky, 
dřívka, razítka...). 

Toto hodnocení má hned několik výhod. Není třeba, aby vedoucí hry 
stále připočítával a odečítal body, děti prostě dostávají a vracejí předměty. 
„Hodnocení je viditelné, každý hráč je může dobře sledovat. Takové 
hodnocení může být i součástí motivace hry" (Pišlová, 2008, s. 15) (např. 
hrajeme o ztracené perly Zlatovlásky). „Takovým hodnocením se může 
každé cvičení změnit v napínavou, přitažlivou hru." (Pišlová, 2008, s. 15) 

„Obvykle se předpokládá, že hra má jistý záměr, boj o vítězství, 
soupeření, či uznání nejlepších. Ale zaujetí hrou částečně překonává 
usilování o vavříny. Odměnou bývá samo usilování o výkon, překonávání 
sebe sama, přátelská spolupráce v týmu či samotné setkávání s přáteli." 
(Břicháček, in Hanuš, 2003, s. 40) 
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2. POMŮCKY 

2.1. Pomůcky pro výuku 

Učební pomůcky jsou neodmyslitelnou součástí edukačního procesu. 
Musíme však dávat pozor, jak je využíváme. Jejich vhodné použití přinese 
úspěch, ale pokud učební pomůcky využijeme špatně, může být jejich 
použití málo produktivní, někdy dokonce kontraproduktivní. 

Co jsou to učební pomůcky? „Tradiční označení pro objekty, 
předměty zprostředkující nebo napodobující realitu, napomáhající větší 
názornosti nebo usnadňující výuku, např. přírodniny, obrazy, schémata, 
symboly, modely." (Průcha, Walterová, Mareš, 2003, s. 257) 

Kujala uvádí, že „učební pomůcky jsou přirozené objekty nebo 
předměty napodobující skutečnost nebo symboly, které ve vyučování a 
učení přispívají jako zdroje informací k vytváření, prohlubování a 
obohacování a osvojování zákonitostí přírodních a společenských jevů. 
Používají se především proto, aby se vytvořily podmínky pro intenzivnější 
vnímání učební látky, aby do celkového procesu bylo zapojeno co nejvíce 
receptorů, především zrakových a sluchových." (Dostál, 2008, s. 15) 

Dalším pojmem, který je v této souvislosti vhodné zmínit, je pojem 
didaktický prostředek, má širší význam než učební pomůcka. Didaktické 
prostředky jsou „všechny prostředky, které má učitel k dispozici na 
dosahování vytyčených cílů." (Dostál, 2008, s. 16) Do této skupiny 
můžeme zahrnout „veškerá média, jako jsou metody výuky, vyučovací 
formy, didaktické zásady, dosažení dílčího cíle, ale i vizuální či auditivní 
techniku, učební prostory, učební pomůcky aj." (Dostál, 2008, s. 16) 

O využívání pomůcek ve výuce se uvažovalo již v empirizmu a 
senzualizmu (17. a 18. století), v době, kdy lidské poznání vychází 
z bezprostřední smyslové zkušenosti. Již Francis Bacon považoval za 
nutnost „zvládnout přírodu objasněním skutečné příčiny jevů" (Dostál, 
2008, s. 11). Využíval k tomu induktivní metodu. 

Jan Ámos Komenský, který zFrancise Bacona vychází, tvrdil, že 
„rozumové poznání je založeno na rozumových vjemech" (Dostál, 2008, s. 
11), a kladl důraz na názornost: „Lidé se mají učit moudrosti pokud možno 
ne z knih, nýbrž z nebe, země, dubův a buků, tj. znáti a zkoumati věci samy 
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a ne pouze cizí pozorování a svědectví o věcech." (Dostál, 2008, s. 11—12) 
Názornost je podle Komenského důležitá nejen při poznávání skutečnosti, 
ale i při rozvíjení dovedností a návyků. „„Nihil est in intelectu quod non 
prius fuerit in sensu" (Nic není v rozumu, co před tím nebylo ve 
smyslech)" (Dostál, 2008, s. 12), této myšlence je podobná také tato: „co se 
má konat, tomu se každý musí učit konáním" (Dostál, 2008, s. 13). Již 
Komenský věděl, že děti nerady jen tiše a klidně sedí v lavicích, věděl, že 
rády tvoří a hrají si. Ze svých zkušeností mohu říci, že jsem si mnohem 
lépe zapamatovala ty vědomosti, které jsem si sama mohla vyzkoušet, 
ověřit, nebo které jsem měla možnost vidět v podobě různých názorných 
pokusů. 

Podobných názorů byli i Johan Heinrich Pestalozzi a Fridrich 
Wilhelm Angusta Frobel. Johan Heinrich Pestalozzi říká, že „názor je třeba 
vytvářet, že tedy jde o činnost a nikoli o obtisk" (Dostál, 2008, s. 12). 
Fridrich Wilhelm Angusta Frobel působil v oblasti předškolní pedagogiky. 
Vytvořil „soubor šesti kolekcí jednoduchých hraček", tzv. „Frobelovi 
dárky" (Dostál, 2008, s. 12). Tyto hračky mohou děti různě skládat, 
přetvářet, mohou s nimi různě manipulovat a kombinovat je. Dodnes jsou 
stavebnice a skládanky hojně využívanou pomůckou v mateřských školách 
i na 1. stupni základních škol. 

Na Komenského navazoval také John Dewey, podle kterého „nejen 
to, co se má konat, ale i to, co se má vědět, se má učit konáním" (Dostál, 
2008, s. 13). John Dewey vycházel „z analýzy procesu vědeckého 
zkoumání, kdy školní učení je v jeho pojetí analogické s tím rozdílem, že 
vědec objevuje dosud neznámé, kdežto dítě objevuje znovu to, co už je 
objevené" (Dostál, 2008, s. 13). 

Učební pomůcky „umožňují při správném metodickém 
zakomponování do edukačního procesu efektivněji dosahovat vzdělávacích 
cílů" (Dostál, 2008, s. 7). Učební pomůcky slouží k propojení teorie a 
praxe a díky nim můžeme cílevědomě zkoumat a experimentovat, 
umožňují atraktivnější vzdělávání. V dnešní době jsou již inherentní 
součástí edukace. Učební pomůcky jsou jednou ze čtyř edukačních 
komponent. Kromě nich se do těchto komponent řadí obsah, učitel, žák a 
didaktická technika. Josef Hendrich tyto komponenty rozšířil ještě „o 
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kategorie cíl, organizační podmínky, materiální podmínky a vyučovací 
metody a postupy" (Dostál, 2008, s. 8). 

Materiálními podmínkami se tady rozumí „soubor činitelů, 
nezanedbatelnou měrou ovlivňujících průběh a výsledky vzdělávání. Jsou 
hmotné movité i nemovité povahy a jedná se zejména o výukové prostory a 
jejich vybavení, učební pomůcky, technické výukové prostředky a 
vybavení edukátora a edukanta." (Dostál, 2008, s. 9—10) Edukátorem se 
rozumí ten, kdo vzdělává, edukant je ten, který je vzděláván. 

2.1.1. Rozdělení učebních pomůcek 

Dušan Hapal rozděluje učební pomůcky z různých hledisek na: 
• „pedagogicko-didaktické - podle funkce, působnosti a způsobu 

začlenění do vyučování, podle toho, jak aktivizují edukanta apod., 
• psychologicko-fyziologické - např. podle smyslů, na které 

pomůcky působí (vizuální, auditivní, audiovizuální, dotykové 
anebo smíšené), podle stupně poznávacího procesu se pomůcky 
mohou opírat o konkrétní názor, skutečnost může být upravená 
(symbolické pomůcky), 

• materiálně-praktické - podle druhu použitého materiálu, obsahu, 
formy, (např. pomůcky kovové, dvojrozměrné, trojrozměrné 
apod.)." (Dostál, 2008, s. 17) 

Jiné dělení učebních pomůcek, ne všechny typy pomůcek mohou 
využít i nevidomí a slabozrací: 

• „původní předměty reálné skutečnosti - výrobky a výtvory 
(produkty, přístroje a nástroje, zařízení, umělecká díla), vzorky 
materiálů, přírodniny (živé rostliny a živočichové, horniny, 
herbáře, vycpaniny, preparáty), jevy a děje, 

• modely - zobrazující předmět, zobrazující princip, statické 
modely, dynamické modely, symbolické modely, 

• vizuální pomůcky - fotografie, nástěnný obraz, kresba na tabuli, 
mapa, fólie pro zpětný projektor, obraz promítaný 
prostřednictvím dataprojektoru, diapozitiv, 

• auditivní pomůcky - hudební záznamy (ukázky zpěvu, záznamy 
hudebních nástrojů, koncerty aj.), zvukové záznamy přírodních 
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jevů, mluvené nahrávky (poslechová cvičení, diktáty, vyprávění), 
záznamy zvukových projevů zvířat, rozhlasové vysílání, 

• audio-vizuální pomůcky - televizní pořady, výukové filmy, 
• literární pomůcky - učebnice, pracovní sešity a listy, odborná 

literatura, periodika, 
• počítačové programy a Internet - multimediální, stimulační, 

testovací a výukové programy, služby Internetu (především www 
a e-mail), 

• speciální pomůcky - soupravy pro experimenty, trenažéry." 
(Dostál, 2008, s. 18) 

Jak vybrat vhodnou učební pomůcku? Tuto otázku si kladlo mnoho 
autorů a klade si ji jistě i mnoho učitelů. Při výběru vhodné učební 
pomůcky je nutné zvažovat a hodnotit mnoho faktorů. Jarmila Skalková 
doporučuje vybírat vhodnou učební pomůcku vzhledem: 

• „k cíli, který vzdělávání sleduje, 
• kvěku a psychickému vývoji edukantů, jejich dosavadním 

zkušenostem a vědomostem, 

• k podmínkám realizace (vybavení tříd, školy) i zkušenostem a 
dovednostem edukátora." (Dostál, 2008, s. 21) 

Pro lepší představu zde uvádím systém faktorů podstatných pro 
výběr vhodné učební pomůcky, který jsem nalezla v publikaci Jiřího 
Dostála (2008, s. 22). 

Pro práci s učebními pomůckami platí tyto zásady: 
• „edukátor má mít přehled o učebních pomůckách, které má 

k dispozici, 
• před vlastní výukou je nutné ověřit bezproblémovost funkce 

učebních pomůcek, které zamýšlí využít, 
• edukátor musí umět s učebními pomůckami pracovat a znát 

možnosti jejich didaktického využití, 
• učební pomůcky musí být zvoleny s ohledem na cíle, věk a 

úroveň psychického vývoje edukantů, 
• při výuce nepopisujeme slovem to, co je žákům z pomůcek 

zřejmé, 
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• má-li využití učební pomůcky charakter pokusu, je vhodné do 
jeho realizace zapojit edukanty, 

• podle druhu pomůcky zvolíme didaktickou techniku, kterou 
připravíme tak, aby se daná pomůcka realizovala nejúčinnějším 
způsobem, bez časových ztrát nebo naopak podle přístupné 
didaktické techniky zvolíme adekvátní učební pomůcky, 

• aktivizujeme edukanty a snažíme se o to, aby sami získali co 
nejvíce informací vložených do pomůcky, 

• doprovodné slovo volíme tak, aby usměrňovalo pozornost 
edukantů a jejich učení zamýšleným směrem, 

• učební pomůcky předkládáme edukantům až v době, kdy chceme 
zaměřit pozornost na dané učivo, 

• tam, kde je nutno zdůraznit složitost jevů, genezí, vzájemné 
vztahy a souvislosti, dynamiku procesu, necháváme možnost pro 
dotváření pomůcky během výkladu, 

• přenosný kanál volíme podle požadavku na efektivnost přenosu 
informací a interakce mezi edukátorem a edukantem, ale i 
z hlediska hygieny a duševní práce, 

• edukátor má mít přehled o učebních pomůckách, které je možné 
nově pořídit." (Dostál, 2008, s. 22—24) 

Učební pomůcky velmi úzce souvisejí s názorností. Ta je ve 
vzdělávání realizována pomocí „didaktických postupů a s využitím různých 
materiálních didaktických prostředků" (Dostál, 2008, s. 27). Je však 
důležité mít stále na paměti: „Názornosti je třeba používat jako soli. Nesmí 
se přesolit, ani nedosolit." (Dostál, 2008, s. 27) 

„Zásada názornosti vyjadřuje takový požadavek na edukátora, aby 
vedl edukanty k vytváření a zobecňování představ bezprostředním 
vnímáním skutečnosti či jejího zobrazení, nebo při edukaci uplatňoval 
takový výklad, který vyvolá v edukantech již dříve vytvořené představy 
popisované skutečnosti. Skutečností lze rozumět veškeré přírodní i uměle 
vytvořené předměty a přírodní a společenské jevy." (Dostál, 2008, s. 30) 

I když se budeme snažit vést výuku názorně, nemusí být probíraná 
látka vždy žákům jasná. Důležité je multimediální působení ve výuce. 
„Proto budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všecko bylo předváděno 
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smyslům, kolika možno. Tudíž věci viditelné zraku, slyšitelné sluchu, vonné 
čichu, chutnatelné chuti a hmatatelné hmatu; a může-li něco býti vnímáno 
najednou více smysly, budiž to předváděno více smyslům,..." (Dostál, 2008, 
s. 36), jak již nabádal Jan Ámos Komenský. 

U těžce zrakově postižených musíme brát ohled na jejich handicap 
v podobě poškození zraku. Tudíž nemůžeme při názornosti využívat 
vizuálních podnětů. Ty musíme nahradit jinými, nejčastěji hmatovými a 
sluchovými. 
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2.2. Pomůcky pro hry 

Pomůcek ke hrám je celá řada. K některým hrám jsou potřeba 
specifické pomůcky. Jiné jsou pomůcky používané ke hrám v přírodě, jiné 
se používají ke hrám v interiérech, jiné jsou pro stolní hry, jiné pro 
sportovní, a tak bych mohla pokračovat dále. 

Pro těžce zrakově postižené musí být některé pomůcky zvláště 

upravené. Hrací kostky nevidomé mají hmatatelné body, slabozrací ocení, 
když budou body ještě kontrastně odlišeny 
od barvy kostky. U stolních her, při kterých 
se používají figurky, se musí figurky upevnit 
k hrací desce, aby je nemohl těžce zrakově 
postižený shodit. Mohou být například 
opatřeny magnetem nebo se mohou do hrací 
desky zasazovat (na spodní straně figurky je 

tyčka, která se zapustí do otvoru v hrací 
desce). U každé hry se musí dbát také na to, 
aby se v ní nevyskytovaly další pohyblivé 
věci, které by mohl těžce zrakově postižený 
shodit nebo posunout. A toto posunutí by 
mělo nechtěný vliv na průběh hry. 

Pro hry v prostoru je důležité správné vymezení hracího místa. 
Základem je, aby byla hrací plocha rovná a bez překážek (například 
tělocvična nebo louka). Samozřejmě, že se některé hry hrají i v lese, ale 
tam musíme dbát zvýšené opatrnosti a je vhodné si terén nejprve projít, než 
do něj pustíme těžce zrakově postižené hráče. 

Hrací plocha by také měla mít jasně vyznačené hranice. Toho 
můžeme dosáhnout například tak, že natáhneme silné lano, ale toto lano 
musí být položeno ve stružce, aby o něj těžce zrakově postižený nezakopl. 
Pokud bychom chtěli natáhnout kolem hrací plochy nějaký provaz, je 
vhodné natáhnout gumu, a to ve výši pasu hráčů. Protože pokud by byla 
moc nízko, hráči by přes ni mohli přepadnout, pokud by byla moc vysoko, 
mohli by menší pod ní buď projít, nebo by si větší hráči mohli ublížit 
(například pokud by byla ve výši krku apod.). Gumu použijeme při hrách 
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tam, kde se především běhá, protože neublíží, jen se natáhne. Pokud by tam 
byl provázek, mohl by hráči po nárazu ublížit. Provázek použijeme jen u 
her, při kterých se neběhá, a opět ho umístíme do výše pasu hráčů. Dalším 
způsobem, jak vyznačit hrací plochu, je natažení vlasce nad hlavy hráčů, na 
kterém jsou připevněny fáborky. Hrací plochu můžeme vymezit také 
pomocí zvukových majáčků, kobercové pásky apod. V přírodě nám 
k označení hrací plochy mohou pomoci například přechody mezi trávou a 
pískem, písková cesta nebo vyschlé koryto potoka atd. (Vachulová, 
Vachule, 1987, s. 9—10) 

Před každou hrou je dobré si určit pravidla, která se budou během ní 
dodržovat. Kromě konkrétních pravidel pro jednotlivé hry je dobré se 
s hráči dohodnout na nějakém zvukovém signálu, který může hru 
zahajovat, ukončovat nebo může znamenat to, že se všichni hráči co 
nejdříve shromáždí u vedoucího. 

Pokud potřebujeme ve hře vyznačit nějaká důležitá místa, jako jsou 
například mety nebo místa, kde se budou shromažďovat zajatci, je 
nezbytné, aby tato místa byla všem dobře známá a dobře zapamatovatelná. 
Mety pak můžeme označit pomocí rohožky z tenké gumy apod. 

Ke hrám můžeme použít různých pomůcek, jako jsou například 
ozvučené míče, zvukové majáčky, ozvučené gumy nebo ozvučené 
náramky. K některým hrám můžeme využít kreslenky, klapky na oči nebo 
dokonce i polystyrénové podložky nebo úhloměry. 

Jak jsou jednotlivé pomůcky upraveny, aby s nimi mohli hrát 
nevidomí? Zvukové míče musí mít kontrastní barvu. To proto, aby s nimi 
mohli hrát i lidé se zbytky zraku. Pro nevidomé je nutné, aby byly míče 
ozvučeny (nejčastěji rolničkou), jak už je patrné z jejich pojmenování. 
Můžeme ozvučit různé míče. Například do pingpongového vyřízneme 
otvor ve tvaru „v", pak do něj vložíme korálky a otvor zalepíme a zaschlé 
lepidlo zapilujeme pilníkem, aby byl míček hladký. Do tenisového míčku 
zase vložíme rolničku tak, že do něj průbojníkem vytvoříme několik otvorů 
a jedním z nich ji tam prostrčíme. (Vachulová, Vachule, 1987, s. 5) 

Zvukový majáček je „elektronický zvukový zdroj vysílající 
přerušovaný tón" (Vachulová, Vachule, 1987, s. 6). Zvukový majáček 
můžeme různě naladit, můžeme zvyšovat jeho hlasitost, můžeme i měnit 
výšku tónu. Pokud takovýto majáček nemáme k dispozici, můžeme ho 
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nahradit například tleskáním, pískáním na píšťalku nebo voláním, ale i 
jinak. 

Ozvučený náramek nebo ozvučenou gumu jistě využijeme 
v mnohých hrách. Jedná se vlastně o ozvučení pomocí rolniček, které se 
naváží na gumu nebo na náramek. Náramek pak slouží především 
k sluchové lokalizaci hráčů. Gumu pak využijeme k vymezení hrací plochy 
nebo jako překážku. (Vachulová, Vachule, 1987, s. 7) 

Fóliovou kreslenku můžeme využít pro samostatné kreslení dětí. Je 
to vlastně gumová podložka, na které je fólie podobná celofánu. Děti, ale 
nejen ty, na tuto fólii kreslí propisovací tužkou, která vlastně vyrývá do 
fólie obrázek. (Vachulová, Vachule, 1987, s. 7) 

Ke hraní her můžeme využít i takové věci jako je například 
polystyrénová podložka. Na ni totiž můžeme připevnit různé zprávy, které 
jsou napsané vBraillově bodovém písmu, nebo na ní můžeme vytvářet 
různé geometrické tvary, které potřebujeme nevidomé naučit. (Vachulová, 
Vachule, 1987, s. 8) 

Ani obyčejný úhloměr není při hrách zbytečný. Stačí jen označit 
jednotlivé úhly a můžou ho používat i nevidomí. 

* t 

Uhloměr slouží především k tomu, že se pomocí něj 
naučí těžce zrakově postižení přesnosti odhadu 
otáčení o určitý úhel, což je pak nezbytné pro jejich 
prostorovou orientaci a samostatný pohyb. 

Proč jsem do pomůcek ke hrám uvedla i 
klapky na oči, když se zaměřuji na osoby s těžkým 
postižením zraku? Klapky na oči jsem do pomůcek 
zařadila proto, že u mnohých her mohou být osoby 
se zbytky zraku či vidící lidé ve větší výhodě než lidé, kteří nevidí nic. Je 
však na zvážení, zda klapky u slabozrakých používat, protože pro osoby se 
zbytky zraku je hra s klapkami nebezpečnější než pro nevidomé. To proto, 
že se naučili své zbytky zraku plně využívat a spoléhají se především na ně. 
Samozřejmě, pokud bude hra zaměřená na cvičení jiných smyslů, je 
nezbytné klapky využít. Jinak se snažíme o to, aby osoby se zbytky zraku, 
tyto zbytky zraku co nejvíce využívali. (Vachulová, Vachule, 1987, s. 13— 
14) 
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A také proto, že předpokládám, že s lidmi slabozrakými a 
nevidomými budou hrát i lidé vidící. Přesto většinu svých her koncipuji 
tak, aby mohli hrát všichni dohromady bez výhod i bez klapek. 

Kristýna Pišlová 32 



Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, katedra SpPg 

2.3. Kompenzační pomůcky 

Těžce zrakově postižení využívají různé kompenzační pomůcky, aby 
se lépe zařadili mezi své vidící kamarády. Kompenzační pomůcky mohou 
kompenzovat částečnou, ale i úplnou ztrátu zraku. 

Existuje mnoho kompenzačních pomůcek, mezi ně patří i 
kompenzační pomůcky, které používají se k orientaci těžce zrakově 
postižení (bílé hole, zvukové majáčky, VPN01...), ke každodenním 
činnostem (hodiny, kuchyňské potřeby, teploměry...), ke komunikaci 
(Pichtovy stroje, počítače, Braillský řádek...). 

Pro kompenzaci částečné ztráty zraku postačí vytvořit speciální 
podmínky. Těch dosáhneme například zvětšením písma (pro těžce zrakově 
postižené je vhodné bezpatkové písmo), psaním fixem se silnou stopou 
(nejlépe tmavé barvy, pokud píšeme na světlý podklad), kontrastem barev, 
vhodným osvětlením, používáním vhodných speciálních optických 
pomůcek apod. (Keblová, 1995, s. 5) 

Pokud potřebujeme kompenzovat úplnou ztrátu zraku, musíme text 
převést do Braillova písma (Braillský řádek) nebo do zvukové podoby 
(např. magnetofonová páska, počítač s hlasovým výstupem). Ilustrace pak 
převádíme do hmatové podoby. Musí být ve většině případů zjednodušené, 
nesmí obsahovat příliš mnoho detailů. 

S vývojem techniky se i v oboru těžce zrakově postižených vyvíjejí 
nové způsoby, jak zpřístupnit těžce zrakově postiženým psané texty. Mezi 
tyto přístroje patří například Optacon, který slouží ke čtení písma a 
jednoduchých grafů a diagramů, černotisk převádí do reliéfní latinky, aby 
jej však mohl těžce zrakově postižený využívat, potřebuje zacvičit 
specialistou. Dále to mohou být televizní lupy, které jsou určeny pro 
slabozraké na zvětšení různých textů (tištěných i psaných) a obrázků, vše 
se zobrazuje na televizní obrazovku, existují černobílé, semicolor i 
barevné. „V barevném provedení lze měnit barvu pozadí i písma, což má 
hlavní význam pro slabozraké s větší schopností vnímání v určitém 
barevném spektru vidění. Přístroj umožňuje i inverzní zobrazení." 
(Keblová, 1995, s. 16) 
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Mezi optické řadíme „hyperokuláry (lupové brýle), turmon, 
prismatický monokulár, zvětšovací lupy (např. čtenářské do ruky, 
s osvětlením i bez; stojánkové; zvětšovací televizní lupy kamerové i 
digitální)" (Keblová, 1995, s. 7). Lupové brýle slouží ke zlepšení centrální 
zrakové ostrosti a používají se ke zvětšení při práci do blízka, turmon 
slouží ke zvětšení při práci do dálky i do blízka, prismatický monokulár se 
využívá ke korekci a je vhodný ke zvětšování věcí v dálce. Existuje několik 
druhů zvětšovacích lup - lupy do ruky, stojánkové lupy, televizní lupy. 
Lupy do ruky se posouvají po čteném textu, některé mohou být i 
s osvětlením, zlepšují se tak světelné podmínky. Stojánkové lupy mají 
zabudované osvětlení a slouží k tomu, aby pod nimi slabozrací mohli texty 
nejen číst, ale i pod nimi mohli i psát. „Digitální čtecí zařízení (např. Text 
Leader) je jednoúčelová aplikace se zabudovaným skenerem a hlasovým 
výstupem. Umožňuje také digitalizaci textů pro počítače (načítání skript a 
textů na diskety) apod." (Keblová, 1995, s. 16) 

Neoptické pomůcky dělí Alena Keblová na klasické, které dále 
rozděluje na školní potřeby, textový materiál a zvukové a audiovizuální 
pomůcky, a moderní elektronické pomůcky. Do školních potřeb pak 
zařadila „sešity s výraznými linkami různých šířek, formátu A4, sešity 
linkované, nelinkované, čtverečkované formátu A4, papír pro psaní 
Braillova písma, slepecký psací stroj (např. Pichtův), fólie ke kreslenkám, 
zakládací desky, pořadače, kroužkové bloky pro nevidomé, šablonky pro 
psaní černotiskem, fixy se širokou stopou, zvýrazňovače, měkké pastelky 
se silnou stopou, kružítko s nástavcem pro fixy (běžně prodejné), barevné 
záložky, barevná čtecí okénka, voskové pastelky, nástavec na tužku, pero 
(pro levoruké), barevná (nejlépe žlutá) zvýrazňovací fólie, popisovači 
plastové tabulky, fólie na zdvižnou pracovní desku (slouží k upevnění 
pomůcek), šablony podpisové, šablony na obálky, šablony na dopisy, 
pracovní stůl se zdvižnou pracovní deskou a s lokálním osvětlením, 
podstavce a držáky na knihy a sešity" (Keblová, 1995, s. 7). 

Mezi textový materiál patří „zvětšený tisk na kopírovacím stroji, 
pracovní listy se zvětšeným písmem, mapy se silnými konturami, zvětšené 
grafy, zvětšené diagramy, učebnice v Braillovu písmu, reliéfní obrazový 
materiál" (Keblová, 1995, s. 8), také hmatové kopie na termokopírce. 
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Ke zvukovým a audiovizuálním pomůckám patří „zvuková a 
audiovizuální záznamová technika, zvuková a audiovizuální reprodukční 
technika, zvukové záznamy výukových materiálů (učebnice, knihy, 
časopisy aj.), výukové videozáznamy" (Keblová, 1995, s. 8). 

Moderními elektronickými pomůckami jsou „magnetofon, počítač 
s tiskárnou na černotisk nebo barevný tisk, kapesní kalkulátor s hlasovým 
výstupem, kapesní kalkulátor se zvětšeným zobrazením, digitální čtecí 
přístroj pro nevidomé s hmatovým výstupem (např. Optacon), elektronický 
přenosný zápisník s hlasovým nebo hmatovým výstupem (např. Eureka, 
Aria), hlasový výstup k osobnímu počítači, digitální čtecí přístroj pro 
nevidomé s hlasovým výstupem (např. Sunrise), další elektronické 
pomůcky" (Keblová, 1995, s. 8). Dalšími pomůckami jsou počítačové 
programy (ZoomText). 

Těžce zrakově postižený Jiří Mojžíšek uvádí ještě několik 
neobvyklých kompenzačních prostředků. Patří k nim „vědomí", 
„uspořádání", „někdy méně znamená více", „když je nebezpečí blízko, 
jsem v bezpečí", „sluch", „komunikace", „kudy-kudy-kudy cestička". Jsou 
to metody, jak řešit některé situace. Tyto metody vycházejí ze specifického 
vnímání a možností nevidomých. 

Jiří Mojžíšek říká (2007, s. 9): „Když jsem byl na střední škole, řekl 
mi při nějaké příležitosti její ředitel, který taky neviděl, že nevidomí 
zvládnou téměř cokoli, jenom jim to trvá déle. Kompenzační pomůckou je 
tedy čas." 

„Vědomí" je kompenzační metodou, která je důležitá při každé 
činnosti. Jak se bude činnost dařit, záleží také na tom, o čem při činnosti 
bude těžce zrakově postižený přemýšlet. Pokud bude myslet na činnost, 
kterou dělá, půjde mu to lépe. Například je dobré si při žehlení 
představovat špičku žehličky, jak je daleko od ruky, jaké se s ní dělají 
pohyby. Při práci s horkými předměty je zas vhodné si uvědomit, že jsou 
horké a že je lepší se jich dotýkat jen letmo, než se jich dotýkat přímo. 
Také je dobré uvědomit si, že by se mělo začínat od nejjednodušších 
technik, pak postupně přecházet k těm složitějším. 

Mnoho problémů vyřeší další metoda, kterou Jiří Mojžíšek označil 
jako „uspořádání". Pokud má těžce zrakově postižený poličku, do které 
chce narovnat kořenky a která je ve výši ramen, bude uvažovat, kam 
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nalepit nápis. Přední strana není výhodná, protože by si těžce zrakově 
postižený při čtení nápisů vyvracel zápěstí. „Řešení? Jak jinak: uspořádání. 
Nalepíme nápis na zadní stranu kořenky, tedy na tu, co není vidět, a to tak, 
že spodní okraj písmen bude u víčka a horní blíže ke dnu. Že je to hrozné? 
Ale ne. To jenom ještě nezafungovala představivost. Při čtení prostě 
položíme ruku přes kořenku, palec opřeme o její přední stěnu a nápis je pod 
prsty právě tak, jak písmenka obvykle bývají." (Mojžíšek, 2007, s. 14) 
Uspořádání hraje svou roli i v tom, jak se sváže telefonní seznam. Pro těžce 
zrakově postižené je velmi výhodné, když je telefonní seznam svázán 
spirálou na pravé straně. To proto, že stačí jen lehce rozevřít listy a těžce 
zrakově postižený si jednoduše prsty najde jméno toho, komu chce 
telefonovat. (Mojžíšek, 2007, s. 15) 

Co si představit pod metodou „někdy méně znamená více". Jiří 
Mojžíšek k tomu uvádí několik příkladů, „...obchod, do kterého jdu, je 30 
kroků od rohu. Mohu si tedy od rohu pěkně odpočítat těch 30 kroků, otočit 
se k domu a zkusit vstoupit. Budu-li mít štěstí, opravdu dveře trefím. Když 
se v odhadu zmýlím, stačí o půl druhého metru, přijdu prostě ke zdi. A teď: 
mám jít dál nebo už jsem přešel? Řešení je prosté. Od rohu jdu jenom 
kroků 25, přijdu ke zdi domu a hledám směrem dál." (Mojžíšek, 2007, 
s. 16-17) Tak je to se vším, ať je to nabírání polévky, nebo přenášení věcí 
z místnosti do místnosti. 

„Když je nebezpečí blízko, jsem v bezpečí" je metoda, která děsí 
vidící okolí. Těžce zrakově postižení potřebují vše kontrolovat jinak než 
zrakem. Takže například při krájení nožem si potřebují ostří nože 
kontrolovat rukou, aby věděli, jak a kam se ostří pohybuje. (Mojžíšek, 
2007, s. 20) 

„Sluch" je samozřejmě také velmi důležitý. Těžce zrakově postižení 
pomocí něho vnímají nejrůznější zvuky, které vidící považují za 
samozřejmé, nebo je vůbec vnímat nedokážou. Pomocí sluchu se mohou 
naučit například i točit lasem, rozkvedlávat vajíčko apod. 

Co se týče „komunikace", je pro těžce zrakově postižené důležité, 
aby se naučili odmítnout pomoc, nebo „donutit" lidi, aby je poslouchali. 
„Jestliže mě u tramvaje popadne chlap jak hora a pokusí se mě „vnést" do 
tramvaje, aniž zjistí, zda zrovna touhle tramvají chci odjet, je zbytečné se 
rozčilovat. Má dobrou vůli a vyjádřil ji po svém. Na mně je, abych mu 
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vysvětlil, že nevím, jaké je to číslo, a že bude lepší, když se ho chytím já. 
... Když se někoho ptám na cestu, je nesmysl předpokládat, že prošel 
kurzem, ve kterém se učil sestavovat itinerář cesty pro nevidomé. Je na 
mně, abych z něj „vytáhl" informace právě takové, kterým budu rozumět." 
(Mojžíšek, 2007, s. 26-27) 

Poslední metodou je metoda „kudy-kudy-kudy cestička". Mnohdy 
nestačí jen nechat nevidomého ohmatat to, co děláme, je asi lepší stoupnout 
si za něj a vést ho tak, abychom tu činnost dělali společně. „Vidící lidé si 
často neuvědomují, kolik věcí je „odkoukaných", a předpokládají, že jsou 
to věci zcela přirozené. Jedná se prakticky o všechna gesta rukou a hlavy, 
často i o mimiku obličeje. Velmi dobře to ví každý, kdo se pokoušel 
nevidomému dítěti vysvětlit, jak se má uklonit, jak má někomu zamávat." 
(Mojžíšek, 2007, s. 28) 
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3. JAK A POMOCÍ ČEHO VYROBIT HRU NEBO 
POMŮCKU PRO TĚŽCE ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ? 

Pokud člověk přijde o zrak, začne využívat kompenzačních 
analyzátorů, jejich mechanismů a funkcí, kterými jsou především hmat a 
sluch, potom také pohyb, čich, ale i chuť. Kompenzace zraku je vlastně 
jakousi zvláštní stránkou učení se, kterou lze cvičením rozvinout a 
zkvalitňovat. Těžce zrakově postižený člověk se také musí naučit „vytěžit 
z menšího množství informací více poznatků." (Jesenský, 1988, s. 14) 

Pokud si věci prohlížíme zrakem, zaměřujeme se především na tvar, 
velikost, barvu, polohu a její případné změny a na povrchovou strukturu. 
Při prohlížení hmatem jsou pro nás některé parametry důležitější a jiné 
ustupují do pozadí, popřípadě vymizí úplně. 

V případě barvy je tomu tak, že pro slabozraké je barva velmi 
podstatná, ale musí být dobře zvolená. Musí se jednat o velmi jasné a 
kontrastní barvy. Pro nevidomé je barva naprosto zanedbatelným až 
nepotřebným parametrem. U polohy a její případné změny je tomu tak, že 
pro zrakově postižené je poloha velmi důležitá, protože pokud není 
zkoumaná věc v jejich dosahu, nemohou si ji prohlédnout. To je ve 
srovnání se zrakem jistým handicapem. U prohlížení povrchové struktury 
musí být zrakově postižený velmi opatrný, aby se při prohlížení předmětu 
nezranil. Problém může nastat i u velkých objektů (dům), které si zrakově 
postižený není schopen prohlédnout, aniž by nebyly zmenšeny. Podobně je 
tomu i u velmi malých objektů (moucha), ty se zase naopak musí zvětšovat. 

Proč vyrábět hmatové knížky? Na tuto otázku existuje mnoho 
odpovědí. Jejich výrobou „usilujeme o to, aby zrakově postižený na 
podkladě pochopení reliéfně obrazové informace zkvalitňoval a 
prohluboval své poznávání prostředí, uměl se v něm adekvátněji chovat i 
do něj zasahovat a měnit je podle potřeb své realizace" (Jesenský, 1988, s. 
8). Jde samozřejmě „i o prohloubení rozvoje jeho estetického cítění, 
tvořivosti, tvůrčí invence a zážitku." (Jesenský, 1988, s. 8) 

Hmatová knížka je vynikajícím motivačním prostředkem, pomáhá 
„při vytváření pojmů a představ a práce s ní rozšiřuje dětem slovní zásobu. 
Knížky podporují interakci mezi malým nevidomým čtenářem a jeho 
vidícími spolužáky či členy rodiny." (Ripley, 2007, s. 3) 
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Tvorba hmatových knížek a her spadá do oboru, který se nazývá 
tyflografika. „Tyflografika představuje grafická znázornění zhotovená 
nevidomými nebo pro potřeby nevidomých technikou reliéfních čar nebo 
velmi nízkých reliéfních ploch." (Jesenský, 1988, s. 34) Nejde jen o 
umělecké dílo a tvorbu, ale jde především o oblast užití. „Jde převážně o 
souborné označení jakéhokoliv obrázku nebo znázornění třírozměrných, 
prostorových objektů v ploše pomocí čar a ploch vnímatelných hmatem." 
(Jesenský, 1988, s. 35) Tyflografika je také prostředkem pro kompenzaci 
zraku a „má mít nejenom reliéfně haptickou, ale také vizuálně barevnou 
podobu" (Jesenský, 1988, s. 124), protože pak slouží i jako prostředek 
reedukace zraku. 

Není zas tak jednoduché vytvořit nějakou hru nebo pomůcku pro 

těžce zrakově postižené dítě. Při výrobě je nutné dbát na určité věci. 
Hry je třeba uzpůsobit tak, aby je kromě dětí zrakově postižených 

mohli spolu s nimi hrát i jejich vidoucí rodiče, sourozenci, příbuzní a 
kamarádi. Vlastně je tedy dobré, aby byly hry přizpůsobeny nevidomým a 
vidícím zároveň. U některých her je poměrně jednoduché je tak upravit, 
jiné potřebují vyrobit úplně jinak. 

Z pomůcek jsme vyráběli především knížky a učebnice, kterých je 
pro zrakově postižené jen velmi omezený počet. Text knížky je sice velmi 
lehce převeditelný do Braillova písma, ale zvláště pro děti jsou důležité 
ilustrace, které je nutné do knížek také zařadit. 

Namalovaný obrázek už není tak jednoduché převézt do hmatové 
podoby jako text, protože nemůžeme převádět přesně to, co vidíme. 
Hmatová ilustrace se musí upravit a zjednodušit. Pokud nějakou ilustraci 
převedeme do hmatové podoby, bylo by dobré ji nechat někoho 
prohlédnout rukama. Nejlepší by bylo, kdyby ilustraci prohlédlo hned 
několik lidí, nevidomí (od narození nevidomí a později oslepli), vidící laici 
a odborníci s klapkami a děti i dospělí. Samozřejmě je těžké najít tolik lidí, 
aby si každou ilustraci prohlédli, proto postačí třeba jen několik vidících, 
kteří si ilustraci nejprve prohlédnou rukama a teprve potom očima. Důležité 
aleje, aby ji měl v ruce a l e s p o ň jeden nevidomý. 
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3.1. Hmatová ilustrace 

„Hmatová ilustrace musí být srozumitelná, rozeznatelná." (Kochová, 
2008, s. 3) To však neznamená, že by ilustrace měla být čitelná „při 
samostatném hmatovém prohlížení" (Kochová, 2008, s. 3). Ilustrace 
v naučných knihách jsou doprovázeny čteným nebo mluveným slovem, 
protože by se jinak čtenář nemohl posunout dále. Ilustrace pro nejmenší 
děti musí být jednoduché, nesmí být plné detailů, „zde platí, že méně 
znamená více" (Kochová, 2008, s. 3). Je však velmi důležité odhadnout 
správnou míru obtížnosti jednotlivých ilustrací, „...budeme-li se domnívat, 
že pro nevidomé se hodí jen nejjednodušší tvary, zbytečně, mnohdy 
nesmyslně, vyřadíme ze hry mnoho způsobů, jak lze pomocí obrázků 
rozšiřovat obzory, poznávat svět a užít si umění." (Kochová, 2008, s. 3) 

Pro hmatovou ilustraci je důležitý i dostatečný kontrast objektu a 
pozadí. A to nejen kontrast barevný (tmavé a světlé, studené a teplé), aby si 
knížku mohli prohlížet i slabozrací. Barvy musí být kontrastní nejen k sobě, 
ale důležité také je, aby byly pestré a syté. Ale i kontrast, který rozliší 
objekt a pozadí hmatově (hladký a drsný povrch, měkký a tvrdý povrch). 
Toho můžeme dosáhnout vyšším reliéfem, rozdílností materiálů a povrchů. 
„Velice důležitá je přehlednost obrázku, rozlišitelnost, kde jeden objekt 
končí a jiný začíná." (Kochová, 2008, s. 3) Nesmíme zapomenout také na 
to, aby byla správně využita plocha, protože se tak umožní lepší hmatová 
orientace na stránce. Při prohlížení hmatové ilustrace může překážet vazba 
knihy, nebo pokud je text příliš blízko obrázku. Je dobré napsat text na 
jinou stránku, než na které je ilustrace. Mnohdy zbytečně využíváme jen 
malou část plochy a podceňujeme tak možnosti nevidomého čtenáře. 

„Velmi důležitá je dostatečná výška reliéfu. Příliš nízký reliéf 
použitých prvků může zcela znemožnit hmatové prohlížení po jiných 
stránkách výborně provedeného obrázku. Technika slepotisku může 
hmatovou čitelnost významně snížit či zcela znemožnit, ačkoliv obrázek 
vytvořený tímto způsobem bývá pro zrakové vnímání velmi efektní." 
(Kochová, 2008, s. 6) 

Zobrazení hmatové ilustrace závisí také na tom, komu je ilustrace 
určena a k čemu bude sloužit, jestli si ji budou prohlížet děti nebo dospělí, 
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jestli je určena pro didaktické účely... Podle toho je nutné zobrazované 
objekty zjednodušit nebo zachovat detaily objektu. 

„Neposuzujme hmatové obrázky zrakem: zejména u dětských knížek 
si dá říci, že materiál má přednost před tvarem." (Kochová, 2008, s. 4) Je 
důležité zachovat materiál zobrazovaného objektu, to znamená, že pokud 
potřebujeme zobrazit například vlka, měl by být z nějakého chlupatého 
materiálu, pokud budeme zobrazovat auto, měli bychom ho vytvořit 
z hladkého nejlépe lakovaného materiálu. Zachovávat materiál bychom 
měli i v průběhu celé knížky. Je velmi dobré, aby byl například vlk stejně 
chlupatý na všech stránkách knížky, na kterých je zobrazen. Dítě ho hned 
pozná, i když je zobrazen v jiné poloze. 

Ján Jesenský rozlišuje tři základní typy ilustrací: 
• ,,a) ilustrace ikonické, popisující, jak něco vypadá - obrazy předmětů, 

kompozice, situační obrázky; 
• b) ilustrace analogové, znázorňující dimenze a jiné aspekty jevu -

diagramy, mapy, plánky; 
• c) ilustrace symbolické, zobrazující vztahy mezi předměty a jevy -

schémata, postupové diagramy atd." (Jesenský, 1988, s. 118—119) 
Hmatovou ilustraci bychom měli použít tam: 

• ,,a) kde nelze garantovat dostatečnou představu o slovně popisovaném 
jevu (hrozba verbalismu); 

• b) kde slovní popis přesáhne únosnou mez a jeho přečtení i pochopení 
reliéfního obrázku; 

• c) kde ilustrace pomáhá rozvíjet konkretizaci představ, anebo slouží 
jako cvičný materiál pro rozvoj hmatového vnímání, případně pro 
rozvoj výtvarného a estetického cítění; 

• d) v některých typech obrázkových testů." (Jesenský, 1988, s. 119) 

3.2. Zobrazení 

Pro zobrazení je podstatné uspořádání jednotlivých prvků, třetí 
rozměr, který může být zanedbatelný (jako například u nůžek) nebo 
nezanedbatelný (například u domu). Pak je důležité množství 
zobrazovaných objektů a jejich rozmístění v prostoru. Posledním 
podstatným momentem tyflografického zobrazení je typický tvar předmětu 
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(neboli etalon), který vystupuje z charakteristické konfigurace předmětu 
Gemu vlastní struktury). Podle etalonu většinou z prvního podnětu 
poznáme, o jaký předmět jde (ostatní tvary jsou doplňující a upřesňující). 
Jeden předmět může mít i více typických tvarů. 

Pro těžce zrakově postižené je důležité pochopení vytvořené 
hmatové ilustrace. Pochopení je velmi složitým psychickým procesem, 
jehož podstatným problémem je vytvoření si správné představy o 
předmětu. Záleží na charakteru, způsobu zobrazení, na psychických 
schopnostech a předchozích zkušenostech, také záleží na intelektuálních 
schopnostech těžce zrakově postižených. Musí se také zvážit individuální a 
věkové zvláštnosti těžce zrakově postižených. Při prohlížení hmatové 
ilustrace se uplatňují i zbytky zraku a vnímání a představování pomocí 
ostatních kompenzačních analyzátorů. 

Ján Jesenský ve své publikaci uvádí čtyři formy obrazového 
vyjádření skutečnosti: 
• „Ikonická zobrazení popisují, jak něco vypadá. Patří k nim realistické 

obrázky předmětů, kompozice, situační obrázky a některé další způsoby 
zobrazování. 

• Analogová zobrazení znázorňují dimenze a některé další prostorové 
aspekty jevu. Patří knim např. diagramy, mapy, plánky, technické 
výkresy apod. 

• Symbolická zobrazení vyjadřují vztahy mezi obrázky a jevy. Patří 
k nim např. schémata, grafy, postupové diagramy apod. 

• Signalizační zobrazení představují jednoduché kódy - znaky, které mají 
svou výrazností upozornit na určitý jev, předmět či situaci. Patří k nim 
především piktogramy různého zaměření a určení." (Jesenský, 1988, s. 
43) 

Kromě forem zobrazení uvádí také dva typy zobrazení. Jedním je 
ostrý typ zobrazení, který je určen především specialistům. Jeho přečtení 
vyžaduje hlubší znalost zobrazených kódů. Tato díla jsou poměrně vysoce 
abstraktní a plní specifickou funkci. Jako ostrý typ zobrazení můžeme 
označit mapy, plány, rysy, schémata, technické výkresy... 

Druhým typem zobrazení jsou neostré typy zobrazení. Ty „v 
závislosti na složitosti zobrazovaného předmětu či jevu poskytují relativně 
úplnou informaci o tomto předmětu, se kterou lze v běžném životě 
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vystačit." (Jesenský, 1988, s. 61) Jsou méně abstraktní, realistické a 
přinášejí poněkud širší informace o skutečnosti, než je tomu u typů ostrého 
zobrazení. Neostré typy zobrazení jsou srozumitelné nejen pro nevidomé, 
ale i pro vidící, jsou srozumitelné v aktivním i pasivním smyslu a 
odpovídají požadavkům estetičnosti. Optimálním neostrým typem je kolmý 
průmět. Kolmý průmět zachycuje nejcharakterističtější znaky daného 
předmětu (u jednoho předmětu jich může být i několik). Může jít například 
o profil, pohled zepředu, půdorys apod. 

Aby bylo zobrazení srozumitelné, je třeba dodržet dvě základní 
pravidla: 
• ,,a) čtení (rozlišení, pochopení) obrázků je dostupné ve větší míře nežli 

jejich kreslení, 
• b) zobrazení jednotlivých předmětů jsou srozumitelnější nežli obrazové 

kompozice." (Jesenský, 1988, s. 122) 
Kdo se vlastně na tyflografickém zobrazení podílí? Jsou dvě osoby, 

které mají s tyflografickým zobrazením co do činění. Jednou je haptizátor, 
který promýšlí a navrhuje názorné formy tyfloinformací, které těžce 
zrakově postižený pochopí i bez obsáhlejšího slovního popisu. Tou druhou 
je ilustrátor, který ztvární návrhy haptizátora. Pro zobrazování je důležité 
to, že každý předmět má svůj charakteristický tvar a průmět a také 
nejběžnější funkční polohu. A podle toho se pak také zobrazuje. (Jesenský, 
1988, s. 115) 

3.3. Text 

Pokud hmatové knížky obsahují i text, je důležité, aby nezasahoval 
do ilustrací, nebo aby nebyl v jejich přílišné blízkosti. Nejlepší je zařadit 
text na jinou stránku, než je ilustrace. Text musí být napsaný Braillovým 
písmem, které by mělo být podtištěno černotiskem (tzv. soutisk). To z toho 
důvodu, aby si knížku mohli číst i lidé z okolí nevidomého. 

3.4. Velikost stránek, ilustrace a celé knížky 

„Pan Louis Braille nebyl první, kdo se přikláněl k bodovému písmu 
pro nevidomé. Genialita jeho návrhu, který je dnes rozšířen po světě, je mj. 
také v tom, že přizpůsobil velikost písma velikosti hmatového pole bříška 
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prstu." (Kochová, 2008, s. 5) Podle toho je dobré odhadnout velikost 
ilustrace a stránek. 

Hmatová ilustrace by proto neměla být příliš velká, ale ani příliš 
malá. Pro malé děti je těžké uhmatat obrázek, který je na stránce A3, proto 
bychom měli volit menší velikost stránky. Ani mnoho detailů není 
vhodných, protože jsou hmatem nerozlišitelné, a proto nevhodné. Důležité 
je, aby při prohlížení držely stránky knížky otevřené a nezavíraly se. 

Celá knížka by neměla být také příliš veliká. Obzvláště učebnice a 
pracovní sešity by měly mít rozměry takové, aby se dobře vešly do školní 
tašky a na školní lavici. 

3.5. Materiál a další prvky použité v ilustraci 

„Lze použít nejrůznější materiály, např. karton (hladký, vlnitý, 
promačkávaný,...), textilie, pryž, igelit, umělé materiály, kůži, koženku, 
kov, plech, dřevo, korek, přírodniny, šňůrky, korálky, knoflíky, tvary 
prefabrikované i ručně tvarované, keramické prvky, skutečné předměty, 
barvy, které zanechávají hmatovou stopu" (Kochová, 2008, s. 5), „samet, 
chlupaté látky, PVC, síť, tkaničky, umělá pírka, modelářské látky a papíry, 
prošívané látky, plíšky, houbičky, protiskluzové materiály, gumové 
rohožky, zahradní pletiva, koberce, předměty vyrobené z moduritu nebo 
jiných modelovacích hmot, balzové dřevo, lžičky, víčka, dřívka od lízátek a 
nanuků, ponožky, klubíčka, vánoční dekorace, drobné dárkové předměty, 
předměty z pokojíčků pro panenky, hmyz z obchodů s žertovnými 
předměty, pískátka a chrastítka, zvonečky, sáčky s voňavými bylinkami, 
vlnité materiály, umělé květiny, jehličnaté větve a listy, knoflíky, korále, 
bambulky, kousky kůže, copánky..." (Ripley, 2007, s. 9) 

V podstatě lze říci, že můžeme použít cokoli, co se nám bude do 
knížky hodit. Ale musíme dbát na to, aby byly všechny použité předměty 
v hmatových knížkách pro nevidomé děti neškodné. V obchodech nám dají 
mnoho věcí, které se mohou k výrobě hmatové knížky hodit, například 
staré vzorníky tapet, v kadeřnictví vlasové vzorníky. 

Při výběru vhodného materiálu záleží hlavně na jeho vlastnostech a 
jeho použití. Jiný materiál je vhodný použít na plochu, jiný na bod nebo na 
čáru a jiný na podložku. Na podložku můžeme využít „papír, fólie z plastů, 
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dřevo, kovové listy, textil, kůži, hlínu, plastelínu, o různé kolíčkové, síťové 
a jiné rastry." (Jesenský, 1988, s. 46) Pro body, čáry a plochy jde „o použití 
nití, drátů, kolíčků, pastózních hmot a chemických směsí, reliéfní barvy, 
mozaikové a stavebnicové elementy apod." (Jesenský, 1988, s. 46) 

Přírodniny jsou velmi názorné, ale měli bychom dávat pozor na 
„drolící se písek, rozpadávající se obilné klasy nebo např. měkké 
přírodniny (stejně tak jako textilní materiály), které při lepení ztvrdnou, 

nerovnoměrně prosáknou lepidlem nebo se lámou" (Kochová, 2008, s. 5). 
Ale například písek nebo oblý kamínek, který zašijeme do kapsičky, je pro 
hmat velmi příjemný. 

Pozor bychom si měli také dát na oblé tvary. Pokud si očima 
prohlížíme nějaký obrázek, nevnímáme drobné nepřesnosti („zuby"). 
V případě, že si obrázek prohlížíme rukama, může i „nepatrný „zub", 
nepřesnost v „kulatosti" vystřiženého tvaru zhoršit poznávací i estetické 
vnímání ilustrace" (Kochová, 2008, s. 8). Proto je mnohem lepší koupit 
v obchodě hotové kulaté a jiné oblé tvary, aby byly přesné, bez zubů. 
Stejně tak můžeme přesné kulaté tvary vyseknout průbojníkem nebo 
můžeme použít předměty, které mají kulatý tvar (například víčko). 

Velmi vhodné je, když jsou v knížce nějaké manipulovatelné prvky. 
Manipulovatelné prvky jsou u dětí, a nejen u nich, velmi oblíbené a zvyšují 
atraktivitu hmatové knížky. Ale tyto manipulovatelné prvky se nesmí 
odlepovat nebo odpadávat. 

Do knížek mohou být pro zpestření zařazeny i různé zvukové prvky, 
které jsou velmi vyhledávány dětmi. Mezi tyto zvuky patří například 
pískání, zvonění, drnkání, přesýpání a další. Do knížky můžeme kromě 
zvukových prvků zařadit i voňavé předměty („voňavé sáčky" - sáčky 
s bylinkami, kořením apod.). 

„I s málo předměty lze vymyslet jednoduchý příběh. Jakýkoli 
přiměřeně plochý objekt můžeme zpracovat například do takovéhoto 
příběhu: Petr hledá klíč od domu. Sáhne do kapsy a vytáhne ... umělého 
hada. To není můj klíč, řekne si. A hledá v zásuvce, odkud vytáhne ... 
ponožku! To není můj klíč, řekne si Petr. Sáhne do své školní tašky a 
vytáhne ... kartáček na zuby! To není ... atd. atd. - čím nečekanější jsou 
nalezené předměty, tím více knížka děti baví." (Ripley, 2007, s. 9) 
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v 
3.6. Životnost hmatové knížky 

Jak dlouho hmatová knížka vydrží, záleží především na tom, jak 
dobře budou jednotlivé části ilustrací připevněny. Trvanlivost hmatové 
knížky je velmi důležitá, protože nevidomí si ji prohlíží rukama, tudíž 
ilustrace jsou velmi namáhané. Proto nejsou příliš vhodné například 
krabicové kartony, protože se brzy začnou rozvrstvovat, vlnité kartony se 
zase mohou slisovat. Aby vlnitý karton déle vydržel, je dobré ho zpevnit 
lepidlem od spodu nebo můžeme vytvořit reliéfní rámeček kolem stránek 
s ilustracemi. 

Hmatová knížka musí držet pevně pohromadě, aby ji nevidomý mohl 
prohlížet rukama a knížka se nerozpadávala, popř. aby z ní nevypadávaly 
kousky ilustrací apod. Samozřejmě i prvky, se kterými se může 
manipulovat, musejí být dobře připevněné ke knížce, aby se neztrácely a 
nevypadávaly. Je dobré se vyvarovat „prvků, které se snadno lámou, 
opotřebovávají a ničí" (Kochová, 2008, s. 6). 

K tomu, aby vše pevně drželo, je nutné použít vhodné lepidlo (nesmí 
být toxické, stejně tak i barvy, které použijeme při tvorbě hmatové knížky), 
popřípadě oboustrannou lepicí pásku nebo také můžeme ilustrace přišít. Při 
používání lepidla je důležitá čistota provedení, „příp. vyteklé zaschlé 
lepidlo je nejen neestetické, ale také může být při hmatovém prohlížení 
považováno za detail obrázku" (Kochová, 2008, s. 7), proto by se mělo 
odstranit třeba ředidlem. Oboustranná lepicí páska je velmi vhodným 
způsobem připevnění, protože dobře drží, nezamaže obrázek a lepí 
rovnoměrně. Pokud budeme obrázek přišívat, je potřeba zakrýt spodní nit. 
Nevhodným způsobem připevnění je použití tavné pistole, protože věci s ní 
připevněné často brzy odpadávají. (Kochová, 2008, s. 7) 

Hmatovou knížku můžeme spojit i tak, že ji svážeme třeba stuhou 
nebo tkaničkou. Vhodným spojením je i spojení pomocí závěsových 
kroužků nebo vložení do kancelářského šanonu. 

3.7. Estetická stránka hmatové knížky 

Pokud bychom vyráběli hmatové knížky jen podle tyflografických 
pravidel, byly by na pohled dost smutné a nepřitažlivé. Hmatová knížka by 
měla přinášet umělecký zážitek nejen nevidomému, ale také vidícímu 
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čtenáři. Měla by být přitažlivá nejen z hmatového hlediska, ale také 
z hlediska zrakového. 

„Materiály pro hmatová prohlíženi mají být nejen rozlišitelné, ale 
také příjemné na dotek, vybízející k dalšímu prohlížení." (Kochová, 2008, 
s. 9) Je dobré využívat různých barev a tvarů, vždyť by pak nebyla knížka 
zajímavá pro okolí nevidomých. Učitelé by neměli potěšení z takové 
knížky učit, ani spolužáci by se se svým nevidomým kamarádem z takové 
knížky společně neučili. Rodičům by asi také nečinilo velké potěšení číst 
svým nevidomým dětem pohádkovou knížku, která není plná barev a tvarů. 
Kromě toho barevné kontrasty jsou vhodné proto, aby si knížku mohli 
prohlédnout i slabozrací čtenáři. Hmatové knížky tedy „rozhodně nemají 
budit dojem, že nezáleží na jejich estetickém provedení." (Kochová, 2008, 
s. 9) 

3.8. O čem by měla hmatová knížka být? 

Důležité je, abychom si nejprve určili, k čemu a pro koho má být 
knížka určena. Věk a určení knížky pak musíme sladit s formou a obsahem 
textu a s jeho náročností, stejně tak i s náročností a obsahem ilustrace. 

Obecně platí, že čím více nápadů budeme mít, tím lépe. Ale na 
druhou stranu je přínosnější „zpracovat malé téma důkladně, než např. 
z každé kapitoly kousek" (Kochová, 2008, s. 8). Toto platí především u 
didaktických knížek a učebnic, přehledů, encyklopedií apod. 

Do hmatové podoby můžeme převést například říkanky a tradiční 
v 

básničky, lidové pohádky a příběhy (pozor Červených Karkulek je mnoho). 
Pomocí hmatových knížek se nevidomé děti mohou učit základním 
pojmům (jednoduché počty, protiklady, velikosti, písmena abecedy, 
předměty, tvary a mnoho dalšího). Hmatové knížky mohou sloužit i 
k znázornění činností každodenního života (výlet, oblékání, jak vypadá 
den...). Samozřejmě můžeme vytvořit i knihy, jejichž příběhy a verše 
vymyslíme. 
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4. HRY A POMŮCKY 

Na některé možnosti, jak pomoci těžce zrakově postiženým dětem 
zapojit se do intaktního dětského kolektivu, jsem přišla díky Cilce -
nevidomé dívce. 

Když byla menší, nenacházely jsme - já, maminka Cilky, moje 
maminka - dostatek her vhodných pro nevidomé děti, a proto jsem je 
začala s jejich pomocí, a také s pomocí samotné Cilky, vyrábět. 

Podobné to bylo i později, když Cilka začala navštěvovat školu. 
Učebnice pro nevidomé sice dostala, text v nich byl stejný, jako měly ve 
svých učebnicích ostatní děti ve třídě, ale chyběly tu obrázky. Proto Živou 
abecedu vůbec nedostala, tam jsou totiž vlastně jen obrázky. A obrázky 
jsou pro malé dítě velmi podstatné, díky nim jde učení mnohem snáz, více 
dítě těší, déle se na práci s knihou soustředí. Aby Cilka nebyla ochuzena, 
vyrobily jsme jí i zjednodušenou obrázkovou Živou abecedu. Nebyly to jen 
hry a učebnice, ale i jiné další pomůcky a knížky, které jsem pomáhala 
vymýšlet a vyrábět, například puzzle, misál atd. 

4.1.1. Cilka 

Cilka je nevidomé děvče, má jen zcela malé zbytky světlocitu. Její 
rodina š i j i osvojila už jako malé miminko, nebyl jí ani rok. Nebyla jejich 
prvním osvojeným dítětem. Před Cilkou rodina adoptovala již tři děti -
první byla tělesně postižená Markéta, po ní následovala zdravá Anička, pak 
Vítek, který má tmavší barvu pleti a asi do 15 let musel držet velmi přísnou 
dietu. Kromě těchto dětí mají ještě dvě vlastní dcery, Doroteu a Ester. 

Cilka se narodila předčasně, v sedmém měsíci těhotenství, kdy oční 
sítnice nebyly ještě dostatečně pevně přichycené. I přes všechnu snahu 
lékařů se nepodařilo Cilčin zrak zachránit. Měla přichycenou jen jednu 
sítnici a nevědělo se, kolik toho bude vidět. Proto už jako miminko měla 
Cilka všechny věci označené i Braillovým písmem, aby si cvičila také hmat 
a zvykla si na písmo, které se jednou bude učit. 

Do 7 let měla Cilka tzv. trubicové vidění, proto se z určitého místa 

mohla dívat i na večerníček v televizi. Byla sice doslova „nalepená" na 
obrazovce, ale sledovala ho s velkým potěšením. 
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Jednoho dne však začal náhle zrak Cilce mizet. Uvažovalo se o 
operaci, ale nakonec lékaři tuto možnost nedoporučili. Během dvou měsíců 
Cilka přišla o poslední zbytky zraku úplně a zůstal už jen světlocit. 

Bylo to pro Cilku a snad ještě víc pro její maminku velmi těžké 
období. Než se se svou novou situací zcela vyrovnala, mnohokrát se 
zlobila, když ji například někdo s dobrým úmyslem upozornil, že si oblékla 
například tričko naruby nebo že narazí do otevřených dveří... Ale co ubylo 
na zraku, přibývalo postupně na hmatu a sluchu. Začala je více a jinak 
využívat. 

4.1.2. Škola 

Právě kvůli této nečekané změně dostala Cilka i druhý odklad 
nástupu do školy. 

První třídu absolvovala Cilka s asistentkou, ale ve druhé třídě ji už 
nepotřebovala. Cilčina třídní učitelka se naučila Braillovo písmo, aby 
mohla Cilce kontrolovat domácí úkoly i práce, které Cilka ve škole napíše. 
Zadání domácích úkolů Cilce maminka doma přepisuje do počítače, a 
potom je tiskne na speciální tiskárně v Braillově písmu. Pokud je něco 
napsáno na tabuli, musí to někdo Cilce přečíst a ona si vše pamatuje nebo 
to dostává napsané jako pracovní list. 

O co snazší by to měla paní učitelka, Cilka, ba i její maminka, kdyby 
mohlo mít nevidomé dítě už od první třídy základní školy ve škole 
speciálně upravený počítač (hlasový výstup, Braillský řádek). 

4.1.3. Hry 

Není dost her upravených tak, aby je mohly hrát nevidomé děti spolu 
se zdravými, nebo jsou velmi drahé. Proto zde uvádím několik nápadů, jak 
si levně takovou hru vyrobit. 

Každá desková hra, pokud se k ní používají například figurky, by 
měla mít „chlívečky" místo políček, do kterých se figurky dávají. Je to 
důležité nejen proto, aby se nevidomý hráč dobře orientoval na hrací ploše, 
ale i proto, aby figurky neshodil, když si prohlíží postavení vlastních i 
soupeřových figurek. Stačí tedy hru nalepit na dřevěnou desku, vyvrtat 
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v místech políček otvory a koupit „špalíčky", které budeme používat místo 
figurek a které také musíme hmatově označit. 

Další věcí je rozlišení předmětů potřebných ke hře (například figurky 
nebo další pomůcky). Každá figurka musí být rozlišitelná hmatem (zářezy, 
materiál, velikost, provrtání, uvázání mašličky...), popřípadě sluchem. 
Podobně musí být přizpůsobena i kostka, karty apod. 

Všechny hry, o kterých tu budu mluvit, jsou upravené tak, aby je 
mohly hrát dohromady vidící děti s nevidomou Cilkou bez nějakých výhod 
či omezení. Cilka totiž chce hrát dohromady se svými vidícími sourozenci, 
spolužáky, kamarády. 
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4.2. H r y 

4.2.1. Bludiště 

Bludišť je celá řada. V této práci popíšu tři. 
První bludiště je uzavřené ve víku od krabice. V jednom rohu víka, 

v boční straně, je vyříznut otvor, kterým se do 
bludiště vkládá ozvučený míček. Ten se snaží 
nevidomý prokutálet bludištěm k dalšímu otvoru, 
který je tentokrát umístěn na dně víka od krabice, ale 
míček jím neprojde, ale zapadne do něho. Celé 
bludiště je vytvořeno pomocí vysokých přepážek 
nalepených na dně krabice. Nevidomý se orientuje podle zvuku míčku a 
jeho nárazů na překážky. 

Druhým bludištěm musí nevidomý projít pomocí bavlnek, které jsou 
nalepeny na podložce. V tomto bludišti je poměrně mnoho slepých cest. 
Bloudící musí po cestě překonávat i různé nástrahy, jako je například 
přechod přes vodu (ta je vytvořena pomocí vaty. Tu má možnost zkusit 

překonat třemi variantami, ale jen jedna je 
správná. Může buď přejít po mostě, nebo 
přeskákat přes kameny, nebo jít po jednom kraji 
bludiště. Cílem je, aby se bloudící dostal ke 
krabičce, ve které najde malý poklad. Celé 
bludiště je opět vytvořeno z krabice, voda (vata) 

z ní vytéká po obou stranách. Povrch není jednotvárný, naopak voda je 
v korytě, které obklopují nízké kopečky. 

Třetí bludiště je zaměřené kromě orientace také na znalost 
geometrických tvarů. V krabici, kde je bludiště umístěno, jsou dvě strany. 
Na úvodní (víku) jsou napsány stručné pokyny, bohužel nejsou v Braillově 
písmu. Na první straně pak najdeme popis 
jednotlivých tvarů a jejich znázornění. Na stránce 
jsou vždy dva stejné tvary, jeden je pevně 
přilepen a druhý lze odlepit, protože je na 
suchém zipu. Na třetí stránce jsou opět vzorové 
tvary, ale tentokrát bez popisu a vedou od nich 
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cesty z různých materiálů k prázdným suchým zipům. Dítě má za úkol najít 
od jednotlivých tvarů cestu k volnému suchému zipu, na který má nalepit 
správný tvar. 
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4.2.2. Boj na mostě 

Ani tato hra není neznámá. Nalezneme ji v každém hračkářství. Pro 
nevidomé však hra musí být poněkud upravena. 

Jako u většiny her bylo i u této potřeba 
zajistit, aby si nevidomý figurky neshodil, takže jsou 
opět v hrací desce otvory. Figurky mají tyčky, kterými se do hrací plochy 
zastrkávají. Samozřejmě jsou figurky nejen barevně, ale i hmatově od sebe 
odlišeny. Jedna z figurek má uříznutou část hlavičky. K této hře ještě 
potřebujeme hrací kostku upravenou pro nevidomé. 

Boj na mostě se hraje tak, že si hráči postaví figurky do krajních 
otvorů hrací desky. Střídavě pak hází kostkou a 
figurkami se ksobě přibližují. Navzájem se nesmí 
přeskakovat. Pokud hráč již nemá dostatek volných 
polí před sebou, musí některá pole odcouvat. 
Například pokud hráč hodí čtyři a mezi figurkami je 

jen jedno volné pole, jde o jeden krok vpřed a tři zbývající couvá. Takto 
může dojít k situaci, že poslední krok, který couvá, udělá již mimo hrací 
desku, to znamená, že padá z mostu a je poražen. 
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4.2.3. Černý Petr 

Podobně jako se u pexesa musely nahradit kartičky krabičkami od 
v 

filmů, bylo zapotřebí u Černého Petra 
nahradit něčím karty. Proto moje babička 
místo nich ušila pytlíčky, do kterých jsme 
vložili různé předměty (například kolíčky, 
kroužky od klíčů, kuličky...). Vždy dva 

v 

pytlíčky měly stejný obsah. Černým Petrem je 
pytlíček, jehož obsah se liší od ostatních, 
nemá svoji dvojici. 

v 

Hraje se úplně stejně jako obyčejný Černý Petr s tím rozdílem, že 
místo karet držíme v rukou látkové pytlíčky a hmatem rozeznáváme 
předměty a hledáme dvojice pytlíků se stejným obsahem, ty pak 
odkládáme. 
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4.2.4. Člověče, nezlob se 

I pro těžce zrakově postižené existuje úprava této klasické hry. Našla 

jsem tři různá provedení. 
První tvoří dřevěná deska, do které jsou zapuštěny válečky s otvory. 

Do těchto otvorů se zastrkávají figurky. Každá 

čtveřice figurek má jiný tvar a každé výchozí 
místo je jinak označeno (doprostřed tohoto 

výchozího místa je umístěn jinak tvarovaný 
špalíček). Domeček i místo nasazování jsou 
vyvýšené. 

Druhé Člověče, nezlob se je vyrobené jako 
plastová zavírací krabice, takže je vhodné pro cestování. Výchozí místa 

jsou znázorněna jako vyvýšená kolečka. 
Cesta, po které chodí figurky, je vyšší a 
domečky jsou jí ohraničeny. Aby figurky 
na hrací ploše držely, jsou v ní opět otvory 
a z figurek koukají tyčky. Figurky jsou 
barevně i hmatově odlišeny. 

Hrací plocha třetí varianty je 
vyrobena ze dřeva a jsou do ní udělány díry pro zastrčení celých figurek. 
Kovovým cvočkem je vždy označen otvor, 
kam se nasazuje figurka z výchozího místa. 
Vedle otvorů, které znázorňují domeček, 
najdeme také tyto kovové cvočky. Figurky 
jsou ze dřeva a kromě barevného rozlišení 
jsou odlišeny i hmatově. 
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4.2.5. Dáma 

Hrací plochu dámy může představovat papírové plato od vajec a 
kameny zastupují ping-pongové míčky. Pro rozlišení černých a bílých 
kamenů nastříkáme černé ping-pongové míčky sprejem, který po nastříkání 
vytvoří plastický povrch. Tímto sprejem jsou označena i černá pole na 
hrací ploše. 

Pokud se hráči podaří dojít figurkou až na druhou stranu hrací 
plochy, stává se z jeho ping-pongového míčku dáma tak, že na něj 
navlékne gumičku. 

Vyrábí se však i dáma klasická, která má bílá a černá pole, která jsou 
hmatově odlišená výškou, a v těchto 
polích jsou otvory pro zastrčení figurek. 
Figurky jsou každá jiného tvaru (bílé jsou 
oválné a černé hranaté) a samozřejmě 
jsou černé a bílé. Do hrací plochy se 

upevňují pomocí kolíků, na horní straně má 
každá figurka také otvor pro zastrčení tyčky, 
jejíž pomocí se označuje dáma. 
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4.2.6. Domino 

W 

Domino také patří ke hrám, které najdeme v každé domácnosti. 

Můžeme upravit klasické domino, to 
znamená, že na kostkách převedeme do 

hmatové podoby body určující daný počet, nebo 
můžeme vyrobit domino, u kterého budou děti 
k sobě přikládat stejné předměty, popřípadě 
obrázky nebo tvary. 
Variant lze vymyslet 
mnoho. Jen je nutné 
kostky domina vkládat 
do vodící lišty, aby je 
nevidomí hráči nerozházeli. 

Zde popíši variantu domina, se kterou jsem se setkala. Jedná se o 
domino, které je vytvořené pomocí různých předmětů. Tyto předměty jsou 
připevněny na stejných kartičkách vyrobených z tvrdého kartonu. Předměty 
jsou skutečné, žádný není vytvořen jako 

obrázek, najdeme zde například různé druhy 
látek, mušličky, korálky, špejle, knoflíky 

apod. Aby dítě karty neshazovalo nebo 

neposouvalo, ukládají se jednotlivé karty do 

plastové lišty. Tím přijdou sice těžce 
zrakově postižené děti o možnost různých zatáček a útvarů, které běžné 
děti při hraní domina s radostí vytvářejí, ale na druhou stranu je vlastně 
výhodou, že jsou kartičky umístěny v jedné rovině. Za prvé to napomáhá 
lepší orientaci těžce zrakově postižených dětí, protože nemusejí nikde 

hledat konec, jehož poloha by se neustále měnila. 
Za druhé si žádnou kartu neposunou ani z řady 
neshodí. Nevýhodou je velká délka řady. Je nutné 
mít dostatečně dlouhou lištu a t a je neskladná. 
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4.2.7. Kahuna 

Kahuna je jednou z velmi rozšířených her, proto jsme ji vyrobili také 
v taktilní podobě. Aby se nehrálo na ploše s vymyšlenými ostrovy, zvolili 
jsme Japonsko, zemi ostrovů. Takže hra kromě zábavné funkce plní i 
funkci didaktickou. 

Jednotlivé ostrovy jsme vyřezávali ze žluté umělohmotné desky, na 
kterou jsme nejprve přes průklepový papír překreslili ostrovy Japonska. 
Některé ostrovy nešly s úplnou přesností vyřezat, proto jsou trochu 
zjednodušeny, zvětšeny, případně nepoměrně zvětšeny. Vodu pod nimi 
tvoří modrý vlnkovaný karton. Mosty jsou vyrobeny z dřívek, kterými se 
míchá káva, a kameny jsou vyrobeny z různých figurek na špejlích. Ke hře 
jsou také potřeba karty, na kterých jsou jednotlivé ostrovy znázorněny. 
Jsou vždy dvě pro každý ostrov. Ty jsme opatřili Braillovým písmem. 

Na počátku hry dostane každý hráč 10 kamenů a 25 mostů, které jsou 
v jeho barvě, respektive v jeho hmatovém rozlišení, a 3 karty. Hráč musí 
během hry získat co nejvíce ostrovů. Třikrát za hru se zjišťuje, který hráč 
má nejvíce ostrovů. Na konci první části hry dostane hráč s větším počtem 
ostrovů jeden bod, po druhé části dva body a na konci hry získá tolik bodů, 
kolik je rozdíl mezi počtem ostrovů, které vlastní on a které vlastní jeho 
protivník. 
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4.2.8. Pexeso 

Pexeso jsme vyrobili z krabiček od filmů (dostanete je tam, kde 
filmy vyvolávají), které jsme naplnili různými materiály, například rýží, 
čočkou, moukou, vodou, olejem apod. Vždy dvě 
krabičky stejným množstvím stejné náplně. 

Toto pexeso se hraje tak, že se krabičky od 
filmů postaví do umělohmotného výlisku, do 
kterého v obchodech dávají Kinder vajíčka nebo 
třeba na plato po vejcích, a každý hráč vždy 
vytáhne jednu krabičku, zatřepe s ní a následně hledá druhou se stejným 
zvukem a hmatovým vjemem při zaklepání. Pokud se to podaří, může se 
pro kontrolu podívat do krabičky, aby si byl naprosto jist, že našel dvě 
krabičky se stejným obsahem. 

Při výrobě pexesa jsem byla velmi překvapena, že i velmi podobné 
materiály lze zaklepáním bezpečně rozlišit (například: olej a voda; mouka, 

klasické, hráči hledají dva stejné hmatově upravené 
obrázky. Bohužel je toto pexeso velmi špatně 
upevnitelné tak, aby si s kartami nevidomý 
nepohnul. Proto je vhodné použít méně karet. Na 
kartách najdeme mnoho různých obrázků, ať už to 
jsou stromečky, srdce, různě barevné body, 
kolečka, čtverce nebo trojúhelníky. 

cukr, písek...). 
Existuje i pexeso 
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4.2.9. Piškvorky 

Čtverečkovaný papír muselo nahradit něco jiného, v tomto případě je 
to dřevěná plocha, ve které jsou otvory pro 
zastrčení špalíčků. Dřevěná deska je čtvercová, 
16x16 otvorů, uprostřed je kovový cvoček, který 
usnadňuje orientaci hráčů. 

Křížky a kolečka nahrazují špalíčky, které 
jsou hmatově odlišeny. Jedny mají na horní straně 
důlek a druhé jsou hladké. Jednotlivé špalíčky jsou 
uklizeny do látkových pytlíků. 

Pravidla piškvorek jistě každý zná. Pro 
jistotu je zde v krátkosti uvedu. Hráči se střídají 
v pokládání svých hracích kamenů. Aby hráč 
zvítězil, musí vedle sebe umístit pět špalíčků 
(vodorovně nebo diagonálně či svisle) tak, aby 
jeho řada nebyla přerušena soupeřem. 
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4.2.10. Puzzle 

Doma jsem našla staré dřevěné puzzle s otrhaným obrázkem. Zbylé 
kousky obrázků jsem odlepila a celou skládačku nalakovala, aby měla 
jednotný hladký povrch. Následně jsem musela vytvořit vhodný obrázek. 

Vzala jsem si složené nalakované puzzle, které byly vložené do 
dřevěného rámečku, a barvu na textil, která po vysušení horkým fénem 
vytvoří plastický povrch. Na puzzle jsem barvou nakreslila obrys psa, 
potom jsem obrázek vysušila horkým fénem a bylo hotovo. 

Později se ukázalo, že takto vyrobené puzzle jsou velmi náročné. 
Děti je skládají jen podle toho, jak do sebe dílky zapadají, nikoli podle 
obrázku. Proto jsem je udělala znovu, jinak. Na nalakované puzzle jsem 
nalepila psa vyrobeného z velurového papíru. Takto upravené puzzle dítě 
skládá podle obrázku a ne jen podle toho, jak do sebe dílky zapadají. 

Kristýna Pišlová 60 



Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, katedra SpPg 

4.2.11. Pylos 

Tuto hru jsem musela pro nevidomé vyrobit úplně znovu, i když 
původní vypadala, že by šla jen upravit. Nově vytvořená hra vypadá tak, že 

v užší krabici je vložen čtverec 
vyřezaný z plata od vajec, jehož velikost 
je 4x4 důlky. Po stranách je volný 
prostor, do kterého se umístí kuličky. 
Kuličky jsou vytvořené z ping-
pongových míčků. Pro odlišení barev 
jsem použila sprej, který je po nastříkání 

hmatný. Každý z hráčů má 15 koulí. 
Cílem hry je postavit pyramidu. Vyhrává ten, který pyramidu 

dokončí, to znamená, že položí poslední kouli na vrchol. 
Začíná hráč s černými koulemi, který jednu z nich položí kamkoli do 

důlku. V pokládání kuliček se hráči 
další nahoru do pyramidy. Pokud se 
některému z hráčů podaří položit 
vedle sebe 4 své koule, může ihned 
z hrací plochy odebrat až 2 své koule 
(kterékoli, pokud na nich nestojí jiná 
koule). 

V případě, že hráč nechce pokládat novou kouli ze zásobníku, vezme 
kouli z hrací plochy a položí ji alespoň o jednu úroveň výše. Na kouli, 
kterou chce hráč přesunout, nesmí ležet jiná koule. Stejně jako při 
pokládání, tak i při tomto způsobu tahu, může vzniknout čtverec ze 
stejných koulí, takže hráč může vzít z hrací plochy až dvě své koule. 

Pro menší děti můžeme pravidla zjednodušit tak, že vynecháme 
pravidlo o odebírání koulí při vytvoření jednobarevného čtverce. 
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4.2.12. Quixo 

Quixo je hra podobná piškvorkám. Tato hra se koupila a pouze 
upravila tak, aby ji mohla hrát i Cilka. 

Koupené piškvorky vypadají následovně: jde o dvacet pět kostiček, 
které jsou vsazeny do čtverce. Tento čtverec 
je vyhlouben do kruhového podstavce 
z umělé hmoty. Na každé kostičce je na 
jedné straně křížek a na protější kolečko, 
ostatní strany jsou prázdné. 

Hra je určena pro dva hráče. Každý si 
určí svůj znak - kolečko nebo křížek. Na 

začátku se kostičky otočí tak, aby na horních stranách kostiček nebyl žádný 
znak. Hráči se střídají, každý otočí vždy jednu kostku svým znakem nahoru 
a tou pak posune kostičky v řadě nebo sloupci na hrací desce tak, aby 
vysunul kostku na protilehlé straně řady či sloupce. Nesmí se ale vracet 
předchozí tah soupeře. Cílem hry je mít pět stejných znaků vedle sebe 
v jedné řadě - vodorovné, šikmé, svislé. 

Cilka potřebovala rozpoznat křížek a kolečko, proto jsme polepili 
stranu s křížkem čtverečkem zvelurového papíru ve velikosti hrací 
kostičky a stranu s kolečkem jsme označili nalepením malých obdélníčků 
doprostřed strany kostičky. 
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4.2.13. Sudoku 

I takováto moderní hra již existuje v podobě, která je určena pro 
těžce zrakově postižené. Vděčíme za ni Jiřímu Mojžíšovi. 

• Jako v každém sudoku, i v tomto je za 

Í T ? * v každém čtverci, sloupci i řádku s e 
I w w í ^ S l ^ ^ ^ S I ^ ^ S i l l vyskytovala každá číslice jen jednou. Hrací 
j J ^ ^ ^ ^ g p ^ ^ ^ ^ ^ H plocha je rozdělena do 9 čtverců. Každý je 

• J ^ ^ S S K I ^ ^ ^ ^ ^ H Hra je uložena do umělohmotné 
Základem je hrací deska, dále 

najdeme magnetickou podložku 
s kovovými podložkami a vzorové zadání, návod 
je samozřejmostí. Také zde nalezneme kostičky 
s číslicemi v Braillově písmu. 

Do hrací desky se nejprve podle zadání 

_ vsadí čísla. Poté se do každého volného 
. p o l e vloží dvě podložky, aby s e vyznačily 

• ty kostičky, které hráč do desky doplní. 
Vše je připraveno k luštění. 
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4.3. Knížky 

4.3.1. Misál 

Cilka je z věřící rodiny, a proto se potřebovala také orientovat během 
mše v kostele. Jako každému dítěti, které chodí s rodiči do kostela, nesměl 
ani Cilce dětský misálek chybět. A tak jsme doma našli můj starý misál, 
který jsem také jako malá nosila do kostela, a podle něj a po poradě 

^ s Cilčinou maminkou jsme začali vyrábět obrázky do 
Cilčina misálu. 

Na některých stránkách knížky může Cilka 
s něčím hýbat, na začátku může pana faráře 
převléknout do správně barevného ornátu... 
U gotického kostela (na titulní straně), se všemi znaky 
gotiky (lomené oblouky, vysoké věže, fiály, vitráže, 

podpěrný systém, rozetové okno - to proto, aby 
později snadněji vnímala i tyto rozdíly mezi 
stavbami, které nevidí, ale uslyší o nich), na 
titulní straně může otevřít dveře kostela a tím se 
jí rozsvítí i věčné světlo - červená letka, kterou 
v době, kdy misálek dostala ještě viděla. Pozadí 
je zlaté, aby se světlo dobře odráželo. 

Přiblížím ještě jednu stránku z misálu - Poslední večeři. 
Obrázek Poslední večeře je udělán, stejně jako ostatní na tvrdý lesklý 

papír formátu A4. Na obrázku je stůl s ubrusem, který je vyroben z kousku 
látky, kolem něhož sedí dvanáct apoštolů. Jen několik z nich má „vidět" 
celé tělo, ostatní mají jen hlavy, to už dnes Cilce k porozumění stačí. Dříve 
jsme obrázky musely dělat celé, nic se nesmělo překrývat. 

Hlavy apoštolů jsou vystříhány z kůže - každý obličej má trochu jiný 
tvar. Vlasy každého apoštola jsou také odlišné, nejen barvou, materiálem, 
ale i délkou. Rozdílné jsou i vousy, aby Cilka rozeznala jednoho apoštola 
od druhého. Oči a ústa jsou namalována barvou na textil, aby byly hmatné. 
Nos je také vystřižen z kůže a na obličej nalepen. Z kůže jsou vyrobeny 
také ruce a nohy. 
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Na stole nalezneme misku s kalichem, jsou 
protože v době Krista se používalo dřevěné nádobí. 

Text, který v misálu nemůže chybět, je napsán 
vždy na protější stránce k obrázku. Je napsán 
Braillovým písmem na folii, pod kterou je papír, na 
němž je text napsán černotiskem. 

vyrobeny z korku, 
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4.3.2. Pohádka o dvou princích 

Tuto pohádku vytvořila Jana Vachulová. Je velmi jednoduchou, ale 
hmatově zajímavou a krásnou pohádkou. 

Pohádka vypráví o dvou princích - Drsoňovi a Měkkoňovi, kteří se 
vydají zachránit dvě princezny - Bambulku a Střapulku. Oba princové, 
vlastně i princezny mají svá jména podle toho, jací jsou. To znamená, že 
Drsoň je opravdu drsný (je vyroben z drsného brusného papíru), Měkkoň 
ze sametu. Všechny postavičky z této pohádky jsou opatřeny suchým 
zipem, aby držely na jednotlivých stránkách knížky. Ač jsou postavy 
schematické, dopracované jsou i detaily - princové mají špičaté boty, 
princezny kulaté. 

Oba princové překonávají během cesty různé překážky, jako 
například kopec, klikatou cestu, hory. Jednotlivé 
úseky jsou vytvořeny na zvláštních dřevěných 
kartách, které jsou polepeny koberci, teprve na nich 
jsou vyobrazeny jednotlivé detaily cesty. Cesta - ať 
už klikatá nebo rovná je vytvořena ze suchého zipu, 
aby po ní princové mohli jít. Děti během cesty 
dostávají také různé úkoly. Jako například kolik má 
cesta zatáček, kolik vrcholů mají hory apod. 

Dítěti podáme do rukou další část pohádky. Tentokrát se jedná o 
nádherně vyrobenou dřevěnou bránu hradu, která je 
samozřejmě otvírací. Za ní, tak jako v mnoha 
pohádkách, narazí princové na draka - čtyřhlavého, 
jmenuje se Kulatíce. Jak ho ale princové přemohou? 
Meči useknou dračí hlavy. Najdou je na samostatné 
stránce zasunuté v pochvách. Dítě bojuje 
prostřednictvím princů s drakem a postupně mu 
usekává hlavy (odlepuje je od karty). Když draka 

přemůže, najdou princové své princezny. Ale pozor, dítě má za úkol 
přiřadit každou princeznu k tomu princovi, ke kterému patří. 
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Na závěrečné stránce knížky visí dva klíče, každý od jednoho hradu 
a pod nimi je skutečný zvoneček, na který dítě může po skončení pohádky 
zazvonit. 

Nejen že pohádka děti pobaví, ale 
také procvičuje mnoho jejich dovedností a 
znalostí. Díky doplňujícím otázkám udržuje 
dětskou pozornost a soustředění. Její 
hmatová rozmanitost a neustálé posouvání 
princů z jedné karty na druhou, procvičuje 
zase jemnou motoriku. 
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4.3.3. Pohádka o klubíčku 

Je to velmi jednoduchá, ale velmi pěkná pohádka od Terezie 
Kochové. Knížka je svázána 
pomocí provázku. Vždy je na 
jedné straně text, který je 

napsán jak černotiskem, tak i 
Braillovým písmem, a na druhé 
straně je obrázek klubíčka. 

Celá pohádka je vlastně 
o tom, jak a co se dá s klubíčkem (kouskem provázku) 

dělat. Děti se dozvědí, že se klubíčko může kutálet, že 
ho lze rozmotat apod. Každý obrázek pak znázorňuje 
jednotlivé činnosti klubíčka. 

Tak například, když se klubíčko kutálí po 
stránce, je nejprve na dolním okraji stránky, pak 

uprostřed, pak jakoby vypadává ze stránky apod. Když 

se klubíčko začne rozmotávat, jsou na jednotlivých 
obrázcích znázorněny jednotlivé fáze, jak se klubíčko 

rozmotává, až je vlastně celé rozmotané. 

To všechno doprovází velmi pčkně napsaný text: 
„ Tak jak bylo, celé rozmotané, začalo tancovat 

po stránce. Ale co se nestalo! Při tom dovádění si 
udělalo hned čtyři uzlíky! " 

A opravdu následuje obrázek, kde jsou na 
rozmotaném klubíčku uvázány čtyři uzlíky. 

Celá pohádka končí tím, že se unavené klubíčko 

opět smotá a usne uprostřed stránky. 
Pohádka je sice krátká, ale velmi zdařilá a pro 

x a ^ děti zajímavá, cvičí prostorovou a pravo-levou 
orientaci. 
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4.3.4. Pojďme si hrát 

Tuto knížku vyrábíme pro potřeby prvňáčků, případně předškoláků, 
kteří se podle ní učí. Popíšu zde několik stránek. 

Obrázek části města v učebnici se vlastně vůbec nepodobá hmatově 
převedené stránce. Na stránce pro nevidomé dítě je naznačený půdorys 

města místo složité perspektivní kresby 
s mnoha ději. Děti (figurky) skutečně jdou od 
domu do školy (žák pohybuje figurkou). 
Materiál, ze kterého 
mají figurky aktovky, 

L MĚBĚĚUBĚM je stejný jako materiál 
domu, ve kterém figurka bydlí. Důležité je však na 
obou obrázcích stejné: silnice, přechody, 
železnice, závory, podchody, domy, děti i škola. 
Na obou najdeme i trávník a pískoviště. 

Některé obrázky jsou téměř stejné, jen je na 
nich méně lidí, méně věcí, méně podrobností. Na 

stránce s divadlem je i odhrnovací záclonka 
pod divadélkem, za ní najdeme dvě loutky, 
které můžeme vidět i na nakresleném 

obrázku. Některé části hmatových obrázků 
bývají pohyblivé (například zvoneček, volné 
končetiny dětí apod.). 

Na jiné stránce má nevidomé dítě proti ostatním dětem úkol navíc. 
Musí rozmotat a zamotat opravdové klubíčko. To proto, že jednak možná 
bude dělat něco takového poprvé v životě, ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
jednak si lépe uvědomí rozdíl i podobnost • 

mezi motáním klubíčka v prostoru a točením I ' ) I 

čáry na papíře. Tady je dobře patrné, že 

tento úkol může být přínosný i pro vidící ^ I 

děti, protože málokterá paní učitelka přinese 

dětem do školy opravdové klubíčko. 
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4.3.5. Poznáš zvířátka? 

Tuto knížku vytvořila moje maminka. Je to krátká zajímavá knížka 
plná hádanek a obrázků. 

Děti tu mají uhádnout, o které zvíře se jedná podle toho, co jí, kde 
žije. Kromě textu zde nalezneme i obrázky jednotlivých zvířat, míst, kde se 
vyskytují a jejich potravy. 

Ze zvířátek zde nalezneme kočku, psa, lva, slona, želvu, ale i motýla, 
hlemýždě, mravence nebo hada. Knížka je koncipována tak, že některé 
strany jsou rozpůlené. Na každé půlce je znázorněno jedno zvířátko, stejně 
tak je tomu i u hádanek a potravy pro zvířátka. Společný je vždy obrázek 
místa, kde zvířátka najdeme (pes a kočka žijí v domě, lev a slon v savaně, 
motýl a hlemýžď žijí na louce, mravenec a had v lese, vodní želva žije ve 
vodě). Nakonec je vždy stránka s řešením, na které jsou vyobrazena daná 
zvířata. 

Například u psa je hádanka: 
„Hlídám dům, pomáhám lidem, které mám 

rád. Také rád běhám, dovádím, nosím klacíky, 
honím míč... Mám-li radost, radostně štěkám a 
vrtím ocasem, ale když se rozzlobím, zle vrčím a 
cením zuby." 

Před touto hádankou je obrázek interiéru 
domu. Je na něm stůl se židlí, pod kterými leží 
koberec. A okno, které jde otvírat a za kterým je 
vidět strom a slunce. 

— Po hádance následuje 
obrázek s potravou daného 
zvířete. V tomto případě jsou tu kosti. Až po dalším 
otočení nalezne dítě správnou odpověď na hádanku 
v podobě obrázku psa. 
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Uvedu zde ještě jeden příklad. Poznáte, o které zvíře se jedná? 
„ Ve vodě jsem jako doma, ale na souši se také 

vyznám. Ač se o mně říká, že jsem pomalá, není to 
pravda. Celé tělo mám ukryté v brnění, koukají mně 
Jenom nohy, ocásek a hlava; a to všechno jen, když 

i 19 Ve vodě jím, spím i 
1 přezimuji, na souši se 

procházím, na sluníčku se ráda vyhřívám a do písku 
zahrabávám svá vajíčka." 

Za touto stránkou nalezneme obrázek jablka, 
listů a ryby. Co je to za zvíře? To se dozvíme na 
další stránce, kde nalezneme obrázek želvy, jejíž 
hlava lze zastrčit do krunýře a pohybuje ocasem. 
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4.3.6. Půlku slova víš, půlku domyslíš 

Tato knížka, vlastně soubor karet, získala v soutěži Tactus 2009, 
druhé místo. Je to soubor slov, která jsou zčásti vyobrazena a zčásti 

napsána. Jsou to hrátky se slovy, rébusy. Na 
sestavení celého souboru se podílelo mnoho 
lidí, neboť vymýšleli různá slova, ve kterých 
by se ukrýval nějaký obrázek (například: kaš-
párek, list-opad). Karty jsou vyrobeny 

z tvrdého kartonu, jejich velikost je asi 10x15 cm. Navíc ke kartám přibyla 
ještě skládačka. Je to mnoho částí slov a 
obrázků či věcí, ze kterých se slova mohou 
poskládat. Pro tuto skládačku jsou zapotřebí 
především taková slova, aby se obrázky 
opakovali, takže máme například sekci lvů 

(lev-hart, lev-ný, s-lev-a ...), květů (květ-ináč, 
roz-květ ...) apod. Opět i zde jsme použili 
všechno, co jsme našli. Ať už to byly umělé 
květiny, umělé listy, staré klíče, kolečka od 
autíček,.... 
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4.3.7. Rozdíly 

Druhým úkolem je hledání vždy dvou stejných 
knoflíků. Když je dítě objeví, zakryje je víčky od pet 
lahví, které najde v pytlíčku na přední straně knížky. 

Tomuto hledání stejných knoflíků 
jsou věnovány dvě stránky. 

Na další stránce najdeme 
bludiště z provázků. Křižovatky jsou 
vytvořeny z uzlů a cesty jsou zataraseny pomocí kousků 
špejle. 

Dále v knížce najdeme druhé hledání rozdílů. 
<mw««w«t«««( «<wmiww(w(( 

Tentokrát se však jedná o obrázky, na 
kterých jsou kosmonauti. Opět mají děti 
najít pět rozdílů (na každém obrázku je jiná 

planeta, jiná vlajka, jedna 
z raket je menší, 
kosmonaut má ruku 
pokaždé v jiné pozici, na jednom obrázku chybí 
kosmonautovi dýchací přístroj). 

Následuje další bludiště, tentokrát je vytvořeno 
pomocí špejlí a na konci čeká dítě vlněný cíl. 

Skoro ve všech dětských časopisech se setkáme s obrázky, na 
kterých se mají hledat rozdíly. Stejné obrázky vytvořila i jedna ze 
studentek naší fakulty. Kromě obrázků s rozdíly jsou v knížce i bludiště a 
úkol, ve kterém má dítě najít vždy stejné knoflíky. 

Na první stránce jsou na dvou obrázcích dva na první pohled stejní 
sněhuláci. Oba obrázky jsou ohraničeny rámečkem ze špejlí. Dítě na 

obrázcích hledá pět rozdílů (různý počet ptáků, 
hrnec má na jednom obrázku jen jedno ucho, 
mrak má na každém obrázku jinak směřující 
vzorek, koště sněhuláka má pokaždé jiný počet 
větví, led je pokaždé v jiném rohu obrázku). 

Kristýna Pišlová 73 



Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, katedra SpPg 

Posledním úkolem je najít na stránce, která je plná knoflíků, jen dva 
stejné. 

Všechna zadání jsou psána jak černotiskem, tak i 
Braillovým písmem a jsou na zvláštních stranách, j ^ 
Knížka je velmi pěkně vyrobená, zábavná a u dětí i f 9 9 
úspěšná. """ • J 

• • o 
• • 
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4.3.8. Umíte číst obrázky? 

Knížku jsme vytvořily společně s maminkou. Je to výběr z díla Jiřího 
Havla. V knížce najdeme různé jazykové hry, ale především text doplněný 
obrázky - tzv. obrázkové čtení. 

Hned na první stránce najdeme jablko, ve kterém je schována věta. 
Bylo poměrně složité přetvořit takovýto obrázek do 
podoby, která by byla použitelná pro těžce zrakově 
postižené děti. Výsledek, který nalezneme v této 
knížce, je až několikátým pokusem, není to jen pouhá 
kopie, původní jablko z knížky Jiřího Havla prošlo 
několika úpravami. Jednou nemělo ten správný tvar, 
podruhé nenavazovala na sebe schovaná věta nebo 
ostatní znaky netvořily dobře tvar jablka. 

Jednotlivé věty jsou v knížce nalepeny na proužcích z kartonu. To 
proto, aby se nemusely vytvářet pomocné vodící linie a dítě se v textu 

neztrácelo. Pokud se ve větě vyskytuje nějaký obrázek 
je umístěn na kartičce, která ohraničuje plochu, ve 
které se obrázek nachází. Je to z toho důvodu, aby 
nebylo dítě v textu a obrázcích dezorientované, určují 
se tak hranice, ve kterých obrázek je a také to, že 
nikam jinam už nepokračuje. U některých obrázků lze 
s některými jejich částmi hýbat. Například myš je 
vyrobená z chlupatého papíru, její ocásek není 

připevněn k podložce a lze jím hýbat, stejně tak i jejím uchem, nožičkou a 
fousky na čumáčku. Myš má i vypodložené bříško, aby si dítě 
uvědomovalo, že myš není placatá. Když na ni dítě zatlačí, vypískne. 
Podobně j e tomu i u jiných obrázků. Mnohdy jsou • • 
v knížce využity i skutečné předměty, například 
klíč, slepice má také křídla vytvořená ze skutečných 
per. 

Knížka musí být pro děti poutavá, proto v ní 
mají za úkol pověsit na strom věci, které na něj 
pověsily i děti z knížky. Věci mají děti připravené 
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v látkovém pytlíčku, který je připevněn na stránce se stromem. Na strom 
pak věci, které jsou v textu označeny, věší pomocí kolíčků, které jsou na 
okraji stránky. 

Další stránkou, která stojí se zmínku, je stránka se zvonkem. 
Podobně jako u zvonku ani tady nebylo jednoduché vytvořit přesný tvar a 

velikost písmen na řádku, protože Braillovo písmo má 
poněkud jiné rozměry než černotisk a nedá se 
libovolně upravovat. Děti si mají na zvonku přečíst, co 
říká („Pozor já všechno vyzvoním!!!"). Aby to byl 
skutečně zvonek, má i pohyblivé srdce. 
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4.3.9. Veselá čeština 

Veselá čeština je souborem učebních materiálů, které jsme společně 
s Kamilou Bobkovou a Anitou Jirovskou 
vytvořily do soutěže Tactus, kde jsme se 
s těmito pracovními listy umístily na 3. místě. 

Veselá čeština se skládá ze tří částí. 
První je čtení s obrázky. V textu je několik 
obrázků psů, kteří jsou stejní. Tito psi nahrazují slovo pes ve všech slovech, 

J-^aQKSM ve kterých se objevuje (například ka-pes-níky). 
Psi jsou přilepeni na kartičce o jedné velikosti, 
která je umístěna v textu, a jsou vytvořeni z 
„chlupatého" drátku. Pod textem je umístěna 

vodící linie v podobě proužku se semišového papíru. Vždy na černotisku je 
napsána věta Braillovým písmem. 

Druhým cvičením je doplňování i/y ve vyjmenovaných slovech. Při 
tomto úkolu jsme dbaly n a to, aby tvrdá y T . M ' r g g \ 
byla vytvořena opravdu z tvrdého materiálu. 
Takže jsou vyřezána ze dřeva. Oproti tomu 
jsou měkká i vytvořena pomocí molitanu, 
který je nalepen na proužek z kartonu. Na 
každém i je napsáno v Braillově písmu, zda je měkké nebo tvrdé. Do slov 
se doplňují nalepením pomocí suchého zipu. V každém slově, kam se i/y 
doplňuje, je v tomto místě kartička se suchým zipem. Opět jsou pod řádky 
vodící linie. 

Posledním úkolem je přečíst text, ve kterém jsou číslice namísto 
písmen (místo písmen - WĚ/^t^uamamemm 
nula, je napsána 0). 
K tomuto cvičení se váže 
ještě obrázek, který 

znázorňuje ostřici. Děti si mají najít, co to je. 

Kristýna Pišlová 77 



Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, katedra SpPg 

4.3.10. Živá abeceda 

Co to je? A jak vznikla? Cilka šla do první třídy na obyčejnou 
základní školu, potřebovala knížku podobnou, jako měly ostatní. Byla to 
Živá abeceda tetky Abecedkyl. Knížky pro Cilku sice byly ve slepeckém 
Braillově písmu, ale byly bez obrázků a bez různých úkolů na vybarvování 
apod. A právě proto jsme začali Živou abecedu vyrábět. 

Původně jsem si říkala, že to bude hrozně lehké, že Živá abeceda je 
jen tenká knížka, a proto bude rychle hotová, 

v 

ale opak byl pravdou. Živá abeceda je 
opravdu tenká knížka, ale na výrobu poměrně 
náročná. 

Nebylo ani moc těžké vyrobit 

1 
mg 

J j f 

SžlS :̂: 

L I 

ssaf 

najít vhodné materiály. Postupně jsme si s Cilkou 
vybudovaly určitou „obrázkovou" nebo spíše 
„materiálovou" komunikaci. Cilčina Živá abeceda je 
uložena v kroužkových deskách, na kterých je hned 
navrchu holčička se žlutými vlásky - žlutá bavlnka -
uvázanými do dvou copů - prostě Cilka. Má na sobě 
růžové šatičky ze savé utěrky se zeleným páskem. 
Ručičky, nožičky a obličej má vyrobený z kůže, oči a 
ústa jsou vytvořeny textilními barvami a nos je 

vystřihnut z kůže a nalepen. Tato holčička provázela Cilku celou Živou 
abecedou. Byla pokaždé stejná (byly použity stejné materiály, barvy 
materiálů...), občas m ě l a jen jiný postoj nebo seděla apod. 

Podobně jako tato holčička jsou vytvořeny i jiné postavy v Živé 
abecedě. Od holčičky se lišily oblečením (materiálem, velikostí...), účesy 
nebo třeba výrazem v obličeji. Takže když Cilka narazila na „něco" z kůže, 
věděla hned podle tvaru, o co jde, zda-li se jedná o obličej, ruku nebo nohu. 
Vždy ale měla jistotu, že jde o nějakou část těla bez oblečení. Stejně jsme 
si vypracovaly další jednotné znaky jako například vlasy, že jsou z bavlnek. 

Možná přijde někomu divné, proč se holky a kluci, a nejen ti, 
zCilčiny Živé abecedy lišili také barvou oblečení, vlasů, očí... To proto, 
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aby i Cilčini spolužáci je dokázali rozeznat a aby knížka nebyla třeba jen 
dvoubarevná, vždyť ani paní učitelka by se do takové knížky nedívala ráda. 

Když už jsem se dostala k použitým materiálům, mnohé by asi 
zajímalo, co všechno jsme na výrobu takové učebnice použili. Na začátku 

je například obrázek třídy, na kterém nemůže chybět 
zvoneček, houba z molitanu, žáci a paní učitelka 

7 oblečení do různě barevných 
látek, tabule z kartonu, kterou 
můžeme otáčet a vytahovat ji 
nahoru a dolů apod. Použili jsme i 
různé kousky tapet, o které moje 
maminka požádala v obchodě s 
tapetami, kde jí nedali jen 
kousky, ale celé vzorníky tapet, 

takže jsme si doma mohli vybrat, jakou tapetu s jakým vzorem použijeme. 
Dále jsme využili různých druhů skelných papírů, samozřejmě i barevné 
papíry, různé tvrdší papíry s odlišnými strukturami (například vlnkovaný), 
samolepicí tapety, špejle, odstřižky koberců... Některé obrázky a cvičení 
jsou vyrobeny pomocí v galanterii koupených sluníček, kytiček, měsíčků, 
staniol a kovová folie se občas také hodila. Zvířátka jsou zase vyrobena 
z barevných velurových papírů. Dá se říct, že co jsme doma našli a bylo to 
vhodné, jsme využili k výrobě Živé abecedy. 

Celá Cilčina Živá abeceda je vlastně zjednodušenou kopií Živé 
abecedy ostatních dětí. Nenajdete tam přesně vyrobené všechny postavy, 
věci, ani přesně stejná cvičení. Není to tak, protože by Cilka měla problém 
se na stránce vyznat. Pro lepší představu popíšu pár stránek z vyrobené 
Živé abecedy a pro porovnání s původní Živou abecedou přikládám 
obrázky obou stran - původní i vyrobené. 

V Živé abecedě nalezneme jednotlivé stránky, které obsahují 
písmenko a k němu vždy nějaký obrázek, jehož název začíná právě tím 
písmenem (například u „O" je zobrazena opice; U „U" je Úl, U „I" Sedí 

indián...). Další stránky v této knížce jsou věnovány procvičování 
jednotlivých písmen. 

Stránky, na kterých jsou jednotlivá písmena zobrazená společně 
s příslušným obrázkem, obsahují vždy, kromě obrázku, šestibod 
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z Braillovy abecedy. Vedle něho jsou vždy ještě body, které představují 
jednotlivá písmena (malá a velká). 
Takže například u „O" je 
z koleček od dírkovačky vytvořen 
šestibod, vedle něho je malé 
písmeno „o" (body 1, 3, 5) a ještě 
malé „ó" (body 3, 4, 6). Pod nimi 
jsou ještě velké „O" s „Ó". 
Písmena jsou tam také zobrazena 
v latince, aby Cilka uměla obě varianty, jak písmo Braillovo, tak i písmo 
vidících. 

Na stránce u „U" jsou ještě kromě šestibodu znázorněna tři „U" -
jedno krátké malé (body 1, 3, 6), potom malé a velké „Ú" (body 3, 4, 6) a 

malé a velké „ů" (body 2, 3, 4, 5, 
6). Jako obrázek na této stránce je 
úl, který jsem vyráběla z včelího 
vosku, který jsme koupili 
v obchodě se svíčkami. Včeličky, 
které přilétají k úlu, jsou 
vytvořeny z mikrotenového sáčku 
- ten představuje křídla včel a 

„chlupatý drát" je použit jako tělíčko. Tato stránka dokonce včelkami díky 
vosku i voní. 

U některých stránek však už šestibod a velká písmena chybí, protože 
byly řazeny až na konci knížky a Cilka už uměla poznat označení velkých 
písmen a to, které body z šestibodu znázorňují právě probírané písmeno. 

Zmínila bych dva příklady takto vytvořených stránek. 
Jednou z nich je stránka, 

která je zaměřena na písmeno „T". 
Na této stránce už není jen jeden 
obrázek, ale několik (například 
tábor vyrobený ze špejlí a tygr 
z velurového papíru, telefon se 
sluchátkem, které lze zvednout.). 
U každého obrázku jsou bílá 
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políčka, protože Cilka, stejně jako ostatní děti, měla za úkol určit polohu 
písmene v názvu obrázku. Cilka to určovala tak, že odlepila tolik korálků, 
které našla nalepené na rohu strany, kolik bylo ve slově písmen „T". Potom 
potřebný počet korálků přilepila na příslušná bílá políčka vedle obrázků. 

Druhým příkladem je stránka s písmenem „L". Je to stránka, která 
opět obsahuje obrázky a bílá políčka 
na určení polohy písmen. Zmiňuji ji 
proto, že na ní nalezneme několik i 
skutečných věcí (lízátko, lžičku...). 

Možná, že jste nabyli dojmu, 
že všechno šlo snadno a že se 
všechny stránky povedly napoprvé. 

Bylo však pár stránek, které byly pro Cilku příliš 
náročné. 

Jedna z nich byla stránka, kde létalo dvanáct 
draků, každý s jiným obrázkem. Dole na stránce " 

děti, které měly na zádech čísla. Tato čísla 
znázorňovala počet slabik. 
Úkolem bylo přiřadit názvy 
obrázků podle slabik ke 
správným dětem. Protože 
bylo na stránce příliš mnoho 
věcí, bylo pro Cilku těžké se 
v ní orientovat, a tudíž dělala chyby v přiřazování (na obrázku je už stránka 
upravená). 

Zkusily jsme nechat úkol i pro další nevidomé dítě, které se podle 
knížky učilo, ale ani jemu se nedařilo úkol splnit, proto jsme pro další děti 
stránku předělaly. Nebyla jediná, která se musela opravovat. 
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4.4. Pomůcky 

4.4.1. Kuchařka 

Kuchařka je velmi zajímavým výrobkem jedné ze studentek PedF 
UK. Mě osobně velmi zaujala. A to nejen nápadem, ale i vytvořením. 

Kuchařka je umístěna v krabici. Úvodní 
stránky jsou věnovány vysvětlivkám, ve kterých 
najdeme vždy ke každému použitému symbolu 
slovní pojmenování. Jedna strana vysvětlivek je 
věnována nádobí. Například hrnec je znázorněn 
pomocí kolečka, hrneček představuje víčko od 

pet láhve, lžíce je zase vyobrazena jako 

proužek papíru apod. Na druhé straně 
nalezneme podobný výčet různých 
surovin. Například cukr zastupuje 
skutečná kostka cukru, mléko je 
vyjádřeno pomocí kousku kartonového 
obalu od trvanlivého mléka, piškot je také skutečný, místo pudinku 
nalezneme část jeho obalu atd. Jediné, co zde vidím jako ne zrovna vhodné, 

je využití skutečných potravin. Na jednu 
stranu se to může zdát jako velmi dobrý 
nápad především pro svou názornost, ale 
na straně druhé hraje velmi významnou 
roli trvanlivost těchto potravin. Piškot i 

kostka cukru se po čase odrolí, nebo se do nich pustí nevítaní hosté - červi. 

V kuchařce nalezneme přesné návody, včetně používaného nádobí, 
na tři jídla. Prvním jsou špagety, druhý je 
pudink a poslední jsou kokosové kuličky. 

Škoda, že není v kuchařce více 
receptů a že nejsou popisky napsané také 
v Braillově písmu. Jinak si myslím, že by 
byla velmi vítanou a používanou 
pomůckou při vaření těžce zrakově postižených. 
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4.4.2. Písmenka 

Děti se ve škole učí slova skládat z písmen, která jsou na malých 
kartičkách, něco podobného se muselo vymyslet i pro Cilku, běžné kartičky 
by jí létaly. Doma jsem našla hru Křížovky, která po malé úpravě byla pro 
Cilku dobrou náhradou za písmenka na kartičkách. 

Jak tato hra Křížovky vypadá? Jsou to písmena na puzzlích, které 
všechny do sebe zapadají a vytvoří-li se z písmen slovo, nerozpadne se, 
puzzle spolu drží pohromadě. 

To bylo pro Cilku to pravé, protože si je nemohla omylem rukou 
rozházet. Stačilo jen na každou puzzli nalepit písmeno napsané v Braillově 
písmu (na průhledné pásce) a Cilka mohla skládat stejně jako ostatní děti. 

Mělo to však ještě jeden háček. Cilka hledala hmatem písmena 
v krabičce pomaleji než ostatní děti zrakem. Písmena musela mít srovnaná 
v kapsáři a urychleně se musela naučit abecedu, aby hned věděla, kde má 
dané písmenko hledat. 

Nebyla to jediná pomůcka s písmenky, kterou Cilka používala. Jako 
malá jsem měla písmenka z umělé hmoty, která se zasouvala na podložku a 
mohla jsem tak skládat různá slova. Jako já jsem se také učila skládat slova, 
Cilka se zas naučila latinku. Cilka již verzálky znala z doby, kdy ještě 
trochu viděla. Dnes jimi umí i psát. 

Písmenka byla trojrozměrná, proto si Cilka mohla každé písmeno 
ohmatat a potom stejně jako s těmi písmeny na puzzlích Cilka skládala 
z nich slova jako všichni ostatní. 
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4.4.3. Skládačky 

Pro vidící děti maminka vymyslela výukovou pomůcku, která učební 
látku dělá zábavnější. Je to několik čtvercových kartiček, které po 

správném spojení vytvoří buď čtverec, nebo 
obdélník, jehož strany na sebe navazují. Tyto 
skládačky jsou na mnoho témat - například 
synonyma, antonyma, obrázky pražských 
kostelů, obrázky hradů a zámků, 
matematika, citáty apod. Pro těžce zrakově 
postižené samozřejmě nejdou vytvořit 

všechny, ale alespoň některé. 

Je důležité, aby kartičky držely u sebe a aby si je dítě nerozházelo. 
To jsem vyřešila tím, že jsem ke kartičkám přidala „žvýkačku", pomocí 
které si dítě kartičky přilepí na lavici nebo na stůl. 

U těchto skládaček jsem musela udělat jen malou úpravu, aby byly 
použitelné pro těžce zrakově postižené děti. i 
Musela jsem vybrat vhodné skládačky - tzn. • \ 
takové, na které bylo možno napsat text . 
Braillovým písmem. Popis a výběr a fc^ 
zvětšení kartiček byly jedinými úpravami, % j 

které jsem musela udělat. Vybrala jsem 
skládačky s římskými čísly, odečítáním, 
synonymy, antonymy a převody jednotek. 
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ZÁVĚR 

„Hra je cestou dětí k poznání světa, ve kterém žijí a který jsou 
povolány měnit." 

M. Gorkij 

Ráda bych vydláždila kousek té cesty za poznáním, aby po ní mohly 
i těžce zrakově postižené děti vesele běžet... 

Má práce se zabývá především vytvářením hmatových her, knížek 
nebo pomůcek pro těžce zrakově postižené děti. 

Nejrozsáhlejší část práce popisuje konkrétní příklady taktilně 
upravených pomůcek a her. 

Doufám, že bude tato práce pro mnohé inspirací, podnětem k tomu, 
aby odhodlali k výrobě svých hmatových her, knížek nebo pomůcek pro 
těžce zrakově postižené. Stejně tak doufám, že hmatové knížky, hry a 
pomůcky, které vznikly právě při psaní této diplomové práce, pomohou 
dětem s těžkým zrakovým postižením zařadit se do kolektivů intaktních 
dětí. Všechny hry i knížky jsou vytvořené tak, aby si je mohly zároveň 
prohlížet a hrát jak děti těžce zrakově postižené, tak i děti intaktní. 
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