
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

Katolická teologická fakulta

Katedra pastorálních oborů a právních věd 

Mgr.Martina Podéšťová

VÝUKA   NÁBOŽENSTVÍ   NA    KONZERVATOŘI   JANA DEYLA

Výuka náboženství na Konzervatoři Bakalářská práce 

Dr.Vojtěch Eliáš

PRAHA 2010 



Děkuji vedoucímu práce Dr. V.Eliášovi a konzultantům MgA. J.Balcarovi,

PhDr.Z.Galvasovi, MgA.R.Šlégrové za jejich pomoc a odborné rady. 

 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala

samostatně a v seznamu literatury a pramenů uvedla

veškeré informační zdroje, které jsem použila. 

V Horoměřicích dne 27.4.2010                                      Mgr.Martina Podéšťová



Obsah

Úvod  5

1.   Tradice výuky nevidomých v Čechách  7

1.1 Dějinný pohled na nejstarší tradice  7

1.2 Území dnešních Čech  v 18.století  8  

1.3 Vznik prvních ústavů pro nevidomé  9

1.4  Změny po roce 1945 12  

1.5 Období po roce 1989 13 

2.   Specifický profil školy Konzervatoř  Jana Deyla v Praze a jejích studentů 16

2.1 Založení a historický vývoj školy 16

2.2 Profil studenta 16

2.3 Organizace studia 17

2.4 Internát 18

2.5 Psychologická pomoc studentům při řešení problémů 18

2.6 Koncertní činnost v průběhu studia a možnosti uplatnění po skončení 

      studia konzervatoře 19

3.   Obecná charakteristika a klasifikace poruchy zraku 20

3.1 Obecná charakteristika poruch vidění 20

3.2 Klasifikace poruch vidění 20

3.3 Specifika výchovného působení na zrakově postiženého člověka 21

4.   Formy rehabilitace,  kompenzace a edukace zrakově postižených 

      v období dospívání 23

4.1 Otázka míry a doby, kdy došlo k poškození zraku 23

4.2.Formy a fáze rehabilitace, resocializace a kompenzace 25

4.3 Pomůcky pro zlepšení  orientace v prostoru 29

4.4 Pomůcky pro běžný život a sebeobsluhu 30

4.5 Pomůcky využitelné při výuce obecně a při hodinách náboženství 31

4.6 Získávání  a uchovávání informací pomocí PC 32

5.   Výuka náboženství nevidomých ( metody využitelné a fakticky využívané) 34

5.1 Osobnost učitele 34



5.2 Osobnost studenta 36

5.3 Metody využitelné a fakticky využívané ve výuce náboženství 37

5.4 Průběh a forma výuky 37

5.5 Obsah předmětu náboženství 38

5.6 Výchovně vzdělávací cíl hodin náboženství 38

6.   Hodina speciálně koncipovaná ve vztahu k nevidomým a zrakově 

      oslabeným adolescentům 41

      Seznam literatury 43

      English annotation 45



1.Tradice výuky nevidomých v Čechách

1.1 Dějinný pohled na nejstarší tradice

Společenská prestiž a uplatnění osob postižených odpovídá historickému období, ve

kterém handicapovaný žije nebo žil. V časově vzdálenějších obdobích byli zrakově postižení

vystaveni  značné společenské izolaci,  která na ně působila deprivačním vlivem. V období

starověku bylo pro slepce nemožné uhájit si důstojnost osoby s právem na možnosti zdravého

člověka a tedy i na vzdělání. Četné doklady o vztahu starověké společnosti  k nevidomým

najdeme například ve Starém zákonu (např. 2 Sam 5,8). Na druhé straně jsou tradicí doloženy

mezi slepci mnohé slavné osobnosti (za všechny například básník Homér). 

Mezi  majoritní  společností  byli  také  vždy  a  již  od  počátku  osvícení  lidé,  ochotní

znevýhodněným  lidem  pomáhat.  Přesto  se  znevýhodnění  lidé  často  cítí  od  majoritní

společnosti  odmítáni  a  izolováni.  Izolace  postižených  v dějinách  vytváří  široké  pole  od

přístupu represe a odmítání přes nevšímavost. V současnosti vnímají postižení nejspíše izolaci

socializační. 

V nejstarších lidských společnostech bylo každé postižené dítě přítěží o kterou není

žádoucí se zvlášť starat. Stejné stigma provázelo lidi osleplé v dospělém věku. V literárních

pramenech antického starověku nacházíme zmínky o drastických usmrceních postižených dětí

i dospělých slepců. Židovská tradice znamená v tomto vztahu velký pokrok a obrat k lepšímu,

chápe každé dítě jako dar Boží a vraždu zakazuje (např. Dt 20,14, Dt 28,50).

Ke zcela zásadnímu obratu dochází s nástupem křesťanství. Křesťanská církev také

pochopitelně  nikdy netolerovala  zabíjení  postižených  dětí.  O pomoci  slepcům se  zmiňuje

například Písmo i v Novém zákoně (Mk 8,22, Lk 18,42). Křesťanské církve organizují pomoc

znevýhodněným  formou  almužen,  darů  a  zakládáním  různých  zařízení.  Péče  o  chudé  a

znevýhodněné na území dnešní Evropy byla vždy z největší části v rukou katolické Církve.

Slepců v dospělém věku přibývalo hlavně v období druhého tisíciletí  vlivem válek,

kdy masově docházelo k oslepování válečných  zajatců,  ale  také v době míru oslepováním

lupičů a zločinců. Jako první církevní azyl, kam se mohli utéci i slepci, bývá uváděno zařízení

v Caesarei, které založil sv. Basilius, pravděpodobně r. 350.1 Sami slepci ovšem nikdy nebyli

jen pasivní žebráci, kteří s nataženou rukou čekají na pomoc. Bylo mezi nimi vždy mnoho

silných osobností, ať již uvažujeme o oblasti umění, politiky, filosofie.

1 SMÝKAL J. Pohled do dějin slepeckých spolků Knižnice Slepeckého muzea v Brně - 8
Vydává Slepecké muzeum SONS v Brně, © 2000 PhDr. Josef Smýkal.



Ve středověku začínají slepci  zakládat  svépomocná bratrstva,  ovšem existuje velmi

málo zpráv o jejich organizaci a provozu. Většinou šlo pravděpodobně o organizaci žebroty a

v podstatě také o to, aby znevýhodněný člověk neputoval nebezpečnou krajinou sám. Mezi

nimi  vynikají  slepí  hudebníci,  kteří  se  zasloužili  o  rozvoj  hudebnosti  a  vytváření  lidové

poezie. 

Ze  strany  majoritní  společnosti  měli  vždy  o  pomoc  nevidomým  zájem  osvícení

jednotlivci. Český filozof, pedagog a humanista, Jan Amos Komenský (1592-1670)2 odmítá,

aby byl ve výchovně vzdělávacím procesu kdokoliv opomíjen. Podle jeho spisů všichni, kdo

mají lidskou přirozenost, mají na výchovu právo. U slepců výslovně upozorňuje na přednostní

využití jejich dobrého sluchu a hmatu. 

Nicméně  do  17.  majoritní  společnost  programově  nezkoumala  možnosti  slepců,

nezajímalo ji, zda slepci mohou pracovat, zda jsou vzdělavatelní. Na počátku 17. století se

začínají osvícení lidé touto problematikou vážně zabývat a začínají se stále více organizovat i

slepci sami. Pod vlivem těchto proudů se v průběhu osmnáctého a na počátku devatenáctého

století začíná pomoc zrakově postiženým lidem postupně institucionalizovat. 

1.2 Území dnešních Čech v 18.století 

Do konce osmnáctého století spadají tereziánské a josefínské reformy, které zasáhly i

oblast  školství  na  území  dnešních  Čech.3 Císařovna  Marie  Terezie  zavádí  v  roce  1774

povinnou  školní  docházku,  školská  nařízení  a  směrnice  vydávané  Marií  Terezií  jsou

skutečnými reformami, v nichž po její smrti pokračoval její syn Josef II. Jak uvádím dále, tyto

reformy zasáhly i do organizace institucí, které se zabývaly výukou a pomocí nevidomým.

Do konce osmnáctého století datujeme vznik vědní discipliny zabývající se výukou

náboženství – pastorální teologie. Pastorální teologie se začala programově zabývat výukou

náboženství. Vlastní vznik pastorální teologie jako univerzitní disciplíny datujeme do roku

1777 do doby vlády Marie Terezie. Uvedu dvě důležitá jména, související s vědním oborem

pastorální teologie. Břevnovský opat Franz Stephan Rautenstrauch se stal prvním profesorem

pastorální  teologie  v  Praze  a  později  ve  Vídni.  Bývá  označován  za  zakladatele  vědecké

pastorální teologie.  Narodil  se 26.8.1734 u České Lípy.  1750 vstoupil do benediktinského

kláštera v Broumově, který tvoří dvojopatství s klášterem v Praze Břevnově. Po filozofickém

2 KOMENSKÝ Jan Amos, Veľká didaktika ; Z latin. orig. přel. Dr. Miloslav Okál, Bratislava : SPN 1954,
Knižnica pedagogických klasikov.
3AMBROS, P.:  Fundamentální  pastorální  teologie,  Pastorální  teologie I,  vydala  a  vytiskla
Univerzita Palackého v Olomouci, 2.přepracované vydání, ISBN 80-244-0419-2.



a teologickém studiu v Břevnově studuje na Karlově Univerzitě. Snažil se o reformu školství,

zabýval se také reformou teologického studia. 4. května 1774 podal ke schválení císařovně

svůj návrh „Entwurf einer besseren Einrichtung theologischer Schulen“ s cílem přizpůsobení

teologického vzdělání požadavkům doby. Vytvořil studijní plán s vypracováním předpisů pro

vyučující jednotlivých teologických disciplín.

Dalším významným autorem ve vznikajícím vědním   oboru pastorální  teologie  byl

autor  první  učebnice  pastorální  teologie.  V Čechách  za  ni  považujeme  knihu  profesora

pražské univerzity Jiljího Bartoloměje Chládka: Počátkové opatrnosti pastýřské, aneb krátká

naučení,  jakby se pastýřové duchovní v povolání svém chovati  měli,  byla napsána v roce

1780.

Pastorální teologie jakožto nová věda musí splňovat tři úkoly:

1.udělovat svátosti (udílení svátostí, příprava na ně, slavení liturgie)

2.má  povinnost  vzdělávat  (vlastním  chováním,  soukromým  životem,  příkladem,  poslušností

vrchnosti, laskavým chováním k farníkům, vzděláváním)

3.má povinnost hlásat a vést ( katechetika, homiletika)

Český josefinismus pokračuje v tendencích tridentského universalismu a pastorační činnost

obrací směrem k praxi a k běžnému životu, zavádí řád a pravidla. 

Reforma  školství  byla  koncipována  především  v díle  dvou  představitelů  církve  a

pedagogů:  Ignáce  Felbigera  (1724  -  1788),  opata  augustiniánského  kláštera  v Zahani  a

Ferdinanda  Kindermanna  (1744  -  1801  faráře  v Kaplici.  Později  na  počátku  19.století

F.Kindermann již jako litoměřický biskup dále podporoval rozvoj školství.

Toleranční patent vydaný 1781 Josef II. zrovnoprávnil evangelíky s katolíky, většina

školství nicméně zůstala nadále pod vlivem katolické církve a to přes zrušení mnoha řádů a

klášterů.

Většina  myslitelů,  tvůrců  a  vědců  následující  doby  národního  obrození  byli

vystudovaní  duchovní  (Kollár,  Dobrovský),  na  mnoho  jmen  si  dnes  nikdo  nevzpomene.

Výrok faráře Vincence Zahradníka, který žil v letech 1790-1836, je stále aktuální: „Komu

jest učiti jiné, nemá právě proto přestati nikdy učiti se sám“.4 

1.3 Vznik prvních ústavů pro nevidomé

4 Morkes F. - K historii českého církevního školství, Referát na setkání ředitelů církevních škol, Praha dne
7.11.2000, http://skolstvi.cirkev.cz/d/historie-ccs.doc, nestr. 



V roce 1808 byl založen sestrami kongregace sv. Karla Boromejského jeden z prvních

ústavů pro nevidomé u nás:5 Ústav pro vychování a léčení  chudých slepých dětí  a na oči

chorých na Hradčanech,. Jeho součástí byla trojtřídní ústavní škola, kde se učily nevidomé

děti ve věku od 6 do 18 let. Mezi školní předměty patřilo čtení, psaní, matematika, zeměpis,

dějepis, přírodopis, němčina, latina ale také praktické dovednosti, jako práce v domácnosti a

jednotlivá řemesla (například košíkářství, kartáčnictví, pletení koberců, vyšívání, krajkářství,

pletení punčoch a prádla, výroba galanterních předmětů ze skla, korálků, dřeva atd.). Již tehdy

byla  součástí  výuky také hudební teorie,  praktická  hra na hudební  nástroje  a  ladění  pian.

Z ústavu vycházejí  vzdělaní  hudebníci  a pedagogové,  kteří  se sami posléze věnují  rozvoji

vzdělání zrakově postižených dětí (K. Em. Macan, S. Suda, A. Perman). Celkem ústav za

dobu své existence vychoval přes tisíc nevidomých dětí, ročně jich tu studovalo 60 až 80. 

Až v 19.  století  nacházíme spolky slepců nového typu,  kde  se sdružují  absolventi

prvních  výchovně  vzdělávacích  ústavů.  Slepci  se  začínají  zapojovat  do  práce  a  snaží  se

postarat o svou obživu samostatně. Nedůvěru majoritní společnosti se snaží překonat kvalitou

svého  vzdělání  a  výsledky  práce.  S počátky  soběstačnosti  nevidomých  souvisí  i  rozvoj

pomůcek  pro  usnadnění  orientace  nevidomého  v prostoru.  Nevidomí  ve  stále  větší  míře

začínají používat hůl a postupně se objevují i vodicí psi a zrakově postižení přestávají být

závislí na lidské pomoci vidícího. 

 Výchovně vzdělávací zařízení, které v  roce 1832 založil v Praze Alois Klar, byl ústav,

který byl  na svou dobu zařízení velmi  moderní  a  kde působili  nevidomí profesoři.  Šlo o

výchovný, ale i zaopatřovací ústav pro slepce, kde mohli získat rovněž zaměstnání. V ústavu

byly vedle školy i dílny, později i knihovna. V této souvislosti se nelze nezmínit o osobnosti

velkého  významu,  o  nevidomém hudebním skladateli Karlu  Emanueli  Macanovi. K.  Em.

Macan  se  narodil  25.  prosince 1858 v Pardubicích  a  zemřel  6.  února 1925 v Praze.  Jako

dvanáctiletý začal ztrácet zrak, vystudoval na varhanické škole a na pražské konzervatoři. Stal

se učitelem na Klárově ústavu, zasloužil se o rozšíření Braillova písma o hudební notopis.

Stojí u vzniku slepecké knihovny a tiskárny v Praze a začal vydávat slepecký časopis Zora (v

češtině) a  Auroro (v esperantu), které vycházejí dodnes.Po smrti K. Em. Macana se sbírky

z jeho pozůstalosti několikrát stěhovaly, až dnes je najdeme ve slepeckém muzeu v Brně.

V roce  1888  vzniká  v Praze  doposud  činný  azyl  pro  slepce  s původním  názvem

Francisco  Josephinum  později  nazvaný  Palata.6 Se  jménem  Františka  Josefa  jsou  ještě

5 SMÝKAL J. Pohled do dějin slepeckých spolků Knižnice Slepeckého muzea v Brně - 8
Vydává Slepecké muzeum SONS v Brně, © 2000 PhDr. Josef Smýkal.
6  ZEMAN M.,  Příběh Palaty, publikace ke 120. výročí Domova pro zrakově postižené,  Praha  2008



spojovány dva spolky v Brně: Útulna císaře Františka Josefa pro slepé dívky, která vznikla

roku 1883 a 1894 Útulna pro nevidomé německé ženy Františka Josefa. 

V r. 1898 vznikly v Čechách a na Moravě hned dva spolky: Útulna císaře Františka

Josefa, tentokrát v Praze a Spolek pro podporu slepých na Moravě a ve Slezsku v Brně.7

 Nevidomý  ladič  klavírů  Antonín  Růžička  podnítil  v roce  1902  vznik  Podpůrného

spolku samostatných slepců. Šlo o spolek, který měl pomáhat absolventům absolventi, kteří se

v ústavu vyučili řemeslu nebo ladění klavírů při jejich profesionálním uplatnění. Z něj později

vzniká z iniciativy očního lékaře Jana Deyla v roce v Praze 1909 Zemský spolek pro výchovu

a opatrování slepých v Království Českém a o rok později se otevírá Deylův ústav pro slepé.8

Zde nevidomí získávají vzdělání v hudebních oborech a ladění klavírů. 

Útulnu slepých dívek na Kampě v Praze založil v roce 1908 kněz Ludvík Seywalter9 a

pracovaly tu milosrdné sestry kongregace františkánek. Nevidomá děvčata zde nacházela péči

od dětství do smrti, chodila do školy a měla možnost učit se. V tomto ústavu dochází už také

k integraci  jinak  tělesně  postižených  nevidomých  mezi  nevidící  bez  jiného  fyzického

postižení.

V období první světové války i mezi válkami vzniká mnoho spolků, které mají cíle

vzdělávací,  kulturně  vědecké,  ale  pomáhají  i  slepcům  v získání  práce.  V roce  1919  tak

například zakládá v Praze Družina osleplých vojínů Domov válečných slepců. V roce 1913

Ústí nad Labem vzniká Spolek péče o slepce německé národnosti v Čechách, do kterého se

později přesouvají detašované německé třídy pražského Klárova ústavu. Po jejich zrušení zde

vznikly dílny a později výrobní družstvo Karko. Mnoho nevidomých významných osobností

bývá spojováno se Zemským spolkem pro výchovu a opatřování slepců v Království Českém

a spojují se s ním počátky českého slepeckého tisku. Třicetjedna let působnosti tohoto spolku

od roku jeho vzniku v roce 1918 pomohlo rozšíření  vzdělávání  a kultury českých  slepců.

Představenstvem spolku byl zvolen předsedou opat Zavoral, místopředsedou Jan Deyl, členy

byli Jaroslav Srp, K. Em. Macan, a další. 

V roce 1919 byla Ministerstvem sociální péče ustanovena organizace Česká ústřední

péče o slepé. Šlo o pokus o centralizaci a úkolem byla evidence a následná sociální pomoc ve

formě dávek, ale i snahy o pomoc při získávání zaměstnání. 

7  SMÝKAL J., Pohled do dějin slepeckých spolků Knižnice Slepeckého muzea v Brně - 8
Vydává Slepecké muzeum SONS v Brně, © 2000 PhDr. Josef Smýkal, nestr.

8  GALLOVÁ E., http://www.kjd.cz/about.
9  SMÝKAL J., Pohled do dějin slepeckých spolků Knižnice Slepeckého muzea v Brně - 8

Vydává Slepecké muzeum SONS v Brně, © 2000 PhDr. Josef Smýkal, nestr.



Mezi lety 1920 až do počátků druhé světové války vzniká mnoho spolků, určených pro

různé  věkové  skupiny slepců  (pracovní  azyly,  azyly  pro  staré  a  nemocné,  pro  slepé  děti

raného věku). Všechny tyto spolky zároveň sledovaly i problematiku výchovně vzdělávací. 

V roce 1926 je zakoupena spolkem slepců budova staré školy ve Vysočanech v Praze

a je pojmenována Domovina. Je adaptována na dílny, sklady i byty. Tento spolek v roce 1927

uspořádal  první celostátní sjezd nevidomých občanů v Praze s mezinárodní účastí a vydal

rezoluci s žádostí práva na práci. 

Svaz  slepeckých  spolků  a  ústavů,  který  vzniká  v roce  1934  spojením  některých

doposud existujících spolků,  sdružuje  učitele  ze škol  při  ústavech  pro nevidomé.  Vydává

spisy Svět slepých a Pedagogika slepých, které se stávají učebnicemi pro práci s nevidomými.

1.4 Změny po roce 1945

Po roce 1945 se nově koncipuje pomoc postiženým. Roku 1946 byl založen dětský

fond UNICEF, který měl původně pomáhat dětem, které utrpěly za války psychickou nebo

fyzickou újmu. V roce 1948 byla založena Světová zdravotnická organizace WHO, která má

řídit a koordinovat medicínskou činnost v jednotlivých zemích.

 V roce  1948 nový politický  režim  ustavuje  nad  spolky  a  ústavy  národní  správu.

Z podnětu stranického  funkcionáře  Jana Drtiny byly spolky sloučeny do jednoho se třemi

odbočkami,  a  to  pro Čechy,  Moravu  a  Slovensko.  Výsledkem bylo  v roce  1949 ustavení

Ústřední  jednoty  invalidů,  který  sdružoval  všechny  postižené.  V této  organizaci  načas

skončily specializované spolky pro nevidomé i jejich majetek. 

Nevidomé a slabozraké děti jsou vzdělávány ve specializovaných školách, kde působí

odborní pedagogové. Tyto školy jsou většinou internátního typu a děti tak vyrůstají od raného

věku mimo rodinu, ale i odděleně od vidících vrstevníků.

Také státní podpora zaměstnávání soustřeďuje nevidící do oddělených typů pracovišť.

Svaz československých  invalidů, který nově vznikl  reorganizací  Ústřední  jednoty invalidů

podporuje  vznik  dílen  typu  invalidního  družstva  Drutěva,  které  zaměstnávají  jen  tělesně

postižené. Nevidomí absolventi internátních škol jsou také zaměstnáváni jako učitelé hudby,

ladiči klavírů, telefonisté, maséři. Jako všechny organizace své doby i Svaz československých

invalidů je organizací s pevným politiko - ideovým zaměřením. Předsedou se stává nevidomý

R.  Tyl  a  předsedou  sekce  nevidomých  R.  Krchňák,  kteří  začínají  usilovat  o  rozdílnou,

specifickou pomoc pro různě smyslově postižené občany. Zpočátku ovšem bezúspěšně. 

Kladným  dědictvím  této  doby  je,  že  se  podařilo  uskutečnit  mnohá  kompenzační

opatření, z nichž se většina realizuje dodnes, například: důchody pro znevýhodněné, možnost



souběhu plného invalidního důchodu a mzdy, osvobození od daně ze mzdy, průkazky ZTP-

ZTP/P. Stát přispívá na některé speciální slepecké pomůcky, jako hodinky, skládací bílé hole.

Vznikají  první  zvukové  knihy.  Vzdělávání  zrakově  postižených  ovšem  až  do  roku  1989

probíhá v internátních školách, které oddělují postižené děti od „zdravých“.

Po roce 1968 nastupující normalizace uťala snahy o znovuzřízení samostatného svazu

nevidomých  a  slabozrakých.  Odpovědí  státu  bylo  ustavení  Federace  čs.  invalidů  se

samostatnými  svazy.  Vzniklý  Český  svaz  nevidomých  a  slabozrakých  zřizuje  komise

sociální, kulturní a sportovní, telefonistů, masérů, učitelů hudby, ladičů klavírů, žen, mládeže,

vysokoškoláků, tyflologické a pro speciální pomůcky. 

1.5 Období po roce 1989 

Samotná struktura Federace invalidů v ČSSR s podřízenými českým a slovenským

Svazem invalidů se neměnila až do roku 1990.10 Tehdy opět sílí snahy o vytvoření svébytné

slepecké organizace a vzniká 3. prosince 1989 Česká unie nevidomých a slabozrakých. Jejím

programem  a  posláním  je  apolitická  činnost,  směřující  k hájení  zájmů  nevidomých  a

slabozrakých.  Spojuje se se zahraničními organizacemi nevidomých a později vstupuje do

Evropské a světové Unie nevidomých.

Již  v  prvním  roce  svého  působení  iniciuje  Unie  několik  nových  projektů:

Tyflopedickou poradnu (v roce 1994 přejmenovanou na Ranou péči, je to poradenská činnost

pro rodiče nevidomých a těžce slabozrakých dětí ve věku od narození do tří až čtyř  let)),

Tyfloservis,  Slepecké  muzeum,  Výcvik  vodicích  psů,  později  Rehabilitační  pobytové

středisko,  Digitalizační  střediska  aj.  Vznikají  projekty  a  realizuje  se  pomoc  osleplým

v dospělosti. Především jde u těchto osob o nácvik sebeobsluhy a orientace v prostoru.

Pro  vzdělávání  nevidomých  a  zrakově  postižených  má  velký  význam  vznik  pobočky

Československé logopedické společnosti nazvaná Tyflopedická sekce.  Ta byla založena již

v době předlistopadové, později v roce 1991 se osamostatňuje a zároveň v témže roce vznikají

i Společnost pro pomoc hluchoslepým Lorm a Oftalmopedická společnost.

Spojením  a  transformací  Rady  zrakově  postižených  a  dosavadního  slepeckého

oddělení  Svazu  invalidů  vznikla  v roce  1990  další  organizace,  Společnost  nevidomých  a

slabozrakých ČR. Ve svém programu uvádí, že bude usilovat o všestranný rozvoj osobnosti

zrakově postižených,  má zájem o  vytváření  zdrojů  informatiky.  Realizuje  průvodcovskou

službu  nevidomým.  Jejím  členem  byl  i  zesnulý  známý odborník  Ján  Jesenský,  který  ve

10  SONS, Schéma vývoje a transformace služeb pro zrakově postižené, dostupné na
http://www.sons.cz/transformace.php 02.02.2010



spolupráci  s jinými vytvořil  několik metodických prací pro činnost instruktorů orientace v

prostoru, výuky bodového písma, tyflografiky aj.

Pro zahraniční styky všech slepeckých organizací z českých zemí i Slovenska  vznikla

roku1990 Asociace  nevidomých  a  slabozrakých  ČSFR (ANS),  která  získala  zastoupení  v

Evropské  unii  nevidomých.  Po  rozpadu  federace  v  roce  1993  její  činnost  převzalo

Společenství  organizací  nevidomých  a  slabozrakých  ČR (SONS).11 Ve  stejném roce  byla

státem  stanovena  standardní  pravidla  pro  vyrovnání  příležitostí  pro  osoby se  zdravotním

postižením.

 V roce 1996 došlo ke spojení existujících organizací do jediné, vzniká Sjednocená

organizace  nevidomých  a  slabozrakých  v  ČR (SONS),  od kterého  se  opět  1.  ledna  1998

oddělila střediska Raná péče. Oddělilo se také rehabilitační středisko Dědina, které slouží pro

sociální a pracovní rehabilitaci později osleplých, poskytuje poradenství i rekvalifikaci. 

V roce 2002 vychází nová Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j.:

13 710/2001-24 o integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ze dne ze dne

6.6.2002  nově  upravuje  možnosti  vzdělávání  i  zrakově  postižených  dětí  ve  školách  a

školských  zařízeních.  Děti  se  zrakovým  postižením  mohou  studovat  společně  s dětmi

„zdravými“.  

Pro pedagogiku postižených a znevýhodněných se od počátku používaly různé názvy a

náplň předmětu se v dějinách  proměňovala  a  specifikovala.  Současné  označení  „Speciální

pedagogika“ se u nás ustálil od 70. let 20. století. Tento název postupně přešel i do odborného

označení  předmětu  v jiných  zemích.  Za  zakladatele  speciální  pedagogiky  jakožto vědního

oboru  považujeme doktora  Miloše  Sováka,  který  poprvé  v roce  1973 vymezil  její  obsah.

Speciální  pedagogika  je  interdisciplinární  obor,  který  v sobě  sjednocuje  vedle  obecné

pedagogiky  poznatky  z  biologie,  psychologie  a  sociologie  dítěte  za  pomoci  spojování

poznatků  a  metod  různých  vědních  disciplín.  Jednou  z metod  jsou  i  terapie  v oblasti

medicínské,  sociální,  rehabilitace  a  speciální  formy  edukace  osob  s různým  zdravotním

postižením. 

V současné  době se na základě  nových  poznatků věd dále zkvalitňují  pedagogické

přístupy k dětem.12 K tomu je ovšem potřeba pomoci týmu speciálně vyškolených odborníků

od učitelů až po osobní asistenty. Upřednostňuje se alternativní postup při práci s žáky, mění

se prostředí třídy a školy, dochází k demokratizaci vztahů mezi pedagogem a dítětem. Dítě

může svobodně vyjádřit své názory, mění se jeho postavení vůči učiteli.

11  Jak vznikla SONS,dostupné na http://www.sons.cz/jakvznikla.php,  02.02.2010
12  JESENSKÝ J. a kol., Prolegomena systému tyflorehabilitace a metodiky tyflorehabilitačních výcviků,

Univerzita JAK, Praha 2007, ISBN 978-80-86723-49-5, str. 109



Speciální pedagog, který se zabývá prací se zrakově postiženými, se musí stále snažit

o  rozšíření  vlastní  kvalifikace  i  nad  rámec  svého  oboru.  Může  využívat  různých  forem

psychoterapeutických  postupů  –  arteterapie,  muzikoterapie,  biblioterapie,  bibliodramatu.

Pedagog  napomáhá  integraci  a  sociální  inkluzi  nevidomých.  To  znamená  začlenění  mezi

zdravé žáky a vytvoření atmosféry přijetí a respektování speciálních potřeb. Asistent klientovi

pomáhá například při zvládání problémů v orientaci  v prostoru, při pohybu po škole, cestě

z domova, při styku s úřady.

2. Specifický profil školy Konzervatoř Jana Deyla v Praze a jejích studentů

2.1. Založení a historický vývoj školy

Škola  má  dlouholetou  tradici,  byla  založena  roku  1910  vědcem  v  oboru  očního

lékařství MUDr. Janem Deylem.13

Na  konci  19.  století  nabízely  v  Praze  vzdělávání  nevidomým  v Praze  tři  ústavy.

Jedním z  nich  byl  český Zemský spolek  pro  výchovu  a  opatrování  slepých  v  Království

Českém.  14Zpočátku  byl  Zemský  spolek  pro  výchovu  a  opatrování  slepých  dobročinné

zařízení určené výchově slepé mládeže, které vychovávalo mládež v českém jazyce. Dva další

ústavy  v  Praze  pro  zrakově  postižené  -  na  Hradčanech  a  Klárův  ústav  -  byly  německé.

Zemský spolek pro výchovu a opatřování slepých měl své hudební oddělení, jež se postupem

doby od roku 1911 specializovalo na přípravu zrakově těžce postižených  učitelů  hudby a

výuku profese  ladič  klavíru.  Po 2.světové  válce  se tři  pražské ústavy,  pečující  o  zrakově

postižené, specializovaly a staly se státními zařízeními. 

Zemský spolek pro výchovu a opatřování slepých se stává hudební školou a později

konzervatoří  pro  mládež  s  vadami  zraku.  Do  svého  názvu  škola  tehdy  přidala  i  jméno

původního zakladatele ústavu Jana Deyla. Po několika změnách názvu od září 2006 najdeme

školu pod názvem Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené.

13  GALLOVÁ E., Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené dostupné na
http://kjd.cz/about     02.02.2021

14  SMÝKAL J., Pohled do dějin slepeckých spolků Knižnice Slepeckého muzea v Brně - 8
Vydává Slepecké muzeum SONS v Brně, © 2000 PhDr. Josef Smýkal, nestr.



2.2. Profil studenta 15

Konzervatoř  Jana  Deyla  a  střední  škola  pro  zrakově  postižené  v  Praze  poskytuje

možnost studia adolescentům, kteří mají hudební nadání. Je to státní střední škola pro zrakově

postiženou  mládež  a  jejím  zřizovatelem  je  MŠMT  ČR.  Od  1.1.1995  je  příspěvkovou

organizací, do sítě škol byla zařazena 1.9. 1996 na základě zřizovací listiny MŠMT. Ke studiu

jsou  přednostně  přijímáni  žáci  s  různým  stupněm  zrakového  postižení  včetně  studentů

nevidomých. K doplnění počtu těchto studentů jsou dále přijímáni:

• žáci se souběžným postižením více vadami, zpravidla zrakové postižení + vývojové

poruchy učení, zrakové postižení + mentální postižení, tělesné postižení + vývojové poruchy

učení)

• žáci s jiným postižením(vývojové poruchy učení, autismus)

• žáci bez zdravotního postižení

Žáci  jsou  ke  studiu  přijímáni  na  základě  specificky  organizovaných  talentových

zkoušek s danými kritérii. Prokazují hudební nadání a sluch, praktickou znalost hry na nějaký

hudební nástroj a pro obor ladění klavírů i manuální zručnost. Zpravidla všichni zájemci o

studium jsou absolventy ZUŠ,  nebo docházeli k soukromým učitelům hudby.  Často se již

zúčastňovali koncertů a vystoupení. Všichni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří

na škole studují, mají doporučení školského poradenského zařízení. 

2.3 Organizace studia

Studium je pro obor hudba sedmileté (v pátém ročníku studenti maturují ze zvolených

oborů), pro obor ladění klavírů pětileté. Pro ty, kteří si na maturitní studium netroufají, nabízí

v  tomto  školním  roce  2009  –  2010  škola  nově  otevřený  studijní  hudební  obor  hudebně

kulturní činnost.

Vyučovanými  předměty  jsou:  všeobecně  vzdělávací  předměty  (jazyky,  dějepis,

informatika,  tělesná výchova),  odborné předměty (intonace,  hra na hudební nástroje,  zpěv,

hudební  nauka,  nauka  o hudebních  nástrojích,  kontrapunkt,  hudební  estetika,  pedagogika,

atd.). Pro praktický život je mezi vyučované předměty zařazena výuka Braillova písma včetně

bodového notopisu. Mezi nepovinné předměty patří náboženská výchova (nazvaná základy

křesťanské  víry).  Maturitní  zkouška  se  skládá  z  českého  jazyka  a  literatury,  volitelného

předmětu dějiny hudby, dějepis, základy společenských věd, cizí jazyk) odborných předmětů

harmonie, kontrapunkt, hudební formy) a praktické zkoušky z hlavního oboru. Po celou dobu

15  GALLOVÁ E., Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené dostupné na
http://kjd.cz/about     02.02.2021   



studia  má  student  jeden  nástroj  jako  hlavní  obor  a  druhý  jako  vedlejší  obor.  K  tomu

samozřejmě obligátní klavír.

V  sedmém  ročníku  studenti  skládají  zkoušky  absolutoria  z  odborných  předmětů

(harmonie,  kontrapunkt,  hudební  formy,  rozbor  skladeb),  z  cizího  jazyka,  umělecko-

pedagogické přípravy metodiky hlavního oboru, dějin a literatury hlavního oboru, vyučování

hlavního  oboru,  pedagogiky,  psychologie,  obhajují  absolventskou  práci  a  předvedou

absolventský umělecký výkon.

Studenti  oboru  ladění  klavírů  mají  mezi  povinnými  předměty  i  technologii

opravárenství  klavírů,  ladění  a  nauku o materiálu.  Maturitní  zkouška se skládá z českého

jazyka  a  literatury,  volitelného  předmětu  (cizího  jazyku,  dějepisu,  dějin  hudby,  základů

společenských věd), technologie opravárenství a praktické zkoušky z ladění klavíru.

Škola již od svého založení sídlí v krásném historickém prostředí budovy bývalého

Strakovského paláce v Praze 1 na Malé Straně. Umožňuje studentům ubytování v internátu,

který přiléhá z druhé strany k velkému dvoru uprostřed komplexu budov. Škola má 31 tříd pro

hromadné i individuální formy výuky, reprezentativní sál se salonkem s kapacitou 90 míst pro

pořádání koncertů, tělocvičnu a dílny pro výuku ladičů klavírů. 

2.4 Internát

Ke klíčovým dovednostem, které by při příchodu ze základní školy měl student již mít

se v průběhu školní docházky rozvíjejí specifické dovednosti a kompetence. Protože většina

studentů bydlí na internátu, dále se také posiluje míra samostatnosti v oblasti osobního života.

To je práce zkušených vychovatelů - zaměstnanců školy na internátu, který je součástí školy. 

Je zde v současné době ubytováno 61 žáků ve třech  budovách.  Dvě jsou v areálu

školy, kde jsou ubytováni všichni neplnoletí žáci, nevidomí a s vážnými očními vadami nebo

jinými problémy. Třetí budova internátu se nachází v Praze – Karlíně v ulici Za Poříčskou

branou. V prostorách internátu najdeme i keramickou dílnu, klubovny a například také sál s

showdownem,  což  je  aplikovaný stolní  tenis  pro  nevidomé.  Výchovnou  práci  zajišťuje  6

skupinových  vychovatelů,  každý  z  nich  má  přidělenu  skupinu  11  –  12  žáků,  v  nočních

hodinách  provoz  internátu  zajišťují  dvě  asistentky  pedagoga.  Hlavni  pracovní  náplní

skupinových vychovatelů je pomoci žákům překonat důsledky jejich postiženi a v co největší

míře jim usnadnit  zapojeni  do běžného života.  Vychovatelé  cvičí  se  studenty prostorovou

orientaci  v areálu školy i venku. Ve své skupině,  zvláště u neplnoletých žáků, vychovatel

dohlíží na přípravu do vyučování, pomáhá s rozvržením volného času, ale řeší i problémy

kázeňské, zdravotní i osobní. spolupracuje s rodiči žáka i s jednotlivými pedagogy (zvláště



hlavního oboru a třídním učitelem). Může pomáhat s doučováním problémových žáků a s

kontrolou cvičení na nástroj, načítáním textů. Vychovatelé vedou různé kroužky (výtvarný,

hmatového modelování).  Navštěvují  se  studenty divadelní  představení  a  koncerty,  taneční

kurzy, chodí na společné procházky a výlety.

2.5 Psychologická pomoc studentům při řešení problémů

Žáci  na  školu  přicházejí  ze  základních  i  středních  škol,  vzdělávajících  zrakově

postižené v České republice i Slovenské republice, ale i z běžných škol, kde bývají někteří

zrakově postižení zařazeni v rámci integrace. 

Škola úzce spolupracuje se Státními pedagogickými centry, Základními uměleckými

školami, Asociací rodičů zrakově postižených dětí a mnoha organizacemi a společnostmi a

dobročinnými nadacemi. 

Na konzervatoř i ladičskou škole Jana Deyla  přicházejí mladí lidé buď jako nevidomí

nebo s indikací poruchy zraku různého stupně. V období dospívání se často jejich zrak začíná

zhoršovat.  Studenti  se  tedy  musí  vyrovnat  nejen  se  zátěží  výuky.  Zhoršování  jejich

onemocnění  pro ně představuje  obrovský psychický nápor.  Osobní  problémy jim pomáhá

zvládnout  především  školní  psycholog,  který  jim  nabízí  aktuální  pomoc  i  dlouhodobější

terapii.  (Ovšem  každý  pedagog  školy  má  často  možnost  pomáhat  a  radit  studentům  a

především učitel náboženství může dospívajícím prospět. Při hodinách náboženství studenti

mluví o sobě, svých pocitech a trápeních a je na jejich učiteli, aby studenti neztráceli ani ve

své složité osobní životní situaci radost ze života a víru.) 

Školní  psycholog  poskytuje  možnost  mimořádných  i  pravidelných  konzultací

studentům. Pravidelně pořádá setkání žáků 1. ročníku na začátku každého nového školního

roku. Zabývají se tu tematikou prevence sociálně patologických jevů, řeší otázky vzájemného

soužití. Úzce spolupracuje se zaměstnanci internátu školy,  s třídními a ročníkovými učiteli

žáků. Vzniklé kázeňské, prospěchové, zdravotní nebo sociální problémy řeší ve spolupráci s

institucemi odborného poradenství ve školství (PPP, SPC, příslušnými sociálními odbory a

zdravotnickými zařízeními) případně i s rodiči nezletilých žáků a vedením školy. 

2.6 Koncertní činnost v průběhu studia a možnosti uplatnění po skončení studia konzervatoře

Studenty  škola  připravuje  pro  plnohodnotné  zapojení  se  do  života  společnosti  po

stránce praktické. Student by měl po absolvování školy být schopen samostatně žít, postarat

se o sebe. Zároveň také by se měl naučit uplatnit své schopnosti v umělecké a pedagogické

profesi. 



Studenti  školy mají možnost rozsáhlé koncertní  činnosti  v průběhu studia nejen ve

škole,  ale  i  na  mnoha  školních  akcích,  akcích  pořádaných  různými  institucemi  v  České

republice i zahraničí. Zúčastňují se pravidelně soutěží a hudebních festivalů. Studenti mají

možnost navštěvovat řadu kulturních akcí, koncertů, výstav, divadelních představení. Škola

organizuje pro své studenty studijně poznávací zájezdy do Anglie a Německa.

 Školu

pravidelně navštěvují hosté z celého světa.  Škola je členem v mezinárodních organizacích

ICEVI  (International  Council  for  Education  People  with  Visual  Impairment),  ISME

(International  Society  for  Music  Education)  a  spolupracuje  na  různých  mezinárodních

projektech.

3. Obecná charakteristika a klasifikace poruchy zraku

3.1 Obecná charakteristika poruch vidění

Pokud mluvíme o  někom,  jako  o  zrakově  postiženém,  musíme mít  na  paměti,  že

skupina zrakově postižených je velmi různorodá. Nejde o lidí, kteří mají zcela stejný problém,

nebo  jejich  postižení  je  na  stejné  úrovni.  Obecně  bývá  zrakově  postižený  člověk

charakterizován jako osoba, které nestačí běžná optická korekce, to znamená dioptrické brýle,

a poškození zraku u této osoby narušuje kvalitu běžného života.16 Tím rozumíme nejen na

první pohled zřejmé problémy v orientaci v prostoru. Zrakem získáváme zhruba 80 procent

informací, které utvářejí všechny naše poznatky o okolním světě. Pokud nemůžeme čerpat z

tohoto zdroje, náš osobní svět vypadá úplně jinak. 

Nevidomý poslouchá své okolí a reaguje daleko citlivěji na tón hlasu a emoce, které v

něm  slyší.  Nevidomého  nerozptyluje  a  nezahlcuje  takové  množství  a  rychlý  sled

přicházejících  informací,  jako  vidícího.  A  je  logické  a  zřejmé,  že  velkou  část  získaných

informací je zrakově postižený zvyklý si zapamatovat. 

Změněné poznávací podmínky působí na rozvoj faktických poznávacích schopností.

Zrakově znevýhodněný člověk je jistě svým postižením limitován v mnoha oblastech lidské

16  JESENSKÝ J. a kol., Prolegomena systému tyflorehabilitace a metodiky tyflorehabilitačních výcviků,
Univerzita JAK, Praha 2007, ISBN 978-80-86723-49-5, str. 16



činnosti, například v pracovní oblasti. Je ovlivněna sociálně vztahová složka jeho osobnosti,

znevýhodnění komplikuje vykonávání úkonů, nutných pro život člověka. 

Na druhé straně svět nevidomých má také určitá specifika a rozměry, která vidící není

schopen úplně pochopit. I zcela nevidomí chodí rádi do divadla, poslouchají televizi. I zcela

nevidomí rádi cestují, rádi poznávají své okolí sluchem a hmatem. Dotýkají se předmětů a

vytvářejí si na základě hmatu představy o svém okolí.

3.2 Klasifikace poruch vidění

V zásadě můžeme říci, že rozdělujeme zrakově postižené do skupin podle symptomů

jejich postižení. Tyto symptomy signalizují různé anatomické vady analyzátoru zraku, kvůli

kterým dochází k poruše funkce orgánu zraku. Velmi zhruba lze skupinu osob se zrakovou

vadou rozdělit na osoby nevidomé a slabozraké. Důležitý moment pro adaptaci postiženého

ve společnosti také je, zda osoba je handicapovaná od narození, či jde o získanou vadu.

Ostrost  zraku  udává  po vyšetření  zlomek (vizus),  který má v čitateli  vzdálenost  v

metrech, ze které přečte daný symbol vyšetřovaný a ve jmenovateli  číslo udávají z kolika

metrů je schopen symbol přečíst zdravý člověk.

Při  posuzování  stupně a druhu postižení  zraku rozeznáváme podle Jesenského tyto

skupiny: 

• osoby se zbytky vidění, slabozraké a nevidomé – podle stupně postižení

• osoby s poruchami binokulárního vidění

• osoby barvoslepé

• osoby kombinovaně postižené neboli multihandicapované

Některé oční vady zasahují zorné pole oka, takže toto může být omezeno, zúženo atp. 

3.3 Specifika výchovného působení na zrakově postiženého člověka 

Svět vidících a nevidomých se zásadně liší. Vidící člověk může jít kdy a kam chce, je

svobodný při volbě povolání. Naopak je zatížen vnímáním zrakem při navazování vztahů, při

posuzování ostatních lidí podle vzhledu. Je přitahován mnoha hmotnými věcmi, které nemusí

mít pro nevidomého zdaleka takový význam.

 Sami nevidomí a slabozrací lidé občas cítí nepochopení z naší strany a různé formy

předsudků. O jejich světě si vytváříme řadu mylných představ. Není tak například pravda, že

při ztrátě zraku dojde automaticky ke zlepšení jiných smyslů. Hmat a sluch si nevidomí musí

trénovat mnohdy více, než člověk vidící, protože tyto smysly více používají a potřebují. 



Nevidomý také chápe – i když po svém - význam mnoha pojmů pro zrakové vjemy,

například  pro  jednotlivé  barvy.  Nevidomí  často  říkají:  „Uvidíme  se,  podívám  se  na  to.“

Ovšem  chápou  význam  slov  zcela  jinak,  než  člověk  vidící.  Není  také  samozřejmé,  že

nevidomý vidí jen černou tmu. Někteří nevidomí, kterým zůstaly zbytky zraku, vidí světelné

obrysy a dokáží se podle nich částečně orientovat, například podle okna v místnosti.

Nevidomému  máme  často  tendenci  vnucovat  pomoc  podle  naší  představy  a

očekáváme,  že nám musí být  zavázán a vděčný.  Vždycky je ale většinou rozumnější  se s

postiženým poradit, jak by chtěl on situaci zvládnout a s čím mu můžeme přitom pomoci. Ve

vhodné  situaci,  kde  můžeme být  nápomocni,  je  dobře  nečekat  představit  se  a  nabídnout

pomoc a formulovat, jak můžeme pomoci, nebo upozornit na překážku a podobně. 

Protože škola vychovává své studenty k co největší samostatnosti, úlohou pedagoga a

vychovatele ve škole je ale samozřejmě spíš podporovat co největší schopnost nevidomého

postarat se o sebe sám a nemuset na cizí pomoc čekat a dožadovat se jí. 

Pedagog  nebo  vychovatel  na  škole  pro  nevidomé musí  například  dokázat  vhodně

nevidomého upozornit na nedostatky v jeho oblečení a chování. Někteří nevidomí nekladou

velký důraz  na svůj vzhled a nebrání  se projevům určitých  zlozvyků na veřejnosti  prostě

proto, že si neuvědomují, že jsou třeba zrovna pozorováni. S tím souvisí i postoj a držení těla.

A nejen z hlediska hygienického, ale také esteticky profesionálního.

Pro studenty konzervatoře  a  budoucí  umělce  a  interprety a  vychovatele  budoucích

interpretů  je  důležitá  otázka  postoje  na  pódiu  při  koncertu.  Nevidomí  mívají  tendenci

k nesprávnému držení těla a je někdy velice obtížné jim vysvětlit, co dělají špatně, protože

chybí  zraková kontrola. Nejčastější  chybou je sklonění  hlavy nebo shrbení  postavy,  které

s sebou přinášejí špatnou funkci dechu a tím nedostatečné okysličování. Je velice důležité na

takové  nedostatky,  které  znamenají  nejen  estetické  problémy,  upozorňovat.  I  proto,  že

nevidomý si často neuvědomí, že nám, vidícím na zjevu záleží a že podle fyzického vzhledu

často posuzujeme a vytváříme si první dojem. 



4. Formy rehabilitace, kompenzace a edukace zrakově postižených v období

dospívání 

4.1 Otázka míry a doby, kdy došlo k poškození zraku

Každé  znevýhodnění  či  postižení  je  určujícím  prvkem  ve  formování  osobnosti

člověka. V případě každého postižení je pak ještě významnější,  zda k němu došlo už před

narozením  člověka,  v raném  dětství,  dospívání,  dospělosti  či  stáří.  Každý  věk  má  svá

specifika,  částečně  určuje,  jakým způsobem bude postižený reagovat.  Je  tedy podstatná a

určující doba, kdy k postižení došlo a pochopitelně i jeho míra a stupeň.

V prenatálním údobí člověk nevnímá potřebu zraku, není rozhodující, zda embryo má

funkční zrak.17 Zrakový receptor začíná plně fungovat až zhruba u tříměsíčních dětí a teprve

tehdy  se  tedy  defekt  začíná  projevovat.  Dítě  postupně  přechází  od  haptického,  neboli

hmatového  poznávání  světa,  které  je  prvotním,  k  poznávání  telereceptivnímu,  to  je  k

poznáváni zrakem a sluchem. Tehdy také bývá odhalena vznikající defektivita a u dítěte se

začne  rozvíjet  hmatově sluchová telereceptivní kompenzační  činnost.  Pod vlivem vnějších

podmínek dochází k rozvoji vloh a schopností. V situaci, kdy handicapovaný člověk nemůže

použít  nějaký  -  pro  nehandicapované  obvyklý  –  postup  recepce  nebo  jednání,  nastupují

kompenzační mechanizmy s jejichž pomocí se situace řeší. Jedná se tedy v tomto případě o

senzorickou  haptizaci,  která  podle  Jesenského  představuje  první  nástup  kompenzace

postiženého orgánu nebo receptoru. (Kompenzace podle něj je způsob vzbuzení a používání

uchovaných  neurofyziologických  a psychických  schopností  individua,  umožňující  adaptaci

člověka ve složitých životních situacích, vyvolaných defekty organizmu nebo poruchami jeho

funkcí.)18

S výše  uvedenými  kompenzačními  mechanismy  záměrně  pracuje  tyflopedická

rehabilitace a rozvíjí tak kompenzační schopnosti zrakově postižených. Zrakové vjemy u dětí

se zbytky zraku je nutné jen částečně, u nevidomých v celé šíři, kompenzovat a zaměřit se

především  na  hmat  (poznání  taktilní)  a  sluch  (poznání  telereceptivní).  S tím  ohledem,  že

zrakové  vnímání  je  převážně  globálně  analytické  a  hmatové  je  především  parciálně

syntetické.  Hmatové  ani  sluchové  vnímání  tedy  neumožňuje  poznat  realitu  v celé  šíři  a

vytvářet odpovídající vzorce paměťových představ.

17 ČÁLEK O., Raný vývoj dítěte nevidomého od narození / -- 1. vyd., Praha: Univerzita Karlova, 1985. II
85056, str 5
18JESENSKÝ J. Hmatové vnímání informací s pomocí tyflografiky, SPN Praha, publikace č.0-73-14/1, str. 9



Praxe  potvrzuje,  že  využití  všech  kompenzačních  možností,  především  v oblasti

sluchové, zdokonaluje psychiku vnímání postiženého dítěte. Zlepšuje se citlivost ke zvukům a

u  jedinců  s hudebními  vlohami  dochází  k rozvoji  hudebního  sluchu  a  vnímání  hudby.

Kompenzační funkce sluchu se podílí na posilování potenciálních hudebních vloh, dochází k

rozvoji reálných hudebních schopností. Není to ovšem pravidlo a tento proces je u každého

jedince  zcela  individuální.  Nicméně  každému  zrakově  postiženému  dítěti  by  měla  být

zajištěna  odborná  péče  tyflopeda,  který  by  i  rodiče  instruoval  o  zvláštnostech  poznávání

nevidomého  dítěte.  Tuto  pomoc  nabízejí  Střediska  rané  péče,  které  realizují  projekty

zaměřené na pomoc rodičům předškoláků. 19

Nevidomé  dítě  předškolního  věku  čerpá  při  poznávání  především  z vlastních

schopností, vůle a tvořivosti a vytváří si tak individuální způsoby kompenzace vidění. Vnější

podněty okolí představují vliv funkcionální. Ten se změní v období školní docházky na vliv

intencionální,  neboť okolí,  reprezentované  především školou aplikuje promyšlené  principy

výchovně vzdělávacího působení. V období školní docházky mají rodiče zrakově postiženého

dítěte  možnost  buď uvažovat  o  integraci  dítěte  mezi  děti  nepostižené.  Tato  cesta  přináší

značné problémy s obsluhou a pomocí dítěti se samotnou docházkou do školy, přecházením o

přestávkách  a  podobně.  Proto  obvykle  nevidomé nebo  zrakově  postižené  dítě  navštěvuje

školu speciálně zaměřenou, jejichž síť není pochopitelně tak široká a dítě bydlí na internátu.

Učitelé  a  vychovatelé  zde  dále  rozvíjejí  nejen  jeho  vzdělání,  ale  i  konkrétní  praktické

dovednosti způsobem, zaměřeným specificky na každé dítě s ohledem na jeho problémy. 

Negativním jevem je, že se zkracuje pobyt v rodině a zmenšuje se její vliv na vývoj a

život dítěte, zejména vývoj emoční. Dítě je nuceno si vytvořit nové vztahy a řešit své aktuální

problémy v kolektivu podobně handicapovaných vrstevníků. Ovšem podle výpovědi studentů

konzervatoře, bylo pro ně zapojení do kolektivu ostatních nevidomých daleko přirozenější,

než snahy o integraci mezi zrakově nepostižené. Tvrdili, že vidící mají zcela jiná kritéria pro

ohodnocení člověka a přijetí do kolektivu.

Nevidomý získává poznatky zcela jiným typem poznávání. Poznávání u něj přichází

sluchovým a hmatovým analyzátorem a výsledek se často zcela od poznání zrakem liší. 

Člověk, který se jako slabozraký či nevidomý narodil, se adaptuje na svou situaci už

od začátku a v jeho životě chybí traumatizující zážitek bolestné ztráty zraku. Dítě, které ztratí

zrak do pěti až sedmi let věku života, se chová v dospívání a dospělosti jako nevidomé od

narození. 20 
19  Společnost pro ranou péči, dostupné na http://www.ranapece.cz/index.php/cs/o-nas.html,2.2.2010
20  JESENSKÝ J. a kol., Prolegomena systému tyflorehabilitace a metodiky tyflorehabilitačních výcviků,

Univerzita JAK, Praha 2007, ISBN 978-80-86723-49-5, str.71



Na druhé straně je těžce zrakově postižený ochuzen o velkou část poznatků a vjemů,

které  dostal  člověk  později  osleplý  a  může  na  nich  celý  zbytek  života  stavět  a  z nich

odvozovat.

Ztráta zraku je provázena závažnou změnou v osobnosti člověka, zrakově postižený

musí nejen vzdorovat  duševním problémům, ale musí být  připraven na daleko složitější a

namáhavější život v prostředí a mezi lidmi. Období po ztrátě zraku provází emocionální krize,

kterou  můžeme  zhruba  rozdělit  do  dvou  fází.21 V první  fázi  pociťuje  postižený  hrůzu,

zoufalství a zmatek, mohou se dostavit deprese i sebevražedné myšlenky.  Hloubka depresí

závisí na přístupu a pomoci okolí, rodiny, přátel. Nejvýrazněji se projevuje strach z budoucího

života a  z překážek.  Ve druhé fázi  se  střídají  stavy smutku,  apatie,  ale  začíná  se již  také

probouzet nový zájem o život.

Je známo, že subjektivní pociťování kvality života a prožívání objektivně nezávisí a

není  úměrné  míře  a  typu  zrakového  postižení.  22 Toto  prožívání  závisí  na  celé  skladbě

osobnosti,  na syntéze jejích vlastností a rysů.23 Dá se tvrdit,  že jde o zatěžkávací zkoušku

charakteru,  kdy  slabosti  povahy  ostřeji  vystoupí.  Osobnost  člověka  se  nezmění,  nicméně

dochází ke zpevnění a zduchovnění. 

4.2. Formy a fáze rehabilitace, resocializace a kompenzace 

Lze označit a definovat jisté společné momenty, které provázejí období po oslepnutí

člověka, formy rehabilitace, resocializace, kompenzace a integrace do společnosti za pomoci

určitých  postupů  a  kompenzačních  pomůcek,  které  další  život  osleplého  ve  společnosti

usnadňují a umožňují. Některé povahové rysy jsou pro proces adaptace a přijetí nezvratného

příznivé. Musíme tedy hledat a stavět na takových rysech povahy a osobnosti člověka, které

adaptační proces na nové podmínky života usnadňují. Postižený většinou musí opustit  své

dosavadní plány a najít si nové zájmy a priority. To samozřejmě nejde okamžitě a postižený

prochází  obdobím hledání  nových  možností  a  smyslu  dalšího  života  vůbec.  Podle  svého

temperamentu  zaujímá  postižený  postoje  k nenadálým  překážkám  a  těžkostem,  které  ho

potkávají. Může reagovat vztekem, vzdorem, agresí, ale i lítostivě. V pomáhajícím přístupu

musíme stále apelovat na odvahu postiženého a vyrovnaný přístup k problému.

21  JESENSKÝ J. a kol., Prolegomena systému tyflorehabilitace a metodiky tyflorehabilitačních výcviků,
Univerzita JAK, Praha 2007, ISBN 978-80-86723-49-5, str.72

22  JESENSKÝ J. a kol., Prolegomena systému tyflorehabilitace a metodiky tyflorehabilitačních výcviků,
Univerzita JAK, Praha 2007, ISBN 978-80-86723-49-5, str. 85

23  SOUČEK J., Z rukopisného odkazu, Články k problematice ztráty zraku a osobnosti nevidomého,
Společnost nevidomých a krátkozrakých, v nakladatelství Achát v Praze v roce 1992, vydání první, str. 36



V každém období velké životní ztráty bývá složité přesvědčit postiženého o smyslu

víry. Každé znevýhodnění či postižení je také určujícím prvkem v modifikování víry a vztahu

k Bohu. Jde často o silně stresující zážitek, kdy je velmi těžké si víru udržet a neztratit vztah

k nepostižené části společnosti. V jiných případech může víra působit jako silný kompenzační

činitel, který postiženému pomáhá překonávat překážky každodenního života.

V šoku a smutku každý člověk hledá viníka a snaží se najít nějaký logický důvod, proč

neštěstí potkalo právě jeho. A ptá se, proč Bůh zrovna jeho neochránil a nepomohl. Na druhé

straně může být víra to poslední, co postiženého podrží a co mu na určitou dobu, jako jediná

jistota zůstane.

Množství faktorů, které se na prožívání v období po oslepnutí podílejí, zahrnuje oblast

somatickou,  ekonomickou,  psychickou,  sociální  atd.  Obecně  je  můžeme  shrnout  slovem

frustrace, jde o bolestnou reakci na silný pocit křivdy. Proto i rehabilitace a kompenzace musí

využívat  mnoha  prostředků  a  čerpá  z  oblasti  psychologické,  výchovně  vzdělávací,

medicínské,  fyzioterapeutické.  Tyflopedické  prostředky  reedukace  a  kompenzace

poškozeného vidění můžeme rozdělit na pedagogické a psychologické.24 Edukační prostředky

dělíme  dále  na  materiálně  technické,  programové,  metodické,  finanční  a  personální.

Metodické prostředky jsou různé techniky, postupy a formy edukace, které vedou ke zlepšení

pocitu životní pohody. Můžeme je rozdělit na vizualizaci, auditizaci (rozvíjení představ na

základě  sluchu),  haptizaci  (rozvíjení  představ  na  základě  dotyku),  olfaktorizaci  (rozvíjení

představ  na  základě  čichové  analýzy),  gustizaci  (rozvíjení  představ  na  základě  chuti)  a

kinetizaci (rozvíjení představ na základě pohybu).25

Terapeut i pedagog musí odborně volit správný postup, který je ryze individualizovaný

a speciálně zaměřený nejen s ohledem na oční vadu, ale především musí zohledňovat celou

osobnost člověka, kterému chce pomáhat.

Rehabilitační proces, který po oslepnutí následuje, má několik typických fází. Na jeho

začátku je sám vznik oční vady a životní období, ve kterém k ní u postiženého došlo.26 První

období po ztrátě zraku, pokud se tak stane později po narození, bývá charakteristické ztrátou

vůle a ochromením a zároveň neschopností se adaptovat na požadavky prostředí. V této fázi

postižený ztrácí zájem i o svůj zevnějšek a dochází k rozkladu celé osobnosti. Jedinec zažívá

pocit izolace a zpravidla teprve později začíná tuto izolaci překonávat vyhledáváním kontaktů

24  JESENSKÝ J. a kol., Prolegomena systému tyflorehabilitace a metodiky tyflorehabilitačních výcviků,
Univerzita JAK, Praha 2007, ISBN 978-80-86723-49-5, str.174
25 JESENSKÝ J. a kol., Prolegomena systému tyflorehabilitace a metodiky tyflorehabilitačních výcviků,

Univerzita JAK, Praha 2007, ISBN 978-80-86723-49-5, str 175
26 JESENSKÝ J. a kol., Prolegomena systému tyflorehabilitace a metodiky tyflorehabilitačních výcviků,
Univerzita JAK, Praha 2007, ISBN 978-80-86723-49-5, str.72



s lidmi. Prostředí,  které v této fázi pomáhá postiženému, aby svůj problém zvládl, má být

pomáhající a laskavé, ale ne do té míry, aby se postižený nemusel snažit vůbec. Důležitým

faktorem je princip subsidiarity.

Souček rozděluje schopnost přizpůsobit se ztrátě zraku podle jednotlivých základních

psychologických typů osobnosti.27 Výhodnou vlastností je podle něj pro nevidomého družnost

a láska k lidem. Takový člověk snadněji  komunikuje o svých  pocitech a problémech a je

schopen požádat o pomoc při jejich řešení. Je větší šance, že nepropadne takové beznaději a

bude hledat východiska a nové podněty k životu. Pro člověka podezíravého a samotářského se

stává aktuálním nebezpečí vzniku až paranoidních pocitů. Stává se, že u nevidomého, který je

prakticky  vždy  odkázán  alespoň  na  částečnou  pomoc společnosti  vidících,  může narůstat

touha po samotě a pocit, že je pozorován a vysmíván, aniž by o tom věděl. 

V další fázi začíná postižený ostřeji vnímat počitky jiných smyslů.28 Zároveň se stále

dostává  do konfrontace  s okolnostmi,  které  dříve běžně zvládal.  Zatímco zrakem získáme

informaci o prostředí okamžitě, nevidomý si ji získává postupně, rozlišuje předměty na  ty, se

kterými se dá a nedá manipulovat. To znamená na ty, kterých se může dotknout a na ty, které

a  může  uchopit.  V této  manipulaci  nachází  i  jisté  nové  potěšení,  zkoumá  materiálové

zvláštnosti  a  možnosti  předmětů.  (Přivezla jsem nevidomé studentce mořem ohlazený kus

dřeva. Měla z něj radost, ohodnotila, jak je hladký, příjemný na dotek a dokonce i to, že voní

mořem a solí.)

Jako prostředek komunikace se světem nevidomých, kde se střetávají oba světy, může

sloužit tyflografika.29 Jde o znázorňování prostorových jevů s pomocí reliéfních bodů, čar a

ploch  které  zobrazují  tvary  kreslených  objektů  v dvojrozměrné  ploše.  Její  hlavní  význam

spočívá  v tom,  že  umožní  nevidomému  prohloubení  představ  o  předmětech  na  základě

haptizace. Jde o poměrně složitou záležitost, která při počáteční kompozici požaduje v první

fázi projektování a ve druhé pak umělecké řešení designu. Dílo musí být  ztvárněno podle

určitých  principů,  především  s vyloučením  detailů  a  musí  využívat  běžných  asociací,

stereotypů a mnemotechniky. 

Vedle podnětů haptických se největším zdrojem poznání nevidomému stává zvuk, je

to  hlavní  zdroj  citového  obohacení.  Ze  zvuků  pak  je  to  mluvené  slovo,  které  se  stává

největším  zdrojem  informací.  Nevidomí  adolescenti  často  preferují  učení  se  a  získávání

27  SOUČEK J., Z rukopisného odkazu (Články k problematice ztráty zraku a osobnosti nevidomého), vydala
Společnost nevidomých a slabozrakých v nakladatelství Achát v roce 1992, vydání první, str 21
28  SOUČEK J., Z rukopisného odkazu (Články k problematice ztráty zraku a osobnosti nevidomého), vydala
Společnost nevidomých a slabozrakých v nakladatelství Achát v roce 1992, vydání první, str. 16
29  JESENSKÝ J. Hmatové vnímání informací s pomocí tyflografiky, SPN Praha, publikace č.0-73-14/1, str 124



informací ve formě zvukové. Mohou si  sice sami číst v Braillově písmu, ale je  to pro ně

namáhavější a pomalé. 

Důležitou  rehabilitační  pomůckou  jsou  různé  druhy  sportu,  protože  nepřímo

napomáhají  rozvoji  prostorové  orientace  a  pomáhají  korigovat  často  špatné  držení  těla.30

Tělocvikem lze napravit  i  mnohé potíže s rovnováhou.  Vedení  při  cvičení  musí  být  vždy

podloženo diagnostikou, cvičitel musí být seznámen se specifickými potřebami a zdravotními

omezeními každého studenta zvlášť. 

Sporty  přímo  určené  pro  zrakově  postiženým  představují  goalball  a  showdown.31

Goalball je kolektivní míčová hra, ve které hrají proti sobě dvě tříčlenná družstva. Někteří

hráči  se  zbytky zraku používají  při  hře klapky na oči,  aby se vyrovnal  stupeň zrakového

postižení. Hraje se se speciálně upraveným míčem, který má uvnitř rolničky. Podle zvuku se

hráči  orientují  a  identifikují  pozici  míče.  Družstvo,  které  dá  nejvyšší  počet  gólů  tím,  že

dopraví míč za koncovou čáru protivníka, vyhrává. 

Showdown je stolní tenis upravený pro zrakově postižené. Hraje se u speciálního stolu

se zvýšenými mantinely.  Míček, který hráči za pomoci dřevěných pálek přesouvají je opět

ozvučený. Na obou koncích stolu je snížený otvor - branka. Hraje se ve dvou nebo čtyřech

hráčích. 

V období dospívání, což je doba, kdy studenti studují na konzervatoři, často dochází

ke  zhoršování  zraku.  V případě  výrazného  zhoršování  zraku  je  důležité  začít  okamžitě

s rehabilitací,  která  může  zpomalit  proces  ztráty  zraku.  Pro  udržení  zbytků  zraku,  jeho

procvičování  a  aktivizaci  využívání  ostatních  smyslů  existují  a  jsou  využívány  různé

rehabilitační  metody  reedukačního  a  kompenzačního  výcviku.  Komprehenzivní  reedukace

zraku zahrnuje soustavu tyflopedicko-rehabilitačních postupů, jejichž výsledkem a cílem je

rozvoj potenciálu vidění. Tyto rehabilitační postupy jsou čistě specifické podle typu oční vady

a rozsahu poškození zraku a postižený je cvičí s odborníkem na rehabilitaci.32 

Reedukace zraku může být  jednak zaměřena na možnou obnovu funkce zrakového

orgánu za pomoci medicínské oftalmologie. Spadají sem operace, před a pooperační cvičení,

lékařská rehabilitace.

Druhá  možnost  nastupuje  tehdy,  kdy  se  vybírá  z množství  optických  pomůcek  ve

formě lehké (zvětšení 1 – 3,9) nebo těžké optiky (větší než 3,9).33

30  JESENSKÝ J. a kol., Prolegomena systému tyflorehabilitace a metodiky tyflorehabilitačních výcviků,
Univerzita JAK, Praha 2007, ISBN 978-80-86723-49-5, str. 510

31  Sport handicapovaných,  dostupné na http://sport.volpejpr.com/sport-hedikepovanych/02.02.2010.
32  JESENSKÝ J. a kol., Prolegomena systému tyflorehabilitace a metodiky tyflorehabilitačních výcviků,

Univerzita JAK, Praha 2007, ISBN 978-80-86723-49-5, str. 201



Třetí přístup reedukace zraku pracuje s funkcí zrakového analyzátoru s cílem zlepšení

zrakové ostrosti.

Kromě využívání a procvičování vlastního oka je možné a nutné promyslet nejlepší

možnou skladbu kompenzačních pomůcek, které postiženému budou pomáhat. (Kompenzační

pomůckou  pro  zrakově  postižené  rozumíme  takový  přístroj,  nástroj  nebo  zařízení,  které

umožňuje kompenzovat nedostatečnost zrakovým postižením způsobenou.) Cílem je prevence

zhoršení kvality života, způsobené nedostatečným využitím zrakového potenciálu.

4.3 Pomůcky pro zlepšení orientace v prostoru

Pro  nevidomého  a  slabozrakého  jde  v  prvé  řadě  o  otázku  orientace  v  prostoru.

Pomůcky  se  volí  s  ohledem  na  míru  postižení.  Tradiční  a  stále  většinou  nevidomých  a

slabozrakých využívanou pomůckou pro pohyb v prostoru, je bílá hůl.34 

Bílá  hůl  může  vypadat  různě  a  plnit  různé  funkce.  Jde  tu  zejména  o  funkci

signalizační. Ta vychází ze vzhledu hole, z bílé barvy. Barva upozorňuje kolemjdoucí a řidiče

na  těžce  zrakově  postiženou osobu,  na  kterou  je  nutno brát  ohled  a  v případě  potřeby  jí

poskytnout pomoc. Funkci signalizační plní každá bílá hůl.

Ve své další funkci hůl upozorní na překážku a ochrání před střetem a tato funkce je

tedy ochranná.

Hůl  napomáhá  k prostorové  orientaci  a  samostatnému  pohybu  nevidomých  osob

pomocí udržování kontaktu s vodicí  linií.  Hůl jako prodloužená ruka vyhledává orientační

body a proto je další funkcí hole funkce orientační.

Některé typy holí mohou pomáhat jako opora osobě s pohybovými problémy a hůl

tehdy plní funkci opěrnou.

Každá  z bílých  holí  může  plnit  maximálně  dvě  až  tři  funkce,  neexistuje  hůl

univerzální.  Podle  své  funkce  je  konstruovaná  buď  jako  pevná,  neskládací,  skládací,

teleskopická a kombinovaná. Materiálem bývá často hliník, nebo kompozity.  Bílou hůlkou

poklepává uživatel před sebe na cestu a strany a dostává tak zvukový obraz okolí. 

Studenti konzervatoře v rámci výcviku prostorové orientace a samostatného pohybu s

bílou  holí  procházejí  místa  ve  škole  i  v  jejím okolí.  Učí  se  dojít  k úřadům,  institucím a

prodejnám, prostě všude, kam potřebují a chtějí docházet častěji samostatně. Cíle si vybírají

33 BERÁNEK F., MORAVCOVÁ D.,Využití speciálních optických pomůcek ve výuce a příjmu informací u
žáků se zrakovým postižením, skripta pro školení pedagogů zrakově postižených žáků, 2010
34  JESENSKÝ J. a kol., Prolegomena systému tyflorehabilitace a metodiky tyflorehabilitačních výcviků,

Univerzita JAK, Praha 2007, ISBN 978-80-86723-49-5, obálka knihy 



částečně i po domluvě s pedagogem, který je prostorovou orientaci vyučuje. Mohou se tak

dohodnout, kterou cestu a kam si právě teď potřebují nebo chtějí nacvičit.

Někteří  nevidomí  a  slabozrací  využívají  pomoci  vodicího  psa.35 Vodicí  pes  může

znamenat  pro  svého  pána  rychlost,  samostatnost  a  hlavně  bezpečí.  Vodicího  psa  ovšem

nemůže využívat každý. Služba takového způsobu sociální rehabilitace je poskytována lidem

se  zrakovým  postižením  starším  18  let,  kteří  využívají  vodicího  psa  jako  kompenzační

pomůcku. Cílem sociální rehabilitace je podpora samostatného života zrakově postiženého ve

společnosti,  v jeho  přirozeném  prostředí,  pomoc  při  obnově  sociálních  vazeb,  podpora  v

nezávislosti na pomoci jiných lidí, podpora smysluplného trávení času v aktivitách, které by si

sám zrakově postižený nemohl dopřát (procházky, výlety apod.)

Vodicí pes je poměrně drahý, ale podle § 33 odstavce 9 Vyhlášky č. 182/1991 Sb.,36

kterou se provádí  zákon o sociálním zabezpečení  platí,  že náklady spojené s výcvikem a

odevzdáním vodicího psa lze úplně nebo prakticky nevidomým občanům hradit ze státních

prostředků. I tak ale není pes vhodný pro každého. O psa je potřeba se denně starat a mít ho

kde ubytovat a to může být  pro zrakově postiženého majitele dost  náročné.  Pes potřebuje

pravidelnou péči, procházky, kvalitní stravu. Zákon říká, že podle § 46 Úplně nebo prakticky

nevidomému vlastníku vodicího psa může pověřený obecní  úřad poskytnout  příspěvek  na

krmivo pro tohoto psa, a to ve výši 800 Kč měsíčně. Ale starost o psa i tak může být pro

osobu se zrakovým handicapem problém. Na druhé straně může společnost inteligentního a

oddaného  zvířete  pomáhat  překonat  osobní  problémy v sebeobsluze,  samostatnosti  a  řešit

komunikační problémy.

4.4 Pomůcky pro běžný život a sebeobsluhu

Sebeobsluha představuje u postižených základ pro samostatný způsob života.37 Jde o

velmi  širokou  oblast  činností  a  dovedností  v každodenním  životě.  Výhodu  v této  oblasti

mívají  osoby  nevidomé  od  narození,  i  když  člověk  později  osleplý  naopak  může  čerpat

z dřívějších zkušeností. Pro tyto činnosti existují metodologická řešení nácviku, ale i mnoho

různých pomůcek. Rozvoj vědy umožňuje v současnosti využívat moderní zařízení a přístroje

a  elektronické  orientační  pomůcky pro  nevidomé.  Jde  o  různá  zařízení  dálkově ovládaná

35  Stránky pro zrakově postižené braillnet, dostupné na http://kdvp.braillnet.cz/, 2.4.2010
36  Stránky ministerstva práce a sociálních věcí o zdravotním postižení,  http://www.mpsv.cz/cs/8, 2.4.2010
37  JESENSKÝ J. a kol., Prolegomena systému tyflorehabilitace a metodiky tyflorehabilitačních výcviků,

Univerzita JAK, Praha 2007, ISBN 978-80-86723-49-5, str. 419



nevidomou  osobou,  která  usnadňují  prostorovou  orientaci  a  mohou  případně  podávat  i

hlasovou informaci o okolí. 38

Existující kompenzační zařízení pro nevidomé a lidi se zbytky vidění na bázi zvukové

a hlasové odezvy pomáhají k obsluze základních zařízení v domácnosti. Skupiny akustické

podpory můžeme rozdělit do tří skupin:

-vlastní zvuky zařízení doprovázející jeho činnost

-akustické signály určené pro uživatele

-hlasová odezva

Vyrábějí se mluvící hodiny, budíky, teploměry všech druhů a účelů, tlakoměry krve,

glukometry,  indikátory  barev,osobní  a  kuchyňské  váhy,  kalkulačky,  přehrávače  knih

s hlasovou podporou ovládání.

4.5 Pomůcky využitelné při výuce obecně a při hodinách náboženství

Pro katechetiku a výuku náboženství jde ale samozřejmě hlavně o pomoc v oblasti

získávání a uchovávání informací. Jde tedy v první řadě o pomůcky na čtení, psaní a poslech. 

Zcela mechanickou záležitostí je zápis v tradičním Braillově bodovém písmu.39 S jeho

názvem se pojí termín funkční gramotnost nevidomých a slabozrakých. 

Braillovo písmo používá binárního kódu k vytvoření mřížky, sestávající ze 6 pozic pro

bod nebo mezeru. Používá 64 znaků. Body jsou plasticky vyraženy do papíru nebo fólie a

čtenář přejíždí bříšky prstů přes ně. Bylo pojmenováno podle svého prvního propagátora -

nevidomého  Francouze  Louise  Brailla,  i  když  jeho  základy  najdeme  již  dříve  ve

francouzském vojenském špionážním systému. Umožňovalo vojákům číst za tmy. 

V současné  době pomáhají  se zvládnutím četby a psaní  žákům speciální  školy pro

zrakově  postižené  a  u  později  osleplých  tyflopedické  poradny.  Nácvik  čtení  a  psaní

v Braillově písmu je pro většinu později osleplých namáhavou a náročnou činností. Nemají

často natolik vyvinutý cit v bříškách prstů a rozlišit jednotlivé výstupky je pro ně obtížné.40

Na  Konzervatoři  a  ladičské  škole  Jana  Deyla  je  u  studentů,  kteří  četbu  v černotisku

nezvládnou, jedním z hlavních požadavků při studiu dosažení plné gramotnosti a znalosti |

Braillova bodového písma. 

38  JESENSKÝ J. a kol., Prolegomena systému tyflorehabilitace a metodiky tyflorehabilitačních výcviků,
Univerzita JAK, Praha 2007, ISBN 978-80-86723-49-5, str. 614

39  JESENSKÝ J. a kol., Prolegomena systému tyflorehabilitace a metodiky tyflorehabilitačních výcviků,
Univerzita JAK, Praha 2007, ISBN 978-80-86723-49-5, str. 325

40  JESENSKÝ J. a kol., Prolegomena systému tyflorehabilitace a metodiky tyflorehabilitačních výcviků,
Univerzita JAK, Praha 2007, ISBN 978-80-86723-49-5, str. 326



Nevidomí a slabozrací studenti mají ve škole jako jeden z předmětů výcvik čtení a

psaní Braillova bodového písma. Pokud student při nástupu do školy používá zrak a ten se mu

následně natolik zhorší, že přestává být schopen v černotisku dostatečně rychle číst a – pro

ostatní  –  zřetelně  psát,  nastává  pro  pedagogy  úkol:  přesvědčit  studenta,  že  se  i  v téměř

dospělém věku musí začít učit Braillovo písmo. To znamená číst i zapisovat v něm. Někteří

studenti nácvik Braillova písma odmítají. Mají pocit, že užíváním Braillova písma připouštějí,

že se jejich vada nevratně a fakticky zhoršuje, což často nechtějí přijmout. Brání se splynout

se skupinou nevidomých a ze stejného důvodu mohou odmítat chůzi s bílou holí.

Schopnost  číst  a  psát  v  Braillově  bodovém  písmu  znamená  v současné  době  pro

zrakově postiženého“ být gramotný“. Bohužel, není zase tak snadné sehnat v Braillově písmu

všechnu literaturu, kterou by bylo potřeba. V Braillově notopisu není vytištěn například žaltář

a  ani  zpěvníky,  jen  část  textů.  Je  škoda,  že  nikdo  nereflektuje  potřeby  nevidomých  a

nepřevede noty a texty do bodového písma elektronicky. Z teologických textů je také malý

výběr a zdá se, že tady je mnoho co dohánět. Zrakově postižení bývají odkázáni na učení se

odposlechem a audiozáznamy, pokud ovšem existují. 

Braillovo bodové písmo může být  zaznamenáváno s pomocí stroje pro mechanický

záznam bodového písma. Nejvíce používaným typem je Pichtův psací stroj, jehož vzhled se

prakticky nezměnil od doby jeho vzniku na konci 19.století.41 Zapisující  používá několika

klapek,  kterými  vyráží  do  zvláštního  silnějšího  papíru  vystouplé  body  Braillova  písma.

Nevýhodou je hlučnost, nutnost vyvinutí poměrně velké síly úhozu a vysoká hmotnost stroje.

Výhodou je okamžitá možnost zpětné vazby při psaní a snadno naučitelné ovládání.

Pro slabozraké dnešní věda nabízí  širokou škálu optických pomůcek, které reflektují

stav postižení zraku.42 Jde o základní pomůcky, které potřebuje člověk když mu přestanou

stačit  běžné dioptrické brýle.  Existují  různé speciální  brýle  a optické pomůcky a systémy

různých  konstrukcí,  speciální  filtrové brýle.  Pokud již  nestačí  optické pomůcky,  nabízí  se

možnost využití optoelektronických pomůcek, bývají také nazývány pomůckami tzv. lehké a

těžké optiky. Jde o různé digitální a analogové zvětšovací videolupy, to znamená o kamerové

lupy, které jsou nenahraditelným pomocníkem při práci s trojrozměrnými předměty, speciální

hodinky,  slepecké  psací  stroje.  Spadají  sem  také  různá  čtecí  zařízení  pro  nevidomé,

41  JESENSKÝ J. a kol., Prolegomena systému tyflorehabilitace a metodiky tyflorehabilitačních výcviků,
Univerzita JAK, Praha 2007, ISBN 978-80-86723-49-5, str. 337

42 BERÁNEK F., MORAVCOVÁ D.,Využití speciálních optických pomůcek ve výuce a příjmu informací u
žáků se zrakovým postižením, skripta pro školení pedagogů zrakově postižených žáků, 2010



elektronické  zápisníky  (speciálně  sestavený  přístroj  s  braillskou  klávesnicí  a  s  hlasovým

výstupem).

4.6 Získávání a uchovávání informací pomocí PC

Počítačové pomůcky jsou víceúčelová zařízení jejichž základem je počítač.43 Slouží ke

čtení a zápisu textu, získávání informací, bezbariérové komunikaci, vzdělávání, samostatnosti

osoby.

Důležitým  hardwarovým  vybavením  může  být  zařízení,  které  zobrazuje  lineárním

způsobem  informace  v Braillově  písmu,  ovšem  jeho  pořizovací  cena  je  vysoká.  Dalším

hardwarovým zařízením je braillská tiskárna, která uložená data tiskne braillským písmem na

speciální papír. 

 Pro elektronická zařízení existují speciální softwary a programy na zpracování tištěné

předlohy do formy hlasových  výstupů.  Hlasový výstup je speciální  programové vybavení,

které  umožňuje  těžce  nevidomému  práci  s osobním  počítačem.  (Jde  o  nevidomé,  kteří

nemohou využít  například pomoc softwarové  lupy.)  Hlasový výstup  se skládá  z odečítače

obrazovky  a  hlasové  syntézy.  Softwarová  lupa  je  program  umožňující  zvětšení  obrazu

informací na monitoru.

Nastavení  operačního systému osobního počítače je potřeba uzpůsobit  pro každého

daného  člověka  osobně,  tak,  aby  mohl  optimálně  využít  reedukační  nebo  kompenzační

techniku.

Některé operace, které vidící provádí snadno znamenají doposud pro nevidomé nebo

slabozraké  činnost  obtížnou.  Například  pro  editace  a  úpravy  textu  potřebuje  zrakově

postižený člověk osobní počítač se speciální úpravou. 

V  kategorii  speciálního  hardwaru  se  významnou  pomůckou  stává  pro  nevidomé

hmatový  zobrazovač  braillského  řádku,  který  se  připojuje  k  počítači  a  převádí  text  do

Braillova písma, které zobrazí se na speciálním terminálu. 

5. Výuka náboženství nevidomých (metody využitelné a fakticky využívané)

43  JESENSKÝ J. a kol., Prolegomena systému tyflorehabilitace a metodiky tyflorehabilitačních výcviků,
Univerzita JAK, Praha 2007, ISBN 978-80-86723-49-5, str. 365



5.1 Osobnost učitele

Požadavky státu na kvalifikaci učitele náboženství jsou v České republice nově dány

Zákonem o pedagogických pracovnících č. 563/2004, a to v § 14.44 Učitel náboženství získává

odbornou  kvalifikaci  vysokoškolským  vzděláním  získaným  studiem  v akreditovaném

magisterském studijním programu. Tento program můžeme najít buď v oblasti teologických

věd,  nebo  v oblasti  pedagogických  věd,  zaměřených  na  přípravu  učitelů  náboženství.

Odpovídající vzdělání pro tuto profesi lze také nabýt studiem  společenských věd. Budoucí

učitelé  náboženství  se  připravují  vysokoškolským  studiem  v akreditovaném  bakalářském

studijním programu, nebo vzděláním v programu celoživotního vzdělávání, uskutečňovaném

vysokou školou a zaměřeném na přípravu učitelů náboženství. 

Povolání učitele předpokládá kontakt s živými konkrétními lidmi, proto není možné

toto povolání vykonávat úspěšně bez určitých předpokladů a osobnostních daností.45 Učitel

předává třeba i mimoděk své názory a svůj životní postoj studentům. Jedním z hlavních témat,

které prochází všemi rámcově vzdělávacími programy, je požadavek, podporovat u dětí jejich

kladný osobnostní a sociální rozvoj. V případě výuky náboženství musí učitel působit tak, aby

pomáhal  studentům na  cestě  víry.  Prohlubovat  a  objasňovat  žákům křesťanské  poselství,

usilovat o propojení daru víry s modlitbou.

Pedagogický pracovník musí být v první řadě plně způsobilý k právním úkonům, mít

odbornou kvalifikaci, být mravně bezúhonný a zdravotně k výkonu svého povolání způsobilý

a prokázal znalost českého jazyka.46

Pedagog musí mít na jedné straně respekt žáků, na straně druhé by student neměl mít

z pedagoga strach. Respekt žáků by měl vycházet především z pocitu, že člověka, který před

nimi stojí nechtějí zklamat, měli by si ho vážit. Dobrý pedagog by proto měl v první řadě mít

vyřešený vztah sám k sobě. Nejde o to, aby pedagog byl ideální osobností bez chyb, ale aby

například podvědomě nevinil žáka ze svých vlastních nedokonalostí a pochyb a nepřenášel na

něj své komplexy, problémy a stresy. Pedagog musí být bezúhonný v oblasti společenské a

studentu musí být jasné, že na morálku a charakter svého pedagoga se může spolehnout.

44  Zákon o pedagogických pracovnících, dotupné na  msmt http://www.msmt.cz/dokumenty/zakon-o-
pedagogickych-pracovnicich, 6.3.2010

45  Všeobecné direktorium pro katechezi, vydal sekretariát ČBK pro vnitřní potřebu, Praha 1998, str. 83
46  Matějek M., http://ktf.cuni.cz/~elias/kped012/4Osobnost.pps#291,4,Předpoklady pro výkon funkce

pedagogického pracovníka, 6.2.2010



Jakými kompetencemi by měl tedy být dobrý pedagog vybaven? Zcela jistě má mít

přirozenou autoritu, být  osobnostně zralý,  sebereflektivní,  otevřený novému, tvořivý,  musí

mít zájem o studenty a lidi obecně.

Osobnost  učitel  náboženství  na  střední  škole  by  měla  být  pro  studenta  morálním

příkladem.47 Vystupování učitele, jeho spravedlnost a osobní morálka jsou často určujícími

nástroji morální a charakterové orientace žáků pro celý jejich další budoucí život. Proto je

důležité, aby vystupování učitele bylo pravdivé, v souladu s jeho pocity.  

S hodnotovou  orientací  pedagoga  je  spojena  i  šíře  jeho  vzdělání.  Teologie  je

provázaná s mnoha jinými předměty se kterými koresponduje. Záleží velice na tom, aby učitel

byl studentům schopen odpovědět nejen v otázkách z předmětu náboženství, ale aby se také

byl  schopen  orientovat  i  v jiných  humanitních  předmětech,  byl  dobrý  psycholog,  měl

politický a kulturní rozhled, věděl, co současné mladé lidi zajímá. Je potřeba, aby pedagog

znal  aspoň  rámcově,  co  je  v současné  době  trendem  ve  společnosti  mládeže.  Pedagog

nerozvíjí jen jednu stránku osobnosti studenta,  ale působí na celou škálu jeho vlastností a

složek osobnosti.

Pro každodenní proces vyučování je zapotřebí, aby pedagog měl u studentů autoritu.

Toho  dosáhne  jedině  tehdy,  bude-li  vždy  mít  kladný  a  vyrovnaný  vztah  k studentům,

přizpůsobí svůj výklad momentálním možnostem a potřebám žáků, sleduje nejen to jak učí,

ale  i  co  naučil.  To  znamená,  že  vytváří  určité  zpětné  vazby.  Je  schopen  své  myšlenky

adekvátně vyjadřovat a zorganizovat si vyučovací čas tak, aby všechno stihl v klidu. Nikdy

nesmí  samozřejmě nějakému studentovi  nadržovat,  musí  být  za každou cenu  spravedlivý.

Jedná vždy otevřeně, slušně a čestně a nebojí se uznat, že také někdy udělá chybu. Snaží se

chápat a zohlednit zvláštnosti individualit  svých  studentů.  Jedná s pedagogickým taktem a

nikdy, za žádných okolností nesmí žáka shazovat a ztrapňovat. Pedagog by měl jednat v klidu

a  nenechat  se  z něj  vyvést  okolnostmi  ani  nápady studentů.  Adolescenti  často  pedagoga,

stejně jako své rodiče, záměrně provokují a zkouší, kam až mohou zajít. Je třeba jim v takové

situaci dát jasně najevo, že jsou inteligentní lidé a měli by se podle toho chovat.

Pedagog by měl být kreativní, to znamená otevřený novým postupům, kterými reaguje

na specifické potřeby doby i studentů. Měl by jednat v duchu pedagogického optimismu, to

znamená věřit, že výsledek a rozvoj je možný a hledat vždy ty lepší stránky. Musí být svou

prací zaujat natolik, že bude schopen pro ni zaujmout i studenty.

47  Kuźniar M. G. Základní vyučovací metody  http://ktf.cuni.cz/~kuzniar/didaktika/Z%C3%A1kladn%C3%AD
%20vyu%C4%8Dovac%C3%AD%20metody.doc



Každá vyučovací hodina je dynamický proces, ve třídě vznikají vztahy mezi učitelem

a žákem, učitelem a kolektivem žáků i mezi jednotlivými žáky a skupinami žáků navzájem.

Za kvalitu těchto vztahů nejvíce zodpovídá učitel.  I  když  se na nich samozřejmě podílejí

všichni zúčastnění, učitel má mít vždycky přehled o tom, co a proč se děje a zda je to dobré

pro studenty.  A uhlídat  situaci  tak,  aby sice při  hodině nebyla  nuda,  ale  aby také neměli

studenti pocit, že se jim pedagog podbízí.

Různé typy lidské povahy se projevují i u pedagogů.48 Mezi nimi jako nejvýhodnější

se  zdá  typ  demokraticky  zaměřený.  Pedagog  nesmí  své  studenty  ani  dominantně  nutit

opakovat jeho myšlenky,  ani liberálně nechávat všechno na nich. Musí je stále nenápadně

usměrňovat a hledat cesty k nalezení správného řešení. 

5.2 Osobnost studenta

Oblast osobní víry žáka, se kterou při hodinách náboženství učitel pracuje, je velmi

intimní a špatným přístupem může pedagog mnoho pokazit. 

Pedagog často mluví se studenty,  kteří  neznají  přesné  teologické výrazy a slovník.

Přesto mají o víru zájem, jinak by se na nepovinný předmět nepřihlásili. Jde vesměs o mladé

lidi,  kteří  hledají  odpovědi  na  otázky  své  identity  a  vysvětlení  svých  pochybností.

V konkrétním případě studentů Deylovy konzervatoře jde často o mladé lidi, kteří mají velké

osobní problémy.  Procházejí  obdobím hledání,  typickým u každého adolescenta,  na druhé

straně je jejich životní postoj z velké míry určován jejich zrakovým postižením. 

Stává se také velmi často, že nemají dobré osobní rodinné zázemí, které by jim bylo

zásadní  oporou.  Mohou  se  s pedagogem  setkat  v období,  kdy  se  právě  jejich  oční  vada

zhoršuje. Pro studenty v této době pak není tak důležité znát nějaké konkrétní údaje z oblasti

teologie, ale hledat společně odpovědi na osobní a bolestivé otázky. 

Mnoho studentů přichází také pouze ze zvědavosti a s osobními předsudky vůči víře.

Ti, kteří dosud na náboženství nechodí, se na ně někdy bojí přijít. Někteří zase často také na

oslovení pedagoga čekají a touží po tom, aby byli k víře přivedeni. 

U těch všech by měl dobrý pedagog vzbudit zvědavost a zájem o víru. Ne jim dávat

jasné a jednoznačné odpovědi, ale donutit je, aby si je nalézali sami. Ne je učit dogmatice, ale

být spíš trochu rodič a trochu psycholog.

48  Kohoutek.R., Psychologie výchovy a vzdělávání, část 8.Osobnost pedagoga, http://www.ped.muni.cz/wpsy/
old/stud_materialy/koh_uv_ped_ps.htm



Některé studenty nezajímá prvořadě církev, jako instituce, ani její pravdy, ale to, jak

víra pomáhá a působí na konkrétního člověka a co jim osobně konkrétně může dát. Úloha

pedagoga náboženství je v téhle situaci velmi těžká, jeho práce je zodpovědná a záslužná. 

Studenti  logicky  sledují  a  hlídají  pedagoga  a  reagují  na  každou  jeho  chybu  a

nepozornost.  Pedagog  musí  být  vždycky  připraven  zareagovat  adekvátně  nové  situaci  a

vyrovnat se s problémy v klidu.

5.3 Metody využitelné a fakticky využívané ve výuce náboženství49

Metodický postup obecně  při  výkladu jakékoliv látky je  nutno odvozovat z mnoha

faktorů.  Záleží  na tom, na jaké  vědomosti  u  studenta můžeme navázat,  jak je  student  ve

vztahu k předmětu aktivní a chce se účastnit vyučovacího procesu. Někdy, a při vyučování

náboženství obzvlášť, záleží také na momentální každodenní situaci, kdy musíme reflektovat

mnoho z toho, co studenty potkalo a co je zajímá. A k těmto faktům pak vztahovat výklad.

Sama metoda  („methodos“  řec.)  je  pak  už  podle  svého názvu  cesta  k tomu,  jak  studenty

přivést k pochopení problému.

V předmětu náboženství  působíme vzdělávacím a  výchovným způsobem na rozvoj

celé osobnosti studentů. Student dostává ke zpracování a zapamatování určitou sumu znalostí.

Zároveň tyto specifické znalosti působí na jeho mravní složku osobnosti, formují jeho názory,

postoje  a  vztahy.  Metody,  které  vyučující  používá  jsou  velmi  různé,  ale  všechny  jsou

zaměřeny k rozvoji osobnosti, jako celku. Musí tedy působit nejen na rozum, ale skrze cit a

emoce na vůli studenta. 

5.4 Průběh a forma výuky

Každá výuka je multifunkční výchovně vzdělávací proces. Jak bylo řečeno, v průběhu

výuky a vzdělávacího procesu se student dozvídá určitou sumu znalostí. Vzdělávání je tak

proces, který se zaměřuje primárně na studentovy vědomosti, nicméně působí samozřejmě i

na složku celé osobnosti  studenta. Výchova jedince  se zaměřuje v prvé řadě  na vytváření

správných postojů, schopnosti zaujmout hodnotící stanovisko a stanovit kritéria hodnocení,

ovlivňuje vystupování a chování jako celek. Dochází k formování a vzniku nových potřeb a

zájmů.  Výsledkem  je  dopad  na  morální  složku  osobnosti,  charakter.  Vyučovací  hodinu

můžeme rozdělt na dvě části.V části hodiny věnované rozboru teoretických poznatků probíhá

49 Kuźniar M. G. Základní vyučovací metody   http://ktf.cuni.cz/~kuzniar/didaktika/Z%C3%A1kladn
%C3%AD%20vyu%C4%8Dovac%C3%AD%20metody.doc



explanativní  přístup.  Učitel  vysvětluje  určitá  fakta,  děje  a  pojmy.  V další  části  hodiny se

věnujeme činnosti praktické, student se tu svobodně rozhoduje k přijetí vlastních norem.

Látka celého jednoho období nebo roku i průběh každé další hodiny musí obsahovat

fázi analytickou, kde zjišťujeme a navazujeme na předešlé vědomosti. Ve další části hodiny se

věnujeme  výkladu  nové  látky  a  na  konci  shrneme  novou  látku  a  nastíníme,  co  budeme

probírat  příště.  Proces  výuky  by  měl  být  plynulý,  jen  tak  může  pedagog  udržet  zájem

studentů.

5.5 Obsah předmětu náboženství50

Církev rozlišuje výuku náboženství a katechezi. Zatímco výuka náboženství učí teorii

obsahu  nauky  víry  a  morálky,  katecheze  se  zabývá  praktickým  osobním  předáváním  a

sdělováním pravd víry. Výuka náboženství tedy pouze znamená, že podobně jako žák může

získat informace o historii či přírodě, získá informace také o náboženství. Může tak získávat

informace nejen o křesťanství, ale o náboženství a víře, jako obecně lidském fenoménu.

Předmět  náboženství  je  definován  ve  své  organizační  poloze  Školským  zákonem

ministerstva školství a z něj školy vycházejí  při zařazování výuky náboženství  do rozvrhu

předmětů. Ve složce obsahové se k osnovám předmětu vyjadřuje Katechetická sekce České

biskupské  konference.  To  odpovídá  novým  principům  kurikulární  politiky,  která  je

definovaná  v  Národním  programu  rozvoje  vzdělávání  v  ČR  (v  tzv.  Bílé  knize).  Státní

vzdělávací program, neboli národní kurikulum, je garantován MŠMT.

Vyučování náboženství ve škole nutně přijímá specifické možnosti a přístupy školy ke

studentům. Jiné formy a charakter vyučování náboženství najdeme na církevní škole a zcela

jiné  budou  přístupy  k předmětu  na  škole  nekonfesijní.  Rozdíly  najdeme  v organizačních

záležitostech,  v samotné didakticko-pedagogické koncepci a někdy i v osobě pedagoga.  A

v neposlední řadě také v otázce zpětné vazby a odezvy v rodině a případně domovské farnosti

studenta.

5.6 Výchovně vzdělávací cíl hodin náboženství51

Výchovně vzdělávací cíl plánujeme a stanovíme s ohledem na celý rok i vzhledem ke

každé  hodině.  Jeho  náplň  se  může v průběhu  času  měnit,  proto  je  nutná  zpětná  vazba  a

reflexe,  musíme  kontrolovat,  co  studenům  není  jasné.  Cíl  musí  být  stanoven  tak,  aby

konzistentně sledoval logickou provázanost látky celého roku, student musí mít vždy přehled

50  Stránky Katechetické sekce ČBK, dostupné na http://katechet.cirkev.cz/vyuka-nabozenstvi.html, 6.1.2010
51  Eliáš V., Výchovně didaktické cíle, dostupné na http://ktf.cuni.cz/~elias/1cile.doc, 6.1.2010



o rámcovém obsahu vyučovaného předmětu.  Přizpůsobení  látky musí být  vždy přiměřené

s ohledem na dosavadní vědomosti, konfesi studentů, jejich věk a rozumové schopnosti.

Podle Školského zákona č. 561/2004 Sb., § 1552, o předškolním, základním, středním,

vyšším odborném a jiném vzdělání se náboženství vyučuje jako nepovinný předmět, pokud se

do něj přihlásí ve školním roce aspoň 7 žáků školy. (Pokud je přihlášeno méně žáků, může

škola dostat výjimku. Na konzervatoři  Jana Deyla tak mělo předmět náboženství ve školním

roce 2008 – 2009 zapsáno 5 studentů). Nepovinný předmět náboženství se vyučuje s  dotací 1

hodiny týdně. Vztah mezi výukou náboženství a katechezí je určen osobou vyučujícího a jeho

konfesí.

Pro  výuku  předmětu  platí  směrnice  vydaná  v  Praze  dne  20.6.2008 č.j.  3202/2008

kardinálem Miloslavem Vlkem, arcibiskupem pražským, o  výuce náboženství v základních,

středních a vyšších odborných školách.

Vyučovaná látka prolíná formou zvěstování evangelia do osobnosti studenta přes něj i

do  jeho  okolí.  Evangelium  proniká  do  myšlení  studenta,  utváří  jeho  žebříček  hodnot  a

ovlivňuje jeho sociální  život  a  vztahy.  Výklad  látky,  která  předkládá  poselství,  má stejně

vysoký nárok na systematičnost, jako výklad jiných školních předmětů.

Vyučování náboženství na nekonfesijní škole se děje v určitém školním prostředí a pro

konkrétní  druh  studentů.  To  znamená,  že  i  jeho  zaměření  je  tímto prostředím a  příjemci

určeno.  Přesto  jeho  základ  musí  odpovídat  směrnicím a  osnovám a  musí  aspoň  částečně

vycházet  z církevních  tradic.  Musí odpovídat  faktu,  že student se na náboženství  přihlásil

proto, že chce hlouběji poznávat osobu Krista a celek spasitelné zvěsti. 

Je škoda, že na nekonfesijní škole zpravidla nemůže být výuka náboženství doplněna

dalšími  podobami  Služby  slova,  to  znamená  například  liturgickými  obřady.  Konkrétní

umístění  Konzervatoře   Jana  Deyla  však  umožňuje  studentům  navštěvovat  bohoslužby

v několika kostelech v blízkém okolí školy. I když nevidomí studenti mohou mít s pohybem

po Praze problém, mají dva kostely v bezprostřední blízkosti školy. Konkrétně kostel Panny

Marie pod řetězem při klášteru maltézských rytířů a kostel Panny Marie Vítězné. Ve velmi

blízkém okolí pak je ještě kostel sv. Josefa a kostel sv. Tomáše.

Podle osnov by na konci studia měl student znát základní součásti obsahu katolické

nauky. To  znamená  orientovat  se  v Písmu,  chápat  je  jako  svědectví  lidí  o  zkušenostech

osvobozujícího Božího jednání vůči člověku. 

52  Stránky ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Školský zákon dostupné na
http://www.msmt.cz/dokumenty/novy-skolsky-zakon, 5.3.2010



Student by měl být schopen rámcově vysvětlit, v čem spočívá pohled na člověka a svět

ve světle křesťanské víry.

Student  by  měl  být  schopen  přijmout  sám  sebe  a  porovnat  vlastní  zkušenost  se

zkušeností víry jiných lidí a církve jako celku.

Měl  by  být  schopen  poznat  a  přijmout  principy  křesťanského  jednání  v  duchu

solidarity a lásky. Chápat jeho význam v rámci celospolečenském i pro jednotlivého člověka.

Student by měl mít přehled o křesťanských slavnostech a rozumět struktuře a podstatě.

Vědět, jaký mají význam pro křesťanskou spiritualitu a život společenství církve.

Z hlediska charakterově mravního by měl umět hodnotit a rozlišovat důležité pozitivní

i negativní události v okolní společnosti, ve světě a vyvodit závěry pro svůj postoj k nim. 

6.  Hodina  speciálně  koncipovaná  ve  vztahu  k nevidomým  a  zrakově

oslabeným adolescentům

Konzervatoř  a ladičská škola Jana Deyla je škola státní  a nekonfesijní. Proto škola

v rámci hodin nepovinného náboženství  nabízí společné vyučování žákům všech konfesí i

ateistům.  Vyučování  je  zaměřeno  ekumenicky  a  jeho  obsahem  jsou  pravdy  a  poznatky

společné křesťanským konfesím. 

V rozvrhu má předmět název Základy křesťanské víry. Ve školním roce 2008 - 2009

bylo zapsáno 5 studentů ve věku 19 – 21 let, všichni byli  římskokatolického vyznání.  Do

hodin  však  mají  volný  přístup  všichni  studenti,  kteří  jsou  třeba  jen  zvědaví.  Někteří  z

návštěvníků  o  sobě  tvrdí,  že  jsou  ateisti.  Přicházejí  s konkrétním  dotazem  z oblasti

náboženství, nebo mají nějakou podobnou otázku, na kterou zde hledají odpověď.

Předmět  si  klade  za  cíl  vysvětlení  základních  pilířů  a  důrazů  křesťanské  víry53

s ohledem na různé jiné konfese i ve vztahu k ateismu a s ohledem na dějinné skutečnosti

různých  kulturních  a společenských  systémů.  Obsahem předmětu  je  historické  zmapování

vývoje křesťanství. V anotaci předmětu se mluví o existenci Boha, která byla ve starozákonní

době  předpokládaná  samozřejmost  a  přináší  nutné  zachovávání  zákonů.  V této  době  lidé

neřeší složité otázky víry zda ano či ne. Pouze vzniká problém jejího nedostatku a selhávání,

53  Balcar J., anotace předmětu Náboženská příprava, nepublikováno



odpadávání  od  ní.  Novozákonní  situace  ukazuje  Ježíše,  který  polidsku  vnímáno  prohrál,

mesiánské  naděje  Židů  nesplnil. Nový  zákon  ukazuje  Krista  ukřižovaného  a

zmrtvýchvstalého. Je třeba rozpoznat v tom poraženém, poníženém a ukřižovaném tesaři z

Nazareta Krista, Božího syna a na Něm spočinout veškerou svou nadějí. Tímto odvážným

činem víry přijmout, že Boží cesty a Boží láska nejdou v zákrytu s lidskou logikou.

Takto  chápané  křesťanství  není  pak  slepý  souhlas  s něčím,  co  si  nemohu  ověřit,

nabiflování  pouček  a  pravidel.  Křesťanství  je  cesta,  na  níž  svůj  život  stavím  pod  moc

evangelia, cesta snažení, usilování, rozhodování a konání. Patologickým obrazem víry může

být pouhá víra v sebe sama, ve své názory a vlastní vidění světa, v různé politické ideály.

Otázka správné, živé víry je otázkou základní životní orientace, životního spolehnutí na Boha.

Studenti  se  setkávají  se  základními  teologickými  pojmy,  čtou  Písmo a  jsou

seznamováni také se základy jiných náboženství. Při této příležitosti je potřeba je  varovat

před  činností  některých  sekt.  Mnoho studentů  se se  zástupci  různých  sekt  již  dostalo  do

kontaktu, byli jimi osloveni. 

Studenti  jsou vybízeni k dialogu a úvahám, pedagog se je v hodinách snaží dovést

k tomu, aby si sami odpověděli. Snaží se je dovést k pochopení, že víra s sebou nese i závazek

určitého etického cítění a morálky. 

Při hodinách často vyjdou na povrch otázky i různá zranění, na které studenti hledají

odpověď. Nemusí jít vždy jen o otázky dogmatické a věroučné. Studenti se ptají a hledají

kořeny zla ve světě a člověku, protože nevidomý se se zlem setkává často osobně. Většina

studentů už byla opakovaně na ulici a v obchodech okradena. Zkoumají se tak otázky, jak se

chovat v pluralitní postmoderní společnosti zaměřené na výkon zdravého člověka. 

Jedním z cílů předmětu je příprava na debatu o víře s ateistou. Hledání odpovědí na

otázku proč  věřit.  Sami studenti  cítí,  že mezi  lidmi  ubývá  věřících,  diskutují  a  formulují

argumenty. Tím si také pro sebe definují svou víru, její obsah a důvody a učí se je obhájit, ne

ovšem za cenu manipulace s druhým. 

Studenti  jsou  svým  pedagogem  vedeni  k  živé  víře,  která  není  uzavřená  do

zakonzervovaných představ. Jde na jedné straně o spolehnutí se na Boha na cestě hledání

odpovědí v každodenních situacích života. Na straně druhé je nutné zdůraznit, že křesťan je

na  rozdíl  od  ateisty  svobodný  od  závislostí  na  čemkoliv.  Takto  darovaná  svoboda  však

předpokládá odpovědný přístup k životu.  Víra přináší do našeho života nový rozměr vidění

skutečností,  jistotu,  že  životem  nejdeme  sami,  že  náš  život  má  smysl,  a  že  v plném  a

radostném spolehnutí  na  Boha  a  na  pozadí  jeho  lásky a  milosrdenství  smíme  žít  plný  a

hodnotný život. 



Vyučování náboženství navštěvují jednak studenti z katolických rodin, kteří prošli od

dětství křesťanskou výchovou a mají velmi dobré znalosti. O náboženství se ale zajímají také

studenti,  kteří  takové  zázemí  neměli  a  potřebují  se  dostat  svými  vědomostmi  na  úroveň

spolužáků.  Výuka  náboženství  u  nich  vychází  ze  zvěstování  evangelia,  misionářského

působení zaměřeného na rozvinutí rozhodnutí pro víru. Je zapotřebí postupovat s ohledem na

tyto rozdíly a s pastorační moudrostí. A, jak už bylo řečeno, ne všichni studenti mají dobré

rodinné zázemí,  někteří  řeší  opravdu složité osobní i  sociální problémy,  které se přidávají

k jejich  problémům  zdravotním.   Trpělivou  prací  pedagoga  studenti  společně  objevují

základní křesťanské pravdy a hodnoty a začínají lépe chápat křesťanské poselství. 
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Resumé práce

Výuka náboženství na konzervatoři Jana Deyla

Cílem  mé  bakalářské  práce  bylo  zpracovat  problematiku  výuky  náboženství  na

Konzervatoři Jana Deyla v Praze, vzhledem k typu studentů a  ke specifickým podmínkám

této školy a studia na ní. 

Tradice  výuky  nevidomých  od  nejstarších  dob  po  současnost  ukazuje  společenské

změny  v chápání  vztahu  ke  znevýhodněným  spoluobčanům.  Specifický  profil  školy

Konzervatoř   Jana  Deyla  v Praze  a  jejích  studentů  se  utvářel  postupně  s ohledem  na

společnost  až  do  dnešní  podoby.  Škola  dnes  produkuje  absolventy  schopné  uměleckých



výkonů na úrovni v oblasti koncertní činnosti  i kvalitní hudební pedagogy. Někteří studenti

však i tak mají  ve svém životě limity,  s ohledem na svá zraková a někdy i  kombinovaná

postižení. Tato postižení lze někdy do značné míry kompenzovat různými pomůckami, které

mohou významně pomáhat i při výuce náboženství. Vzhledem k osobní situaci studentů je

velmi  důležitá  osobnost  pedagoga  náboženství.  Hodiny  náboženství  jsou  na  konzervatoři

speciálně koncipované a zaměřené s ohledem na specifické problémy studentů.

klíčová slova:
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edukace slepých
výuka náboženství
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English annotation

Education of Religion at the Conservatory  of Jan Deyl

The goal of this work is to handle the issue of religious education at the Conservatory of Jan
Deyl in Prague given the type of students and the specific conditions of the school and study
on it.
Tradition of teaching blind people from ancient times to the present shows understanding of
social change in relation to disadvantaged fellow citizens. Specific profile of the school Jan
Deyl Conservatory in Prague and its students was formed gradually in the light of the
company until today. The school now produces graduates capable of concert and teaching
activities. However, their possibilities are still limited with regard to their visual and
sometimes combined disabilities. This disability can sometimes be largely offset by the
various tools that can greatly assist in teaching of religion. Due to the personal situation of
students is very important personality of teachers of religion. Hours of religion are at the
Conservatory specially designed and oriented with regard to the specific problems of students.
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