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Úvod

Postmoderní  doba,  založená  na  informačních,  výpočetních  a  komunikačních 

technologiích, přináší s sebou mnohá ulehčení, která se dají aplikovat prakticky do všech 

sfér života běžného jedince. Samozřejmě, že i člověk z těžkým zrakovým postižením je 

schopen  využívat  téměř  všech  dostupných  výhod  spojených  s používáním  informační 

techniky,  nicméně,  jeho  práce  na  počítači  vyžaduje  nejen  jistá  specifika  v oblasti 

osvojování si nutných dovedností, kterými musí zrakově postižený člověk disponovat, ale 

také a především vyžaduje speciální vybavení a úpravy počítačů tak, aby je mohl využívat i 

například člověk nevidomý.

Protože  jsem sám nositelem progresivní  zrakové  vady a  informační  a  komunikační 

technika  mě  provází  od  brzkého  mládí,  rozhodl  jsem  se,  že  problematice  výpočetní 

techniky  a  jejího  používání  zrakově  postiženými,  zasvětím téma  své  diplomové  práce. 

Celou řadu poznatků, které jsou prezentovány v této diplomové práci, jsem nabyl vlastní 

praxí zrakově postiženého člověka, pracujícího v oblasti IVT pro zrakově postižené.

Cílem diplomové práce je seznámit  čtenáře s obecnými a historickými souvislostmi, 

týkajícími se samotného vzniku počítačů a jejich následného vývoje, představit překážky a 

specifika spolupráce zrakově postiženého s informační a komunikační technikou. Popsat 

legislativní rámec upravující problematiku získávání náročných kompenzačních pomůcek 

pro zrakově postižené (dále jen zp) a v neposlední řadě zjistit skutečný stav a stupeň úrovně 

uživatelských dovedností lidí s těžkým zrakovým handicapem.

Obsahová stránka této práce vychází převážně ze zdrojů dostupných na internetu. Pro 

část,  která se týká vzniku a vývoje počítačů,  jsou dostupné sice určité knižní prameny,  

avšak otázce spolupráce zrakově postiženého s počítači se nevěnuje téměř žádný.

V praktické části je pro dosažení dat využito dotazníku, jenž byl šířen elektronickou 

formou.  Nashromážděná  data  pomáhají  mapovat  postoje,  které  sami  zrakově  postižení 

zaujímají k problematice spojené s využíváním informační a komunikační techniky.

Diplomová práce je členěna do pěti kapitol, z nichž čtyři jsou teoretické a zbývající 

praktická
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První kapitola akcentuje teoretické otázky úzce se dotýkající oblasti informačních a 

komunikačních  technologií.  Zabývá  se  významem  samotné  informace  a  dalších 

interdisciplinárně propojených oborů.

Druhá  kapitola  představuje  vznik  a  vývoj  počítačů,  operačních  systémů, 

nadstavbových programů a internetu.

Třetí  kapitola  popisuje  speciální  hardware  a  software  pro  zrakově  postižené. 

Demonstruje  specifika  práce  lidí  nevidomých  a  těžce  či  lehce  zrakově  postižených 

s informační a komunikační technikou a internetem.

Čtvrtá  kapitola  podává  obraz  o  distribuci  kompenzačních  pomůcek  pro  zrakově 

postižené.  Zabývá  se  legislativou  a  předkládá  pohled  na  možnosti,  které  lidem s tímto 

postižením nabízejí centra podpory.

Pátá kapitola je kapitolou praktickou. Přináší  konkrétní názor zrakově postiženého 

k tématu informační a komunikační techniky.

Ukazuje dotazníkové šetření, jeho výsledky a následnou diskuzi.
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1. Informace a informační revoluce 

Slovo „informace“ tvoří běžnou součást slovní zásoby. Používáme jej tak často, že už 

se ani nezamýšlíme nad jeho významem. Spíše než exaktní definici jsme zpravidla schopni 

uvést konkrétní příklady a na nich ukázat,  že chápeme úlohu informace v každodenním 

životě. Nikdo z nás nepochybuje o tom, že člověk, který neumí zacházet s informacemi, by 

neobstál v současné společnosti,  o níž si zvykáme mluvit jako o společnosti informační. 

Zatímco však pro běžnou praxi s takovým intuitivním chápáním vystačíme,  informační 

profesionál potřebuje hlubší teoretické znalosti.

Pojem informace patří k nejobecnějším kategoriím současné vědy i filozofie, řadí se 

mezi  takové  pojmy  jako  hmota,  vědomí,  myšlení,  poznání,  pohyb,  prostor,  čas 

(http://web.sks.cz/users/ku/ZIZ/inform1.htm, dne 23.5.10).  Podle toho,  v kterém vědním 

oboru nebo v které oblasti lidské činnosti se používá, jsou aplikovány specifické přístupy 

ke zkoumání informace a jsou k dispozici různé způsoby jejího definování.

Kybernetické pojetí informace (převzato z:

http://web.sks.cz/users/ku/ZIZ/inform1.htm, dne 23.5.10): 

•  Název pro obsah toho, co se vymění s vnějším světem, když se mu přizpůsobujeme 

a  působíme  na  něj  svým přizpůsobováním.  Proces  přijímání  a  využívání  informace  je 

procesem našeho přizpůsobování se nahodilostem vnějšího prostředí a aktivního života v 

tomto prostředí.

•  Zpráva o objektivní realitě, která funguje jako zpětná vazba. 

•  Část poznání, která se používá k orientaci, k aktivní činnosti, k řízení - s 

cílem zachovat kvalitativní specifičnost systému a tento systém zdokonalovat a 

rozvíjet. 

•  Proces, kdy určitý systém předává jinému systému pomocí signálů zprávu, která 

nějakým způsobem mění stav přijímacího systému. 

Filozofické pojetí informace (tamtéž):

•   Vlastnost  hmotné  reality  být  uspořádán  a  její  schopnost  uspořádávat  (forma 

existence hmoty vedle prostoru, času a pohybu).
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• Vnímatelný obsah poznaného nebo předpokládaného obrazu skutečnosti,  který je 

možno využít pro život člověka. 

•  Potenciálně komunikovatelný poznatek o objektivní realitě. 

• Poznatek o určité skutečnosti, předmětu nebo jevu zachyceném ve zpřístupnitelné 

formě, využitelný při přizpůsobování se člověka životnímu prostředí.

•   Význam  přiřazený  obrazům,  údajům  a  z  nich  utvořeným  lidským  celkům. 

Informace  představuje  míru  uspořádanosti  systémů  na  rozdíl  od  entropie,  tj.  míry 

neuspořádanosti.

•   Obecně  vědní  kategorie  pro  označení  výsledku  odrazu  v  systému  (fyzikálním, 

biologickém,  sociálním,  technickém),  jakož i  prostředku přenosu resp.  sdělování  tohoto 

výsledku uvnitř systému a mezi systémy. Protože obsahem odrazu je varieta odráženého 

objektu, představuje informace po obsahové stránce odraženou varietu.

"Laický", "každodenní" pohled na informaci

 (http://web.sks.cz/users/ku/ZIZ/inform1.htm, cit. 23.5.10)

•  sdělení, zpráva, 

•  vnesení tvaru, zformování (in-formace).

•  Jazykový  projev  vybudovaný  na  principu  informačního  slohového  postupu,  ve 

kterém se co nejobjektivněji věcně a dokumentaristicky konstatují určitá fakta. 

•  Znalost sdílená tím, že se komunikuje - to, co MY víme (sdělitelná znalost). 

1.1 Kybernetika

Kybernetika je věda, která se zabývá obecnými principy řízení a přenosu informací ve 

strojích  a  živých  organismech.  Za  zakladatele  je  považován Norbert  Wiener,  americký 

matematik,  který  vydal  v  roce  1948  knihu  Kybernetika  aneb  Řízení  a  sdělování  u 

organismů a strojů (http://www.kky.zcu.cz/cs/definition-of-cybernetics, cit. 23.5.10).

Kybernetika se vyvíjela  odlišně v různých zemích.  V západních zemích víceméně 

splynula  s  obecnou  teorií  systémů  a  řada  oborů,  které  byly  považovány  za  součást 

kybernetiky,  se vyvíjely jako samostatné obory – například informatika nebo neuronové 

sítě 
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(http://web.sks.cz/users/ku/ZIZ/inform1.htm, cit. 23.5.10).

V  zemích  „socialistického  tábora“  byla  nejprve  kybernetika  považována  za 

„buržoasní  pavědu“  z  čistě  ideologických  důvodů.  Začala  být  znovu  přijímána  až  v 

polovině 50. let. Pak se naopak stala zastřešující disciplínou pro mnoho oborů, které se ve 

svobodném  světě  osamostatnily.  Za  součást  kybernetiky  byla  považována  například  i 

informatika.

Nejdůležitější principy kybernetiky (převzato z  http://www.kky.zcu.cz/cs/definition-

of-cybernetics, cit. 23.5.10)

•   Zpětná  vazba:  Princip  zpětné  vazby byl  znám již  dříve v regulační  technice  a 

používal se při návrhu zpětnovazebních zesilovačů pro účely sdělovací techniky.

Zakladatelé kybernetiky ale rozpoznali, že jde o velmi obecný princip. Je především 

zásluhou  kybernetiky,  že  se  stal  obecně  známým  a  umožnil  vysvětlit  řadu  dějů 

odehrávajících se v nejrůznějších dynamických systémech.

•   Informace:  Postupně  vznikla  exaktní  teorie  informace  jako  odnož  teorie 

pravděpodobnosti.  Informace doplnila náš fyzikální  obraz světa v tom smyslu,  že jde o 

stejně důležitou entitu, jako je hmota či energie. Informace je zřejmě nejfrekventovanějším 

pojmem,  který kybernetika  přinesla.  Zpracování  informace se stává stále důležitějším a 

pomalu, ale jistě mění charakter našeho života.

•  Model: Systematické studium různých systémů vedlo k poznatku, že systémy různé 

fyzikální  podstaty  mohou  mít  velmi  podobné  chování  a  že  chování  jednoho  systému 

můžeme zkoumat prostřednictvím chování jiného, snáze realizovatelného systému ve zcela 

jiných časových či prostorových měřítkách. Ukázalo se, že mnohé systémy mechanické, 

hydraulické,  pneumatické,  tepelné  atd.  jsou  popsány  formálně  stejnými  diferenciálními 

rovnicemi  jako elektrické obvody.  To vedlo ke vzniku speciálních  elektrických obvodů 

analogových  počítačů.  Brzy  však  byly  vytlačeny  symbolickými  modely  na  číslicových 

počítačích.
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1.2 Informatika – Informační věda

Před tím, než se pustíme do kapitoly Informační věda – Informatika, měli bychom si 

definovat, co informační věda vlastně znamená.

V průběhu  šedesátých  let  bylo  snahou  amerických  vědců  definovat  tento  termín. 

Jedním z těch, kteří si na sebe vzali nelehký úkol, byl Glynn Harmon, který shromáždil 11 

definicí,  jež  se  Informační  vědy  týkaly;  ty  se  objevily  v článku  „On the  Evolution  of 

Information  Science"  (http://www.inflow.cz/ejournal/term/1/_/113,  cit.  23.5.10).  Nutno 

dodat, že se na tenký led nevydal sám. Jeho „konkurentem“ byl i Hans Wellisch, který v 

příspěvku  „From  Information  Science  to  Informatics:  A  terminological  investigation" 

prezentoval  práci  39  autorů  z celého  světa  a  navíc  se  zabýval  statistickým  rozborem 

samotných  definicí.  Výsledkem  byla  jeho  prezentace,  jež  má  následující  znění 

(http://www.inflow.cz/ejournal/term/1/_/113, cit. 23.5.10):

 „Vývoj  názvu  Informační  věda  (IS)  je  sledován  od  počátku  ,Knihovního 

hospodářství‘ až do doby objevení ,Informatiky‘. Terminologie 39 definic IS je srovnávána 

s cílem nalézt jednotnou koncepci této vědy a její hlavní předmět zkoumání. (...) Disciplína 

nazývaná IS doposud nezískala status skutečné vědy, protože postrádala schválený hlavní 

předmět zkoumání a jednoznačnou terminologii (stejně tak jako další atributy vědy)."

Abychom  se  však  nepohybovali  pouze  za  hranicemi  našeho  státu,  můžeme 

prezentovat rovněž českého autora,  konkrétně profesora Cejpka, který k  tématu dodává 

(http://www.inflow.cz/ejournal/term/1/_/113, cit. 23.5.10):

„Pracovně můžeme informační vědu (information science, Informationswissenschaft) 

označit  v  souladu  s  jejím  pojetím  běžným  ve  vyspělých  zemích  jako  vědu 

(interdisciplinární  pole)  o  rozmanitých  jevových  formách  informace,  o  informačních 

tocích, procesech a systémech, jako vědu o zprostředkování informace ve společnosti a o 

psychických a společenských účincích těchto jevů a procesů.“

Abychom  tématu  trochu  odlehčili,  přidejme  ve  výčtu  poslední  definici,  která  je 

prezentována  na  portálu  Wikipedia  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavn%C3%AD_strana, 

cit. 23.5.10):
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„Informační  věda  (také  informační  studia)  je  interdisciplinární  věda,  která  se 

primárně  zabývá  ukládáním,  tříděním,  manipulací,  shromažďováním,  vyhledáváním  a 

šířením informace."

Historie informační vědy

Jako každá nová disciplína i informační věda (dále jen IV) nebyla zprvu vědou, jež by 

měla  vzhledem  ke  svému  vývoji  lehkou  situaci 

(http://www.inflow.cz/ejournal/term/1/_/115,  cit.  23.5.10).  Její  vznik  pramenil  z toků 

lidského poznání a zkoumání informačně komunikačních jevů. Glynn Harmon dodává, že 

se  informační  věda  jako  obecná  věda  o informaci  vyvinula  z  dokumentace,  činnosti 

spočívající  v systematickém  sběru,  pořádání,  vyhledávání  a  distribuci  potenciální,  tj. 

znakově zaznamenané informace a také z dokumentaristiky, z teoretického a praktického 

oboru, jehož formování začalo již v roce 1895.

Profesor Cejpek vidí zrod IV již v článku, jehož autorem je Vannevar Bush, datovaný 

červencem roku 1945 (Cejpek, 2006).

Samotný Bush jde ještě dál a toleruje výrok, že vznik můžeme datovat roky 669-630 

př.n.l.,  kdy  asyrský  král  Aššurbanipal  vytvořil  z  knih  v podobě  hliněných  tabulek 

systematicky  organizovanou  sbírku  zaznamenaných  znalostí,  zkušeností  a  představ 

starověkých  lidí.  Vývoj  informační  vědy  je  tedy  spojen  i  s  dějinami  knihoven  a 

knihovnictví.

Za významné mezníky, které měly a prakticky mají vliv stále, můžeme považovat též 

vznik písma, knihtisku a v neposlední řadě počítače.

Formování Informační vědy

Profesor  Cejpek diferencuje lidské  poznání,  jež  ovlivnilo  IV,  do dvou základních 

větví (sek. Pauerová, 2008):

1. humanitní

2. matematicko-technická

První z nich se inspirovala v metodikách a teoriích knihoven, archivů apod. Důvodem 

byla profesionalizace práce právě v knihovnách a podobných zařízeních, jež vyžadovaly od 

poloviny devatenáctého století vysokou míru profesionality.  První institucí zabývající se 

výše zmíněným oborem byla American Library Association (Lilley, Trice, 1989).
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Dvacáté  století  přineslo  značný  rozmach  těchto  oborů.  Teorie  knihovnictví  byla 

obohacena  výsledky  dalších  věd,  jako  byly:  historiografie,  sociologie,  psychologie, 

lingvistika.

Důležitým milníkem byl přelom století devatenáctého a dvacátého, kdy vznikl obor 

dokumentace. Začal se užívat termín dokument, a to pro veškeré soudobé nosiče informací. 

Dokumentace se stala základem informační vědy (Cejpek, 2005).

Matematicko-technická měla původ v matematické logice či programování.

Dodejme, že druhá větev maximálně dopomohla vývoji informační vědy.

Velikou zásluhu nesla hlavně kybernetika, jejímiž zakladateli byli Norbert Wiener a 

neurofyziolog Artur Rosenbluth. Původně bylo předmětem kybernetiky řízení a vazby v 

živých organizmech a strojích, později ho sám Wiener rozšířil i na systémy sociální.

Ovšem  obě  dvě  větve  se  pochopitelně  navzájem  ovlivňovaly.  Respektive,  větev 

matematicko-technická  měla  přímý  vliv  na  větev  humanitní,  a  to  tak,  že  dokumenty 

knihoven apod. byly později chápány jako soubor informací. Cejpek říká (sek. Pauerová, 

2008  in:  http://www.inflow.cz/historie-informacni-vedy-v-usa-v-letech-1950-

%E2%80%93-1990-cast-1, cit. 23.5.10): 

„V  důsledku  rozvoje  komunikace  v  širokém  pojetí  pohybu  lidí,  věcí,  myšlenek, 

poznatků apod. ve 2. polovině našeho století se stále více dostával do popředí zájmu pojem 

informace, a tím i potřeba samostatné a integrující obecné vědy o informaci.“

Kunz a H. Rittel jsou ti, kteří v šedesátých letech dvacátého století připravili půdu pro 

nový předmět  okruhu a označili  jej  jako Informační  vědy (Pauerová,  2008).  Zahrnoval 

informace  z mnoha  oborů  lidského poznání,  kultury  apod.,  ‚jen‘  vyloučili  biologické  a 

fyzikální informace.

Ale my se nyní přenesme o deset let zpět, a to na území USA.

Zde se oproti slovu dokumentace, jenž se užívá hlavně na Starém kontinentu, používá 

výraz informace.  To vede ruku v ruce k potřebě vzniku obecné vědy,  jež by informaci 

popsala.

A právě zde vzniká prostor, který vyplňuje termín informační věda.
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Vickery  k tomu  říká  (sek.  Pauerová,  2008  in:  http://www.inflow.cz/historie-

informacni-vedy-v-usa-v-letech-1950-%E2%80%93-1990-cast-1, cit. 23.5.10):

„Termín  ,informační  věda'  se  poprvé  objevil  v  chování  ,informačního  vědce‘. 

Zejména  pak  v  průmyslu  během  nedávných  desetiletí  někteří  kvalifikovaní  vědci  se 

přeorientovali z výzkumu, vývoje nebo výroby do nové pracovní role, ve které poskytovali 

aktivní informační služby svým kolegům. Sami se považovali za ,informační‘ vědce raději 

než ,badatele‘. Tak, jak se tento druh činnosti rozvíjel, stával se formálním, vznikla potřeba 

zabezpečit vzdělávání pro ty, kteří se touto činností chtěli zabývat. Po určité době obsah 

tohoto vzdělávání začal být nazýván ,informační věda‘.“

První  platformou,  kde  byl  termín  IV  použit,  byla  Pensylvánská  univerzita  ve 

Philadelphii, a to roku 1959. Zprostředkovala učební program „Computer and Information 

Science Program" na Moore School of Electrical (Lilley, Trice, 1989).

Od roku 1962 je termín IV pevnou složkou literatury, a prakticky tak vytlačil název 

dokumentace a information storage and retrieval.

Za milník IV můžeme považovat rok 1968, kdy v USA vzniká (American Society for 

Information Science). Po dvou letech existence začíná o sobě dávat vědět, a to ve formě 

časopisu Journal of the American Society for Information Science - JASIS, který vzešel z 

časopisu American Documentation (Pauerová, 2008).

Vývoj informační vědy je v dalších desetiletích ve vyspělých zemích odlišný, hlavně 

na úrovni Evropy a USA.

Zatímco v Evropě jde ve stopách konzervatizmu a tradicionalizmu, v USA je vývoj 

charakterizován jako dynamický.
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2. Historický nástin vývoje počítačů

Od počátků k současnosti

Chceme-li se podívat na historii počítačů, respektive počítadel a počítání, musíme se 

v čase přesunout o hodně nazpět až do období starověku. Již tenkrát byla popsána první 

počítací tabulka – Abacus

(http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDvoj_po%C4%8D%C3%ADta%C4%8D

%C5%AF, 23.5.10). Používala se ve staré Babylonii už v polovině třetího tisíciletí př. Kr. 

Šlo o desku s počtářskými kaménky a vyznačenými sloupci, později o destičku se 

žlábky nebo rámeček s kuličkami  na tyčkách.  Ten mohl  být  rovněž nahrazen pouhými 

čarami vyznačenými v písku.

Výpočet spočíval  v přesouvání počtářských kaménků určitého řádu z jedné strany 

abaku na druhou. Popis abaku a výpočtů na něm sestavil v 11. století v Paříži matematik 

Bernelius.

John Naper roku 1614 zveřejnil  novou metodu výpočtů násobení a dělení  pomocí 

sčítání a odčítání či logaritmů (Vávra, 2001). Díky tomuto objevu mohlo později spatřit 

světlo světa i logaritmické pravítko, které se aktivně používalo ještě v osmdesátých letech 

dvacátého století. 

Wilhelm Schickard byl prvním, kdo sestavil mechanickou kalkulačku, již roku 1623. 

Útroby tvořila ozubená kola z hodinových strojků. Přístroj sčítal a odčítal šesticiferná čísla. 

V pozdější době byly vytvořeny stroje, které uměly násobit a dělit pomocí opakovaného 

sčítání parciálních násobků a dělení pomocí odčítání. Většinou byly vnitřně založeny na 

desítkové soustavě.

Basile  Bouchon  a  Jean-Baptiste  Falkon  roku  1725  přivedli  na  svět  technologii 

děrných štítků, jež sloužila pro ovládání tkacích strojů.

Charles Babbage roku 1835 aplikoval děrné štítky pro programování mechanických 

počítacích  strojů.  Vytvořil  kalkulátor  Analytical  Engine.  Ten  se  stal  prvním  turing  - 

kompletním počítačem (Vávra, 2001).

Herman  Hollerith  byl  ten,  kdo  předně  použil  děrované  štítky  pro  uchovávání 

informací. Roku 1890 vyhrál v USA řízení pro sčítání lidu. A základy pro později světově 

známou  počítačovou  společnost  IBM  byly  položeny  (http://cs.wikipedia.org/wiki/V

%C3%BDvoj_po%C4%8D%C3%ADta%C4%8D%C5%AF, 23.5.10).
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Vznik a vývoj digitálních počítačů

Evropské dějiny v první polovině dvacátého století poskytly živnou půdu značnému 

rozvoji techniky a mnohým jiným odvětvím. S přípravou nacistického Německa na válku 

došlo ruku v ruce s vývojem nových zbraní  též  k rozvoji  v oblasti  počítačů,  které  měly 

primárně ovládat prostředky hromadného ničení.  Nutno říci,  že výpočetní technika byla 

středem zájmu též států s Německem soupeřících. Jak Velká Británie, tak i USA horečně 

pracovaly na vývoji vlastních přístrojů (Vávra, 2001).

1. Nultá generace

Konrad Zuse přivedl roku 1941 v Německu na svět první elektromechanický počítač 

Z3. Obsahoval 2600 elektromagnetických relé. Ovšem přístroj nebyl  ze strany německé 

armády akceptován a v pozdější době byl zničen náletem 

(http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Bjiny_po%C4%8D%C3%ADta%C4%8D

%C5%AF, cit. 23.5.10).

Následovníci  byli  využíváni  pro  výpočet  charakteristik  prvních  balistických  střel 

světa, jež nesly označení V. V pozdější době byl potenciál počítače použit pro šifrování 

informací.

Ve srovnání s dnešními počítači byly tyto přístroje dosti primitivní. Operace, které 

prováděly,  byly  pro  jednotlivé  aparáty  specifické.  Data  se  uchovávala  na  přenosných 

mediích  – děrných štítcích nebo papírových páscích -  a kooperace s těmito nosiči  byla 

velice pomalá. Navíc, množství operací se počítalo pouze na stovky za sekundu.

Howard H. Aiken uvedl do provozu v USA roku 1943 přístroj zvaný Harvard Mark I. 

Ovládal  mechanické  součástky  díky elektrickým impulsům.  Šlo o konstrukčně  náročný 

aparát, jenž vážil 5 tun, měřil 16 m, obsahoval 800 km elektrických spojů, zahrnoval cca 

750 000 součástek a jeho služeb bylo pravděpodobně využito při konstrukci první atomové 

rakety. 

Roku 1944 v Pensylvánii  díky Johnu W. Mauchlyovi  a  Johnu Presperu Eckertovi 

vzniknul přístroj zvaný ENIAC (Electronic Numerator Integrator And Computer). Jednalo 

se o první počítač na světě, jenž měl všechny architektonické charakteristiky moderních 

strojů (tamtéž).
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ENIAC obsahoval 17 468 elektronek,  kolem pěti  milionů pájených spojů,  10 000 

kondenzátorů, 7 000 odporů, 1 300 relé, vážil okolo 30 tun a zabíral plochu asi 310 m2. 

Spotřeba elektrické energie se pohybovala okolo 140 kW a jeho chlazení zajišťovaly dva 

letadlové motory.

Řízen  byl  pomocí  elektronických  impulsů  a  prováděl  5  000  operací  za  sekundu 

(http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Bjiny_po%C4%8D%C3%ADta%C4%8D

%C5%AF, cit. 23.5.10).

Roku  1945  představil  světu  von  Neumann  přístroj,  který  nesl  jméno  MANIAC 

(Mathematical  Analyser  Numerical  Integrator  And  Computer).  V jeho  osudu  bylo 

nesmazatelně zapsáno černým písmem podílení  se na vývoji  první vodíkové bomby na 

světě.

V padesátých letech, přesněji roku 1951, uvedla firma Remington na trh první sériově 

vyráběný počítač.  Jmenoval  se Univac a šlo o elektronkový přístroj. Na jeho vývoji se 

velkou  měrou  podílel  Eckert  ve  spolupráci  s Mauchlym 

(http://www.zive.cz/clanky/historie-pocitacu-od-elektronky-po-internet/sc-3-a-

147343/default.aspx, cit. 23.5.10).

2. Druhá generace

Specifická  charakteristika  druhé generace počítačů  spočívala  v tom,  že se prosadil 

zásadní zlom v interakci s přístrojem. Byl vytvořen první programovací jazyk. Autorem se 

roku 1949 stal John Maugly a jazyk nesl jméno Short code 

(http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Bjiny_po%C4%8D%C3%ADta%C4%8D

%C5%AF, cit. 23.5.10).

Generaci  reprezentovaly  počítačové  jazyky  Fortran  (1957),  Algol  (1958)  či  Basic 

vytvořený v roce (1964) (Vávra, 2001).

V polovině padesátých let dvacátého století byl na trh uveden počítač zvaný Tradic. 

Konstruktérem byl J. H. Felker. Šlo o první samočinný počítač světa vybavený tranzistory. 

To přineslo nesporné výhody v oblasti  úspory elektrické energie, spolehlivosti,  rychlosti 

výpočtů a také v samotné velikosti přístroje. Ovšem i zde existovalo několik negativních 
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jevů.  Tranzistory  byly  dosti  velkým zdrojem tepelné  energie.  Zákonitě  docházelo  tedy 

k přehřívání samotných počítačů.

3. Třetí generace

Jakkoli  byly  tranzistory proti  elektronkám obrovský skok kupředu, stále  vydávaly 

velké množství tepla, které škodilo součástkám uvnitř počítače. V červenci 1958 přišel Jack 

St.  Clair  Kilby  z  Texas  Instruments  s  nápadem vyrobit  jednolitou  součástku  z kousku 

křemíku  –  tzv.  integrovaný  obvod  (http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Bjiny_po

%C4%8D%C3%ADta%C4%8D%C5%AF, cit. 23.5.10).

Aplikováním se rychlost počítačů opět zvýšila, velikost se naopak velmi snížila. Již 

tenkrát byly položeny základy pro výrobu prvních osobních počítačů, které ve srovnání se 

svými  předchůdci,  měly  mnohem  menší  platformu.  Množství  výpočtů  se  zvýšilo  na 

100 000 za sekundu a začaly se objevovat první pevné disky - harddisk.

Roku 1958 sestrojil Kilby první germaniovou destičku, tzv. čip. Ten svými fyzickými 

rozměry dokázal, že miniaturizace bude jednou z hlavních priorit budoucnosti. Měřil cca 1 

cm  a jeho tloušťka se rovnala zhruba tloušťce jehly.

Roku 1964 Gordon Moore formuloval domněnku (tzv. Moorův zákon), že kapacita 

integrovaných obvodů se každých 12 až 18 měsíců zdvojnásobí. Tento zákon platí dodnes. 

I když už se začínají objevovat názory, že je z hlediska vývoje počítačů téměř překonán a 

měl  by  být  nahrazen  tvrzením  novým,  které  bude  přesněji  charakterizovat  progresi 

hardwaru (Vávra, 2001).

Rok  1966 přinesl  v kapitole  počítačů  převratný  vynález.  Vznikla  tzv.  magnetická 

bublinková paměť. Na integrovaný obvod byla nanesena granátová vrstva o tloušťce cca 1 

mm, do té doby nevídaná metoda ukládání informace.

Místo,  které  bylo  zmagnetizováno,  se  značilo  jako  (1),  naproti  tomu  místo  bez 

magnetizace neslo označení (0). Principu zápisu informace využívají počítače neustále. 

V  budoucnosti  by mohly být výpočty  založeny na kvantových číslech,  jenž skýtají  

mnohem více kombinací. To je však hudbou budoucnosti a také volby, jakým směrem vývoj  

poběží, jelikož prognóz je pochopitelně mnoho.
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Norman Kitz přivedl na svět roku 1967 přístroj zvaný Anita Mark 8. Šlo o první 

elektronický osobní počítač, zvaný PC neboli personal computer. Na zrodu PC se podílela 

nejvýznamnější měrou americká firma IBM. A na cestě ke stavbě malých, výkonných PC 

nestálo již mnoho překážek

(http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Bjiny_po%C4%8D%C3%ADta%C4%8D

%C5%AF, cit. 23.5.10).

K tomu přispěl i vznik prvního tzv. displeje. Umožnil to systém LeD, jehož potenciál 

byl  v zobrazování  čísel  díky  světelným diodám.  Princip  je  využíván  prakticky pořád u 

mnoha dnes běžných spotřebičů.

4. Čtvrtá generace

Start datujeme do období 70. až 80. let. Za největší krok vpřed považujeme vznik 

mikroprocesorů.  Společnost Texas Instruments představila tuto novinku již roku 1971 a 

nesla  obecné  označení  CPU (central  procesing  unit).  Zde  probíhaly  interakce  s jinými 

komponenty a samotné výpočty. Nesmíme však zapřít skutečnost, že se zpravidla jedná o 

zmenšené integrované obvody,  jež byly  znakem třetí  počítačové generace.  Mají  ovšem 

prostor pro znatelně větší výkon (http://historie.hyperlink.cz, cit. 23.5.10).

I v oblasti softwaru a samotné komunikace s přístrojem došlo ke skoku vpřed. Objevil 

se komerčně využívaný operační systém vznikající americké firmy Microsoft pojmenovaný 

MS-DOS.  Nutno  dodat,  že  základy  myšlenky  operačního  systému  již  tehdy  položila  i 

konkurenční firma IBM. Náročné programování PC ustoupilo jednoduššímu a uživatelsky 

mnohem  příjemnějšímu  ovládání  díky  jednotlivým  příkazům,  které  se  vypisovaly  do 

příkazového  řádku.  Doplňme,  že  však  takovýto  operační  systém  nepodporoval 

multitasking, neboli souběh více než jedné aplikace najednou.

Roku 1985 vstoupil do hry operační systém MS-Windows 1.0. Šlo o zlepšenou verzi 

OS MS-DOS (http://www.zive.cz/clanky/historie-pocitacu-od-elektronky-po-internet/sc-3-

a-147343/default.aspx, cit. 23.5.10).

Hardwarová oblast pochopitelně také nezahálela. Pro uchovávání informací (dat) se 

začalo  místo  magnetických  pásků využívat  služeb prvních  disket.  Pro  tvorbu  tištěných 
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dokumentů roku 1984 vyvinula firma Hewlett Packard první laserovou tiskárnu. Ta oproti 

svým inkoustovým předchůdkyním nabízela nesrovnatelně kvalitnější a rychlejší tisk.

Na  přelomu  70.  a  80.  let  se  dostaly  první  počítače  mezi  běžné  uživatele.  Byly 

dodávány ve formě tzv. stavebnice. Výhodou byla relativně nízká pořizovací cena, naproti 

tomu, negativní stránkou bylo, že exemplář nebyl schopen sestavit každý. Již zmiňovaná 

firma IBM se pochopitelně snažila těmto přístrojům konkurovat, a to zhotovenými počítači. 

Ovšem ražená politika se prozatím míjela účinkem až do doby, kdy IBM jeden ze svých 

produktů  zpřístupnila  běžným  uživatelům  po  stránce  finanční  natolik,  že  byl  rázem 

dostupný  pro  širokou  masu.  Nesmíme  však  zatajit,  že  tímto  problémem  se  současně 

zabývala další konkurenční počítačová firma – firma Apple.

Roku 1981,  přesněji  12.  srpna,  uvedla IBM na trh první  PC,  tedy osobní  počítač 

(http://www.zive.cz/clanky/historie-pocitacu-od-elektronky-po-internet/sc-3-a-

147343/default.aspx, cit.  23.5.10). Položila tím základy nové kapitole,  která se v oblasti 

výpočetní  techniky  začala  psát.  Z hlediska  parametrů  šlo  na  tehdejší  dobu  o  výkonný 

aparát,  jenž  obsahoval  procesor  Intel  8088  na  frekvenci  4,77  Mhz,  byl  vybaven 

modifikovatelnou operační pamětí o kapacitě 16 KB. Neobsahoval však pevný disk. Pro 

uchovávání  dat  stále  sloužily  pouze  diskety.  Součástí  sestavy  byla  monochromatická 

zobrazovací jednotka, jež byla schopna zobrazovat pouze alfanumerické znaky. Problémem 

sestavy zpočátku bylo, kdo by pro ni vyprodukoval operační systém. Nakonec se tohoto 

úkolu chopila tehdy ještě neznámá firma Microsoft. Vytvořila operační systém DOS, díky 

kterému se stala následně známou po celém světě. Z firmy, čítající na počátku dva jedince, 

se  rázem  vyvinulo  softwarové  impérium.  Ruku  v ruce  došlo  v těchto  optimálních 

podmínkách k nebývalému rozmachu počítačů, určených běžným uživatelům.

Dokladem nám může být, že už tehdy byly některé počítačové jednotky opatřovány 

pevnými disky. Ty měly z dnešního pohledu zanedbatelnou kapacitu, ale to neměnilo nic 

na tom, že vývoj šel nadále mílovými kroky vpřed (Vávra, 2001).

Na trhu se objevila sestava, která nastartovala novou vývojovou řadu počítačů, jež 

plynule  přešla  až  do  nám  známých  PC  nesoucích  označení  Pentium  (vyslovujeme 

Pencium).
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Základem byl  počítač  s procesorem Intel  286 schopný uchovávat  data  na disku o 

kapacitě  10  MB  a  zobrazovat  16  barev  na  monitoru  (http://cs.wikipedia.org/wiki/D

%C4%9Bjiny_po%C4%8D%C3%ADta%C4%8D%C5%AF, cit. 23.5.10).

Psal se rok 1985 a začalo se s distribucí počítačů s procesorem Intel 386. Nebylo by 

správné, kdybychom si mysleli, že tato řada nepřinesla krom vyššího výkonu nic nového. 

Právě naopak. Její zásadní novinkou bylo, že šlo o první přístroj, který díky operačnímu 

systému MS-DOS a pod aplikací Windows podporoval tzv. multitasking, jenž byl dosud 

věcí u běžných počítačů nedostupnou. Abychom na druhou stranu z tohoto faktu nedělali 

něco nadpozemského, je dlužno dodat, že podobné projekty již existovaly, ovšem pro jiné 

typy  strojů  (http://www.zive.cz/clanky/historie-pocitacu-od-elektronky-po-internet/sc-3-a-

147343/default.aspx, cit. 23.5.10).

Roku 1990 byl uveden na trh počítač s procesorem Intel 486. S jeho érou spojujeme 

masové používání systému Windows 3.0. 

O tři roky později byl do prodeje uveden přístroj s již výše zmíněným procesorem 

Pentium.  Vývojovou řadu  charakterizuje  několik  nových převratných  vymožeností.  Pro 

uchovávání informací na přenosných médiích se začíná používat CD-ROM, který prakticky 

startuje začátek konce disket, jež jsou do té doby výhradně používány pro přenos dat. Další 

převratnou  kapitolu  v tomto  období  rozehrávají  grafické  akcelerátory.  Začíná  se  razit 

postup standard ATX, který má vést k integraci klíčových součástí do motherboardu 

(http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Bjiny_po%C4%8D%C3%ADta%C4%8D

%C5%AF, cit. 23.5.10).

Pohled do budoucnosti

Počítače, které se ještě dnes používají, jsou pozůstatkem již dříve ražené koncepce 

výroby,  a  to  hlavně podle návrhu firmy IBM. Ovšem,  nároky,  jaké jsou na tuto  větev 

techniky kladeny, jsou dosti náročné. Díky tomu je rozvoj nových technologií právě zde tak 

progresivní. Hnacím motorem jsou stále rostoucí požadavky řízení, pozadu ale nezůstávají 

ani běžní uživatelé, kteří se na komerčním trhu někdy chovají téměř bez rozumu. Omluvou 

může snad být, že propaganda softwarových firem, hlavně výrobců her, je nekompromisní. 

Ale opět k budoucnosti.
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Asi nejpalčivější otázkou, která bude výrobce tížit,  se v blízké době stane prostor, 

konkrétně půjde o velikost vnitřního hardwaru počítače. Ten je neustále miniaturizován až 

do nano rozměrů, jeho chlazení je samostatnou kapitolou a přijde čas, kdy se prostě za 

určitou  hranici  nebude  již  možné  dostat.  Svůj  názor  přidává  i  Paul  Packan  v  časopise 

Science  (http://www.systemonline.cz/zpravy/ibm-posouva-mooreuv-zakon-do-3d-z.htm, 

23.5.10), který  vyslovuje názor, že Moorův zákon zřejmě přestane platit před rokem 2020. 

Body  možného  směřování  (http://technik.ihned.cz/c4-10015240-20387490-

800000_d-kvantove-pocitacea-qubity-lakava-i-nebezpecna-hudba-budoucnosti,  cit. 

23.5.10):

1.  Proces miniaturizace čipů bude pokračovat stále stejným směrem, případně 

se ale interval mezi čipovými generacemi prodlouží ze dvou let na delší období.

2.  Čipy  vyráběné  na  bázi  křemíku  se  začnou  vyrábět  na  bázi  jiného  materiálu, 

například tranzistory z 58 atomů zlata.

3.  Bude  vynalezena  zcela  nová  architektura,  která  poskytne  stejný  výkon  jako 

současné procesory, avšak její taktovací frekvence bude výrazně nižší (například 100Mhz). 

2.1 Hardware

Na hardware  se  můžeme  podívat  z několika  úhlů.  Nejprve  bychom  si  však  měli 

definovat, co vlastně hardware je, co znamená.

Za  hardware  můžeme  označit  vše,  co  je  hmotné,  hmatatelné 

(http://cs.wikipedia.org/wiki/Hardware, 23.5.10). 

Takto to vypadá, že by otázka neměla skýtat větší problémy, ale jestliže otevřeme 

samotný  oddíl  dělení  hardwaru,  uvidíme,  že  se  opravdu  nejedná  o  triviální  věc.  A 

kdybychom jej měli prostudovat do podrobností, popsat samotnou funkci a princip práce 

jednotlivých komponentů, stal by se námětem na další práci.

První dělení hardwaru (Minasi, 2000):

1. interní

2. externí
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Za interní  označujeme všechny komponenty,  které se nacházejí  uvnitř  jakéhokoliv 

počítače, externí jsou veškeré ostatní, tedy ty, které jsou vně.

Příklady interního hardware (Horák, 2002):

1. Základní  vnitřní  komponentou  každého  počítače  je  tzv.  motherboard  – 

základní deska, na kterou jsou další vnitřní součásti navázané. Obsahuje porty pro připojení 

externích zařízení, sloty pro připojení vnitřních zařízení a mnohé další prvky.

2. Procesor  –  řídí  činnost  počítače.  Zde  probíhají  samotné  matematické 

výpočty.

3. Prostředek pro ukládání získaných dat nebo-li HDD – harddisk. Jeho účelem 

je uchovávání informací i po vypnutí počítače díky magnetické vrstvě.

4. Paměti – RAM a Rom – dynamická paměť, která uchovává informace jen tehdy, 

když je napájena elektrickým proudem.

5. Grafická karta – slouží pro samotné zobrazování procesů v počítači.

6. Zvuková karta – analyzuje zvukové signály a postupuje je zvukovému výstupnímu 

zařízení.

7. Čtečky médií – zde nalezneme zařízení pro čtení či zápis na disky CD, DVD, apod.

Dalšími interními zařízeními jsou: zdroj počítače, větrací a chladící systémy.

Druhé dělení hardwaru (http://cs.wikipedia.org/wiki/Hardware, 23.5.10):

(Do skupiny patří všechny další externí komponenty)

1. Vstupní

2. Výstupní

3. Kombinace vstupního a výstupního

Vstupní hardware, jak již označení napovídá, je ten, jehož prostřednictvím zadáváme 

informace,  a  to  jakýmkoliv  způsobem,  do  počítače.  Můžeme  jej  rovněž  nazvat 

komunikačním prostředníkem mezi uživatelem a přístrojem.

Příklady:

1. Klávesnice a myš

2. Polohovací zařízení

3. Skener
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4. Webová kamera, mikrofon

Výstupní  zařízení  je  takové,  které  nám dokáže  zprostředkovat,  co se  v samotném 

počítači  odehrává  či  je  schopné  informace  nějakým  způsobem  ‚zhmotnit‘,  kupříkladu 

vizuální, poslechovou či jinou formou

(http://cs.wikipedia.org/wiki/Hardware, 23.5.10).

Příklady:

1. Monitor

2. Reproduktory

3. Tiskárna

Do  skupiny  vstupního  a  výstupního  zařízení  zpravidla  můžeme  zařadit  ty 

komponenty,  které  nějakým způsobem používají  lidé  s určitým handicapem,  nemusí  to 

však být nezvratné pravidlo. V práci s počítačem využívají lidé se zrakovým postižením 

speciální  zařízení,  které  je  kombinací  obojího,  tedy  jak  vstupního,  tak  i  výstupního 

hardwaru. Jde o braillský řádek, který na jedné straně zobrazuje, co se na aktuální řádce 

zrovna odehrává,  a  to  na  hmatovém displeji,  na  druhé  straně  umožňuje  uživateli,  díky 

braillské klávesnici, počítač ovládat.

Další  komponentou,  která  může  splňovat  výše  uvedené  podmínky,  je  dotykový 

display.  Ten  hojně  využívají  lidé  s motorickými  obtížemi.  Na  tento  display  může  být 

následně navázána i augumentativní a alternativní komunikace.

2.2 Software

Software jako takový, respektive různé aplikace,  začínají  svou kapitolu psát právě 

tehdy,  kdy  se  začínají  využívat  pro  komunikaci  s počítačem  masově  šířené  operační 

systémy. Na trh proniká nové odvětví firem, které se začíná se psaním programů zabývat 

na profesionální úrovni. Cílem všeho bylo usnadnit či plně zautomatizovat práci počítače.

Zpočátku bylo takovýchto subjektů velké množství, s postupem doby však začínají 

mnohé z nich zanikat a na jejich místo nastupují nadnárodní společnosti. Za nejznámější 

zástupce můžeme považovat firmy jako Microsoft či Apple. Jejich náplní je i produkce 

operačních systémů.
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Operační  systémy  musíme  vést  v  patrnosti  jako  nezbytnou  platformu  pro  další 

softwarové počiny, tedy nadstavbové programy. Ale nepředbíhejme.

Operační systém

Operační systém prakticky supluje znalost strojového kódu. Stává se prostředníkem 

v komunikaci mezi počítačem a samotným uživatelem. Ještě jinak – stává se určitým tzv. 

převodníkem řeči  klávesnice  a  strojového  kódu  počítače.  Prvním masově  používaným 

operačním  systémem  se  stal  produkt  firmy  Microsoft,  který  nesl  označení  MS-DOS 

(http://cs.wikipedia.org/wiki/Software, 23.5.10). Jednalo se o systém, který se ovládal díky 

mnoha příkazům, jež se vypisovaly do příkazové řádky. Předností byla stabilita, na druhou 

stranu nepodporoval multitasking. 

V dnešní  době  se  za  nejrozšířenější  operační  systém  považuje  produkt  firmy 

Microsoft, známý jako Windows. Aktivně je dnes využíváno několik jeho verzí, jako je 

Windows 7,  Windows Vista  či  jeho starší  předchůdci  Windows XP,  Windows 2000 či 

někdy ještě Windows 98 (Horák, 2002).

Placeným  operačním  systémům  dnes  však  směle  konkurují  alternativní  operační 

systémy,  které  mají  tu  přednost,  že  jsou šířené  zdarma a  díky tomu,  že  mají  otevřené 

zdrojové kódy,  mohou být různými programátory šity na míru individuálním potřebám. 

Nespornou předností je stabilita,  na druhou stranu některé programátorské firmy pro ně 

nevytvářejí  nadstavbové  programy.  Navzdory  tomu  se  však  mezi  lidmi  začínají  běžně 

používat. Jako nejvýraznějšího zástupce můžeme jmenovat operační systém Linux, jehož 

autorem je finský profesor Linus Torvads (http://cs.wikipedia.org/wiki/Linux, 23.5.10).

Nadstavbové programy

Nadstavbové programy nezbytně pro svou práci potřebují operační systém, který tvoří 

nutné zázemí. Můžeme je rozdělit do několika skupin

 (http://cs.wikipedia.org/wiki/Software, 23.5.10):

1. OCR programy

2. Tabulkové a textové editory

3. DTP programy

4. Antivirové programy

5. Multimediální programy

6. Diagnostické programy
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7. Komunikační programy

8. Zálohovací programy

2.3 Počátky internetu

Princip práce internetu a jeho definice

Internet  můžeme jednoduše definovat  jako navzájem propojené počítačové stanice 

(Machala, 2007) - kabelově či bezdrátově. To prakticky znamená, že jednotky mohou mezi 

sebou komunikovat, za určitých pravidel, v podstatě po celém světě. Avšak bylo by chybou 

představovat  si  internet  jako  nedělitelnou  jednu  síť,  která  obsáhne  celou   Zemi.  Jeho 

skladba  je  mnohem  složitější  a  zahrnuje  hodně  sítí,  jež  teprve  poté  jsou  mezi  sebou 

propojeny.  Z jiného  pohledu  můžeme  internet  vidět  jako  největší  světovou  studnici 

informací. Bez nadsázky můžeme říci, že na internetu najdeme téměř veškeré informace, 

které k životu potřebujeme i nepotřebujeme. 

Výjimku snad tvoří pouze informace, jež podléhají utajení. Ale i to neplatí doslova. 

Z  mnoha  případů  známe  situace,  kdy  i  takovéto  údaje,  přes  jejich  vysokou  míru 

zabezpečení, byly dosaženy a postoupeny běžným uživatelům.

Historie internetu

Druhá polovina dvacátého století se nese v duchu tzv. studené války. Ta nutí světové 

velmoci k vývoji stále nových, převratných vynálezů a vojenských zařízení. Na scénu se 

dostávají dvě tehdy již světová impéria. Na jedné straně SSSR, na druhé USA.

Negativní  ovzduší  přináší  však  pozitivní  podmínky  pro  novou  počítačovou  síť, 

později každému známou jako internet

 (http://www.webdesign.paysoft.cz/clanky/2006/historie-internetu, cit. 23.5.10).

Základy internetu  datujeme do počátku druhé poloviny dvacátého století  (tamtéž). 

Impulzem,  aby  američtí  vědci  začali  pracovat  na  počítačové  síti,  byly  důvody  ryze 

vojenské; je nutno dodat, že iniciátorem byl i vesmírný program obou federací. 

Šlo tedy o vybudování sítě, která by propojovala vojenské a vládní instituce USA, jež 

by byla schopna odolat i jaderné válce. Ovšem síť měla splňovat důležitou podmínku, a to, 

že její činnost musí pokračovat i po výpadku některých součástí sítě, máme na mysli tzv. 

uzly.  Při  tehdejších  možnostech  hrozila  deaktivace  celého  systému  výpadkem  pouze 

25

http://www.webdesign.paysoft.cz/clanky/2006/historie-internetu


jednoho  uzlu,  uzlu  centrálního.  Nesnadného  úkolu  se  zhostila  americká  firma  RAND 

Corporation.

Roku  1964  přišla  s řešením  na  tehdejší  dobu  převratným.  Spočívalo  ve  dvou 

principech (Machala, 2007):

1. Síť neobsahuje centrální složku.

2. Síť zůstává aktivní i přesto, že některé její součásti jsou právě mimo provoz.

Následný osud počítačové sítě přebralo do svých rukou Ministerstvo obrany USA, 

které zajišťovalo také financování projektu. Na konci šedesátých let, přesněji roku 1968, 

vznikla  síť,  nesoucí  jméno  ARPANET  (http://www.earchiv.cz/a95/a504c502.php3, 

23.5.10) neboli Advanced Research Projects Agency Network.

Roku 1969 tvořila tuto síť čtyři klíčová počítačová centra:

1. UCLA (University of California Los Angeles)

2. SRI  (Stanford Research Institute)

3. UCSB (University of California Santa Barbara)

4. University of Utah

V dalších letech počítačových uzlů, jež se stávaly součástí sítě, přirozeně přibývalo. 

Jednotlivé prvky mezi sebou interagovaly díky tzv. protokolu označovaném NCP 

(http://www.webdesign.paysoft.cz/clanky/2006/historie-internetu, cit. 23.5.10).

Roku  1973  expanduje  síť  ARPANET  na  evropský  kontinent,  konkrétně  do 

Skandinávie,  respektive  do  Velké  Británie.  Záhy  se  začíná  využívat  potenciálu  sítě, 

konkrétně v oblasti elektronické poštovní komunikace.

Avšak zásadním milníkem pro ARPANET se  stává  rok 1983,  kdy přicházejí  dvě 

podstatné změny, jež prakticky od základu síť mění. 

První reprezentuje vyčlenění zvláštní nové sítě, kterou začíná používat armáda a která 

nese označení MILNET (Machala, 2007).

Druhou změnu charakterizuje změna komunikačního protokolu, kdy zaniká protokol 

NCP a je nahrazen dodnes používaným protokolem TCP/IP.

Nyní zbývá ARPANETU ještě sedm let aktivního života. Zásluhu na postupném jeho 

zániku mají dva prvky:

1. vznikající lokální sítě
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2.  NSFNET, nebo-li (National Science Foundation Network).

ARPANET  se  tehdy  používá  vlastně  již  jen  jako  páteřní  přenosová  síť.  A  jeho 

definitivní konec nastává roku 1990.

Přicházíme  do období  mezi  léty 1983 až 1992. Tato doba přináší  zásadní  převrat 

v historii  internetu.  Nese  též  označení  „Druhá  etapa  internetu“ 

(http://www.earchiv.cz/a95/a504c502.php3, 23.5.10).

Začíná se razit strategie, že technologie, které jsou využívány, jsou finančně dostupné 

pro širší  veřejnost,  oproti  časům nedávno minulým.  Významným důvodem pro masové 

šíření internetu je, že nám již známý protokol TCP/IP je volně stažitelný. Každý uzel se 

stává nezávislou jednotkou a mezi jeho funkce navzdory předchozím pravidlům patří, že na 

jeho bedra přechází vlastní financování a v neposlední řadě též vlastní technická podpora 

(http://www.webdesign.paysoft.cz/clanky/2006/historie-internetu, cit. 23.5.10).

Dalším nevylučitelným milníkem,  jenž pomáhá  internetu,  je  WWW (World Wide 

Web),  který  dosahuje  pozitivního  efektu,  že  síť  začínají  využívat  skutečně  masy  lidí 

(Machala, 2007). Jeho přívětivá tvář, spojená s jednoduchým prohlížením stránek pomocí 

browseru, přináší  služby celosvětové sítě téměř opravdu pro každého. Navíc autonomie 

jednotlivců ve využívání služeb internetu významně vzrůstá. Prakticky každý jedinec má 

možnost  vlastní  prezentace  na síti,  a to díky nezávislému umisťování  svých stránek na 

internetu. Díky těmto podmínkám se začíná rozvíjet business, který s virtuální komunikací 

souvisí. Mnoho firem začíná poskytovat služby pro lidi i firmy, které se chtějí na internetu 

prezentovat.  To vede  k tomu,  že  mnoho  lidí  začíná  informace  o  různých produktech a 

službách hledat právě zde.

Přiznejme si, že internet v dnešní době svou plastičností zastupuje mnoho věcí, pro 

které  jinak  musí  lidé  opustit  své  zázemí  a  jít  pro  ně  osobně.  Za  zmínku  určitě  stojí 

dostupnost  sdělovacích  médií  na  síti,  dále  e-shopy  a  v neposlední  řadě  též  lehká 

dosažitelnost přátel, díky komunikačním prostředkům.

Skutečnost náležitě ocení právě zrakově postižení jedinci, kteří touto formou určitě 

svůj  handicap  částečně  sami  regulují.  A  mezi  výsady  internetu  zařaďme  v  podstatě 

okamžitou zpětnou vazbu, která se u jiných medií získává obtížněji a k její dosažitelnosti 

musíme prakticky využít jiný druh dorozumívacího nástroje.
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2.4 Počítač jako multimédium

Jako multimediální  počítač  můžeme dnes označit  prakticky každý běžně dostupný 

přístroj. Protože jako takový nabízí prostor, díky grafickým, zvukovým a mnohým jiným 

zařízením, k tomu, aby se uživatel zabýval multimediální stránkou. Je schopen vytvářet 3D 

grafiku, prostorový zvuk, animace apod. (Lewis, 1998).

A nutno dodat, že dnešní programy, hry či web jsou koncipovány tak, aby všechny 

multimediální  možnosti  podporovaly.  Navíc  trend  je  produkovat  takové  počiny,  které 

budou  běžnému  uživateli  velice  příjemné  a  plně  uspokojí  téměř  veškeré  jeho  smysly. 

Výjimku nebude tvořit v blízké budoucnosti snad i smysl čichový či chuťový.

A multimédia? Jde prakticky o tyto prvky a třeba ještě jiné:

Texty, zvuky, obrázky, animace, videa. Všechny mohou být interaktivní. Dokáží se 

svým uživatelem určitým způsobem komunikovat, různě se mu „dvořit“, prostě lákat ho na 

svou virtuální krásu (Lewis, 1998).

Prostředky nesoucí multimediální informace

Můžeme je rozdělit do dvou skupin, a to (Lewis,1998):

1. statická

2. dynamická.

Do skupiny statických  řadíme  kupříkladu texty,  nepohyblivé  obrázky či  statickou 

grafiku.

Naproti  tomu  jako  dynamické  prezentujeme  zvuky,  animace,  filmy,  dynamickou 

grafiku.

Musíme si ovšem přiznat, že multimédia jsou možná právě to, co lidi při práci na 

počítači  zaujímá.  Nebo ještě  jinak.  Jde o prvky,  které  v dnešním virtuálním světě  jsou 

nezastupitelné, jelikož jejich prostřednictvím se lidé vzdělávají, komunikují, hrají hry či se 

jen baví. Ale díky nim mohou navštěvovat různá místa na celém světě, mnohá zajímavá 

muzea, knihovny a leckteré další instituce.

Multimédia se začala masověji užívat již v osmdesátých letech minulého století, kdy, 

díky převratnému počítači s procesorem 386, dostala prostor pro svá využití (Lewis, 1998). 

Počítač byl schopen již dobře skloubit jak grafiku, tak i zvuk. A to díky grafické a zvukové 
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kartě. Nezatajme však, že takto vybaveny nebyly zdaleka všechny počítače. Dnes je situace 

zcela odlišná, protože počítač, který nepodporuje nějakým způsobem multimédia, v běžné 

uživatelské populaci prakticky neexistuje.

Nicméně  pro  lidi  s těžkým  zrakovým  postižením  se  výčet  dostupných 

multimediálních prvků radikálně zmenšuje. U lidí nevidomých přichází v úvahu zvuk, tedy 

tito lidé mohou spatřit požitek z multimédií v čistém prostorovém soundu. Naproti tomu 

jiné,  hojně  využívané  multimediální  prvky,  se  pro  ně  mohou  stát  bariérou  pro  práci 

kupříkladu na některých internetových stránkách či  při  prohlížení  vzdělávacích  či  jinak 

tematicky zaměřených projektech.
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3. Počítače, výpočetní technika a jejich uživatelé s těžkým 
postižením zraku

Moderní doba klade důraz na rozvoj nových převratných technologií, kde informační 

a komunikační technika hraje téměř zásadní roli. Skupiny expertů pracují na odbourávání 

bariér pro lidi s postižením a snaha ulehčit jim každodenní život je patrná.

Zrakové  postižení  je  závažné  pro  jeho  nositele  hlavně  z toho  hlediska,  že  mu 

znemožňuje vykonávat mnohé, pro zdravého člověka běžné záležitosti. Ovlivňuje obvyklý 

chod života, a to zásadním způsobem. Určité oblasti jsou takovému jedinci bez pomoci 

úplně uzavřeny, některé jsou s menší pomocí dostupné, některé jsou však dosažitelné téměř 

bez problémů, díky kompenzačním pomůckám.

A mezi ty posledně jmenované můžeme zařadit i práci na počítači. Nutno však dodat, 

že i tady musí platit téměř striktní pravidla, která budou maximálním možným způsobem 

překážky, které se v této kapitole vyskytují, eliminovat. Druhým významným faktorem je, 

jakým způsobem je zrakové postižení jedince závažné. A třetím, jaké podmínky takovému 

člověku připravíme.

U lidí  se zrakovým postižením se setkáváme s problémem   dostupnosti  informací. 

Vzhledem k jejich postižení je dosažitelnost faktů velice omezená. K eliminaci takovýchto 

bariér  slouží  v dnešní  době  počítač  a  celosvětová  počítačová  síť,  která  může 

prostřednictvím PC informace zrakově postiženému poskytnout.

Zrakově  postižení  uživatelé  počítačů  mají  pro  svou  práci  vytvořené  výjimečné 

podmínky, oproti běžným uživatelům PC. K tomu, aby mohli tito lidé obsluhovat počítač 

v režimu běžného uživatele, používají ke své práci podporu ve formě speciálních programů 

a  nezbytných  hardwarových  komponentů.  Unikátní  kombinace  umožňuje  zrakově 

postiženému jedinci obsluhovat počítač v režimu běžného uživatele. Musíme samozřejmě 

vzít na vědomí, že i zde existují pro člověka se zrakovou vadou určitá omezení, kterých se 

nejde dosti dobře vyvarovat. Při práci s počítačem naráží každodenně uživatel na omezení 

ve  formě  grafických  zobrazení,  jež  speciální  software,  konkrétně  hlasový  výstup,  není 

schopen  identifikovat.  S těmito  omezeními  se  nejvíce  lidé  setkávají  na  internetu,  kde 

převážná  většina  poskytovaných  stránek  není  formována  tak,  aby  nabídla  zrakově 
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postiženému člověku komfortní a bezbariérové uspořádání. I když je dobré říci, že se již 

tvůrcům  internetových  stránek  dostává  do  povědomí  osvětou  šířená  myšlenka  tvorby 

bezbariérových internetových stránek, které jsou pro oko či hlasový výstup tzv. stravitelné.

Přestože programátoři speciálního softwaru se maximálně snaží, aby jejich produkt co 

nejlépe  pokryl  prostředí  počítačových  aplikací  a  operačních  systémů,  tvůrci  běžných 

programů  a  operačních  systému  jako  by  byli  k tomuto  problému  zrakově  postižených 

uživatelů  počítačů  hluší.  V dnešní  době  vzniká  mnoho  počinů,  jež  nabízejí  příjemné  a 

interaktivní prostředí a ovládání pro člověka vidícího,  na jedince se zrakovou vadou se 

v těchto ohledech však trochu zapomíná. Ti, kteří jsou u určitých aplikací zvyklí na jisté 

rozhraní,  které jim dovoluje pracovat  kvalitně  s hlasovým výstupem,  nemohou si  být u 

novějších  verzí  téhož  programu  jisti,  že  jejich  práce  bude  v tomto  ohledu  také 

bezproblémová. Z výše uvedeného důvodu mohou být mezi uživateli hýčkány ty programy, 

které  jsou sice staršího data  vydání  a  nižší  verze,  ale  při  práci nabízejí  bezproblémové 

ovládání a součinnost se specifickým softwarem.

Z historie užívání počítačů lidí se zrakovým postižením

Jestliže se chceme podívat na historii, která vlastně dala vzniknout speciálním mluvícím 

softwarům,  musíme se v čase posunout  již  o  mnoho desítek  let,  respektive  staletí  zpět. 

Prvotní pokusy, které vedly k sestrojení mluvícího stroje na světě, vedou až do roku 1791. 

Tenkrát se takovýto přístroj pokusil sestavit, a nutno říci, že na tehdejší dobu s úspěchem, 

maďarský vědec Wolfgang von Kempelen (Konečný, 2007). Jemu se podařila věc do té 

doby  nevídaná.  Zhotovil  aparát,  jehož  specifickou  vlastností  bylo,  že  umělým  hlasem 

dokázal tvořit slova a krátké, jednoduché věty. Vyluzované zvuky se lidské řeči však pouze 

podobaly.

Původní  exemplář  se  bohužel  nedochoval.  Navzdory  tomu  byla  ale  podle 

zachovaných výkresů sestrojena věrná kopie stroje,  která  má své čestné místo  v muzeu 

v Londýně.

I  další  pokračování  této  výjimečné  historicko-technické  kapitoly  má  nečekaný 

výsledek, který jistě ovlivnil celé lidstvo a hlavně oblast okamžité vzájemné komunikace.

Zhruba o osm desítek  let  po uvedení  Kempelenova přístroje  se  zajímavou oblastí 

začal zabývat též Alexandr Graham Bell.  Pustil se do bádání právě na základech, které 

položil jeho předchůdce Kempelen.
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Tedy  šlo  mu  o  to,  přístroj  co  nejvíce  zdokonalit  a  následně  jej  uplatnit  pro 

hluchoněmé.  Ovšem,  jak  to  tak  zpravidla  bývá,  výzkum  jednoho  problému  končí 

objevením vynálezu či řešením trochu jiného, než je původně zamýšleno. Tehdy to platilo 

také. A díky tomu spatřil světlo světa přístroj používaný dnes neustále, a to telefon.

Nyní se však vraťme k problematice hlasových výstupů.

První  experimenty,  které  měly  za  cíl  napodobit  lidský  hlas,  a  to  elektronickou 

formou,  přišly  až  v minulém  století,  tedy  století  dvacátém.  Podstatou  všeho  bylo 

matematické modelování  lidského hlasu.  Jeho estetická forma nebyla  na dnešní poměry 

dostatečně přijatelná, nicméně šlo jej již modulovat po linii rychlosti i výšky. Navíc, po 

určité adaptaci mu bylo i rozumět.

V dobách  předrevolučních,  tedy  před  rokem  1989,  se  začíná  v Československu 

objevovat snaha o přiblížení  výpočetní  techniky zrakově postiženým. K tomu,  aby bylo 

úsilí  z určitého úhlu naplněno, sloužil  státní program školení zrakově postižených. Jeho 

hlavní  cílovou  skupinou  byli  nevidomí  programátoři  (http://is.braillnet.cz/pocitace.php, 

23.5.10).

Ovšem  existovala  též  snaha  o  zpřístupnění  počítačů  zrakově  postiženým  jako 

takovým. Ale vše má svůj čas.

Psal se rok 1969 a Ing. Vrána,  pracovník Vývojových dílen ČSAV, začal pořádat 

v Praze kroužek programování pro nevidomé. Ten se stal první vlaštovkou pro takovéto 

začínající uživatele výpočetní techniky. Začátky byly těžké a v žádném případě se neobešly 

bez vidících asistujících. Pracovalo se kupříkladu na počítačích HP 9820 nebo 9825, jež 

byly schopny vydávat pouze akustické signály (Konečný, 2007).

Důležitým  obdobím  problematiky  jsou  léta  mezi  rokem  1970  až  1975. 

Nezastupitelnou roli zde hrají dvě osobnosti, a to Jaroslav Kučera a o něco později také Jiří 

Mojžíšek.  Ti  byli  pracovníky Slepecké tiskárny v Praze.  Používali  počítač  JPR 12, pro 

který vytvořili komunikační systém - braillskou klávesnici a jednoznakový braillský řádek. 

Sestava zahrnovala dále černotiskovou tiskárnu a děrovač a čtečku děrných štítků. Před 

těmito odborníky stály tehdy tři základní úkoly (Konečný, 2007):
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1. Prvním úkolem byla úprava textů z děrných pásek pro braillský tisk.

2. Druhým úkolem byl přepis černotiskového notopisu do braillského.

3. Třetím úkolem bylo vytvoření syntetického hlasu.

Na složitou cestu za hlasovou syntézou se roku 1975 vydává též VU A.S. Popova 

v čele s Ing. Malačem. Výsledkem byl aparát, který byl schopen vyslovit výraz, jež nebyl 

větší než 16 zvuků. Pro delší text muselo být využito služeb vstupu z děrné pásky.

Nyní však opět nahlédneme pod pokličku dvojce tvůrců hlasové syntézy Kučery a 

Mojžíška (Konečný, 2007).

Těm se na přelomu roku 77 a 78 podařilo naprogramovat syntetický hlas, aplikovaný 

na přístroji mikropočítači JPR. Nevýhodou bylo, že zatím nedokázal obsáhnout všechny 

souhlásky.  Autorům  se  výsledek  jevil  jako  neuspokojivý,  využili  tedy  rad  již  výše 

zmíněného VU Popova, kde jim bylo doporučeno, aby své další kroky uváděli v činnost na 

mnohem výkonnějším počítači. Nevidomí odborníci tak opět začali využívat pro svou práci 

děrovací štítky, které jim dopomohly k mnohem lepšímu výsledku, jenž zahrnoval jak delší 

záznam, tak obsáhl již všechny souhlásky (Konečný, 2007).

Osmdesátá léta se nesla na vlnách metody dvanácti vln. V praxi se jednalo o dvanáct 

hudebních intervalů, na které se tehdy naladil i VU Popova. Výsledek našel své uplatnění 

v terminálu pro nevidomé. Ale opět nepředbíhejme.

Psal se rok 1986 a byl  vydán státní cílový program, který byl  završen roku 1989. 

Výsledkem byl  výše  jmenovaný  terminál,  který  se  skládal  z těchto  součástí  (Konečný, 

2007):

1. Skříň s reproduktorem, regulátorem, konektory a místem pro periferie, jež měly být 

připojeny pomocí karet – braillský řádek, braillská tiskárna

2. Kabel pro komunikaci s počítačem

3. Tzv. šlapátko pro pohyb v textu

Za hlasovou syntézu pro sestavu se výhradně zasloužil Jaroslav Kučera.
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Nezapomeňme však na druhého z dvojice, J. Mojžíška. Ten roku 1986 je majitelem 

programu, který byl určen pro procesor Z80. Jeho podstatou nebylo již dvanáct vln, nýbrž 

vlna  jediná,  která  byla  s periodou sinusoidového postupu.  Náhle  se  objevil  prostor  pro 

modifikaci téměř všech zvuků a uplatnění našel již v mnoha specifických pomůckách pro 

zrakově postižené, například v digitálních zápisnících.

Stal se rovněž hlasovým výstupem pro operační systém MS-DOS, známý jako KUK.

Porevoluční  vývoj  v této  oblasti,  díky  začínající  konkurenci  a  dovozu,  nabírá  na 

obrátkách.  Zásadním  rokem  byl  rok  1990,  kdy  se  do  Československa  dostává  velice 

populární  přístroj  Eureka A4 (http://is.braillnet.cz/pocitace.php, 23.5.10).  Šlo o digitální 

přenosný zápisník s hlasovým výstupem, jenž poskytoval funkce jako kalendář, zápisník, 

textový  editor,  budík,  kalkulačku  apod.  Tedy  poskytoval  pro  nevidomé  velice  důležité 

každodenní funkce.

Z dnešního hlediska jde o přístroj, který již vůbec neodpovídá požadavkům doby, ale 

mezi lidmi je stále velice populární a vyhledávaný. V zájmové skupině převažují hlavně 

děti, pro které byly vytvořeny za dobu aktivního používání Euréky mnohé hry, založené na 

textové  bázi  apod.  Tedy  na  základních  školách  pro  zrakově  postižené  se  stále  konají 

odpolední zájmové kroužky, zaměřené na výuku práce s Eurékou A4.

S postupem  času  přicházely  na  trh  zápisníky,  které  byly  domácí  provenience. 

Nástupcem Eureky se stal zápisník - Gin. Byl vybaven operačním systémem DOS, mluvil 

syntézou Mluv, později syntézou Hlas (Konečný, 2007).

Nyní  ovšem  nastává  čas,  kdy  začínáme  otevírat  samostatnou  kapitolu  osobních 

počítačů, tedy PC, které jsou využitelné již pro velkou skupinu běžných uživatelů s vadou 

zraku.

Masivní  rozvoj  nastal  v polovině  devadesátých  let,  kdy  se  zpřístupnil  zrakově 

postiženým  operační  systém  MS-DOS,  kde  pomohl  hlasový  výstup  KUK,  jenž  byl 

v ovládání  a  nabízených  funkcích  na  vysoké  úrovni.  Dodejme,  že  však  nebyl  sám 

(http://is.braillnet.cz/pocitace.php, 23.5.10).

Roku  1993  spatřila  světlo  světa  hlasová  karta,  TTS  PCVOX  se  systémem  Beta. 

Jednalo  se  o  zásuvnou  jednotku,  obsahující  hlasový  výstup.  Zde  byla  použita  metoda 
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lineární predikce, která skýtala omezený fonetický list, jež by byl nasamplován přirozeným 

hlasem (http://is.braillnet.cz/pocitace.php, 23.5.10).

Těmito  vodami  zahýbala  tehdy firma  Spektra,  která  začala  komerčně  distribuovat 

hlasový výstup Trasér, který byl stále součástí zásuvného modulu.

Roku 1995 byl  uveden na trh další  modul,  označovaný Purkrt  neboli  Purlab.  Byl 

pružný a svou velikostí se přizpůsoboval stále menším aparátům. Pracoval pro systém MS-

DOS a hlasovou syntézu zde zastupoval program RSR - Rezident Screen Reader.

V této  době  se  již  do  České  republiky  dostává  pomůcka,  která  je  mezi  výše 

zmíněnými výjimečná. Nese název Sunrise a jde o multizařízení, které obsahuje skener, 

OCR program,  hlasový výstup a  počítačovou jednotku.  Tyto  komponenty tvoří  optický 

celek  a  slouží  lidem  k digitalizování  textů.  Přístroj  mohli  využívat  i  jedinci,  kteří  se 

s počítačem nechtěli učit, ale měli zájem o čtení naskenovaného černotisku.

A přichází další  milník.  Ten je spojen s grafickou nadstavbou operačního systému 

MS-DOS, tedy Windows. Tehdy panovaly obavy o to, zda budou mít zrakově postižení 

možnost pracovat i v takovémto prostředí. Úkolu se zhostil Ing. Sáček, který spolu s firmou 

FROG Systéms s. r. o. vytvořil program CS-VOICE.

Koncem roku  1995  uvedl  na  trh  Ing.  Sáček  první  hlasový  výstup,  pojmenovaný 

WinTalker,  pro  tehdejší  převratný  operační  systém  Windows  95,  který  byl  však  stále 

součástí MS-DOS (http://is.braillnet.cz/pocitace.php, 23.5.10).

Následně roku 1997 bylo do ČR distribuováno od firmy Dolphin několik exemplářů 

hardwarově řešeného hlasového výstupu UNO.

Českou konkurenci pro prostředí Windows poslal do světa J. Mojžíšek, který vytvořil 

hlasový výstup, nesoucí prozaický název Hlas. Ten se stal velice populárním. Bylo zde 

použito autorova hlasu pro vyslovování fonémů.

Rok 1999 je rokem, kdy Ing. Sáček uvedl produkt WinTalker Voice, který pracuje 

v prostředí Windows se SAPI 4 (Konečný, 2007).

Nové  milénium  přináší  prakticky  novou  kapitolu  tvorby  lidské  řeči.  Objevují  se 

hlasové  výstupy,  které  jsou  svou  stránkou  výslovnosti  a  prozodií  velice  příjemné  na 

35

http://is.braillnet.cz/pocitace.php
http://is.braillnet.cz/pocitace.php


poslech.  Jejich  prostřednictvím  lze  na  vysoké  řečnické  úrovni  číst  digitální  knihy  a 

pracovat v prostředí operačního systému. 

Jako zástupce prezentujme hlasovou syntézu Eliška firmy Acapela Group. A dnes již 

víme, že k této přibude v krátkém čase dalších několik konkurentů.

V pozadí však nezůstávají i jiné operační systémy, které pracují pro osobní počítače 

či pro mobilní telefony. Uživatelé volně šířeného operačního systému Linux mají možnost 

v takovémto prostředí hlasový výstup využívat též.

V mobilních telefonech, obsahujících systém Symbian a Windows mobile,  se dnes 

využívá  hlasových  odečítačů  rovněž.  Rozsah  možností  hlasového  výstupu  v prostředí 

telefonu je analogický s možnostmi odečítačů v osobních počítačích.

Skrytou kapitolou dnes již nejsou ani kapesní počítače, známé pod zkratkou PDA-

data asistent. Suplují služeb přenosných počítačů a slouží kupříkladu k rychlému zápisu 

textu.  Výhodou  je  jejich  nízká  váha  a  malé  rozměry  (http://is.braillnet.cz/pocitace.php, 

23.5.10).

3.1 Speciální hardware

Pro uživatele  počítačů  se  zrakovým postižením dnes  existuje  několik  speciálních, 

specifických hardwarových komponentů. Jejich využívání se v převážné většině týká pouze 

minoritní  skupiny.  Proto jsou mnohé speciální  hardwarové komponenty náročné jak na 

samotný  vývoj  a  stavbu,  tak  hlavně  na  pořizovací  cenu.  Mluvíme  zde  o  částkách 

začínajících na desítkách tisíc korun až po částky,  které jsou šestimístné. Pro představu, 

určitý komplex speciálního hardwaru může mít pořizovací cenu téměř čtvrt milionu korun. 

Ovšem při studiu nebo v zaměstnání jsou takovéto součásti počítačové sestavy či nezávisle 

pracující  přístroje  pro  zrakově  postižené  velice  důležité,  téměř  nezbytné.  Některé  jsou 

označené za speciální vlastně jen teoreticky, jelikož jich využívají i nepostižení uživatelé. 

Za  příklad  může  sloužit  běžný  skener.  Ovšem  zrakově  postiženému  poskytuje  tento 

jednoduchý aparát možnost následného čtení dokumentů, knih apod.

36

http://is.braillnet.cz/pocitace.php


Hardware nutný pro speciální programy

Hardwarové  komponenty,  jenž  jsou  nutné  pro  speciální  software,  jsou  zpravidla 

tyto(http://is.braillnet.cz/pocitace.php, 23.5.10): 

1. zvuková karta (bezpodmínečná součást pro práci s hlasovým výstupem)

2.  aktivní  reprosoustava  (nutná  k reprodukci  zvuku  produkovaného  hlasovým 

výstupem)

3. grafická karta (určitý typ musí splňovat podmínky pro správnou činnost odečítače 

hlasového výstupu a grafického výstupu zvětšovacího softwaru), 

4.  monitor  (měl  by mít  dostatečně  velikou úhlopříčku,  aby např.  těžce slabozraký 

uživatel při používání zvětšovacího programu, díky tomu, že zvětšovací software v určitou 

chvíli  ukazuje pouze malou část  pracovní plochy,  mohl  využít  potenciál  obrazovky pro 

lepší orientaci), 

5.  braillský řádek (hojně se využívá  pro formátování  textů nebo při  studiu cizích 

jazyků).

3.2 Speciální software

Speciální software, který využívají lidé se zrakovým postižením, má několik variant. 

Ty úzce souvisejí s mírou zrakového postižení.

Lidé v pásmu lehké slabozrakosti  mohou využívat  pro práci s počítačem buď tedy 

upravené prostředí operačního systému (vysoký kontrast, zvětšení písma, inverzní barvy), 

běžnou optiku (brýle apod.) nebo zvětšovací program, který je schopen zvětšit prostředí 

systému tak, aby plně vyhovoval takovémuto uživateli.

Člověk v pásmu těžké slabozrakosti většinou využívá zvětšovací software společně 

s hlasovým  výstupem.  To  umožňuje  multisenzoriální  vnímání  při  komunikaci  s PC. 

Kombinace je vhodná tehdy, kdy jedinec nedokáže dlouhodobě udržet zrakovou aktivitu. 

Hlasový výstup ocení v případě čtení dlouhých textů nebo při práci v méně přehledných 

aplikacích apod.

Pásmo praktické nevidomosti zpravidla vyžaduje již pouze samotný hlasový výstup 

(dále HV). Součástí odečítače už není zvětšovací program, avšak HV nabízí mnohem více 
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funkcí,  které  převážně  pokrývají  potřeby  uživatele  vzhledem  k samotnému  prostředí 

operačního systému.

Zvětšovací a čtecí software je specifickou záležitostí, která je určena pro úzký kruh 

uživatelů, a to pouze z řad zrakově postižených.

Fakt staví takové to programy ve škále cen na přední místa. Vzhledem k možnostem 

lidí se zrakovým postižením by mohl být žebříček chápán možná trochu demotivačně.

Musíme  ovšem  dodat,  že  převážnou  část  pořizovací  ceny  nyní  stále  hradí 

v oprávněných  případech  správa  sociálního  zabezpečení.  Samozřejmě  se  nejedná o  věc 

nárokovou,  nýbrž  může,  ale  i  nemusí  být  pro  pořízení  takovéto  pomůcky  poskytnut 

příspěvek, a to ve výši až 100 %.

Jak  již  bylo  řečeno,  výpočetní  a  komunikační  technika  hraje  v životě  člověka  se 

zrakovým  postižením  nezastupitelnou  úlohu.  Nicméně  velice  důležitou  roli  nahrazují 

v kooperaci s PC speciální programy. 

Tyto  speciální  programy  jsou  diferencovány  do  dvou  základních  skupin 

(http://is.braillnet.cz/pocitace.php, 23.5.10):

1. Odečítače

2. Zvětšovací programy

Mezi odečítače řadíme:

Jaws, Hal, Winmonitor…

Mezi zvětšovací programy řadíme:

Zoomtext, Supernova…

Princip práce odečítače

Nezbytným předpokladem k tomu, aby odečítač pracoval správně, je zvuková karta. 

Odečítač poskytuje signál hlasovému výstupu, jenž podměty podle svého jazyka analyzuje 

a pak je posílá zvukové kartě. 

1. varianta

Hlavní  podmínkou  pro  tyto  programy  je  nutnost  zvukové  karty.  Program  posílá 

signály  hlasovému  výstupu,  který  je  podle  nastaveného  jazyka  vyhodnocuje  a  předává 
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zvukové kartě. Každý z odečítačů by měl podávat hlasem přesné informace o tom, co právě 

v tuto chvíli uživatel dělá.

V dnešní době je mnoha nevidomými uživateli preferován hlasový výstup JAws. Je to 

program, který poskytuje  uživateli,  jenž je v práci  se softwarem na pokročilejší  úrovni, 

mnoho funkcí, které lze dodatečně specifikovat. Jedná se opravdu o program na vysoké 

úrovni a měl by uspokojit náročného uživatele.

Ovšem  konkurenční  firmy  produkují  jiné,  neméně  výkonné  odečítače,  jejichž 

pořizovací cena je mnohem přijatelnější.

Programy podporují kooperaci s braillským řádkem, který dokáže ještě více přiblížit 

uživateli reálnou situaci na obrazovce.

2. varianta

Tyto programy jsou vhodné pro lidi jak v pásmu lehké slabozrakosti, tak i v pásmu 

slabozrakosti těžké. Dokážou text zvětšit až mnohonásobně. U většího zvětšení může dělat 

problém  orientace.  Mezi  nejčastěji  užívané  programy  tohoto  typu  patří  ZoomText. 

Umožňuje kombinaci odečítače a zvětšovacího programu. Text lze zvětšit až 16x. 

Programy jsou doplněny o řadu další  funkcí jako například nastavení barev,  čtení 

dlouhých  textu  pomocí  přidruženého  odečítače,  zvýraznění  ovládacích  prvků  (ukazatel 

myši), pro lepší orientaci funkce systémového kurzoru a řadu dalších.

3.3 Uživatelé výpočetní techniky nevidomí

Jedním ze  zásadních  problémů,  kterým nevidomí  lidé  čelí,  když  začnou  pracovat 

s počítačem,  se  jeví  ten,  že  nemají  ucelenou  představu,  jak  počítač,  respektive  jeho 

uspořádání,  vypadá.  Tady  nemáme  na  mysli  stavbu  po  stránce  hardwarové,  jež  je 

dosažitelná hapticky, nýbrž konkrétní představu o uspořádání v dané chvíli na obrazovce. 

Pro  lepší  zvládnutí  práce  s PC  je  dobré  člověku  maximálně  toto  uspořádání  přiblížit. 

V práci  s počítačem  je  žádoucí,  aby  jedinec  měl  ucelenou  představu  o  všech  běžně 

používaných ovládacích prvcích. 
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Výše jmenovaná  skutečnost  vyvstává  z toho,  že  jak  hlasový výstup,  tak  braillský 

řádek jsou schopny obsáhnout vlastně jen určitou lineu obrazovky. Tedy nejsou schopny 

podat v okamžité chvíli globální pohled na obrazovku, který dobře vidící uživatelé mají. 

Hlasový výstup prakticky sleduje v daném okamžiku pouze aktivní kurzor. Naproti tomu 

braillský řádek je schopen v samé chvíli zobrazit výlučně jen jeden řádek obrazovky. Zde 

vyčteme, že k tomu, aby nevidomý jedinec získal v případě potřeby ucelený, v možné míře 

globální pohled, musí se na obrazovku tzv. podívat v mnoha tzv. řádcích. 

Zručnější uživatelé počítačů mají vytrénovaný svůj vlastní postup, kterým dosáhnou 

očekávaného výsledku. Pro kýžený efekt používají nezbytné klávesové zkratky. Těch je na 

první pohled mnoho,  avšak po jejich zvládnutí  a zapamatování  se práce s PC nesmírně 

zrychlí.

Z toho  plyne,  že  nevidomí  uživatelé  používají  k práci  s počítačem  výhradně 

klávesnici. Nutným předpokladem je její precizní zvládnutí po stránce uspořádání znaků, 

funkčních kláves a kurzorů. 

3.4 Uživatelé výpočetní techniky slabozrací

Slabozraký jedinec používá pro práci s počítačem v omezené míře svůj zrak. Ale i 

tady jsou před uživatele stavěny do cesty různé překážky, jež mohou v některých případech 

napáchat škody. Vzhledem k lidem nevidomým mají slabozrací větší potenciál v samotném 

ovládání a práci s operačními systémy a aplikacemi, jelikož se mohou ve větší míře opřít o 

zrakový vjem. Ale i toto tvrzení neplatí vždy a všude.

Skupina  lidí  slabozrakých  zahrnuje  rozsáhlou  škálu  zrakových  vad,  které  se 

v konečném důsledku velice odlišují. Patří sem jedinci lehce slabozrací, kompenzující svou 

vadu  kupříkladu  jen  optickými  pomůckami,  tak  i  lidé,  kteří  spadají  do  pásma  těžké 

slabozrakosti, potřebující již náročný zvětšovací speciální software, doplněný i o hlasový 

výstup.

V práci s počítačem, u této specifické skupiny, hraji roli mnohé další faktory, které 

přímo  kvalitu  práce  s počítačem  ovlivňují.  Můžeme  zde  jmenovat  záležitosti  správné 

hygieny, tedy jde o to, aby byla místnost či pracoviště vhodně osvětlené, aby samotné dílčí  

prostředí bylo správně situováno vzhledem k zdroji přírodního světla apod.
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3.5 Zrakově postižení a internet

Zrakově postižení  a  internet  tvoří  zcela  specifický tandem.  Vzhledem k tomu,  že 

světová síť je především grafickou záležitostí, musíme stavět tuto zájmovou skupinu, tedy 

skupinu zrakově postižených, na nejpřednější příčky dostupnosti,  a to hlavně v kapitole 

norem. Ve vyspělých zemích se dostupnosti internetu pro zrakově postižené věnují mnohá 

sdružení, jenž se snaží přívětivost stránek v maximální míře zrakově postiženému přiblížit. 

Česká  republika  není  výjimkou.  Otázky  s tím  spojené  řeší  zde  Sjednocená  organizace 

nevidomých a slabozrakých, jež aktivovala projekt Blind friendly web.

David Špinar (Špinar, 2004) dělí zrakově postižené do těchto skupin:

1. nevidomí a jinak těžce zrakově postižení,

2. uživatelé s vadou zraku

3. uživatelé se sníženým barvocitem

4. uživatelé s dočasně zhoršenou možností vidět.

Nevidomí a jinak těžce zrakově postižení uživatelé

Skupina  zahrnuje  lidi,  kteří  v  práci  na  internetu  nemohou  svůj  chybějící  zrak  či 

zbytek zraku prakticky vůbec uplatnit. Navíc pro svou práci s počítačem využívají pouze 

hlasový výstup, braillský řádek a klávesnici.

 Zde  musíme  plně  reflektovat  na  názor  D.  Špinara  (tamtéž),  který  prezentuje 

myšlenku,  že  stránka,  která  je  provedena  nepřístupnou  formou,  tedy  postrádá  pravidla 

bezbariérového webu, je takto zrakově postiženému naprosto nedostupná. A přidává zcela 

racionální  názor,  že  právě  internet  pro  tyto  lidi  je  z  hlediska  shánění  informací, 

komunikace,  nákupu apod. naprosto nezastupitelný.  Tedy to, jakou formou jsou stránky 

vytvořeny, hraje klíčovou roli v dostupnosti.‘

Body ovlivňující bezbariérovost webu podle Špinara (Špinar, 2004):

   1. Grafika

Hlasový výstup, jenž pracuje na textové bázi, ne grafické, nemůže zákonitě člověku s 

tímto  handicapem zprostředkovat  kupříkladu  obrázky a  jiné  grafické  počiny,  které  pro 

vidícího jsou tak velice uživatelsky příjemné a v mnoha případech nesou roli komplexního 

pochopení samotných stránek. Tedy pro zrakově postiženého jsou tyto prvky na stránce, při 
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nedodržení  určitých  pravidel,  prakticky nepotřebné.  Svůj  význam v tomto případě mají 

pouze tehdy, kdy je grafický prvek opatřen textovým popisem.

   2. Struktura stránky

Jak bylo již několikrát řečeno, člověk s takovým postižením není schopen v určité 

časové jednotce komplexně analyzovat stránku jako celek. Díky tomu, jak pracuje hlasový 

výstup  a  návazně kupříkladu braillský  řádek,  může  uživatel  poznávat  strukturu  stránek 

pouze po jednotlivých částech, respektive po řádcích, odkazech a nadpisech, které jsou v 

html  pro  hlasový  výstup  dostupné.  Články  apod.,  které  mohou  být  vloženy  prakticky 

kamkoliv, musí uživatel vyhledávat na stránkách sám. Podle Špinara (tamtéž) není hlasový 

výstup schopen rozeznat to, co je vlevo, vpravo. Je schopen pouze analyzovat to, co je 

nahoře,  dole,  a  jak  říká,  ‚ještě  pod  tím.‘  A  dodává:  „Pokud  je  tedy  struktura  obsahu 

použitelná  při  pravolevém  rozčlenění  na  obrazovce,  ale  v  linearizovaném  uspořádání 

nikoliv, je tu problém.“

  3. Vizualizovaná sémantika

Sémantická informace, se kterou se běžný uživatel na stránkách setkává pravidelně 

mnohokrát  při  své  práci  a  dokáže  ji  běžně  z  grafiky  analyzovat,  je  opět  pro  zrakově 

postiženého v okamžité chvíli nedostupná. Není schopen vidět pouhým okem, že některé 

nadpisy  jsou  psány  kupříkladu  tučně,  kurzívou  či  nesou  jinou  významovou  vizuální 

informaci. Jedinou možností je, jak již bylo uvedeno, dostupnost některých takových prvků 

pro hlasový výstup v html.

  4. Rozsáhlé tabulky nesoucí tabulková data

Tato forma sdělování informace se může, v případě, že nejsou dodržena pravidla pro 

tvorbu  bezbariérového  webu,  stát  pro  zrakově  postiženého  noční  můrou.  Špinar  však 

dodává  optimistickou  informaci:  „Naštěstí  existují  metody,  jak  pomocí  značkovacího 

jazyka HTML udržet vazbu mezi buňkou a záhlavím příslušného řádku a sloupce. Pokud je 

webmaster  na  svém  webu  dodrží,  ani  taková  tabulka  nebude  pro  handicapovaného 

uživatele problém.“

Jaké využívá takto zrakově postižený člověk prostředky v komunikaci s počítačem?

Pro práci využívá:

1. hlasový výstup
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2. braillský řádek

3. klávesnici.

Třetí položka je ta, jež je téměř nezastupitelnou komponentou pro ovládání počítače. 

Špinar (Špinar, 2004) s ohledem k internetu říká:

„Základní  podmínkou  ve  vztahu  k  přístupnosti  www stránek  je  tedy  to,  aby  byl 

uživatel  schopen  pomocí  klávesnice  plnohodnotně  stránky  ovládat.  Zkušenosti  však 

ukazují,  že  to  bývá  velmi  často  problém.  Zvláště  v  souvislosti  s  tzv.  událostmi  v 

JavaScriptu,  které  jsou  navázány  čistě  na  funkčnost  myši,  je  web  klávesnicí  často 

neovladatelný. Pokud například pomocí události onmouseover (tj. efekt se vyvolá při najetí 

kurzoru myši na prvek) změníte barvu nějaké položky navigace, nic zásadního se neděje, 

pokud je ale na onmouseover závislé objevení dalšího obsahu, uživatel s klávesnicí se k 

němu prostě nedostane.“

Braillský řádek a hlasový výstup představují dvojici, která je na sobě zcela závislá, 

tedy jednostranně. Braillský řádek je plně vázán na práci hlasového výstupu, bez HV by 

prakticky nemohl fungovat.

A co se týče hlasového výstupu a internetového prohlížení? Tady bereme v úvahu, že 

každý konkrétní hlasový výstup nabízí trochu odlišné možnosti v práci na stránkách. Ale i 

zde  platí,  čím dražší,  tím snad lepší.  Každopádně,  téměř  všichni  dodavatelé  hlasových 

výstupů se  dnes  snaží,  aby jejich  produkt  byl  na  Internetu  schopný,  dnes,  kdy je  role 

celosvětové sítě nezastupitelná.

Uživatelé s vadou zraku

Za tímto označením najdeme podle Špinara (Špinar,  2004) skupinu lidí,  kteří  sice 

mají nějakou poruchu zraku, ale jsou schopni zrak pro práci na počítači částečně využívat 

s pomocí  speciálních  zvětšovacích  softwarů,  jež  mohou  být  kombinovány  s hlasovým 

výstupem. Tady však dominantní roli hraje zvětšovací možnost programu, hlasový výstup 

je možnou podporou při únavě očí či při čtení delších článků.

Špinar (tamtéž) zde prezentuje několik očních vad a též charakteristiku procesu práce:

Katarakta

‚Jedná se  o  zakalení  čočky.  Výsledkem je  jakési  rozmlžení  a  rozostření  pohledu. 

Razantně se také snižuje vnímavost na nižší barevné kontrasty.‘
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Diabetická retinopatie

‚Velmi častým příznakem těžkých cukrovek bývají  poškozené oční cévy,  které  se 

projevují malými výpadky v zorném poli. Některé výpadky tvoří zcela neproniknutelnou 

šmouhu, jiné jsou spíše rozmlžené.‘

Glaukom

‚Glaukom, neboli zelený zákal, vzniká vzestupem nitroočního tlaku, který poškozuje 

oční  nerv.  Způsobuje  ztrátu  periferního  vidění,  které  může  vyústit  až  v  tzv.  trubicové 

vidění, tedy naprosto minimální zbytek zorného pole uprostřed. Pokud se tedy uživatel dívá 

na webové stránce doleva nahoru, vidí pouze malý výsek ze skutečného rozsahu stránky.‘

 

Degenerace sítnice

‚Projevů degenerace  sítnice  je  celá  řada  a  někdy může  nastat  i  opak trubicového 

pohledu, tedy pohled, kdy je střed neviditelný či viditelný jen špatně. Příkladem může být 

třeba věkem podmíněná tzv. makulární degenerace.‘

Všechny  výše  zmíněné  vady  mají  společné  podle  Špinara  (Špinar,  2004)  to,  že 

vnímání Internetu si je dosti podobné. A dodává:

1. „Lidé s vadami zraku používají pro prohlížení webu zvětšovací programy, které 

jim dokáží zvětšit obsah webu tak, aby byl pro ně čitelný. Pokud není jejich vada tak velká, 

mohou si obsah zvětšit pomocí prohlížeče.“

2. „Lidé s vadami zraku nutně potřebují, aby barvy popředí a pozadí měly dostatečný 

kontrast.“

3.  „Lidé  s  vadami  zraku  si  často  ve  Windows  mění  standardní  nastavení  barev 

například pomocí funkce Vysoký kontrast.“

Jaké využívá takto zrakově postižený člověk prostředky v komunikaci s počítačem?

1. zvětšovací programy

2. možnost změny barev.
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Zvětšovací  program  pracuje  s obrazovkou  přístroje,  a  to  tak,  že  nabízí  uživateli 

možnost několikanásobného zvětšení. Mezi nevýhody můžeme zařadit, že při již velkém 

zvětšení  dochází  k zobrazování  jen  určité  výseče  obrazovky.  Tedy  je  dobré,  aby  měl 

takovýto jedinec dostatečně velký monitor. V případě, že tomu tak není, dochází k tomu, že 

se  prezentovaná  stránka  stane  z hlediska  komplexního  pochopení  ne  zcela  dostupná. 

Následuje  zdlouhavé  prohlížení  jednotlivých  částí  obrazovky,  což  celkový  náhled 

zpomaluje. Špinar (tamtéž) tuto otázku dále rozvíjí na běžný text a grafiku:

„Zatímco běžný text zobrazuje bez větších problémů, u grafiky nastává problém. A to 

tehdy, kdy je součástí grafiky nějaký text. Ten může být v obrázku špatně čitelný či téměř 

nedostupný.“

A dodává:

‚Proto je vždy lepší, pokud pro zobrazení textové informace používáte skutečný text a 

ne obrázek.‘

Možnost změny barev

Podle  Špinara  (Špinar,  2004)  některé  zrakové  vady snižují  citlivost  na  jednotlivé 

barvy. Hlavně ve spektru tmavých může dojít k tomu, že blednou. V takovémto případě je 

dobré zanechat mezi jednotlivými barvami dostatečný kontrast.

Volbu nabízí běžně užívaný operační systém Windows, který ve svých možnostech 

poskytuje  dostatečný  prostor  pro  zvolení  optimálních  barev,  a  to  téměř  pro  každou 

zobrazovanou položku. Pro výčet takových můžeme uvést kupříkladu: 

1. barva písma

2. barva popředí pozadí apod. 

Konkrétním nástrojem může být  třeba funkce Vysoký kontrast,  jenž  obsahuje  jak 

pozitiv, tak i negativ.
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Uživatelé se sníženým barvocitem

Lidé,  kteří  mají  výše  uvedený  problém,  patří  dle  Špinara  do  té  největší  skupiny 

uživatelů se zrakovými obtížemi. Procentuálně je v mužské populaci zastoupeno 8 až 10 % 

takových jedinců. A můžeme sem řadit i ty, kteří ztratili schopnost barevného vidění úplně.

Špinar říká (tamtéž):

„Správný stav barevného vidění se nazývá trichromazie a znamená, že v oku jsou 

přítomny všechny tři skupiny sítnicových čípků reagujících na červenou, zelenou a modrou 

barvu.  Chybí-li  některé  čípky,  nazýváme  takový  stav  jako  dichromazie.  Porucha  se 

projevuje tak, že jednu ze tří barev není člověk schopen rozeznat.“

   •  Protanopie - nevidí červenou barvu.

     Protanomálie - vidí hůře červenou barvu.

   •  Deuteranopie - nevidí zelenou barvu.

     Deuteranomálie - vidí hůře zelenou barvu.

   •  Tritanopie - nevidí modrou barvu, nejméně častá.

‚Monochromazií se nazývá stav, kdy člověk není schopen vnímat barevné spektrum a 

vidí v podstatě jen ve stupních šedé.‘

Pro správné tvoření stránek, které tito jedinci mohou následně bez problémů využívat, 

patří, že sdělení stránek by nemělo být závislé jen na samotné barvě. Uživatel je totiž podle 

Špinara nemusí vůbec vidět či je dobře analyzovat.

Uživatelé s dočasně zhoršenou možností vidět

Do  nynější  skupiny  můžeme  řadit  prakticky  každého  člověka,  který  s počítačem 

pracuje. Zde je asi nejdůležitějším faktorem správná hygiena. Tedy jde o to, mít optimálně 

nastavené světelné podmínky pracoviště. To zahrnuje přiměřené osvětlení místnosti, dobře 

situované místo samotného přístroje (aby nedopadalo světlo na monitor, aby nebyl umístěn 

proti oknu).

Dalším  problém  vidí  Špinar  (2004)  v používání  zastaralé  vysvícené  zobrazovací 

techniky. 

46



4.  Distribuce  speciálních  pomůcek  pro  těžce  zrakově 
postižené a možnosti jejich získávání

4.1 Definice kompenzační pomůcky

Kompenzační pomůcka je taková, která zrakově postiženému jedinci pomáhá tehdy, 

kdy uživateli nahrazuje zrakový vjem. A to tak, že stimuluje jiné smysly než vjem zrakový. 

Především jde o smysl sluchový a hmatový.

Okruhy, které zahrnují nepříznivé důsledky vzhledem ke zrakové vadě a kde hrají 

důležitou roli  kompenzační  pomůcky,  jsou podle definice KP, která je prezentována na 

www.braillnet.cz, tyto:

   1. oblast uspokojování základních životních potřeb (sebeobsluha, příprava pokrmů, 

výběr ošacení atd.)

   2. oblast orientace v prostoru a schopnost pohybu v prostoru

   3. oblast získávání a zpracování informací.

Podle www.braillnet.cz je pro všechny výše jmenované faktory společný jmenovatel, 

že zde nastává neschopnost získávat informace z nejbližšího okolí, aniž by jedinec nevyužil 

služeb speciálních pomůcek pro zrakově postižené,  s jejichž pomocí je schopen alespoň 

částečně informační deficit korigovat. Ale jen v rámci kompenzačních faktorů, konkrétně 

pomocí sluchu a hmatu.

Z toho vychází též dělení kompenzačních pomůcek, a to takto:

1. hmatové 

2. sluchové

a. mechanické

b. elektronické
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Je pochopitelné, že se pomůcky výše kategorizované liší, jak v použití a ceně, tak i 

v náročnosti  a  účelnosti.  Pomůcky  elektronické  patří  mezi  ty  nejnáročnější,  vzhledem 

k ovládání a pořizovací hodnotě. Nabízejí však mnoho oblastí využití. Důležitým prvkem 

je jejich precizní zvládnutí stran ovládání apod. Tady je nasnadě uplatnit znalosti z oblasti 

informační a komunikační techniky.  Jestliže se takovýto proces podaří dobře zvládnout, 

otevře se zrakově postiženému dostatečně veliký manévrovací prostor pro jeho práci, ale i 

zábavu.  Pochopitelně,  že proces  práce  s PC není  v mnoha ohledech srovnatelný  s prací 

dobře  vidícího  člověka,  role  počítače  je  však  v dnešní  době  pro  zrakově  postižené 

nezastupitelná. 

Členění  náročných  kompenzačních  pomůcek  dle  RNDr.  Hany  Bubeníčkové 

(http://www.sons.cz/hp/bubenickova.php, cit. 23.5.10):

Náročné  elektronické  kompenzační  pomůcky  (NEKP)  dělíme  na  dvě  základní 

skupiny:

1. autonomní

2. přídavné.

Autonomní  náročné  kompenzační  pomůcky  jsou samostatné  NEKP,  které  si  TZP 

uživatelé pořizují obvykle jako první, jejich základem je celý osobní počítač (stolní nebo 

přenosná verze) - vlastní základní jednotka, monitor (pro slabozraké a uživatele se zbytky 

zraku obvykle větší), klávesnice a další standardní součásti (myš) a specifická výbava pro 

TZP (skener, zvuková karta, aktivní reproduktory či sluchátka, hmatový display). Pomůcka 

je dále vybavena standardním a především specifickým softwarem.

Jedná  se  o  tyto  položky  přílohy  č.  4  bod  III  Vyhlášky  č.  182/91  Sb.  ve  znění 

pozdějších úprav č. 206/95:

1. Digitální čtecí přístroj pro nevidomé s hlasovým výstupem

      (položka č. 5)

Hardware: osobní počítač (zvuková karta a reproduktory, skener)

Software:  program  hlasové  syntézy  +  odečítač,  OCR  program,  MS  Office,  další 

vhodné  standardní  aplikace  včetně  operačního  systému,  (antivirový  program,  vhodný 

zálohovací systém a další vhodné programy).
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2. Digitální zvětšovací lupa pro slabozraké (položka č. 7)

Hardware: osobní počítač, skener, větší monitor (nejméně 19")

Software: softwarová lupa (program pro zvětšení obrazu), skenerová lupa (program 

pro práci s naskenovanou předlohou), MS Office, další vhodné standardní aplikace včetně 

operačního systému,  vše zpřístupněné hlasovým výstupem (antivirový program,  vhodný 

zálohovací systém a další vhodné programy).

3. Digitální zvětšovací lupa pro uživatele se zbytky zraku a prakticky nevidomé s 

podporou hlasového výstupu (položka č. 7)

Hardware:  osobní  počítač  (zvuková  karta  a  reproduktory,  skener,  větší  monitor 

(nejméně 19").

Software:  softwarová lupa s hlasovou podporou nebo hlasový výstup, skenerová lupa 

nebo  OCR  program,  MS  Office,  další  vhodné  standardní  aplikace  včetně  operačního 

systému,  vše zpřístupněné hlasovým výstupem (antivirový program,  vhodný zálohovací 

systém a další vhodné programy).

4. Elektronický zápisník s hlasovým nebo hmatovým výstupem pro

nevidomé (položka č. 13)

Typ A: speciální zařízení konstruované pro potřeby nevidomých uživatelů, obvykle 

velmi uživatelsky přívětivá a vhodná pro široké spektrum uživatelů, např. Aria, Gin, PAC 

Mate.

Typ B: notebook jako zápisník pro pokročilé studenty (vysokoškoláky nebo studenty 

začleněné do integrované výuky na běžných typech středních škol) nebo duševně pracující 

(právníky,  překladatele,  manažery)  s  hlasovým výstupem nebo zvětšovacím softwarem, 

případně  i  ve  spojení  s hmatovým  displejem,  pokud  jeho  profese  vylučuje  použití 

hlasového výstupu. Hlavní předností tohoto zařízení je přenosnost a přitom profesionální 

výbava.

Přídavné náročné kompenzační pomůcky mají také základ ve výpočetní technice, ale 

jedná  se  o  softwarové  nebo  hardwarové  komponenty,  které  se  kompletují  se  základní 

NEKP a bez ní nemohou fungovat. Nejsou však žádným nadstandardem, ale významným 

způsobem rozšiřují možnosti základní NEKP a některé vyžadují také zaškolení s obsluhou. 

Jedná se o tyto položky přílohy č. 4 bod III Vyhlášky 206/1995 Sb.:
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1. Čtecí přístroj pro nevidomé s hmatovým výstupem (položka č. 4):

První typ pomůcky, u nás dříve využívaný, nemá základ ve výpočetní technice a je 

ryze  optickou  pomůckou.  Jedná  se  o  tzv.  Optacon,  jehož  princip  spočívá  v  převodu 

grafické  podoby běžného tištěného textu  do reliéfní  hmatové podoby.  Jeho výhodou je 

možnost přečíst si téměř vše, nevýhodou je nesmírná náročnost tohoto způsobu čtení. Tato 

pomůcka se již nedodává.

Druhý  typ  pomůcky  je  hmatový  displej  neboli  tzv.  braillský  řádek.  Jedná  se  o 

speciální zařízení - jednořádkový hmatový zobrazovač, který se připojuje k základní NEKP 

a nevidomému uživateli zobrazuje jeden řádek nebo jeho část na obrazovce v Braillově 

písmu.  K  tomuto  zařízení  je  dodáváno  i  speciální  programové  vybavení  -  ovladač  v 

prostředí MS DOS. Ovladač pro prostředí Windows je nutné zakoupit samostatně. Funkci 

těchto  ovladačů  plní  odečítače  obrazovky.  Základem  obsluhy  této  pomůcky  je  aktivní 

znalost slepeckého bodového písma.

Výuka obsluhy této pomůcky probíhá současně s výukou daného prostředí, které je 

tímto zařízením zpřístupněno, nebo až poté, kdy účastník kurzu umí dané prostředí ovládat 

pomocí jiného alternativního výstupu pro nevidomé (hlasový výstup). Vyžaduje zaškolení.

2. Adaptér hlasového syntetizátoru (položka č. 8)

Hardware: zvuková karta a reproduktory, případně sluchátka

Software: program hlasové syntézy + odečítač

Jedná se o přídavné zařízení k základním NEKP. Komponenty adaptéru se volí podle 

dosavadní  vybavenosti  základní  NEKP.  U  digitálních  čtecích  přístrojů  pro  nevidomé 

(položka č.5) se jedná o nové typy adaptérů, digitální zvětšovacích lupy se vybavují touto 

přídavnou NEKP při zhoršení zrakového stavu klienta. Vyžaduje zaškolení.

3. Programové vybavení pro digitální zpracování obrazu (položka č. 9)

Jedná se o programové vybavení, které zrakově postižený uživatel potřebuje pro svou 

práci  a nebylo možné jej  dodat se základní  náročnou kompenzační  pomůckou.  Umožní 

TZP uživatelům zpracovávat informace kvalitnějším nebo novým způsobem, který přináší 

nové  možnosti  pomůcky.  Může  se  jednat  o  nové  verze  dosavadního  programového 

vybavení  nebo  o nové  programové  vybavení,  které  uživatel  nezbytně  potřebuje  a  tato 

potřeba se projevila v době, kdy již vlastnil základní NEKP. Vyžaduje zaškolení.
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4. Tiskárna reliéfních znaků pro nevidomé (položka č. 10)

Jedná se o speciální tiskárny, které tisknou texty nebo obrázky ve speciální hmatové 

podobě. Nejznámějším zařízením této kategorie jsou braillské tiskárny, které tisknou text 

ve slepeckém bodovém písmu. Vyžaduje zaškolení.

5. Jednobarevná tiskárna (položka č. 11)

Jedná  se  o  standardní  tiskárnu,  která  umožňuje  běžný  tisk.  Pro  těžce  zrakově 

postižené  však  významně  doplňuje  sestavu  pomůcky  tak,  že  umožňuje  zrakově 

postiženému uživateli samostatně pořizovat dokumenty pro korespondenci, do zaměstnání 

nebo pro studium.

6. Zařízení pro přenos digitálních dat (položka č. 12)

Je přídavným zařízením usnadňující uchování, zálohování a přenos digitálních dat. V 

současné době se tato přídavná pomůcka příliš nevyužívá.

4.2 Legislativa

Zásadním  rokem,  který  znamenal  pro  zrakově  postižené  zlom  při  získávání 

speciálních pomůcek vzhledem k legislativě, byl rok 1995, kdy došlo k novele Vyhlášky 

182/91  ve  znění  pozdějších  předpisů  (http://i.iinfo.cz/urs-att/p_182-91-

114816949052473.htm,  cit.  23.5.10).  Převážná  většina  všech  pomůcek  pro  zrakově 

postižené, které jsou ve výčtu zveřejněny, je postavena na základech PC.

Vyhláška autonomně nabízí možnost získat tyto pomůcky:

1. digitální čtecí zařízení s hlasovým výstupem pro nevidomé

2. digitální zvětšovací lupa pro slabozraké

3. elektronický zápisník pro nevidomé.

Pro  všechny  výše  jmenované  prvky  je  nezbytné,  aby  obsahovaly  nepostradatelné 

hardwarové komponenty.

Specifické pomůcky založené na základě informační a komunikační techniky mohou 

obsahovat i přídavná čtecí zařízení, a to tato:

1. braillský řádek

2. tiskárna, jak černotisková, tak i tiskárna braillská
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V případě, že má zrakově postižený možnost získat od složek sociálního zabezpečení 

příspěvek, jenž není věcí nároku, může se obrátit na firmy, které se specializují na dodávání 

hardwaru, speciálního hardwaru, softwaru a speciálního softwaru pro zrakově postižené.

4.3 Distributorské firmy

V dnešní  době působí  na  českém trhu  dostatečný  počet  firem,  které  se  distribucí 

pomůcek  pro  zrakově  postižené  zabývají.  Jejich  variabilita  a  poskytovaný  sortiment  je 

takový, že by měl  plně uspokojit  potřeby celého spektra zrakově postižených,  od lehce 

slabozrakých až po lidi nevidomé.

Nabízené položky jsou svým principem téměř srovnatelné, diferencují se však na poli 

primárních dodavatelů softwaru a hardwaru nebo jednotlivých výrobků.

V našem případě půjde o firmy distribuující  náročné  kompenzační  pomůcky,  tedy 

počítače a speciální software. Co se týče základního hardwaru, v této kapitole se nabízené 

komponenty nějak moc neliší. Každá firma distribuuje počítače značkové, a to proto, že 

příspěvek na pořízení nové kompenzační pomůcky na základě informační a komunikační 

techniky v oprávněných případech získá zrakově postižený po uplynutí doby pěti let. Tato 

lhůta není nikde pevně zakotvena, stala se však již nepsaným pravidlem, které se v téměř 

maximální  míře  dodržuje.  Tedy  aby  samotný  počítač  byl  schopen  sloužit  na  PC dosti 

dlouhou dobu, musí být aparát v období předání zrakově postiženému vrcholným modelem 

s maximálně odladěnými komponenty, u kterých je předpoklad, že jejich doba životnosti 

bude  větší  než  pět  let.  Pochopitelně,  že  nemůžeme  plně  zaručit  bezchybnou  funkci 

jednotlivých prvků,  ale  i  na  tento případ se mnohé  firmy tzv.  pojišťují,  a  to  ve formě 

prodloužené  záruky,  která  v  převážných  situacích  trvá  po  celou  dobu,  kdy  si  jedinec 

nemůže podat žádost na pořízení nové pomůcky. Tedy v mnoha případech je tato záruka 

součástí celé pětileté lhůty.

V dodávání speciálního specifického hardwaru a speciálního softwaru se individuální 

subjekty liší.
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Mnohé z nich jsou výhradními dodavateli speciálního softwaru a hardwaru nebo mají 

výhradní licenci pro to, aby jako jediní dodávali  na český trh tu konkrétní pomůcku či 

program.

Firma Spektra VDN

Spektra  působí  na  českém  trhu  prakticky  již  dvacet  let.  V sortimentu  produktů 

nalezneme nespočet položek, od kapesních elektronických lup až po náročné pomůcky, 

jako  jsou  počítače  s hlasovým  výstupem,  braillské  řádky  či  různé  digitální  zápisníky, 

pochopitelně s též s HV.

Hlavní  orientace  se  soustředí  na  zvětšovací  zařízení  či  dosti  kvalitní  zvětšovací 

software. Doménou je distribuce programů jako je sofistikovaný zvětšovací software pro 

zrakově postižené – Zoomtext.

Pro  lidi  těžce  slabozraké  nabízí  Spektra  kombinaci  zvětšovacího  programu  a 

hlasového výstupu – Supernova.

Ale i lidé nevidomí mají z čeho vybírat. Pro jejich potřebu firma distribuuje hlasový 

screnreader – Hal.

Mezi pomůcky pro zrakově postižené, které bychom neměli opomenout, dále patří 

kupříkladu braillské  řádky -  Alva či  ;  telefony s hlasovým a  zvětšovacím softwarem – 

Tolks.

Více o samotné firmě na www.spektra.eu. 

Firma Galop s.r.o.

Služeb neméně známé firmy Galop využívají lidé, kteří mají těžkou zrakovou vadu, 

tedy  lidé  prakticky  nevidomí  či  nevidomí.  Na  své  si  však  pochopitelně  přijdou  i  lidé 

slabozrací.  Zaměřením  Galopu  jsou  náročné,  avšak  velice  výkonné  hlasové  výstupy, 

braillské  řádky,  zápisníky  s hlasovým  výstupem  a  mnohá  další  zařízení  pro  zrakově 

postižené.

Jako zásadní, stěžejní produkt, který pro český trh dodává, je dosti kvalitní odečítací 

software – JAWS.

Jako zvětšovací program pro lidi slabozraké nabízí Galop produkt Magic.

Pochopitelně,  že  i  tento  subjekt  nijak  nezaostává  v distribuci  braillských  řádků  a 

softwaru pro mobilní telefony – Mobile Speak.

Více o firmě na www.galop.cz.
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Firma Adaptech s.r.o.

I  firma  Adaptech  je  dosti  významným  hráčem na  trhu,  zaměřeném  na  distribuci 

pomůcek pro zrakově postižené. Její vývoj šel přes počáteční název Proxima a zakotvil 

právě na dnešním názvu Adaptech.

Cílem je prodej speciálních kompenzačních pomůcek na bázi PC, ale též mobilních 

telefonů  s hlasovým výstupem.  Jak  sami  říkají  na  svých  internetových  stránkách,  naše 

produkty  jsou  hlavně  zaměřené  na  mladé  lidi,  kteří  poptávají  kvalitní  a  výkonné 

kompenzační pomůcky.

Specializace Adaptechu je na produkty firmy Dolphin, tedy hlavně na programy Hal a 

Supernovu.

Více o firmě na www.adaptech.cz

Firma ACE Design, s.r.o.

Kořeny subjektu sahají do roku 1994.

Jako  cíl  si  firma  stanovila  komplexně  postihnout  prodej  a  poradenství  v oblasti 

výpočetní  a  komunikační  techniky  a  distribuce  vlastního  programového  vybavení  pro 

sestavy, sloužící právě lidem se zrakovým postižením.

Programy,  které  firma  distribuuje  zrakově  postiženým,  jsou  na  základě  jak 

odečítacího  softwaru,  tak  i  na  softwaru  zvětšovacím.  Příkladem  jsou  programy 

WinMonitor-odečítací program, Zoomview-program zvětšovací.

Za  svou  specialitu  poskytuje  ACE  Design  tzv.  asistenční  software  -  Asistent. 

Aplikace komplexně zahrnuje nejčastější funkce, které může jedinec na počítači využívat, a 

to ve zjednodušené formě, která může lidem, jež jsou uživatelsky na nižší úrovni, značně 

ulehčit samotnou práci. 

Více o firmě na www.acedesign.cz. 

4.4 Centra podpory pro lidi se zrakovým postižením 

Centra  podpory  pro  zrakově  postižené  jsou  koncipována  tak,  aby  poskytnula 

jedincům oporu jak při studiu, tak i v samotném profesním životě. Cílem je integrace a 

pomoc  ohledně  materiálního  a  studijního  zázemí.  Můžeme  je  najít  v organizacích  pro 

zrakově postižené, jako je kupříkladu Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých – 

SONS, ale též při samotných vysokých školách.
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Společným znakem je vedení různých jazykových či  počítačových kurzů nebo klubů, 

poskytování studijních materiálů, poradenství, vzdělávání a zápůjček. Veškeré oblasti jsou 

zohledněné  na  specifika  zrakově  postiženého.  A  to  vše  se  děje  pod  vedením 

kvalifikovaných odborníků. Účelem je co možná největší průprava do profesního života.

Na akademických půdách, konkrétně na Karlově univerzitě či Masarykově univerzitě 

v Brně, mohou studenti služeb takovýchto center využít.

1. UK Praha – Centrum Tereza 

2. Masarykova Univerzita Brno – Centrum Teiresiás

Centrum Tereza

Tereza slouží zrakově postiženým studentům, ale i širší veřejnosti již od roku 1992, 

kdy  po  roční  přípravné  lhůtě  byla  otevřena,  a  to  na  půdě  Českého  vysokého  učení 

technického, konkrétně na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské. Podkladem pro vznik 

byl mezinárodní projekt Tempus.

„Nové studijní a pracovní možnosti zrakově postižených“

V reálném koloběhu byla zřízena speciální studovna pro zrakově postižené, a jak je 

psáno na samotných stránkách Terezy, zkušenosti byly získávány až za běhu samotného 

centra. Pracovna byla již tenkrát vybavena velmi slušnou technikou.

V  současnosti  jde  o  dosti  dobře  zabezpečené  pracoviště,  jak  po  stránce 

nejmodernějšího vybavení, tak i odborného personálu. Jak sami pracovníci Terezy říkají, 

přístup  k uživatelům  služeb  je  spíše  liberální  a  výběr  pomoci  je  převážně  v rukou 

samotných zrakově postižených.

Řady  uživatelů  netvoří  dnes  jen  studenti  ČVUT,  jejich  počet  navyšují  i  studenti 

jiných fakult a škol.

Služby vyhledávají  také lidé,  kteří  se na studium teprve připravují  nebo ti,  co již 

nějakou školu dokončili. A dveře Terezy jsou otevřeny i široké veřejnosti. Protože, jak je 

uvedeno na webu, jen taková otevřenost  může přispět  k osvětě  o problematice  zrakově 

postižených.
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Tereza pochopitelně podporuje též celoživotní vzdělávání, a to v oblasti informační a 

komunikační techniky pro zrakově postižené. Jde hlavně o odborné semináře a individuální 

konzultace.

Náplň centra (www.tereza.fjfi.cvut.cz, cit. 23.5.10):

1.  vedení k vyšší kompetenci a samostatnosti při studiu, zvláště studiu univerzitním

2.  zvyšování gramotnosti, zejména počítačové a obecně technické

3.  poskytování funkčního, technicky dobře vybaveného zázemí

4.  vycházení vstříc individuálním studijním potřebám, a to i ne zcela standardním

5.  být fundovaným partnerem v úsilí o vyšší vzdělání, bez ohledu na věk.

Centrum Teiresias

Vznik centra se datuje do období 1995 až 1997. Okruh zájmu se soustředil na lidi 

nevidomé a slabozraké, a to nezávisle na třech fakultách.

Na  fakultě  informatiky  vznikla  pracovní  skupina,  která  měla  za  cíl  přiblížit 

informační techniku zrakově postiženým, to vše na popud rektora PROF. Zlatušky, Doc. 

Ochranové a Doc. Kopečka. Ti spolupracovali také se Sjednocenou organizací nevidomých 

a slabozrakých a též s Dr. Bubeníčkovou.

Další zainteresovanou fakultou byla fakulta pedagogická, kde se na vzniku podíleli 

Prof. Vítková a Dr. Nováková.

Třetí participující fakultou byla fakulta filozofická. Ta přinesla do projektu studovnu 

filologie,  vybavenou  počítačem,  jež  byl  pořízen  z  prostředků  FRVŠ,  institucionálních 

peněz fakulty a částečně sponzorských darů.

Přichází  impuls  z filozofické  fakulty,  který má za následek vytvoření  asistenčního 

centra, a to na půdě fakulty informatiky. Roku 1999 je stran děkana přiřazena centru plná 

opora.

To dostává na základě úspěšného grantu plné technické zázemí.

Od roku 2000 má středisko již celouniverzitní význam, je plně podřízeno rektorovi a 

nese označení Středisko pro pomoc nevidomým a slabozrakým studentům.
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Ovšem  soustředěnost  centra  nebyla  zaměřována  pouze  na  zrakově  postižené,  ale 

k této smyslové vadě se přidružila i vada dalšího smyslu – smyslu sluchového. A uživatelů 

se sluchovou vadou přibývalo.

Na základě toho bylo označení centra změněno, a to na dnešní - Středisko pro pomoc 

studentům se specifickými nároky.

Náplň centra (www.teiresias.muni.cz, cit. 23.5.10):

1.    lektorování  (lektorské kurzy doplňující  nebo nahrazující  řádnou výuku, kurzy 

celoživotního vzdělávání)

2.   disponování vlastním celouniverzitním studijním oddělením s právem registrace, 

zápisu a průběžné kontroly studia postižených studentů v Informačním systému MU,

3.  poradenství  prostřednictvím metodického centra pro středoškolské studenty

4.   výzkum s vývojem vlastních technologických řešení,

5.   vydávání materiálů v Braillově písmu.

Ovšem centra pomoci nejsou dnes výsadou jen UK nebo Masarykovy univerzity.

Podobné projekty můžeme najít i na:

1. Ostravské univerzitě – Centrum Slunečnice

www.slunecnice.vsb.cz  

2. Univerzitě v Hradci Králové – Centrum Augustin

pdf.uhk.cz/augustin 

3. Karlově univerzitě v Praze – Centrum Carolina

carolina.mff.cuni.cz 

4. Univerzitě v Českých Budějovicích

5. Technické univerzitě v Liberci  - Speciální poradna a studovna 

6. Univerzitě Palackého v Olomouci
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5. Dualita využívání kompenzačních smyslů nevidomých 
uživatelů výpočetní techniky

5.1 Metodologie šetření

Šetření probíhalo formou dotazníku, který byl elektronicky šířen. Osloveny byly jak 

jednotlivé osoby zrakově postižené, tak i subjekty, které pracují s databází elektronických 

adres právě zrakově postižených a zabývají se primárně jejich podporou.

V konečném  výsledku  figurovala  data,  která  byla  analýzou  30  vyplněných  a 

k zpracování poskytnutých dotazníků.

Náplň dotazníku:

Náplní dotazníku jsou otázky, které se týkají zrakově postižených uživatelů PC. Je 

koncipován právě na dvě specifické skupiny:

1. lidé zrakově postižení od narození

2. lidé, kteří získali své zrakové postižení v průběhu života

Cíl dotazníku:

Cílem je zjištění, na jaké subjektivně vnímané úrovni a jaké specifické pomůcky tito 

lidé používají.

Dosažená  data  by  měla  napomoci  zmapování  aktuálního  stavu  počítačové 

gramotnosti  u  nevidomých,  a   to  vzhledem  k  dostupnosti  a  překotnému  vývoji 

kompenzačních  pomůcek  a  možnostem,  které  tak  nevidomí,  jako  uživatelé  výpočetní 

techniky, získávají.
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Dotazník

Jsem od narození nevidomý/nevidomá:

1. Ano

2. Ne

Cítím se být uživatelem na úrovni:

1. Výborná

2. Dobrá

3. Špatná

Absolvoval/a  jsem  kurz  (vzdělávání)  výpočetní  techniky  pro  zrakově  postižené 

uživatele:

1. Ano

2. Ne

V případě že ano, jmenujte jaký:

V případě, že ne, vyberte z následujících možností

A Nemám zájem, mé dovednosti jsou na dostačující úrovni

B Měl/a bych zájem, obávám se však výsledku, domnívám se, že by se mé dovednosti 

neprohloubily

C  Mám  zájem,  uvítal/a  bych  však  větší  počet  poskytovatelů  počítačových  kurzů 

zaměřených na různé oblasti výpočetní techniky

V případě, že jste zvolil/a možnost c, uveďte konkrétní oblast:

Využívám následujících pomůcek pro zrakově postižené

1. Hlasový výstup

2. Hlasový výstup + braillský řádek

3. Zvětšovací software

Myslím  si,  že  mé  uživatelské  dovednosti  a  znalosti  jsou  ve  srovnání  s intaktními 

uživateli výpočetní techniky:
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1. Shodné

2. Lepší

3. Horší

Myslíte  si,  že  vaše  nabyté  dovednosti  a  znalosti  v oblasti  výpočetní  techniky  vám 

skutečně  pomohou,  nejen ve  vašem soukromém,  ale  i  profesním životě?  Prosím blíže 

specifikujte.
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5.2 Výsledky

5.2.1 Lidé zrakově postižení od narození
Skupinu  lidí,  kteří  jsou  zrakově  postižení  od  narození,  reprezentuje  ze  všech 

získaných dotazníků 40ti procentní podíl.

Pohled  na  to,  na  jakou  uživatelskou  úroveň  se  jednotlivci  řadí,  se  pohybuje  ve  škále 

pozitivního hodnocení. Konkrétně: 42,8 % dotázaných staví své dovednosti na výbornou 

úroveň a 57,2 respondentů považuje své dovednosti za dobré.

Cítím se být uživatelem na úrovni:

Výborná 42,8 %
Dobrá 57,2 %
Špatná 0 %

Počítačové kurzy, na které se zaměřuje další otázka, absolvovala drtivá většina. V praxi je 

skutečnost reprezentována takto:

Počítačový kurz absolvovalo 71,4 % dotázaných, naproti tomu 28,6 % jím neprošlo.

Ti, kteří se kurzů zúčastnili, uvádějí, že tomu tak bylo pod vedením SONS respektive 

jednotlivých Tyflokabinetů. Ti, co uvedli, že školením neprošli, říkají, že nemají o takovéto 

vzdělávání zájem.

Absolvoval/a jsem kurz (vzdělávání) výpočetní techniky pro zrakově postižené 
uživatele:

Ano 71,4 %
Ne 28,6 %

Žebříček  pomůcek  a  speciálního  software,  jež  jsou  u  nevidomých  od  narození 

nejrozšířenější,  shodně obsadily  jak  samotný  hlasový výstup,  tak  kombinace  hlasového 

výstupu a braillského řádku. Konkrétně, každý z nich má hodnotu 42,8 %. Naproti tomu 

14,4 % jedinců používá ke své práci hlasový výstup s podporou zvětšovacího softwaru.
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Využívám následujících pomůcek pro zrakově postižené:

Hlasový výstup 42,8 %
Hlasový výstup + braillský řádek 42,8 %
Zvětšovací software 14,4 %

Otázka, která se ptá na uživatelské dovednosti a znalosti ve srovnání s intaktními uživateli, 

je stran zrakově postižených hodnocena tak, že 28,5 % klasifikuje dovednosti a znalosti 

jako lepší, jako shodné 57,1 %, jako horší 14,4 % dotázaných.

Myslím si, že mé uživatelské dovednosti a znalosti jsou ve srovnání s intaktními 
uživateli výpočetní techniky:

Shodné 57,1 %
Lepší 28,5 %
Horší 14,4 %

Otázka zaměřená na nabyté dovednosti, znalosti a pomoc v soukromém, ale i profesním 

životě v oblasti výpočetní techniky, byla otevřeně komentována takto:

„Mé dovednosti mi pomáhají jak v soukromém, tak i v pracovním životě. Co se týče 

soukromého  využití,  tak  používám  notebook  při  studiu,  dále  využívám  notebook  ke 

komunikaci s přáteli přes různé typy komunikačních protokolů atd. Jedná-li se o využití 

notebooku či počítače v pracovním životě, tak ho používám opět ke komunikaci s kolegy 

muzikanty, dále sám občas pracuji jako instruktor výuky s výpočetní technikou, takže zde 

využiji  lecjaké  počítačové  dovednosti,  dále  mi  počítač  pomáhá  při  shánění  pracovních 

příležitostí atd.“

„Pomohou  k  možnosti  dalšího  studia,  pracuji  jako  učitel  hudby,  takže  práci  s 

výpočetní technikou využiji i při vyplňování třídnic a získávání dalších informací.“

„Ano, např. v zaměstnání, kde na PC pracuji cca dvě třetiny pracovní doby (využívám 

Word,  Excel  a  jiné programy).  Dále  např.  využívám z  kurzu klávesové zkratky,  ty  mi 

docela usnadňují práci na PC, navíc tak nezatěžuji oči a práce je rychlejší a efektivnější. V 

minulosti jsem nabyté dovednosti a znalosti využila při studiu na VŠ při psaní diplomové 

práce apod.“
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„Ano, pomohou a pomáhají. Díky počítači s hlasovým a hmatovým výstupem jsem 

vystudovala běžnou střední školu, vysokou školu (bez pomoci podpůrného univerzitního 

centra)  a našla si  také zaměstnání  (jako učitelka cizích jazyků a překladatelka odborné 

literatury). Neumím si bez počítače představit ani své předchozí či budoucí vzdělávání, ani 

pracovní uplatnění.“

„Alespoň  částečná  a  základní  znalost  práce  na  PC  pomůže  jedinci  se  zrakovým 

handicapem v mnoha směrech: 1. odstranění komunikační bariéry, 2. při studiu, 3. tento 

jedinec se stane konkurenceschopnější.“

„Ano, mé dovednosti mi pomáhají jak v pracovním, tak i v studijním životě, 

zatím s nimi zcela vystačím.“

5.2.2 Lidé, kteří získali své zrakové postižení v průběhu života

Skupinu takovýchto jedinců zastupuje v celkovém počtu dotazníků 60 ti procentní 

podíl.

Pohled na to, na jakou uživatelskou úroveň se jednotlivci řadí, se pohybuje ve škále 

pozitivního hodnocení. Konkrétně: 

53,8 % jedinců uvedlo, že jejich uživatelská úroveň je výborná.

46,2 % dotázaných ji hodnotí jako dobrou.

Cítím se být uživatelem na úrovni:

Výborná 53,8 %
Dobrá 46,2 %
Špatná 0 %

Počítačové kurzy, na které se zaměřila další otázka, absolvovala drtivá většina. V praxi je 

tato skutečnost reprezentována takto:

Počítačový kurz absolvovalo 76,9 % dotázaných, naproti tomu 23,1 % jím neprošlo.

Ti, kteří se kurzů zúčastnili, uvádějí, že tomu tak bylo pod vedením základní školy, 

SONS či jednotlivých Tyflokabinetů,  Tyflocenter.  Někteří získali  počítačové vzdělání v 

rámci center při vysokých školách, někteří v zahraničí.

Ti,  co uvedli,  že školením neprošli,  říkají,  že nemají  o takovéto vzdělávání zájem 

nebo že jim vadí tzv. monopolizace kurzů v rukou SONS.
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Absolvoval/a jsem kurz (vzdělávání) výpočetní techniky pro zrakově postižené 
uživatele:

Ano 76,9 %
Ne 23,1 %

Žebříček pomůcek a speciálního softwaru, preferovaných u lidí, kteří získali své zrakové 

postižení v průběhu života, vypadá takto:

46,1 % používá výhradně hlasový výstup

30,7 % využívá souběh hlasového výstupu a braillského řádku

23,2 % používá ke své práci zvětšovací software

Využívám následujících pomůcek pro zrakově postižené:

Hlasový výstup 46,1 %
Hlasový výstup + braillský řádek 30,7 %
Zvětšovací software 23,2 %

Otázka, která se ptá na uživatelské dovednosti a znalosti ve srovnání s intaktními uživateli, 

je stran zrakově postižených hodnocena tak, že 46,1 % klasifikuje dovednosti a znalosti 

jako lepší, jako shodné 30,7 %, jako horší 23,2 % dotázaných.
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Myslím si, že mé uživatelské dovednosti a znalosti jsou ve srovnání s intaktními 
uživateli výpočetní techniky:

Shodné 30,7 %
Lepší 46,1 %
Horší 23,2 %

Otázka  zaměřená  na nabyté  dovednosti,  znalosti  a  pomoc  soukromém,  ale  i  profesním 

životě v oblasti výpočetní techniky, byla otevřeně komentována takto:

„Veškerá práce na počítači, kterou jsem schopna v mých 82 letech pochopit, je pro 

mne velkým přínosem! Jak možností komunikovat s lidmi, se kterými se často nevidím, tak 

odesílat  a  přijímat  zprávy,  z  nabídek  činnosti  různých  občanských  sdružení  pro 

handicapované. Ráda se prostřednictvím internetu zúčastňuji různých soutěží. Mohu psát 

verše,  vzpomínky  ze  života,  ale  také  si  schovávám  hezké  a  milé  řádky  od  mě  vždy 

vzácných a milých přátel!  Když se pak objeví pocit  samoty,  vyzvednu si z dokumentů 

jakýkoliv dopis, verš, příběh a čtu!

To se vracím do vzpomínek, kdy nám babička vyprávěla pohádky! Nu a je mi dobře!

Počítač  i  při  mých nestoprocentních  znalostech  má pro mne  ještě  funkci 

záchranáře, když náhodou jsem sama doma a je třeba pomoci!

Nesmím  ani  zapomenout,  že  mohu  také  komunikovat  s  hluchoslepými  přáteli,  z 

Německa, Norska, Belgie i jiných zemí, kde hlavně mluví německy. Z angličtiny přeloží 

Evrotran 2006.“

„Ano, pomáhají, pracuji v Centru podpory studia, kde digitalizuji studijní texty, učím 

zrakově postižené na počítači a samozřejmě počítač využívám v osobním životě v mnoha 

směrech.“

„Nejen že si to myslím,  ale přímo to tak zažívám. Ve své práci počítač používám 

denně. Jednak coby učitelka angličtiny na počítači opravuji domácí úkoly zaslané žáky e-

mailem, připravuji si podklady a texty na hodiny apod. Jako překladatelka si svou práci bez 

počítače opět vůbec neumím představit.“

„Ano - pro profesní i soukromý život denně využívám informace a aplikace Office.“
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„Práce s Internetem a následné získávání informací pro zaměstnavatele je pro mne 

velmi důležité. Jsou to většinou samé výhody, až na jednu věc - a tím je čas…

Veškeré operace trvají  déle,  ale  zase mám větší  přehled a hlavně vím,  kam mám 

šáhnout pro požadované informace.  Bez počítače bych jen zvedal telefony a přepojoval 

hovory do firmy.“

„V  soukromém  životě  je  též  mnoho  oblastí,  které  jsou  s  počítačem  mnohem 

jednodušší. Například cestování a co se v místě nachází, hudba, hry,  sledování počasí a 

hlavně, co je nového. V oblasti tvorby jsou to webovské stránky.

http://showdown.braillnet.cz

Při instalaci jednodušších programů nepotřebuji koukavého člověka, ale u některých 

složitějších programů se bez očí neobejdu.“

„Ano. V komplexním ovládání výpočetní techniky – jak pro práci, tak i pro řešení 

problémů s výpočetní technikou.“

„Ano, domnívám se, že každá zkušenost, znalost a dovednost v této (stejně jako v 

jiné) oblasti mi napomáhá, napomáhají v soukromém i profesním životě.“

„Pravděpodobně postačí obecnější specifikace využití výpočetní techniky v soukromé 

i profesní sféře mého života. Snažím se o kontinuální zlepšování vlastních uživatelských 

dovedností, a to se pochopitelně promítá jak v případě jejich využití v obou jmenovaných 

sférách, tak (v mém případě) v jejich prolínání.  Nicméně se domnívám, že samotná (třeba i 

výborná uživatelská úroveň výpočetní techniky těžce zrakově postiženého), není žel Bohu 

vždy postačující, a to zejména v oné profesní linii.“

„Ano, určitě pomohou a vlastně již pomohly. Mám díky nim přístup k informacím, 

mohl jsem díky nim vystudovat vysokou školu, v současné době přednáším na univerzitě, 

pracuji jako lektor výuky práce s počítačem pro zrakově postižené.“

„Publicistika a literární činnost…“
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„Pouze v soukromí, jsem již v starobním důchodu.“

„Myslím, že již pomohly, jsem zaměstnán a právě práce na PC rozhodla. Navíc mi 

umožňuje maximálně aktivní život i pro další oblasti života.“

„Ano, myslím, že výpočetní technika my usnadňuje život. Mohu díky počítači číst 

běžný černotiskový text, umožňuje mi komunikaci s přáteli i obchodními partnery,  díky 

hlasovému výstupu počítače mohu bez problému vyhledávat informace na internetu atd.“
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5.3 Diskuze
Vzhledem  k tomu,  jakým  způsobem  dopadlo  dotazování,  můžeme  začít 

diskusi nad několika zajímavými výsledky, vyplývajícími z průzkumu.

Ta  se  pochopitelně  dotkne  obou  nadřazeně  dělených  skupin  zrakově 

postižených, tedy jak skupiny lidí nevidomých od narození, tak i lidí, kteří přišli o 

zrak v průběhu života.

Jako první byla položena otázka, 

Cítím se být uživatelem na úrovni:

Většina respondentů se domnívá, že jejich schopnosti a dovednosti v oblasti 

počítačů jsou velmi dobré až dobré.

Nicméně v souvislosti s tím, že někteří psychologové hovoří o tzv. špatných 

aspiracích, které jsou u lidí se zrakovým handicapem velmi časté, můžeme výše 

diskutovanou otázku vztáhnout k problému defektivity.

Jak zmiňuje W. Gonzúrová (ve Sborníku ze semináře -  Vysokoškolské vzdělávání 

zrakově postižených 9. - 30. října 1992, Praha):

„Poněkud složitější je problematika defektivity. Defektivita je důsledkem zrakové vady a 

projevuje se  poruchami  ve vztahu zrakově postiženého jak k sobě,  tak  i  k  jeho okolí, 

mnohdy i změnami ve vývoji osobnosti. Je hlavním znakem neakceptování zrakové vady a 

příčinou  defektivity  je  neodpovídající  reakce  na  vlastní  poškození  zraku.  Je  velmi 

zajímavé,  že  mnohdy  defektivita  není  přímo  úměrná  stupni  postižení,  ale  často  jej 

převyšuje.  Projevuje  se  změnami  chování,  schopností  a  výkonů,  aktivity  pracovní  i 

společenské,  často se  projevuje ve změnách hodnotové orientace,  motivace  a zaměření 

osobnosti vůbec. Všechny uvedené i další změny působí jako výrazná překážka v rozvíjení 

sociální interakce.“
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Otázka  -  Absolvoval/a  jsem  kurz  (vzdělávání)  výpočetní  techniky  pro  zrakově 

postižené uživatele: - přinesla zcela jednoznačný výsledek. Více než 70 % dotazovaných 

z obou skupin uvedlo, že kurzy absolvovali. A to v rámci vzdělávání na základní či střední 

škole nebo pod vedením tyflocenter, tyflokabinetů.

Otázka zvládání práce na PC ze strany zrakově postiženého je tedy pro výše zmíněné 

organizace stále jedním z nejdůležitějších cílů. Jestliže zrakově postižený ovládá práci na 

PC, otevírá si ve svém jak soukromém, tak i profesním životě možnosti, které mu mohou 

dopomoci k získání zaměstnání či k sociálním vazbám.

Jako  slabinu  můžeme  ve  výsledku  spatřit,  že  existující  monopol  není  zbytkem 

uživatelů, jež uvedli, že školení neabsolvovali, dobře akceptován. Jedinci, raději než by se 

zúčastnili  takovéhoto kurzu,  stávají  se samouky či si  sami  vyhledávají  možnosti  jiných 

poskytovatelů.

Tady však může nastat problém, že poskytovatelé počítačových kurzů, kteří nejsou 

z řad SONS nebo center pro podporu zp, nemusí být plně připraveni na to, že u nich bude 

učením procházet  člověk se zrakovým postižením.  Především jde  o  speciální  software, 

hlavně však lektory, kteří by byli na spolupráci se zrakově postiženými připraveni.

Výsledek,  který  přinesla  otázka  -  Využívám  následujících  pomůcek  pro  zrakově 

postižené: - vypovídá o tom, že obě skupiny využívají hojně při práci na PC jen hlasový 

výstup.

Lidmi, kteří přišli o zrak v průběhu života, je hlasový výstup využíván ještě více, než 

uživateli, kteří mají své zrakové postižení od narození.

Přímý vliv  má  výše uvedený výsledek i  na samotné  používání  braillského  řádku.  Lidé 

zrakově postižení od narození jej využívají více, než skupina, získavší postižení v průběhu 

života.

Na  druhou  stranu,  i  v dnešní  době  existuje  v obou  skupinách  nemalý  počet  těch,  kteří 

braillský řádek nepoužívají vůbec. Je zajímavé, že i přesto, že získat pomůcku dnes není 

takový problém jako dříve, někteří jej prostě prakticky neužívají.

Tento  pozoruhodný  jev,  který  vyšel  z dotazníkového  šetření  je  do  značné  míry 

podporován na  http://blindfriendly.cz/braillske-radky (cit. 23.5.10), a to následnými body 

komentáře:.

„1.  Do nedávné doby byla důvodem velmi vysoká cena pomůcky (cca 300 tisíc Kč).
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2.   Neznalost  nebo  neschopnost  čtení  Braillova  písma  hmatem  u  určité  skupiny 

nevidomých (později osleplí, senioři, diabetici atd.).

3.  Ne všichni nevidomí uživatelé braillský řádek plně využijí ("poslouchat" hlasový 

výstup je snadnější než "číst hmatem" text ve slepeckém písmu, ať už na papíře nebo na 

braillském řádku). Základní činnosti práce s textovou informací nevidomí uživatelé dobře 

obslouží pomocí hlasového výstupu.“

Doporučení pro speciálně pedagogickou teorii a praxi:

Pro  oblast  teorie  speciální  pedagogiky  je  vhodné  zařadit  do  výuky  v rámci 

celoživotního  vzdělávání  kurzy,  které  zajistí  znalost  základního  užívání  pomůcek  pro 

zrakově postižené, včetně pomůcek elektronických.

Pro speciálně pedagogickou praxi pak zajistit možnost výběru kurzů se zaměřením 

práce na PC pro různé uživatelské stupně.
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Závěr

Účelem  diplomové  práce  je  představit  obor  informační  a  komunikační  techniky 

z obecného a historického hlediska,  prezentovat  přidružené  vědní  disciplíny.  Především 

však popsat a blíže specifikovat překážky a možná úskalí, která mohou nastat vzhledem ke 

specifičnosti způsobu práce zrakově postiženého s počítačem a výpočetní technikou vůbec.

Dále pak čtenáře seznámit se současnou legislativou v problematice získávání náročných 

kompenzačních  pomůcek,  představit  distributorské  firmy  a  prezentovat  činnost  center 

podpory.

Jednotlivé kapitoly jsou podle mého názoru psány takovým způsobem, aby čtenáře 

této diplomové práce nevtíravou formou zasvětily do složité problematiky spojení světa 

počítačů a informační a komunikační techniky s jejich uživateli z řad zrakově postižených.

Abychom  se  však  mohli  plně  věnovat  problematice  vzniku  a  vývoje  počítače, 

potažmo  práce  nevidomých  s informační  a  komunikační  technikou,  považoval  jsem za 

nutné čtenáře nejprve seznámit s pojetím informace jako takové, ale například i s  řekněme 

obávanými  pojmy,  jako  jsou  kybernetika  či  informační  věda.  Za  velmi  důležité  pak 

považuji  jakýsi  historický  přehled  o  vzniku  a  vývoji  hardwaru  a  softwaru  primárně 

určeného lidem s těžkým zrakovým postižením.

Jako  velmi  důležitou  chápu  praktickou  část  tohoto  dokumentu.  Jejím  cílem  je 

primárně zmapovat skutečný stav používání výpočetní techniky lidmi s těžkým zdravotním 

znevýhodněním  a  sekundárně  (vzhledem  k výstupu  z dotazníkového  šetření)  hledat 

nejvhodnější doporučení pro optimalizaci a zajištění co nejvyšší  možné efektivity jejich 

práce  s výpočetní,  informační  a  komunikační  technikou.  Nepřímo  lze  říci,  že  úroveň 

počítačové gramotnosti všech lidí obecně, zrakově postižených nevyjímaje, do značné míry 

ovlivňuje  kvalitu  života,  a  proto  je  nezbytné  vytvářet  takové  podmínky,  které  zrakově 

postiženým umožní a snad i zaručí co nejvyšší možnou míru začlenění do společnosti, a 

sice ve všech oblastech jejího fungování.
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Resumé
Diplomová  práce  měla  za  cíl  nastínit  obecné  i  historické  souvislosti  vzniku  a  vývoje 

počítačů,  představit  vědecká odvětví  související  s informační  a  komunikační  technikou. 

Dále pak vylíčit překážky a specifika spolupráce zrakově postiženého s IVT.

První  kapitola  se  soustředila  na  teoretické  otázky,  které  se  týkaly  informační  a 

komunikační  techniky  a  představila  jejich  mezioborové  oblasti.  Druhá  se  zabývala 

vývojem počítačů, softwarových produktů a internetu. Třetí měla za cíl popsat speciální 

software a hardware pro zrakově postižené a ukázat specifika jejich práce s informační a 

komunikační technikou a internetem. Čtvrtá kapitola podala obraz o distribuci speciálních 

kompenzačních  pomůcek pro zrakově postižené,  dále  pak o centrech  podpory a  platné 

legislativě v oblasti získávání kompenzačních pomůcek. Pátá kapitola, kapitola praktická, 

sdělila konkrétní názory zrakově postižených k tématu informační a komunikační techniky. 

Seznámila čtenáře s výsledky dotazníkového šetření a byla završena diskuzí.
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Summary
The presented thesis aims at outlining the general and historical context of the origin and 

development of computers and presenting scientific fields connected to information and 

communication  technology.  Furthermore,  it  portrays  the  barriers  and  the  specific 

cooperation of persons with visual impairment with IT. 

The  first  chapter  focuses  on  theoretical  questions  connected  to  information  and 

communication technology and presents their interdisciplinary aspects. The second chapter 

deals with computer development, software products and the Internet. The aim of the third 

chapter is to describe the specialized software and hardware for visually impaired and to 

show the specifics of their work with information and communication technology and the 

Internet. The fourth chapter depicts the situation of distribution of special compensatory 

tools for visually impaired, support centres and current legislation in the field of aid tools. 

The fifth chapter, the empirical one, presents the views of visually impaired on information 

and  communication  technology,  it  introduces  the  survey  results  and  finishes  with  a 

discussion.
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