UNIVERZITAKARLOVAVPRAZE
EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA

PROSTOROVÁ ORIENTACE A SAMOSTATNÝ POHYB
OSOB S TĚŽKÝM ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Autor:

Hana Juřicová

Katedra:

katedra sociální pedagogiky

Vedoucí práce:

Mgr. Marie Ortová

Studijní program:

B7508 Sociální práce

Studijní obor:

Pastorační a sociální práce

Rok odevzdání:

2012

Prohlášení:
Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci s názvem Prostorová orientace a
samostatný pohyb osob s těžkým zrakovým postižením napsala samostatně a
výhradně s použitím uvedených pramenů.
Souhlasím s tím, aby byla zpřístupněna veřejnosti pro účely výzkumu a soukromého
studia.

V Praze dne 26. 4. 2012

Hana Juřicová

2

JUŘICOVÁ, Hana. Prostorová orientace a samostatný pohyb osob s těžkým
zrakovým postižením. Praha, 2012. Bakalářská práce. Univerzita Karlova,
Evangelická teologická fakulta. Vedoucí práce Mgr. Marie Ortová.

Bakalářská práce se zabývá nácvikem prostorové orientace a samostatného pohybu
osob s těžkým zrakovým postižením, které vzniklo v průběhu života, a mají tak
rozsáhlou zrakovou zkušenost z minulosti. Na úvod je rozebráno několik klíčových
pojmů relevantní pro obsah práce, následně se autor zaměřuje na využití
kompenzačních smyslů. Protože je nácvik prostorové orientace a samostatného
pohybu zkoumán v kontextu sociální rehabilitace, čtvrtá kapitola je věnována úvodu
do této aktivity. Hlavní část práce, pátá kapitola, obsahuje popis procesu nácviku
prostorové orientace a samostatného pohybu, principy práce, různé dílčí dovednosti a
rovněž nejsou opomenuti ani jednotlivé subjekty celého procesu. Následně je
uvedena praktická ukázka nácviku konkrétní trasy v Praze, kterou doprovází
obrazová dokumentace úseků trasy. Celá práce je zakončena závěrem se shrnutím
dosaženým poznatků.
Klíčová slova:
zrakové postižení, sociální rehabilitace, prostorová orientace a samostatný pohyb
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JUŘICOVÁ, Hana. Mobility in people with severe visual impairment. Prague, 2012.
Bachelor thesis. Charles University in Prague, Protestant Faculty. Supervisor Mgr.
Marie Ortová.

Bachelor thesis examines the learning techniques of mobility in people with severe
visual impairment which has been developed during their lifetime and who have
some visual experience in the past. The beginning explains fundamental vocabulary
which is essential to the thesis, followed by a chapter which examines the use of
compensation senses. The forth chapter is focused on the introduction into social
rehabilitation because mobility training is researched within a social rehabilitation
context. The main part of the paper, the fifth chapter, contains the description of the
mobility learning process, the practice principles, the specific learning skills and the
cooperation with the family is also mentioned. The next section examines practical
examples of training via the specific route and is accompanied by photography
documentation. The whole thesis is conclusion by a reflection on the information and
knowledge explored within this paper.
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1. Úvod
Následující práce se zabývá výcvikem prostorové orientace a samostatného pohybu
osob se zrakovým postižením (dále zde pouze ZP) v kontextu procesu sociální
rehabilitace. Vybranou částí cílové skupiny jsou dospělé osoby se získaným těžkým
ZP. Cílem práce je popis procesu nácviku prostorové orientace a samostatného
pohybu (dále zde pouze POSP) od prvotního setkání pracovníka s jedincem se ZP,
přes období nácviku až k osamostatnění klienta v rámci individuálních možností a
ukončení spolupráce s organizací. Tento deskripce není zaměřena pouze na konkrétní
činnosti, ale na tuto složku rehabilitace jako celek.
Zvolené téma je významné díky stále se rozšiřujícímu množství osob se ZP.
Příčinami tohoto postižení jsou např. vrozené vady či úrazy a stále častěji je to také
stárnutí. Zvláště s přihlédnutím k demografickému vývoji populace stoupá důležitost
tohoto tématu. Autor práce si taktéž uvědomuje tyto faktory. Jeho zaujetí tímto
tématem vyplývá z aspirací v budoucnu s touto cílovou skupinou pracovat, a to
především v rámci aktivit zaměřených na podporu mobility osob s ZP.
Získané informace jsou založené na sběru dat z odborné literatury, periodik a
elektronických zdrojů, zkušeností a konzultací získaných během blokové praxe
v Pobytovém rehabilitačním a rekvalifikačním středisku pro nevidomé Dědina
Praha-Ruzyň a dokumentů k této organizaci se vztahujících. Při vypracování kapitoly
věnované nácviku konkrétní trasy byl rovněž použit vlastní výzkum ohledně
dostupnosti MHD pro osoby s ZP.
V úvodu práce je vysvětleno několik základních pojmů, které se týkají zkoumané
oblasti a jejich jasné vymezení je důležité pro pochopení práce. Následně je
rozebrána schopnost kompenzace ztráty zraku ostatními smysly, se zvláštním
důrazem na sluch a hmat, a možnost využití této dovednosti při nácviku POSP. Tato
aktivita není zkoumána separovaně, ale jako část sociální rehabilitace. Pro poskytnutí
potřebných základních vědomostí je další kapitola věnována celé sociální
rehabilitaci, principům a cílům práce, procesu spolupráce s klientem a jeho rodinou a
poskytovatelům sociální rehabilitace. Hlavní část práce je zaměřena na POSP. Po
6

vysvětlení základních pojmů, vlastností a principů nácviku jsou vysvětlena některá
doporučená upravení domácnosti osoby s ZP a nácvik chůze s vidícím průvodcem.
Kapitola dále pokračuje k popisu postupu od začátků samostatného pohybu převážně
doma, objevování bezprostředního okolí domova, k osvojování pohybu venku a
používání různých pomůcek, hlavně dlouhé bílé hole. Názorný příklad nácviku trasy
člověkem se ZP je uveden v další kapitole, které je doprovázena obrazovou
dokumentací v příloze. Celá práce je zakončena závěrem se souhrnem dosažených
závěrů a zrekapitulováním obsahu práce.
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2. Základní pojmy
Při zaměření se na jakoukoliv skupinu uživatelů sociálních služeb je nejprve nutné si
vyjasnit, kdo do této skupiny spadá. Z pohledu oftalmopedie je osobou se ZP
jedinec, který i přes optimální korekci má problémy se získáváním a zpracováním
informací pomocí zraku.1 Zrakové vady se pak dělí do různých kategorií podle
postižených zrakových funkcí, stupně ZP, nebo etiologie. Většinou se různé přístupy
doplňují.2 Vždy je ale nutné mít na paměti, že se v sociální práci jedná o člověka.
Nezmiňuje se tedy primárně postižení, ale osoba, která má specifické potřeby
ovlivňované postižením, avšak ne pouze jím.3
Je také nutné rozlišovat postižení podle doby vzniku na vrozené a získané. Odlišuje
se, zda se jedinec se ZP již narodil nebo postižení vzniklo bezprostředně po porodu
(např. retinopatie nedonošených) a člověk tedy nemá zkušenost zrakového vjemu.
Druhou variantou je pak postižení získané během života z důvodu např. úrazu či
nemoci. Obě tyto skupiny mají část potřeb stejnou, nicméně jejich výchozí pozice
jsou různé, např. ve znalosti abstraktních pojmů. Tato specifika, spolu se
specifickými potřebami jedince, je nutné zohlednit při aplikování metody sociální
rehabilitace a sociální práce obecně.
Dalším důležitým pojmem je sociální rehabilitace. Je jednou ze složek procesu
komprehenzivní rehabilitace, jež je definována jako „časově ohraničený cílený
proces, který má umožnit postiženému člověku dosáhnout optimální mentální,
fyzické a sociálněfunkční úrovně k tomu, aby mohl změnit svůj život (ve smyslu
dosažení vyšší úrovně nezávislosti). Pod pojem rehabilitace můžeme zahrnovat také
opatření určená pro kompenzaci funkční ztráty nebo funkčního omezení (např.
technickými pomůckami) a další prostředky určené k usnadnění společenské
adaptace a readaptace.“4 Podle Jesenského (1995) se dělí na rehabilitaci léčebnou,
pracovní, sociální a pedagogickou. Přestože je není možné jednoznačně odlišit a
oddělit, zde bude rozebírána primárně sociální rehabilitace. Tato složka

1

Slowík 59.
Slowík 61 podle Ludíková, 2003
3
Srov. Schindlerová. Na ruce si nevidím, s. 15.
4
Slowík 53. podle Vysokajová, 2000
2
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komprehenzivní rehabilitace je zaměřena na proces učení se žít s vadou a
překonávání handicapů z ní vyplývajících. Tento proces by měl ideálně vrcholit
akceptací vady a získáním přiměřené životní pohody a nejvyšší možné integrace dle
individuálních možností.5
Složka sociální rehabilitace, která je v této práci hlouběji zkoumána, je nácvik
prostorové orientace a samostatného pohybu. Prostorová orientace a samostatný
pohyb je „soubor specifických dovedností a technik, které umožňují osobě se
zrakovým postižením vnímat prostor kolem sebe a orientovat se v něm.“6 Jedná se
jak o techniky pohybování se v prostoru bez hole (např. bezpečností postoje, trailing)
a využívání všech dostupných informací získaných všemi zbylými smysly, tak také o
používání různých kompenzačních pomůcek od nejzákladnější – bílé hole, a další
(např. VPN, GPS).7
Celý proces rehabilitace osoby se ZP a také její další život je neodmyslitelně spjat
s kompenzačními pomůckami. Podporují zhoršené zrakové vnímání či alternativní
cestou pomáhají zprostředkovávat informace skrze ostatní smysly.8

5

Viz. Květoňová-Švecová 65. cit. podle Jesenský 1995.
Schindlerová. Na ruce si nevidím, s. 228.
7
Srov. Wiener. Prostorová orientace, s. 45 – 123.
8
Viz. Slowík 63.
6
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3. Kompenzování ztráty zraku ostatními smysly
Každý člověk disponuje pěti smysly sloužící k získávání rozličných informací,
nejvíce jich je však přijímáno zrakovým receptorem. Různí autoři uvádějí, že 8090% všech údajů o svém okolí jedinec zjišťuje zrakem.9 Při ztrátě zraku tedy náhle
zakouší velký informační deficit, je narušena jeho orientace v prostoru a schopnost
samostatného pohybu10 i mezilidský kontakt se stává složitější kvůli nemožnosti číst
gestikulaci a další neverbální vyjadřování, informace jsou získávány pouze z obsahu
řeči a tónu hlasu. Ze strany jedince se ZP rovněž chybí pohled z očí do očí, který
mohou někteří lidé velmi postrádat.
Několik uvedených příkladů dokládá fakt, že ztráta zraku ovlivňuje celého jedince,
všechny jeho dimenze, třebaže v různé míře. Pro zaplnění vzniklého informačního
deficitu je nutné použití alternativních metod získávání informací, které pomohou
alespoň do určité míry získat údaje běžně zjistitelné zrakovou cestou. Jedinec se
postupně učí, jak používat své ostatní smysly,aby nahradily funkce zraku, nejčastěji
sluch a hmat11.
V souvislosti s kompenzací ztráty zraku ostatními smysly se vytvořilo množství
mýtů. Vžitá je například představa, že každý nevidomý je obdařen jakýmsi šestým
smyslem pro detekci překážek12. Okolí také mimo jiné často předpokládá, že tito lidé
mají výjimečně citlivý sluch a hmat, a je přehlížena nutnost dlouhodobého, pečlivého
nácviku veškerých činností a tréninku efektivního využívání vlastních smyslů13.
Jak již bylo uvedeno, zrak zprostředkovává většinu informací. Probíhá také
specifickým způsobem – zrak je distanční smysl14, není tedy potřeba mít přímý
kontakt s poznávaným objektem. Konkrétní situace je rovněž vnímána globálně –
postup od celkového obrazu k detailům, ostatní smysly vnímají víceméně parciálně15.
Díky této vlastnosti je zrakové vnímání také nejrychlejší, což lze doložit např. na

9

Viz. např. Jesenský. Hmatové vnímání, s. 14; Stevens 80.
Viz. Květoňová, Šumníková 10.
11
Viz. Votava 186.; Jesenský. Hmatové vnímání, s. 9.
12
Viz. http://www.tyfloservis.cz/doc/predsudky-o-nevidomych-a-slabozrakych.pdf
13
Srov. Matysková. Tři neobyčejné příběhy, s. 5., Stevens 80.
14
Srov. Jesenský. Hmatové vnímání, s. 10.
15
Srov. Jesenský. Hmatové vnímání, s. 9-74.
10
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brzdné dráze člověka. Zrakem je možné zaregistrovat překážku již několik metrů
dopředu, jedinec má pak dostatek času zastavit, popřípadě si vybrat alternativní trasu.
Naproti tomu při užití hmatu, v případě chůze za používání bílé hole, je objekt
zaznamenán pouze s předstihem zhruba jednoho kroku, z čeho vyplývá výrazně
kratší doba na reakci. Sluchem stejně jako zrakem je možné překážku lokalizovat na
dálku, nicméně jeho přesnost je nižší16.
3.1.

Sluch

Tento smysl je jedním z hlavních kompenzačních prostředků po ztrátě zraku. Intaktní
majorita ale není zvyklá optimálně využívat audiální informace v běžném životě,
stejně jako ostatní smysly, které jsou nedostatečně využívány a rozvinuty17, tento
deficit je pak nutné vyrovnat v rámci procesu rehabilitace. Míra efektivity využívání
sluchu jedincem je také daná procesem ztráty zraku, zda byl náhlý nebo postupný.18
V případě progresivního zhoršování zraku má člověk možnost je na absenci
vizuálních informací a nutnosti jejich získávání sluchovou cestou postupně připravit.
Rovněž může pociťovat zvýšenou motivaci auditizaci, tedy poznávání prostředí skrze
sluch, co nejrychleji ovládat.
Zvuky z okolí mohou pomáhat s orientací, ale jejich výskyt může také být
nadbytečný až kontraproduktivní a ztěžující rozpoznání významných zvuků od
ostatních, proto se potřebuje jedinec naučit s nimi zacházet a vybírat pouze
potřebné.19 Zvuky lze rozdělit na přirozené a uměle vytvořené20. První druh jsou
zvuky běžně se nacházející interiéru nebo exteriéru. Mohou být také přímo spjaty
s určitým místem, například eskalátory, charakteristické pípání pokladen, skřípání
dveří aj. Nejsou primárně určeny pro orientaci zrakově postižených osob. Druhým
typem, uměle vytvořenými zvuky jsou takové zvuky, které jsou určeny pro navádění
a usnadnění orientace. Vydávají je speciální zařízení – akustické orientační nebo
digitální hlasové majáčky spolu s ozvučením přechodů. Tyto pomůcky jsou dálkově
zapínány přímo osobou se ZP pomocí vysílačky pro nevidomé, častěji známé pod
zkratkou VPN. 21

16

Viz. Dudr, Lněnička 3.
Viz. Stevens 80.
18
Viz. Jesenský. Prolegomena, s. 303.
19
Viz. Macháčková 17.
20
Srov. Barker 131-132.
21
Viz. Bendová 86.
17
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Pro efektivní využití obou druhů zvuků je nutný nácvik specifických dovedností,
které by měl pak jedinec být schopný aplikovat jak v interiéru, tak později i
v exteriéru. V brožuře vydané organizací Tyfloservis Zvuk jako významný zdroj
informací je popsán proces nácviku auditizace o sedmi krocích. Nejdříve se
procvičuje rozpoznávání různých druhů zvuků, lokace směru, ze kterého přicházejí, a
pohybujícího se předmětu, a odhad vzdálenosti zdroje zvuku. Dále se postupuje
k tréninku využívání akustických vlastností prostředí – rozeznávání rozdílů akustiky
v různých vnitřních i vnějších prostorech, např. koupelně, kanceláři, hale nebo
veřejné budově. Jedinec se také učí využívat odrazu zvuku pro identifikaci a odhad
vzdálenosti překážek, tzv. echolokace.22 Odraženým zvukem může být jak vlastní
krok, tak i ťukání holí.
Využívání zvuků má ale také své limity. Na jedné straně to jsou subjektivní faktory –
velké množství osob se ZP je vyššího věku a současně trpí i zhoršením sluchu23, také
stres a únava ovlivňují schopnost zpracovávat zvukové podněty. Dalšími vlivy jsou
vnější okolnosti – např. hluk, vítr24, ale také napadaný sníh nebo měkký koberec,
který tlumí zvuky.25
3.2.

Hmat

Hmat je kontaktní analyzátor, je jím možné poznávat pouze nejbližší okolí, jeho
vlastnosti jako např. materiál, strukturu, rozměry, tvar nebo reliéf, a to buď přímo
dotykem rukou či nášlapem anebo zprostředkovaně přes bílou hůl.26 Poznávání je
rovněž parciální, tzn. zaměřené na detaily spíše než na celkový obraz.27 Ten se může
částečně vytvořit po prozkoumání jednotlivých částí a jejich následné složení do
jednoho celku, což ovšem klade značné nároky na paměť. Ne vždy je rovněž možné
hapticky prozkoumat celý objekt, překážkou mohou být jeho parametry,
nedostupnost, nevhodnost až nebezpečnost dotykového kontaktu, ale také neochota
jedince se konkrétní věci dotknout.28
Pro účely POSP se využívá např. technika trailingu, kdy jedinec sleduje stěnu, které
se zlehka dotýká jednou rukou; z důvodu bezpečnosti a proveditelnosti se ale
22

Viz. Macháčková 5-17.
Viz. Barker 133.
24
Viz. Macháčková 3.
25
Viz. Jesenský. Prolegomena, s. 53.
26
Srov. Dudr. Metodické poznámky, s. 3.
27
Viz. Wiener. Prostorová orientace, s. 33.
28
Srov. Jesenský. Hmatové vnímání, s. 10-11.
23
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používá pouze v interiérech.29 V exteriérech a neznámých budovách se jako základní
pomůcka používá bílá hůl. Ta nepřímo zprostředkovává informace o překážkách
nacházejících se přibližně krok před jedincem pod úrovní pasu. Další způsob
zprostředkování informací jsou tabulky a popisky v Braillově bodovém písmu.
Nacházejí se například na stojanech s jízdními řády, ve výtazích vedle běžného
číslování pater, ale třeba i u popisek zvířat v zoologické zahradě. Tyto tabulky
obsahují od stručné informace (např. seznam linek zastavující na konkrétní stanici),
ale po doslovný překlad textu v černotisku.
Kompenzační pomůcky (reliéfní plánky, mapy, obrázky, ale také i úpravy povrchu
interiéru a exteriéru) zaměřené na využití hmatu by měly být vytvářeny tak, ale
neobsahovaly nadbytek detailů, který ztěžuje orientaci. Ve srovnání se zrakovým
vnímáním totiž hmatové vnímání potřebuje mnohem nižší míru těchto redundantních
informací. Při reliéfním zobrazování objektů je také nutné ověřovat, že předané
informace jsou skutečně pravdivé. Může dojít k tzv. informačním šumům z důvodu
nevhodného způsobu zobrazení či použití nekvalitního a nejasného provedení.30
Další závažnou překážkou pro přímou haptizaci, tj. poznávání objektů skrze hmat,
představuje jakékoliv narušení citlivosti konečků prsů, kde se nachází nejvíce
hmatových receptorů z celého těla,31 např. v případě úrazu nebo u osob současně
trpící také diabetem, který snižuje citlivost prstů.32
3.3.

Ostatní smysly

Přestože za hlavní kompenzační smysly je považován sluch a hmat, ostatní smysly
mohou také poskytnout užitečné informace různého druhu. Skrze čich probíhá
olfaktorizace, „činnost, která rozvíjí proces poznávání prostředí na podkladě
stimulace, vnímání, představování a aktivování čichového analyzátoru.“33 Ačkoliv
charakteristické vůně a zápachy pro určitá místa a objekty jsou zřejmě často
opomíjeny, při zaměření se na ně a nácviku jejich použití mohou pomoci při
orientaci na trasách jedince. Vlastností prostředí takto vnímatelnou je například vůně
čerstvého pečiva před pekárnou nebo kávy před kavárnou. Díky čichu je také možné
29

Viz. Wiener. Prostorová orientace, s. 57.
Viz. Jesenský. Hmatové vnímání, s. 43.
31
Viz. Jesenský. Prolegomena, s. 176.
32
Viz. konzultace s Janem Jungem, instruktorem v Pobytovém rehabilitačním a rekvalifikačním
středisku Dědina
33
Jesenský. Prolegomena, s. 176.
30
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odlišit otevřený a tedy i větraný prostor od uzavřeného díky zápachu zatuchliny. Jako
orientační body je rovněž možné využít rostliny produkující určitou vůni nebo
zápach. Jejich plánovité vysazení má kromě orientační funkce také estetický přínos.
Nicméně je nutné zvážit období, kdy jednotlivé druhy rostlin kvetou, a seskupit je
tak, aby fungovaly jako olfaktorický orientační bod co nejdéle.34
Další cestou získávání informací o okolí je kinetizace probíhající na základě
stimulování a vnímání skrze pohybový aparát, receptory jsou zde umístěny ve
svalech, šlachách a kloubech.35 Jedinec tak může vnímat například sklon terénu nebo
zakřivení zatáčky, dostává údaje o okolí na základě polohy vlastního těla. Zřejmě
nevyužitelnou metodou pro účely POSP je gustizace, poznávání na základě chuti.
Jednotlivé uvedené činnosti nejsou aplikovány separovaně, ale přirozeně působí
v různých spojeních dohromady pro co nejefektivnější prozkoumání konkrétního
předmětu, jevu nebo situace. Charakteristickou kombinací je haptizace a auditizace36,
pro kterou typická např. chůze s dlouhou holí, kdy jedinec vnímá jak její ťukání o
povrch a okolní zvuk, tak také strukturu, lokaci a tvar objektů či povrchu, jež se holí
dotýká.
Důležitost užívání kompenzačních smyslů lze doložit na citátu starém více než 100
let – „U nevidomých lidí je předpoklad, že kompenzují ztrátu svého zraku zvýšenou
vnímavostí ostatních smyslů.“37

34

Viz. Barker 134.
Viz. Jesenský. Prolegomena, s. 177.
36
Viz. Jesenský. Prolegomena, s. 177.
37
Květoňová, Šumníková 16. cit. podle Galton, 1883.
35
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4. Sociální rehabilitace
Životní událost, jako je ztráta zraku, zásadně ovlivní každého jedince, zasáhne
všechny jeho dimenze; některé vykonávané činnosti zůstanou více méně stejné,
jejich převážná většina ale bude muset být přizpůsobena současné situaci a některé
další nebude možné realizovat vůbec. Může například dojít ke ztrátě zaměstnání,
které není možné vykonávat bez zrakové kontroly nebo ochoty zaměstnavatele vyjít
zaměstnanci s nově získaným ZP vstříc. Priority a aspirace do budoucna se také
mohou změnit.
Celková situace člověka se tedy výrazně změnila a nyní se s ní musí jedinec
přiměřeným způsobem vyrovnat. S tím mu může pomoci sociální rehabilitace, která
je zaměřená na dosažení co nejvyšší možné soběstačnosti a samostatnosti, a tedy i
stupně sociální integrace38 Míra její úspěšnosti je závislá na individuálních
schopnostech, postojích jedince k zrakovému postižení (celkově i k vlastnímu
postižení), resp. jeho akceptací nebo inakceptací, jež je ovlivněna subjektivními
názory a hodnotami a výrazně také reakcí okolí, a to hlavně rodiny a přátel.39
Pro dosažení výše zmíněných cílů se vytvářejí strukturované rehabilitační
programy pro osoby se ZP, které se přizpůsobují individuálním potřebám klienta a
jeho preferencím. Někteří jedinci si například přejí začít nejdříve poradenstvím a
dozvědět se co nejvíce dostupných informací a pak až postupovat k nácviku
praktických dovedností, jiní preferují přesně opačný postup.40 Tyto programy jsou
podle Květoňové-Švecové (2000) zaměřeny na rozvoj zbylých zrakových funkcí a
jejich maximální využití, i když po ztrátě zraku zůstal např. pouze světlocit; dále na
nácvik čtení a psaní Braillova písma, jehož míra zvládnutí je velmi individuální
zvláště u osob později osleplých, a to především kvůli zvyšující se dostupnosti např.
audioknih, pomůcek s hlasovým výstupem aj., a také z důvodu náročnosti výcviku
citlivost hmatu v pozdějším věku.41 Důraz je rovněž kladen na rozvíjení představ a
typografický výcvik, nácvik POSP, jež bude hlouběji popsán v další kapitole,
38

Viz. Votava 70.
Srov. Jesenský. Prolegomena, s. 191-199.
40
Viz. Stevens 82.
41
Viz. Konzultace s Janem Jungem, instruktorem v Pobytovém rehabilitačním a rekvalifikačním
středisku Dědina
39
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sebeobsluhu a vedení domácnosti a také pěstování rodinného a společenského
života.42 V současné době je přidáno také zvládání práce na PC se speciálním
softwarem umožňujícím hlasový nebo taktilní výstup. Sociální rehabilitace může být
provázena pracovní rehabilitací, jež má za cíl obnovení nebo vytvoření pracovních
návyků, které pak zvýší klientovu možnost uplatnění na trhu práce.
4.1.

Principy práce

Základní zásady pro poskytování veškerých sociálních služeb, včetně sociální
rehabilitace, jsou přímo stanoveny v zákoně o sociálních službách:
„Pomoc musí vycházet z individuálně určených potřeb osob, musí působit na osoby
aktivně, podporovat rozvoj jejich samostatnosti, motivovat je k takovým činnostem,
které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální
situace, a posilovat jejich sociální začleňování.“43
Spolupráce klienta se ZP a sociálního pracovníka by tedy měla probíhat v duchu
individuálního přístupu a aktivizace klienta, aby byl schopný řešit obtížné životní
situace co nejsamostatněji bez nutnosti další intervence. Samozřejmostí také je, že
hlavní rozhodování o veškerých poskytovaných službách má v rukou klient,
pracovník nabízí dostupné možnosti a poskytuje rady a doporučení.44
Jesenský a kol. (2007) shrnuje principy, na kterých by mělo být poskytování
komplexní rehabilitace založeno. Jedná se o princip nezávislosti a partnerství, kdy
jedinec se ZP není pouhým příjemcem pomoci, ale aktivně se projevuje; princip
rovných šancí a integrace ve vztahu k intaktní majoritě, kdy se pracovník snaží
podporovat vytváření podmínek a rozvoje schopností, které tomuto napomohou;
dalším je princip tolerance, empatie, akulturace a asertivity, kdy je jedinec otevřeně
přijímán společností takový, jaký je, vrůstá do komunity a současně se učí přiměřeně
prosazovat své zájmy; během celé spolupráce musí být rovněž zohledňovány
schopnosti i limity jedince s přiměřenou podporou tam, kde je třeba.45
Wiener a Rucká (2006) přidávají několik dalších pravidel. Kromě již uvedených
navíc zmiňují snahu motivovat klienta k dalšímu životu i přes zakoušenou ztrátu a
pomoci mu ujasnit si své reálné možnosti a schopnosti. Během spolupráce by rovněž
42

Květoňová-Švecová 65.
Zákon č. 108/2006 Sb., s. 1.
44
srov. Wiener, Rucká 78.
45
Viz. Jesenský. Prolegomena, s. 109-110.
43
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měla být aplikována důslednost v plnění všech činností spolu s maximální možnou
rychlostí postupu a zpětnou vazbou od instruktora v rámci vzájemného dialogu.46
Klient s vrozeným a získaným zrakovým postižením
Jako jedna z důležitých zásad rehabilitace byl zmíněn i individuální přístup, není
totiž možné chápat skupinu osob se ZP jako homogenní, s totožnými potřebami.
Nicméně existují případy, kdy lze na základě konkrétních charakteristik předpokládat
určitou podobnou situaci a potřeby. Významná je totiž doba, kdy se postižení
objevilo; zda se konkrétní osoba se zrakovým postižením již narodila (eventuálně
získala v raném dětství) nebo zrak ztratila až během života. Má tedy určitou
zrakovou zkušenost, na základě předchozích zážitků zná význam pojmů, které jsou
jedincům s vrozeným ZP pouze popisovány, a nikdy tak není zcela jisté, jaká
představa se na základě popisu vytvořila. Jedná se hlavně o abstraktní pojmy a
výrazy doprovázené gesty a mimikou. Je také jednodušší popsat jednotlivé úkony
během nácviků, protože velké množství činností zná a jejich provádění má
zautomatizováno nebo je alespoň v minulosti viděl. Po ztrátě zraku člověk může
získat dojem, že i přes tyto znalosti a zkušenosti nic nezvládne, že postižení znamená
absolutní omezení veškerého samostatného života, a je tedy demotivován k jakékoliv
činnosti.47
Naproti tomu jedinec s vrozeným postižením se se svým stavem patrně již vyrovnal,
má pravděpodobně ve svém okolí jiné osoby se ZP a tedy i možnost srovnat, co je
možné se zrakovým postižení dokázat, mnohé aktivity sám také zvládá, a rovněž by
již měl znát a umět využívat potřebné sociální služby.48
Vyrovnávání se s postižením
Rozdílem ve spolupráci s dospělým člověkem se získaným postižením je také
nutnost projít procesem vyrovnávání se s postižením, v jeho průběhu se mění
psychický stav klienta, jeho postoje i motivace. Na počátku jedinec prožívá těžký
psychický šok, vše neguje a má pocit, že bez zraku nic nedokáže.49 Dále většinou
nastupuje agrese, hledání viníka za postižení a hněv, který může být zaměřen vůči
sobě (nebezpečí sebepoškozování až sebevraždy) i ostatním lidem, což komplikuje

46

Viz. Wiener, Rucká 40-41.
Viz. Schindlerová. Na ruce si nevidím, s. 16.
48
Viz. Schindlerová. Na ruce si nevidím, s. 16.
49
Viz. Schindlerová. Na ruce si nevidím, s. 17.
47
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veškerou interakci s tímto člověkem. Po odeznění agrese dle Kȕ bler-Rossové (1993)
nastupuje období smlouvání a vyjednávání, které nevyhnutelně přináší zklamání z
neúspěchu. Jako důsledek tohoto rozčarování přichází deprese, která má různé
podoby např. tichého truchlení nad ztrátou naděje na změnu.50 V této fázi, stejně jako
ve fázích předchozích, by měl mít klient možnost a prostor své pocity prožít, bez
nucení se přes ně přenést. Pokud ale některá fáze trvá nepřirozeně dlouho (počáteční
šok obvykle odezní v řádech hodin až dnů, deprese i několika týdnů), je žádoucí
vyhledat specialistu51. Ideálně by na konci tohoto procesu měla nastat akceptace
vady a přiměřená reorganizace života zahrnující například vzrůstající zájem o
možnost vlastního osamostatnění od potřeby pomoci ostatních a také první nácvik
úkonů sebeobsluhy a POSP.
Tento popis je nicméně pouze modelový a může dojít k přeskočení nebo sloučení
jednotlivých fází, nebo regresi zpět do fází již prodělaných. Spolupráce klienta
s instruktorem je značně ovlivněna tím, v jaké fázi procesu se jedinec aktuálně
nachází. Všemi zmíněnými etapami doprovází klienta také jeho rodina, která rovněž
vyžaduje určitou péči pro zvládání nastalé situace.
4.2.

Proces spolupráce klienta a pracovníka

Sociální rehabilitace je do určité míry strukturovaný proces přizpůsobený
individuálním potřebám konkrétní osoby. Níže je popsáno jedno z jeho možných
strukturování podle Wienera a Rucké (2006). 52
Počáteční kontakt
Při zahájení spolupráce po vzájemném představení začíná pracovník provádět sběr
informací o situaci klienta, jež se doporučuje vést spíše stylem rozhovoru než
prostého odpovídání na zadané otázky v dotazníku. Je tak podpořena uvolněnější
atmosféra celého setkání, které nebude jedinci tak výrazně připomínat jen další
z řady dotazníků absolvovaných při různých vyšetřeních. 53
Zjišťují se základní informaci o klientovi a jeho okolí, postižení, životním stylu,
aspiracích do budoucna a současných nejakutnějších potřebách. Pracovník následně

50

Viz. Kubler-Rossová 36-80.
Viz. Jesenský. Prolegomena, s. 74-75
52
Viz. Wiener, Rucká 61-73.
53
Viz. Wiener, Rucká 62.
51
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prezentuje poskytované služby, nenásilně představuje možný další postup a snaží se
probudit v klientovi zájem a motivace k činnosti.
Průběh rehabilitace
Po úvodním zmapování situace a seznámení začíná samotná rehabilitace, kdy klient
nacvičuje základní dovednosti, které podporují jeho samostatnost a postupný návrat
do běžného života. Uplatňuje se klasický pedagogický přístup k učení nového –
postup je od jednoduchého ke složitějšímu, od konkrétního k abstraktnímu. Klient je
postupně motivován k vyzkoušení činností, které mu bezprostředně po ztrátě zraku
připadaly jako zcela neproveditelné. Po zavedení kompenzačních pomůcek a postupů
se začínají objevovat malé, ale významné úspěchy, které povzbuzují k další činnosti,
působí na psychiku jedince a umožňují mu samostatněji fungovat.
Mezi nácvik základních dovedností spadá nepřeberné množství činností - úvodní
seznámení s prostorem, budování způsobu vnímání bez zraku, motivace k udržení
reálné naděje zvládnutí potřebných činností, nacvičují se základní dovednosti
z oblasti prostorové orientace a praktické výchovy a ovládání počítače. Klient se také
učí bodové písmo, které je později praktické nejen na čtení, ale i na označování
pomůcek v domácnosti. Řeší se také případné úpravy bytu a záležitosti ze sociálněprávní oblasti (návštěva lékařské posudkové komise, zhotovení průkazky příslušného
typu, dávky s tím spojené, zažádání o kompenzační pomůcky).54
Postupně se rozvíjejí trénované dovednosti a návyky a upevňují se. Pokračuje se dále
ke složitějším úkonům, a také se pomalu začíná vycházet z chráněného prostředí
domova či pracoviště instruktora a postupy se trénují v reálných situacích. Klient si
tak ověřuje, jak věci skutečně fungují, dochází k potřebnému uzpůsobení metod
přímo pro své potřeby; míra zásahů ze strany pracovníka se snižuje.
Ukončení spolupráce
Po ověření, že mnoho činností již klient zvládá sám, dochází k postupujícímu
uvolňování vazeb mezi ním a instruktorem. V této fázi nedochází k podstatným
úspěchům, protože jedinec činnosti ovládá, největším problémem je ovšem převést
vše do běžného života.55 Dochází k ukončení spolupráce. Ani toto ovšem není
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Wiener, Rucká 67.
Wiener, Rucká 74.
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naprosto definitivní, protože vždy může znovu nastat situaci, kdy jedinec bude
potřebovat pomoc s nácvikem nových úkonů (např. po narození dítěte).
4.3.

Poskytovatelé sociální rehabilitace

Dvěma hlavními, ovšem ne jedinými, poskytovateli sociální rehabilitace pro osoby
se ZP jsou střediska Tyfloservisu rozmístěná po celé České republice a Rehabilitační
a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina v Praze56. Instruktoři Tyfloservisu se
zaměřují na terénní práci, kdy docházejí přímo do bydliště klienta a nacvičují s ním
potřebné činnosti v domácím prostředí a POSP na trasách, které denně používá.
Naproti tomu Dědina o.p.s. poskytuje pobytové nebo ambulantní služby přímo
v prostorech střediska, které trvají kratší dobu, ale jsou intenzivnější. Klienti zde
během rehabilitace pobývají nebo denně docházejí. Obě formy poskytování péče
mají své výhody i nevýhody; v případě terénní práce je výhodné přirozené prostředí
klienta. Na druhou stranu ambulantní péče umožňuje plné využití času instruktora,
protože nejsou prostoje způsobené cestováním za klientem; rovněž v případě, že
jedinec žije sám nebo má nadbytek volného času, návštěvu střediska může uvítat
jako rozptýlení a hodnotnou změnu prostředí.57
Přímými poskytovateli služeb v rámci organizací jsou konkrétní instruktoři.
V osobě tohoto pracovníka by měla být sloučena jak odborná kvalifikace, tak také
potřebné osobnostní rysy a schopnosti. Zákon o sociálních službách stanovuje
minimální povinné vzdělání58 potřebné pro vykonávání profese sociálního
pracovníka. Vhodné jsou i další doplňující kurzy jako např. POSP nebo Braillova
písma. Také by měl mít osobnostní rysy napomáhající spolupráci, kterými jsou
empatie, trpělivost, naslouchání, takt a schopnost motivovat. V neposlední řadě je
nutný určitý způsob vystupování – jasný, srozumitelný, ne příliš tichý projev, stejně
jako vyjadřování, ze kterého by měla být okamžitě a srozumitelně patrná
vyjadřovaná myšlenka.59 Speciální přípravou procházejí instruktoři POSP, kdy se
sami v situaci simulované slepoty učí všechny úkony a současně se také střídají v roli
průvodce, čímž si dopředu trénují schopnost jednoznačně vysvětlit a naučit klienta
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určité úkony. V kurzech se spojuje potřebná teorie z různých oborů spolu
s několikahodinovou praxí.60
4.4.

Práce s rodinou

Rodina okolo osoby se ZP tvoří velmi výrazný aspekt ovlivňující stav klienta, pokrok
v naučených úkonech, motivaci k pokračování a sociální rehabilitaci celkově. Postoj
rodiny ovlivňuje také to, jak se jedinec vyrovnává se vzniklým postižením, zda ho
akceptuje nebo jeho existenci neguje.61
Rodina osoby s postižením se tak nepřímo také stává klientem sociální péče, má stále
běžné potřeby ale také speciální vyplývající z aktuální situace, kdy spolu s klientem
prochází všemi fázemi reakce na vznik postižení.62 Péči vyžaduje rodina jako celek,
tak i jednotliví rodinní příslušníci. Jedná se o potřebu sociální pomoci a podpory
(kromě finanční pomoci je také významná reakce okolí a přijetí rodiny v místní
komunitě), většinou i prospívá kontakt s rodinami ve stejné nebo podobné situaci63,
který umožňuje předávání užitečných tipů a informací, poskytování podpory od lidí
rozumějících současnému stavu rodiny a také možnost srovnat, co všechno je stále
možné realizovat i přes postižení jednoho z členů. Z pohledu jednotlivců se
v takovém prostředí mohou setkat s člověkem vykonávající stejnou nebo podobnou
roli v rodině, např. matka dítěte s postižením sděluje své dojmy a zkušenosti jiné
matce, sourozenci osoby s postižením si vyměňují zkušenosti o fungování
sourozeneckých pout aj.
Důležitou složkou celého spolupráce s rodinou je poskytování potřebných informací.
Pracovník může rodině pomoci lépe pochopit změny v životě jedince způsobené
postižením a připravit na to, jaké prognózy do budoucnosti eventuálně mohou nastat.
Současně také pomáhá s interpretací aktuálního, i problematického, chování,
zprostředkovává přístup k různým službám a dávkám, doporučuje kompenzační
pomůcky a předvádí jejich užívání aj.
Základní během celého rehabilitačního procesu je dostatek informací, kterými by
měla veškerá aktivita začínat. Při počátečním kontaktu si pracovník sjedná schůzku i
s rodinnými příslušníky, tímto krokem může začít vzájemná spolupráce a eliminuje
60
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se pocit bezradnosti ze strany rodiny. Postupně se dozvídají o základních pravidlech,
postupech, principech a cílech rehabilitace.64 Mezi nutné specifické dovednosti
rodinných příslušníků patří průvodcovství, čímž se sníží odkázanost rodiny na
instruktora. Členové se učí jako s osobou s ZP během provázení spolupracovat, jak
se vypořádat s konkrétními překážkami a jak efektivně komunikovat, např. při
varování před překážkami. Další zásadní dovedností je komunikace s jedincem s ZP;
je nutné změnit jisté návyky ve vztahu k němu, které by jinak činily vzájemnou
komunikaci stresující. Příkladem může být zásada, že nejdříve je kontakt slovní a až
pak fyzický; v opačném případně by fyzický kontakt bez varování předem vedl
k úleku. Během rozhovoru je potřeba mluvit přímo na jedince, nepospíchat a netlačit
na reakci, vyhnout se neustálému poskytování rad a nevyhýbat se slovům týkajících
se zraku (na druhou strany ale nepoužívat výrazy jako „tady“, „tam“ nebo samotné
„pozor!“, které mají nulovou výpovědní hodnotu65). Během rozhovoru by měl také
člověk hlásit svůj odchod a poskytovat přiměřenou zpětnou vazbu.66
Všichni rodinní příslušníci by pro praktické usnadnění společného soužití a také
z důvodu bezpečnosti měli dodržovat určité zásady. Základem je nepřemisťovat věci
bez varování a vracet je zpět na jejich původní místo67, umožňuje to udržet určitou
organizaci v domácnosti a tím usnadnit orientaci pro člena s ZP. Také v prostoru
domova bude zřejmě potřeba provést jiná uzpůsobení z důvodu bezpečnosti; měly by
být odstraněny nebezpečné předměty umožňující uklouznutí a v prostoru visící
předměty i nízký nábytek; ostré rohy musí být kryty nebo obroušeny, všichni se musí
naučit zavírat dvířka a zásuvky, jinak tak tvoří neočekávanou překážku v prostoru;
dveře mají být v jedné poloze, a to zcela otevřeny a zajištěny proti zavírání nebo
zavřeny68. Instruktor může navrhnout další úpravy prostoru usnadňující orientaci,
jako je umístění vhodných orientačních bodů.
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5. Nácvik prostorové orientace a samostatného pohybu
Předchozí kapitola o sociální rehabilitaci byla věnována tomuto rozsáhlému
komplexu činností, následně zde bude rozebrána pouze jedna z nich, a to nácvik a
schopnost prostorové orientace a samostatného pohybu. Výchozími termíny pro
POSP jsou orientace a mobilita, které fungují jako vzájemně neoddělitelné činnosti.
Orientace je definována jako „proces získávání a zpracování informací z prostředí
za účelem skutečné nebo jen myšlenkové manipulace s objekty v prostoru nebo za
účelem plánování a realizace přemísťování v prostoru. Předpokladem rozvíjení
prostorové orientace je mít dostatečnou celkovou představu o prostoru, o rozmístění
orientačních bodů v prostoru a o jeho hranicích.“69
„Nevidomý člověk je mobilní, když je schopen se s využitím naučených technik
pohybu a získávání informací bezpečně a jistě přemisťovat v prostoru.“70 Na
uvedených definicích je možné vidět oboustrannou provázanost orientace a mobility.
Orientace poskytne informace, které usnadní jedinci být mobilní, a současně je
jedinec mobilní, pokud tyto údaje dokáže efektivně využít. Kvalita a rozsah
získaných údajů o prostoru se rovněž zvyšuje se vzrůstající mobilitou, protože tak
stoupá akční rádius dotyčného, který tím získává více informací o svém okolí.
Mobilita je základním předpokladem pro vedení samostatného života spolu
s integrací ve většinové společnosti71, pokud je ale mobilita narušena, ať už z důvodu
zdravotního omezení nebo nedostatečných schopností a znalostí, hrozí člověku
reálné nebezpečí sociální izolace pouze v prostoru svého domova čekající na
návštěvu „zvenčí“. Toto riziko existuje hlavně u skupiny zvýšeně zastoupené mezi
lidmi se ZP, jedná se o seniory se ZP, u nichž často vada zraku není jediným
zdravotním problémem.72
Jedním z cílů sociální rehabilitace je (re)integrace jedince ZP do majoritní
společnosti a POSP jako dílčí část tohoto procesu si stanovuje za cíl co nejvyšší
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množnou mobilitu jedince odpovídající jeho individuálním schopnostem73, což
podpoří prevenci sociální izolace a vyloučení, protože je jedinec sám schopný, kromě
pasivního čekání na poskytnutí péče, si pro požadované služby doslova „dojít“.
Zvýšená mobilita znamená snadnější přístup k lidem, službám a možnostem.
Nicméně i člověk excelentně ovládající prvky POSP se může ocitnout v situaci
sociálního vyloučení z různých dalších příčin, např. kvůli ochromujícímu strachu
setkávat se s lidmi mimo bezpečí svého domova.
Schopnost plně využívat možností prostorové orientace a samostatného pohybu
neznamená pouze dovednost adekvátně používat bílou hůl. Nácvik POSP se skládá
ze složky teoretické a praktické. Jedinec se učí rozvíjet konkrétní představy o
prostoru, jak opravdu poznat skutečnost, také schopnost abstrakce a chápání vztahů
mezi jednotlivými jevy74, protože při absenci zrakového vjemu a kontroly všechny
představy a plánování pohybu probíhají abstraktně, za pomoci představivosti. Osoba
se získaným ZP si ale díky velkému množství zapamatovaných zrakových vjemů
z minulosti snadněji vytváří představy o prostoru na současné abstraktní úrovni.
Procvičované vědomosti jsou pak aplikovány v praxi při tréninku přemisťování
v prostoru.
V případě učení POSP lze počítat s tím, že zraková vada nemění schopnosti pohybu
osoby. Jedinec, který je nově osleplý, má již pravděpodobně vytvořeny základní
pohybové návyky ale nyní se musí vyrovnat s velkým množstvím změn oproti
předchozímu stavu - s nejistotou při provádění určitých pohybů a také s jistým
zpomalením.75 Vytváří si také nový pracovní systém a organizaci jednotlivých
činností, potřebuje si zvyknout na nutnost více používat kompenzační smysly a jiný
přístup k vlastní bezpečnosti z důvodu sníženého množství informací. Jedinec se ZP
by měl doma co nejrychleji objevit záchytné body, které mu budou pomáhat nalézt
vlastní polohu v prostoru; změnou je také fakt, že oproti minulosti ho veškerá
aktivita také stojí více energie, námahy a času a že v některých případech je nutnost
pomoci vidících nevyhnutelná.76
Díky předchozí zkušenosti má ve většině případů silnou motivace k úspěšnému
zakončení rehabilitace a tzv. k návratu do života. Nejvýraznějšími problémy, na které
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tyto osoby narážejí, je strach z prostoru a ze ztracení se v něm a udržování přímého
směru během chůze77. Jako žádaná se zde jeví intenzivní výuka dostupná např.
v rehabilitačním středisku Dědina.
5.1.

Zásady nácviku POSP

Aby osvojení dovedností POSP proběhlo co nejrychleji a nejefektivněji je vhodné,
aby se instruktor během nácviků a při přípravě jednotlivých učebních bloků řídil
několika základním zásadami.
Jednotlivé části výchovy POSP by se měly cílevědomě a účelně prolínat se všemi
vykonávanými činnostmi, např. pokud jedinec hledá konkrétní předměty, instruktor
je přímo nepodá, ale zajistí jejich přístupnost, doporučí klientovi označení a umístění
do budoucna, které zjednoduší jejich příští hledání78. Aplikace tohoto přístupu
umožní dřívější zapamatování a zvládnutí úkonu jedincem, protože již řešení při
prvotním problému nalezl sám místo toho, aby ho jen pasivně převzal.
Současně je také důležitý vnitřní stav klienta, kdy se kombinuje duševní klid a
soustředění a který je podpořen zapojením relaxace do programu POSP.79 Klient tak
nepodléhá vnitřní pasivitě, je pobízen k tomu flexibilně reagovat a spolupracovat při
všech činnostech, např. chůzi s průvodcem, ale současně je i zohledňován stres, který
z takovýchto nároků vyplývá. Aby se zabránilo vyčerpání vnitřní energie klienta, je
také do celého procesu učení zařazena relaxace. Přestože čas jí věnovaný může
vypadat nevyužitý, opak je pravdou, protože v důsledku odpočinku se zvyšuje
produktivitu během jednotlivých bloků, jedinec má totiž prostor pro regeneraci, a to
fyzickou i psychickou. Poslední zásadou je plné využívání kompenzační funkce
ostatních smyslů80, kde výhradní postavení zaujímá sluch a hmat. (viz. kapitola 3).
Kvalitně provedený výcvik, řízený za určitým cílem a vedený podle uvedených zásad
má nesrovnatelně pozitivnější výsledky než pouhé učení konkrétních úkonů bez
principů, které by je spojily v pro život užitečný celek. Jednotlivé principy, snad
vyjma prvního, jsou rovněž aplikovatelné v běžném životě a jejich využití nemizí
s ukončením rehabilitace.
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5.2.

Úpravy domácího prostředí

Prvním prostorem, kde se bude člověk učit znovu pohybovat, je domov. Jedinec
může zjistit, že se po většinu času pohyboval po bytě automaticky za pomoci zraku a
v konečném důsledku vlastně prostor okolo sebe plně nevnímal. Nyní se tedy po
ztrátě zraku a po pobytu ve zdravotnickém zařízení vrací zpět do místa, kde zná
s největší pravděpodobností základní charakteristiky a umístění několika detailů.
Dříve díky zraku nemusela být paměť zatěžována pamatováním si umístění
konkrétních objektů, stačilo se pouze několikrát rozhlédnout okolo, popřípadě otevřít
pár zásuvek. Nyní ale místo vizuální kontroly prostoru je užíván hmat a je zřejmé, že
při hledání potřebné věci hmatová kontrola celého bytu není praktickou metodou.
Několik úprav domova může značně usnadnit znovuzorientování se zde a rovněž
zajistit větší bezpečí osoby se ZP.
Na začátek by si měli všichni spolubydlící ujasnit pravidla soužití v zájmu jejich
pohody a bezpečnosti (viz. kapitola 4.4.) a plynule přejít k úpravě interiéru. „V první
řadě je třeba umožnit zrakově postiženému bezpečný pohyb po bytě. Znamená to
odstranit nebezpečné předměty z nejfrekventovanějších tras v bytě, naopak dobře
připevněné rohožky a koberečky někdy orientaci po bytě ulehčí, ostré rohy nízkého
nábytku obrousit nebo na ně dát chrániče, (…) nábytek rozestavit bezpečně podél
stěn, vyhnout se zbytečným a nestabilním předmětům, dekorací, naopak dobře
umístěné rádio nebo hlasitě tikající hodiny v orientaci pomůžou, do velkých prostor,
hal můžeme položit běhoun, který poslouží jako vodící linka na cestě z pokoje do
pokoje.“81 Samozřejmostí je, aby byli všichni zúčastnění seznámeni se změnami a
hlavně v případě jedince s ZP bylo také vysvětleno, k čemu slouží.
Pro jednodušší identifikaci veškerých objektů je nezbytné vytvoření a zapamatování
si systému značení věcí a zařízení. Způsob, jak tak učinit je pouze na možnostech a
preferencích konkrétního člověka. Lze použít popisky v Braillově písmu vytvořené
bodátkem přímo na věci nebo vytlačené na pásce dymokleštěmi, kterou je možné
kdekoliv nalepit; využívá se také rychleschnoucí konturovací pasty vytvářející
reliéfní linky (např. pro označení používaných programů u spotřebičů), zde je ovšem
nutné vyzkoušet, zda na zvoleném materiálu skutečně dobře drží; nalepené korálky
nebo vystřižené tvary z tvrdého papíru mohou také posloužit jako značka. Označení
by ale nemělo překážet v používání předmětu vidícím osobám (např. značky na
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displeji spotřebiče), omezovat jeho užívání (nevhodně umístěné značky) a ohrožovat
bezpečnost (odstranění některých částí spotřebiče).82 Je také užitečné vytvořit si
seznam jednotlivých označení v Braillově písmu nebo černotisku u vidícího
spolubydlícího, čímž se předejde zapomenutí označení u méně používaných
předmětů nebo zmatku díky velkému množství popisků.
Kromě speciálních značek se dá rovněž využít k odlišení od zbytku přirozených
vlastností předmětu jako je materiál, struktura, tvar, vůně aj. Nevidomý člen rodiny
může např. mít nejdelší kartáček, ručník z odlišného materiálu nebo vlastní tělové
mléko v odlišném obalu než má zbytek kosmetiky. Zde je ale nutné dávat si pozor na
záměnu různých přípravků z důvodu stejného balení, např. krému a zubní pasty83.
5.3.

Začátky samostatného pohybu

Po úpravách interiéru může jedinec začít s komplexním tréninkem samostatného
pohybu. Na úvod je nutné naučit se tzv. bezpečnostním postojům, aby se předešlo
nepříjemným a zbytečným kolizím s překážkami. Osoby nově osleplé mají často
tendenci chodit s rukama před sebou a s předkloněnou hlavou. Toto lze vysvětlit
pocitem zbytečnosti držet hlavu vzpřímeně, protože stejně nepřijímá žádný zrakový
vjem. Z předklonu se může po několika srážkách stát záklon. Obě varianty jsou
velmi neefektivní až nebezpečné.84 Správné je provedení, kdy jedna ruka je ve výši
hlavy, dlaní otočená od obličeje a druhá přibližně ve výšce pasu lehce před jedincem.
Lze taktéž používat jen jeden z postojů, horní nebo dolní. Dalším bezpečnostním
opatřením je způsob zvedání předmětů, kdy se člověk běžně nepředklání, ale klesá
do dřepu. Tím je totiž zamezeno ohrožení hlavy, která je kryta plochou těla.85
Následně se klient učí základní techniky bez hole a průvodce, které rozvíjejí
přirozené schopnosti pohybu a orientace u člověka se ZP a snaží se odstraňovat
nepříznivé následky ZP v oblasti POSP. Jedná se o nácvik omezování odchylek od
přímého směru, protože každý člověk má tendenci zřejmě vlivem laterality se stáčet
k jedné straně. Preferovanou stranu je nutné pozorováním odhalit a zaměřit se na
omezení vybočování ze směru v největším možném rozsahu. Jedinec také procvičuje
odhadování vzdáleností, které při zvládnutí zvyšuje pocit bezpečí a jistoty při
82
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Jesenský. Prolegomena, s. 598.

27

pohybu; a úhlů z důvodu časté změny směru pohybu na trasách, a to hlavně o 90° a
180°. Probíhá i výchova ke vnímání sklonu a zakřivení trasy, rozvoji sluchové
orientace a detekce překážek díky analyzování okolních zvuků.86 Tento jev se
jmenuje echolokace, kdy se jedinec učí vnímat sekvence odražených zvuků, např.
ťukání hole odražené od obrubníku, od jinak tichých překážek a podle jejich změn
objekty skutečně lokalizovat. Záleží na individuálních možnostech, zda je jedinec
schopný lokalizovat rozhraní mezi cestou a trávníkem, obrubníky, vzdálenější stromy
nebo budovy.87
V průběhu celého nácviku technik POSP bez pomůcek se také posiluje stabilita
osoby s ZP, která je z důvodu ztráty zraku narušena. Jedinec totiž nemá možnost při
pohybu fixovat body na horizontu, které fungují jako „opěrné“ body podporující
stabilní chůzi. Zrakové opěrné body jsou nahrazovány body v prostoru, jež jsou
detekovatelné kompenzačními smysly.88
Všechny uvedené techniky je nutné si skutečně upevnit, protože je na jejich
základech postaven další výcvik. Doba, kdy se tak stane je zcela individuální,
nicméně i po zvládnutí základních technik bez hole a průvodce může nastat zmatení,
zmizení pocitu stability, a to hlavně v situacích náročných na orientaci.89 Před POSP
venku jsou všechny techniky nejdříve trénovány v chráněném prostředí, ideálně
doma. Jedinec postupně prozkoumává byt a spolu s instruktorem nachází a ujasňuje
si využitelné orientační body a vodící linie, aby si vyjasnil umístění jednotlivých
pokojů a jejich zařízení a byl vždy schopný s jistotou určit svoji pozici v bytě, zvláště
pokud jsou v blízkosti schody. Klient postupně znovupoznává všechny pokoje,
ovšem ne během jednoho setkání, protože by mohlo dojít k přehlcení informacemi a
výslednému zapomenutí nebo promíchání všeho zmíněného. Efektivnější se zdá být
zkoumání pokoje jednoho po druhém, nejdříve pro vytvoření obecné představy o
celém prostoru a později pak do detailů. Záleží ovšem na volbě klienta, zda bude
souhlasit s touto metodou nebo bude preferovat na začátku kompletní seznámení se
s jedním místem pro vytvoření bezpečného prostoru před seznamováním se s celým
bytem.
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Viz. Wiener. Prostorová orientace, s. 17-18; 58-89.
Viz. Mojžíšek 23-24.
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Viz. Wiener. Prostorová orientace, s. 88.
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Viz. Wiener. Prostorová orientace, s. 88.
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5.4.

Chůze s průvodcem

Každý člověk se ZP se někdy setká se situací, kdy je doprovázen průvodcem. Může
to být předem plánováno, a provázení je pak poskytováno osobou, která prošla
proškolením o průvodcovství a má tedy určitou úroveň znalostí z této oblasti; nebo se
jedná o neplánované provázení náhodnou osobou, např. na ulici kolemjdoucím při
přechodu silnice. Z toho vyplývá, že je praktické, aby všechny osoby zapojené do
spolupráce s instruktorem POSP měly potřebné informace o průvodcovství. Jedinec
se ZP by měl v situaci chůze s vycvičeným průvodcem správně a včas reagovat na
určené signály a aktivně se zapojit do celého procesu zdolávání trasy, v případě, že
se setká s průvodcem nezkušený, musí být schopný adekvátně vysvětlit své potřeby,
popřípadě korigovat a upravovat poskytování pomoci. Dalšími zainteresovanými
osobami jsou jeho nejbližší. Mezi jejich nezbytné specifické dovednosti by mělo také
patřit průvodcovství, a to ne jen jeho intuitivní forma založená na vlastních závěrech,
ale také skutečně informované poskytování, které podpoří klientovu mobilitu a
současně umožní rodině být méně závislá na průvodcovských

službách

poskytovaných různými organizacemi.
Na svých trasách může jedinec narazit na nutnost požádat náhodného vidícího
člověka o pomoc, nebo mu může být spontánně nabídnuta, ať už je skutečně
v konkrétní situaci potřeba či jen může zjednodušit cestu na místo určení. Existuje
množství brožur vydaných např. Tyfloservisem nebo Okamžikem vysvětlujících
většinové společnosti jak poskytnout pomoc osobě se ZP, což ovšem neznamená, že
si tyto materiály všichni přečetli, zapamatovali si obsah a jsou schopni ho v praxi
použít. Je tedy mnohem pravděpodobnější, že zmíněná pomoc nemusí být nutně
poskytnuta zrovna optimálním způsobem. Člověk se ZP může být při provázení
například postrkován průvodcem před sebou, nechtěně převáděn přes ulici při čekání
na autobus nebo strkán do MHD. I přes dobrou vůli pomáhajícího, má tato pomoc
kontraproduktivní účinek; způsobuje pocit ohrožení, omezuje samostatný pohyb a
hlavně nepomáhá.90 Korekce musí přijít od příjemce podpory, který má podstatně
více zkušeností než druhá strana a předně - při poskytování pomoci se jedná o jeho
potřeby. Situace od něj vyžaduje zvýšenou pozornost, ne jen nekritické následování
průvodce, a také ujištění se, že průvodce správně pochopil jeho přání a cíl cesty. 91
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Srov. Van Dyck 4-9.
Viz. Wiener. Prostorová orientace, s. 46.
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V případě nevyhovující úchopu upozorní na správné provedení a během celého
kontaktu s průvodcem přiměřeným způsobem poskytuje korektivní zpětnou vazbu. Je
rovněž vhodné s instruktorem předem probrat, jak taktně odmítnout pomoc, pokud je
nechtěná. Jedinec s ZP se pod vedením instruktora připravuje na to, jak v určitých
situacích při kontaktu s náhodnými průvodci jednat, aby nedocházelo ke stresu,
nepříjemným situacím a případná spolupráce byla efektivní.
V případě vyškolených průvodců ať z řad zaměstnanců různých organizací nebo
rodinných příslušníků a přátel, kteří prošli seminářem, může jedinec předpokládat
aplikování určitých postupů při provázení; jejich kvalita je samozřejmě také závislá
na množství zkušeností. Po celou dobu provázení je spolupráce oboustranná, jedinec
s ZP se aktivně podílí na poznávání terénu, včas a správně reaguje na pohyby a
pokyny průvodce.92 Průvodce také poskytuje neustále informace o okolí, jejichž
obsáhlost je závislá mj. na náročnosti trasy, tzn., že ve složitém terénu budou
poskytovány krátké, důležité informace, ale při procházce je možné popisovat
nejrůznější detaily.93 Při první chůzi s vidícím průvodcem si klient nejdřív ujasní
správné držení – většinou je využíváno držení zezadu za paži, těsně nad loktem, které
není křečovité; rovněž si musí uvědomit bezpečnou pozici, která je přibližně půl
kroku za průvodcem, je tak dostatek času reagovat na změny.94 Postupně pak spolu
zkoušejí přímou chůzi a zatáčení, průchod zúženým prostorem, chůzi po schodech
v obou směrech, nástup na eskalátory, procházení různými typy dveří, přecházení
silnice, nástup do MHD a také i řešení situace na toaletě, kde průvodce popíše a
zrakem zkontroluje situaci, a další potřebné situace.95
Provázení pomáhá naplňovat potřebu kontaktu a komunikace s okolím a má ve
srovnání se samostatným používáním bílé hole své silné i slabé stránky. Samostatná
chůze s bílou holí je efektivním využíváním jedincova potenciálu, snižuje závislost
na okolí, posiluje pocit samostatnosti a možnosti osobního a pracovního uplatnění.
Naproti tomu chůze s průvodcem je pohodlnější, bezpečnější a rychlejší a taktéž
může podpořit samostatnost, a to hlavně v situacích orientačně nepřehledných, které
by jinak jedince s ZP silně stresovaly a v nichž by se pravděpodobně těžko
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Viz. Wiener. Praktická výchova, s. 10.
Viz. http://www.tyfloservis.cz/rady-pruvodcum-nevidomych.php
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Srov. Wiener. Prostorová orientace, s. 45.
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Viz. Jesenský. Prolegomena, s. 147.
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zorientovával.96 V optimálním případě je dobré kombinovat služby průvodců se
samostatným chozením s bílou holí podle konkrétní situace.
5.5.

Objevování bezprostředního okolí domova

V případě, že si jedinec osvojil pohyb vevnitř a venku s průvodcem, nastává čas
k motivování a vybídnutí jít samostatně i za zdi domova. Pokud motivace a
schopnosti nechybí, je rovněž potřeba uzpůsobit a prozkoumat prostředí okolo tak,
aby byl dotyčný člověk schopný snadno najít svoji cestu zpět domů. Nácvik
prostorové orientace a systém značení se tak rozšíří i na chodbu, výtah, vstupní
dveře; jedná se o prostor, který od sebe odděluje pohybování se v interiéru bytu a
venku na ulici.
Aby klient mohl postoupit dál k POSP v terénu, je nutné, aby také tato část trasy pro
něj byla srozumitelná. To znamená být schopen bezpečně identifikovat cestu od
vchodových dveří ke dveřím vlastního bytu, což zahrnuje nalezení výtahu či schodů,
správného patra a dveří. Je možné např. vyznačit na zábradlí číslo podlaží. Pomoci
mohou také reliéfní číslice na dveřích, zdech pater, u tlačítek výtahů, které se běžně
používají.
V případě zvonků je situace různorodá. Z estetických důvodů se používají různé typy
domovních zvonkových tabel, kde je nutné vyznačit konkrétní zvonek, protože reliéf
všech je totožný, popř. lze použít pořadí zvonků, zvláště pokud se jedná o první nebo
poslední. Nicméně je potřeba zvážit, zda je jedinec ochotný pokaždé vyhledávat
určitých zvonek. Jeho značení může být trvalé (různé typy úprav povrchů) nebo
dočasné nalepením odlišující reliéfní značky. Jedinec se také může setkat
s označením zvonků Braillovým písmem v budovách se zvýšeným výskytem osob se
ZP (např. Dům služeb pro nevidomé v Praze v Krakovské ulici).
Dalším zařízením chodeb jsou často výtahy. Podle vyhlášky č. 369/2001 Sb., která se
týká jak bytových domů, tak i občanského vybavení, každý výtah má obsahovat
akustická a hmatná opatření, to jsou akustické signály vně i uvnitř kabiny a označení
pater číslicemi v černotisku a Braillovu písmu.97 Nutné je také označit schránku a
vědět, kde se na ní nachází zámek. Klient si postupně rozšiřuje prostor, ve kterém je
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Viz. Jesenský. Prolegomena, s. 568.
Viz. http://www.tyflocentrum-ol.cz/app/clanek/470/uzivani_vytahu_nevidomymi

31

schopný se pohybovat, a tak se psychicky i schopnostmi připravuje na nácvik POSP
v exteriéru.
5.6.

Osvojování si samostatného pohybu venku

Klient by nyní měl zvládat chůzi s průvodcem a chůzi bez pomůcek, může se tedy
postoupit k nácviku samostatné chůze venku. Na počátku se jedinec seznámí s bílou
holí, prozkoumá její konstrukci a materiál, možnosti skládání a vybere se přiměřená
velikost bílé hole pro jeho výšku. Samotná hůl ale pro úspěšnou orientaci a pohyb na
trasách nestačí, jedinec potřebuje znát specifické vlastnosti prostředí, do kterého
vstupuje, a jak tyto specifika využívat.
5.6.1. Orientační body a vodící linie.
SPOP osob se ZP usnadňuje existence tzv. orientačních bodů; jsou to „trvalá místa
při pohybu na trase snadno, rychle a zaručeně postižitelná hmatem, i sluchem a
čichem; odlišující se jednoznačně od okolí“;98 a vodících linií, které „spojují
jednotlivé

orientační

body

s jednoznačnými

a

pro

celou

linii

stejnými

charakteristickými orientačními znaky“99, současně nesmí sloužit i k jinému účelu
než navádění osob zrakově postižených a obsahovat trvalé překážky, které není
možné bezpečně obejít100. Podle původu prvků je možné je rozdělit na přirozené,
které jsou běžnou součástí prostředí, a umělé, jež se vytvářejí speciálně za účelem
usnadnění orientace lidí se ZP.
V případě orientačních bodů se jako jeho přirozený typ dá použít relativně velké
množství objektů, které určitým způsobem přerušují jednolitost trasy. Příkladem je
budka zastávky autobusu, jejíž okraje přesně vymezují, kde s jistotou nachází
zastávka; dále odpadkový koš stojící na trase vodící linie, nahlas zurčící fontána
umístěná ve směru chůze a jiné smyslové podněty. Speciálními orientačními body
jsou hlavně akustické prvky pro navádění, signalizaci a informaci. Nejrozšířenějšími
jsou akustické majáčky, které díky vydávání zvuku navádějí k významným místům,
u nichž jsou umístěny; např. podchody, vchody a východu u metra, vchody do
veřejných budov, přechody s ozvučeným semaforem (v tomto případě ve vhodnější
spolehnout se na signální pásy vedoucí k přechodům, protože dnes se již velké

98

Dudr, Lněnička 3.
Dudr, Lněnička 9.
100
Viz. Dudr, Lněnička 9-10.
99
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množství akustické signalizace semaforů zapíná na povel VPN) aj. Majáčky vydávají
naváděcí zvuk, který také svých zněním může odlišit, o jaký objekt se jedná (zvuk
„íá“ je spojován se vstupy do budov, turnikety v metru, „brllm“ označuje pouze
podchody101), tento druh je označován jako akustický orientační majáček.
Druhým typem jsou akustické naváděcí a informační majáčky, které navíc kromě
zvuku produkují také hlasovou informaci o prostoru.102 Oba dva druhy majáčků se
zapínají pomocí VPN, na jejíchž 6 tlačítkách je umístěno 5 funkcí – číslo jedna
zapíná majáčky a při delším stisku jejich případné opakování; druhé tlačítko spouští
frázi nahranou na akustickém informačním majáčku; následující funkce zapíná
hlášení informací o MHD produkované majáčkem umístěným vedle kabiny řidiče;
tlačítko čtyři aktivuje informování řidiče MHD o úmyslu osoby se ZP nastoupit do
vozidla a v případě metra otevírá všechny dveře; poslední obsazená funkce číslo pět
zapíná ozvučení přechodů, které bylo v minulosti aktivní permanentně; funkce číslo
šest zůstává dočasně neobsazena.103
Přirozené vodící linie jsou na sebe navazující orientační body, nejčastější takovou
vodící linií je stěna domu, stěna u zábradlí a jakákoliv jiná stěna nebo obrubník
pokud možno ne u vozovky z důvodu bezpečnosti. Při výběru vhodných přirozených
vodících linií se dodržuje jejich vzájemná návaznost a odbočování co nejvíce
v pravém úhlu.104 Umělé vodící linie jsou používány tam, kde je nedostatek
přirozených, v místech, kde je přirozená vodící linie na delší dobu přerušena a také
v případech, kdy ji nelze použít (např. pěší zóna, kde se u zdí nachází velké množství
stojanů a stánků).105 Jsou tvořeny reliéfními dlaždicemi, běžnou dlažbou, která se
výrazně odlišuje od zbytku plochy nebo rýhami vyfrézovanými v povrchu.
Dále z důvodu bezpečnosti (varovné pásy), kdy upozorňují na nebezpečné místo,
které nelze včas zachytit holí, protože je zde často potřeba distanční zhodnocení
situace. Jsou to např. zastávky MHD a snížené obrubníky u přechodů.106 Pokud to
podmínky dovolují, může být sloučena vodící linie a varovný pás dohromady. Umělé
vodící linie také slouží k navedení k určitému místu (přechod, významná budova –
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Viz. Dudr, Lněnička 14.
Viz. Dudr, Lněnička 14.
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Viz. Dudr, Lněnička 9.
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Viz. Dudr, Lněnička 9.
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Srov. Dudr, Lněnička 11.
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např. Dům služeb pro nevidomé, středisko Dědina); v tomto případě se nazývají
signálními pásy.107
Specifický příklad poskytují některá nástupiště metra, kde lze nalézt tři vyfrézované
drážky podél nástupiště, které vedou k východu a slouží jako umělá vodící linie, je
totiž nebezpečné používat k orientaci okraj nástupiště. Na jeho blízkost upozorňuje
tzv. varovný pás, který je reliéfní, v některých případech pouze černobílý. Ten se
nachází blíže okraji nástupiště (cca jeden průměrný krok), o něco dál je pak vodící
linie. Tyto orientační prvky bohužel nejsou na všech stanicích metra, někdy jeden
z nich chybí, jindy není vytvořena ani jedna z linií.
Oba tyto orientační prvky hrají důležitou roli v POSP a současně také v celkové
bezpečnosti osoby s ZP. „Bezpečnost nevidomých zvyšuje dostatek orientačních
bodů, přirozených vodicích linií a řádné zajištění překážek tak, aby byly zaručeně a
včas identifikovatelné dotekem bílé hole nízko nad zemí.“108 Při organizaci prostředí
je tedy potřeba skloubit estetické nároky a funkčnost s požadavky na dostupnost
lidmi s různými druhy postižení; současně je ale nutné zohlednit, aby úpravy
primárně určené pro jednu skupinu neztěžovaly přístupnost prostoru skupině druhé
(např. odstranění obrubníků bez následného použití varovného pásu).
5.6.2. Kompenzační pomůcky
Jedinci na trase slouží jako pomoc nejen orientační prvky spolu s jeho smysly, ale
také se zapojují nejrůznější druhy kompenzačních pomůcek. Pro účely této práce
bylo vybráno (kromě již uvedených) několik pomůcek, a to bílá hůl, vodící pes a
GPS zařízení spolu se službami Navigačního střediska.
Bílá hůl je považována za základní pomůcku pro samostatný pohyb; začala být ale
používána až v polovině minulého století, nejdříve pouze za účelem označit
nevidomé osoby.109 Dnes má bílá hůl také funkci ochrannou, bezpečnostní,
orientační a informativní.110 Díky jejímu používání je jedinec s ZP předem
upozorněn na překážky, do kterých by jinak narazil; hůl mu také pomáhá zorientovat
se v prostředí, protože poskytuje haptickou informaci o jeho vlastnostech. Některé
typy bílých holí slouží také jako opora; v tomto případě jsou ale limitovány její
107

Viz. Dudr, Lněnička 10-11.
Karásek. Architektonické bariéry pro nevidomé a slabozraké.
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Viz. Svárovský, Macháček 2.
110
Viz. Wiener. Prostorová orientace, s. 19.
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ostatní funkce. Opěrný typ hole je totiž kratší a základní funkce je odlišná od běžné
dlouhé bílé hole.111 Dalším speciálním druhem je tzv. signalizační hůl, která je
rovněž kratší a je určená ke zviditelnění osob slabozrakých a nevidomých, kteří jdou
s vodícím psem nebo průvodcem.112
Každá kompenzační pomůcka má svá silná a slabá místa. Již bylo uvedeno, že
používání bílé hole podporuje samostatnost jedince, protože umožňuje, aby se mohl
bez doprovodu vidícího průvodce vydat ven. Skládací provedení hole je velmi
skladné, s rozměry i do kabelky, tato pomůcka tudíž není prostorově náročná na
uskladnění i přepravu. Nevýhodou bílé hole je fakt, že může varovat pouze o
předmětech pod úrovní pasu, které se nacházejí v bezprostřední blízkosti člověka.113
Překážky jsou zcela identifikovatelné, jen když půdorys odpovídá jejich skutečným
rozměrům, proto jsou pro osoby se ZP ohrožující předměty volně čnějící do prostoru
a objekty umístěné na tenkých sloupcích. Také spotřeba této kompenzační pomůcky
může být vysoká, dochází totiž k jejímu relativně rychlému opotřebení nebo
poškození v závislosti na materiálu hole a koncovky, je také snadné hůl ztratit např.
při jejím propadnutí skrze kovové mříže umístěné na chodnících (např. viz kapitola
6, obr. 12) nebo skrz staré typy krytů kanálů.
Naproti tomu dobře vycvičený vodící pes je schopný odhalit všechny překážky, a to i
nad úrovní pasu jedince114 Je vhodný hlavně pro pohyb venku a ve veřejných
budovách z důvodu rozsáhlých prostor. Vodící pes umí bezpečně doprovázet na
naučených trasách, jedinec ale nesmí zapomenout na to, že trasu musí znát on; vodící
pes rovněž dokáže označovat překážky a vyhledávat určitá místa, jako například
dveře od MHD nebo schody. Není ale vhodný pro každého, protože i přes fakt, že
vodící pes spadá do skupiny kompenzačních pomůcek, stále se jedná o zvíře, které
vyžaduje péči a není je možné při nepoužívání vypnout.115 Pořízení je spojeno
s určitými nároky; nejdříve je nutné o psa a příspěvek na jeho pořízení zažádat,
současně je také kontaktováno středisko pro výcvik vodících psů. Cvičitel může
zájemci nabídnout konkrétního psa, pokud je již vycvičený, nebo je potřeba počkat
na ukončení výcviku. Nelze ale vytrénovat univerzálního psa vhodného pro každého
žadatele; proto by měl cvičitel už při úvodním pohovoru zjišťovat žadatelovi
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preference ohledně temperamentu a pohlaví psa, který by také měl mít výšku
přiměřenou výšce jedince. Před převzetím psa se dvojice slaďuje a navzájem se učí
spolupracovat, např. v rámci semináře pořádaného ve středisku Pakliže souhra
funguje, pes může být odvezen jedincem domů. V případě problémů může vždy
klient znovu kontaktovat středisko a zažádat o podporu a doškolení.116
Relativně novou pomůckou jsou služby poskytované navigačním centrem SONS
ČR. Cílem tohoto oddělení je umožnit lidem se ZP samostatné cestování a pohyb
v neznámém prostředí bez průvodce, pouze s bílou holí, popř. se psem.117 Osoby se
ZP mají možnost zavolat nebo poslat mail na navigační centrum s požadavkem o
konkrétní informace. Operátoři pomáhají s vyhledáváním dopravního spojení,
telefonního čísla či údaji o hledaném objektu. Na základě požadavku také poskytují
popis itineráře a plánování cest s ohledem na specifika popisu trasy pro lidi s ZP, a to
většinou do dalšího dne. Jedinec si také může na 3 měsíce vypůjčit nebo pořídit
navigační jednotku. Jedná se o zařízení velikosti mobilu, které umožňuje přesnou
lokaci jeho uživatele na bázi GPS a tudíž i pomáhá při navigaci operátorům118.
Jedinec se může běžně dozvědět o Navigačním centru z denního tisku nebo internetu,
kde také nalezne spojení na infolinku centra, nikoliv na přímé operátory. Toto
telefonní číslo může získat v organizacích jako Tyfloservis nebo Tyflocentrum a jim
podobné.119 Toto je z důvodu ochrany před zneužíváním služba osobami, pro něž
není určená.
5.6.3. Techniky dlouhé hole
Nejvyšší úrovní nácviku POSP jsou techniky dlouhé hole, což je „cílevědomé a
poučené užívání bílé hole přesně stanoveného poměru její délky k postavě“120, které
současně „poskytuje zrakově postiženému plnou bezpečnost i subjektivní jistotu při
dodržování základních fyziologických i estetických pravidel pohybu.“121
Klient se v této fázi nejdříve seznamuje s bílou holí, a jejím správným držením, kdy
je ruka k holi přiložena shora s nataženým ukazováčkem, díky čemuž slouží jako
„prodloužená ruka“ člověka; postoj těla by měl být uvolněný s rukou s holí v úrovni
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pasu před středem těla. Při používání bílé hole je důležitá součinnost pohybů těla a
hole v pravidelném rytmu, kdy hůl opisuje oblouček šíře ramen před člověkem a na
krajích obloučku se dotýká země současně s nohou došlapující na stejné straně.122
Kromě zmíněného držení, tzv. základního, se používá také tužkové držení hole, které
se používá při zkracování hole (např. chůze do schodů).123 Je nutné naučit se plynulý
přechod mezi jednotlivými drženími, nebude tak potřeba při každé změně zastavit a
narušit tak plynulost chůze. Dalšími častými chybami je pohyb celou paží při
manipulaci s holí a ne pouze zápěstím, pohyb jinde než před středem těla, držení
ruky výše než u pasu, což vede ke zkrácení ochranného prostoru před jedincem, a
provádění příliš vysokého oblouku vedoucí k minutí nižších překážek.124
V různých situacích se také dají použít různé techniky dlouhé hole, tedy způsob,
jakých se hůl pohybuje po povrchu. Technika vhodná pro začátečníky je kluzná, kdy
se hůl po celou dobu dotýká podložky. Lze tak získat konkrétnější informace o druhu
povrchu popřípadě o nebezpečných úsecích, překážkách. Kluzná technika je vhodná
např. při obcházení překážek.125 Nejčastěji používaná je kyvadlová technika. Pohyb
hole v obloučku zůstává stejný s tím rozdílem, že se země dotýká pouze v krajních
bodech. Před vykročení vybranou technikou by jedinec měl prozkoumat prostor
bezprostředně před sebou, tzn. táhnout špičku hole po podložce od špičky prstů až do
vzdálenosti, kde se má při správném držení nacházet.126 Třetí technika se využívá
např. v případě schodů nebo ve známé budově, nazývá se diagonální. V tomto
případě klient drží hůl v tužkové, zkráceném držení před středem těla, ve směru od
jednoho ramene k protilehlému koleni, čímž hůl úhlopříčně vykrývá plochu těla.127
Při nácviku zdolávání konkrétních architektonických prvků se jedinec učí techniku
chůze po schodech a to současně v obou směrech. Zde je nutná zvýšená pozornost a
hmatová práce nohou. Člověk se přiblíží ke schodům, lokalizuje je a identifikuje
hranu i výšku prvního stupně a pravý okraj schodů. Ověří si, že stojí kolmo ke
schodům, a umístí hůl o schod výš, než se sám nachází. Za použití diagonální
techniku stoupá po schodech, hůl má vždy o jeden stupeň výš. Při signalizování
volného prostoru, a tedy konce schodů, změní držení na základní, ale musí pamatovat
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na fakt, že jemu osobně stále zbývá vystoupit na poslední schod. Při provedení
techniky chůze ze schodů se může na začátku schodů použít kluzná techniky ke
snadnější lokalizaci hrany prvního schodu. Následné úkony jsou totožné se
stoupáním do schodů, hůl je znovu umístěna schod před jedincem. Udržování
kontaktu s pravým okrajem schodů pomáhá přímé chůzi po schodech. V případě
neznámých schodů je rovněž vhodné prozkoumat každý stupeň zvlášť pro zajištění
bezpečnosti.128
V případě učení používání eskalátorů se začíná jejich prohlídkou, když stojí, spolu
s ujasněním si terminologie jednotlivých částí; tímto je později výrazně ujasněna
instruktáž. Rovněž se zde trénuje optimální nástup a výstup, řeší se problém
psychických zábran, jedinec se ZP si také prozkoumává samostatný stupeň. Později
se přechází na nácvik na pohybujících se eskalátorech, nejdříve s dopomocí
instruktora, s bezprostředním dohledem a nakonec zcela samostatně. Při vstupu na
eskalátory klient nejdříve nalezne plech ležící před nimi a pak madlo, kterého zlehka
chytne na své jistější straně. Vykročí krátkým krokem vpřed, stále se drží madla a
hůl umístí na stupeň před sebou, což slouží k indikaci konce schodů. Krátký krok
použije také při výstupu, protože je celkově stabilnější než dlouhý. Při zapojení
hmatové práce nohou jedinec bez větších problémů pozná, zda stojí uprostřed stupně
nebo zda by se měl posunout; ujasnění si této skutečnosti se částečně předejde
obavám z pádu.129
Na svých trasách bude jedinec s vysokou pravděpodobností také potřebovat techniku
k přecházení ulic. Již na úvod nácviku této techniky je praktické zmínit, že
v případě nejistoty ohledně bezpečnosti přejití vozovky, není ostudou požádat o
pomoc vidícího. V případě, že se jedinec rozhodne přejít silnici sám, nalezne okraj
obrubníku a stoupne si kolmo k němu. Dále si ověří, zda vozovka za obrubníkem je
volná. Pro přechod může klient použít kyvadlovou techniku s chůzí přímo a co
nejrychleji. Schopnost přímé chůze musí být již zvládnuta, protože vozovky často
postrádají vodící linie. Před výstupem na obrubník na druhé straně se ještě jedinec
ujistí, že i zde je chodník volný.130
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Pokud klient během trasy ztratí kontakt s vodící linií, měl by se nejdříve zastavit a
holí prozkoumat prostor okolo; pokud nic nenalezne, otočí se o 90°. Rozhodně se ale
nepohybuje v místech, které dříve neprozkoumal bílou holí.131 V případě nutnosti
obcházet překážku si jedinec prohlédne prostor od svých špiček pomocí tužkového
držení a pomocí obratů o 90° obejde překážku s tím, že si stále udržuje přehled o
množství kroků a kontakt s překážkou. Tím zabrání výraznému vzdálení se od
původní vodící linie, na níž objekt leží.132
Stejně jako celý proces nácviku POSP i nácvik technik dlouhé hole má doporučený
postup. Při tréninku se začíná nejdříve základy, tj. základní postoj, základní a
tužkové držení a přechod mezi nimi, kyvadlová a diagonální technika. Dále následuje
procvičování uvedených dovedností a jejich upevňování. Postupuje se od nácviku
v klidném prostředí bez dopravy, k jednoduchým trasám se zvyšujícím se množstvím
překážek ke složitějším trasám, které obsahují i zdolávání schodů v obou směrech a
překonávání prostoru bez orientačních bodů. Vše naučené rozvíjí a prohlubuje
s cílem zvládání běžných situací. Klient chodí rozdílně složité trasy dle zadání
instruktora a v praxi si tak zkouší naučené dovednosti.133
Pokud jsou techniky prostorové orientace a samostatného pohyby zvládnuty
v interiéru, venku a v podmínkách s různou mírou obtížnosti je možné pokročit
k nácviku konkrétních tras podle potřeb klienta. To znamená, že v tomto okamžiku
jedinec užívá informace všeho druhu, získané veškerými dostupnými prostředky a
způsoby při aplikování základních technik pohybu v procesu POSP.134 Před
samotným nácvikem v terénu se trasa podrobněji prozkoumá instruktorem a pak
společně s jedincem s ZP s pomocí 3D modelů nebo hmatových plánků. Díky tomu
klient získá představu o tvaru určitých úseků, stoupání terénu a orientačních bodech.
Následně se celá trasa projde za doprovodu instruktora. Ten se s klientem dohodne
na úsecích, které se budou postupně učit a na sebe navazovat, až do fáze, kdy bude
klient schopný projít celou trasu sám. Při nácviku jednotlivých částí se mění míra
zasahování ze strany instruktora, od počátku kdy je vše ukazováno klientovi, přes
občasné intervence v případě potíží, až k zcela samostatnému zvládnutí trasy, kde
osoba instruktora figuruje pouze pro zajištění bezpečnosti např. při pohybu na
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schodech nebo přechodu silnice. Cílem je absolvování celé trasy v kuse bez nutnosti
zásahu ze strany instruktora a schopnost reagovat na neočekávané změny v okolí
(např. rekonstrukce silnice) a ostatní osoby (např. přijmutí či odmítnutí pomoci,
zeptání se kolemjdoucího na potřebnou informaci).135 V okamžiku samostatného
ovládání všech požadovaný technik spolupráce mezi klientem a instruktorem není
déle potřeba.
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Popis nácviku tras na základě konzultací s instruktorkou organizace Dědina o. p. s. Bc. Kateřinou
Štrosovou
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6. Nácvik orientace a užívání trasy Dejvická – Florenc
Během měsíční praxe v Pobytovém rehabilitačním a rekvalifikačním středisku pro
nevidomé Dědina na Praze – Ruzyni, během níž měl autor možnost konfrontovat a
srovnávat teoretické znalosti s praxí v zařízení zaměřeném na sociální rehabilitaci.
Absolvoval zde několik náslechů na blocích nácviku POSP, během kterých se
prakticky nevidomý klient učil a procvičoval trasu ze střediska na autobusové
nádraží Florenc s přestupem na stanicích Muzeum a Florenc. Cestu na autobusovou
zastávku na sídlišti u střediska již uměl, zbývalo tedy se doučit zbytek trasy, která je
popsána níže. Na základě sledování práce instruktora, zvládání trasy klientem a
pozdějšího vlastního průzkumu trasy je sestaven stručný nástin nácviku začínající na
konečné stanici autobusu ze směru Dědina na Dejvické.

Autobusová zastávka Dejvická, konečná stanice linky 119 (obr. 1)
Klient vystupuje předními dveřmi z autobusu, který by měl ideálně zastavit hned
vedle stojanu s jízdními řády. Vyráží pak přímým směrem až k protějšímu
obrubníku, který slouží jako vodící linie. V případě zastavení autobusu jinde než u
stojanu s řády klient postupuje stejně s tím rozdílem, že trasa, kterou musí ujít k
prvnímu orientačnímu bodu, odpadkovému koši, je delší. Je také dobré upozornit na
celkem častý výskyt větších skupin lidí, ať už stojící na místě nebo se pohybující
převážně ve směru ke vstupu do metra. Odpadkový koše také označuje místo, kde je
obrubník přerušen. Klient zde může zapnout zvukové navádění majáčkem k vchodu
do vestibulu metra nebo pokračovat ještě několik dalších metrů započatým směrem
až k nízkému obrubníku a stěně domu a využít VPN až dále. Lze také využít větší
skupiny lidí směrující stejným směrem. Může se stát, že klient dojde až mezi stěnu
domu a stěnu vchodu, pak je potřeba se vrátit a klientovi ukázat, kdy je potřeba
opustit následování stěny a polohu vstupu do metra a znovu postup cesty nebo pouze
problematický úsek zopakovat.
Vestibul metra, stanice Dejvická (obr. 2)
Do vestibulu metra se vchází po pevných schodech, na jejichž konci se pak klient
drží pravé vodící linie zdi. Ta může být přerušena občasně otevřenými dveřmi k
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výtahu. Podél zdi jsou také umístěny reklamní stojany, které by ale neměly být
závažnější překážkou v udržení směru. Před vstupem se rovněž nachází bankomat,
kde se mohou často stát lidé, se kterými pak hrozí kontakt. Upozorněním na tento
bod se předejde budoucím nepříjemným překvapením.
Vstup do metra, k eskalátorům (obr. 3)
Již od pevných schodů lze použít VPN k aktivaci navádění ke vstupu do metra. Z
takového vzdálenosti se nicméně také aktivují majáčky označující výstupy na
povrch. Majáček je umístěn mezi dvěma dveřmi. V případě stálého vedení pravou
stranou klient vchází pravými dveřmi, za nimiž se nachází výklenek s automaty.
Tento prostor je problematičtější z důvodu absence vodící linie okolo automatu a
přímo k eskalátorům, je tedy dobré udržovat přímý směr, kdy má klient možnost řídit
se zvuky eskalátorů, které jsou slyšitelné již od vstupu, a zbytečně nezacházet k
automatům. Nad eskalátory se nachází majáček, u něhož VPN aktivuje buď
navádějící zvuk, nebo frází ohledně provozu a směru eskalátorů. Po projití mezi
sloupky je nutné nalézt kovový rošt nacházející se před eskalátory, který je
signalizační, protože předem ohlašuje výskyt eskalátorů. Dalším matoucím místem
zde je mezera mezi krajem pravého eskalátoru a stěnou kabinky dozoru stanice. V
této mezeře také často stojí reklamní cedule s konstrukcí ve tvaru A, které by
nemusely být příliš stabilní. K vyhnutí se nepříjemnostem v tomto úseku se
doporučuje zvýšená pozornost a spíše pomalejší chůze s ujištěním správnosti směru k
eskalátorům. Klient si bílou holí vyhledá začátek schodů a ujistí se, že k nim stojí
kolmo. Před vykročením se chytí madla na bezpečnější, pravé straně. Přidržováním
madla si také ověří správnost směru eskalátorů a vykročí. V průběhu cesty si ještě
stoupne stabilně na schodu. Po celou dobu cesty je hůl o jeden schod napřed jako
upozornění před koncem schodů. Na konci schodů by měl klient udělat spíše kratší
krok z důvodu větší stability.
Nástupiště stanice metra Dejvická (obr. 4)
Stejně jako před začátkem eskalátorů i na jejich konci je kovový rošt označující
jejich nejbližší okolí. Vpravo od něj klient nalezne vyfrézované linie soužící jako
vodící linie. Varovný pás před krajem nástupiště je od vodící linie oddělen a tvoří ho
černobílá čára, kdy jedny z pruhů jsou reliéfní. Vodící linie je přerušena několik
kroků od eskalátorů nevyfrézovanou dlaždicí. Je tak označeno místo, kde se na
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přestupních stanicích nacházejí eskalátory a kde by se neměla vyskytnout mezera
mezi soupravami metra. Nad tímto místem je rovněž umístěn majáček oznamující
nástup nevidomého. Před přijetím soupravy si klient pomocí VPN spustí otevírání
všech dveří a také spustí hlášení o jeho nástupu. Vyhne se tak nepříjemnému hledání
dveří a tlačítka pro jejich otevírání. Po příjezdu soupravy klient přistoupí k okraji
nástupiště a holí nalezne mezeru mezi soupravou a nástupištěm, na kterou se musí
být z důvodu bezpečnosti dbát zvýšený zřetel, a dveře. Bezprostředně po vstupu do
soupravy na konci plastové přepážky vedle dveří je snadno nalezitelná tyč na držení
nebo sedadlo vedle ní. Je ale nutné být si jistý, že je prázdné. Místo na sezení se dá
také nalézt díky nabídce spolucestujícího, kdy je potřeba konkrétní místo přímo
ukázat, dotykem identifikovat.
Nástupiště stanice metra Muzeum, linka A
Na cílové stanici klient vystupuje stejnými dveřmi jako při nástupu s identifikací
mezery mezi nástupištěm holí a jejím jistým překročením dostatečně dlouhým
krokem. Na této stanici nejsou žádné umělé vodící linie nebo reliéfní varovné pásy u
kraje nástupiště. Po výstupu ze soupravy tedy klient potřebuje najít přirozenou vodící
linii, zde je to stěna přímo proti dveřím metra (obr. 5). Pro zkušenější jedince je
možné využít k určení směru k eskalátorům také dav lidí, záleží na osobních
preferencích. Klient dále sleduje levou stěnu stanice, dvakrát odbočí za roh a tak se
dostane do prostoru před eskalátory (obr. 6), kde se nachází i majáček navádějící k
nim a hlásící informace o směru provozu. Zde je nicméně nutné přejít ke stěně na
druhé straně, jinak by klient došel před eskalátor jedoucí opačným směrem, než
potřebuje. Po druhém zabočení při chůzi podél levé stěny může klient využít kovový
rošt, který je přes celou šířku podlahy, jež ho upozorní na blížící se eskalátory a
navede ke stěně na druhé straně. Při následování pravé stěny pak pokračuje až ke
vroubkovanému kovovému roštu před eskalátory. Jako nejjednodušší se jeví použití
eskalátoru zcela vpravo, který by měl vždy jet směrem nahoru a plynule navazuje na
vodící stěnu.
Stanice Muzeum, přestup na linku C (obr. 7)
Po opuštění eskalátorů klient nalezne stěnu po pravé straně, která ho navede
chodbou, až k eskalátorům vedoucí nahoru na stranici Muzeum linky C. V chodbě se
nachází několik reklamních vitrín, které by ale díky svým rozměrům a umístění
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neměly představovat problém. Eskalátory na konci chodby jsou totožné s
předchozími, pouze kratší.
Nástupiště stanice metra Muzeum, linka C (obr. 8)
Na nástupišti může klient zůstat v místě výstupu z eskalátorů, ale je potřeba nalézt
vyfrézovanou vodící linii vpravo od eskalátorů, odkud odjíždí metro ve směru
Letňany, a tedy i Florenc. Nástup je znovu totožný, s předchozím příkazem pro
otevření všech dveří. Po příjezdu soupravy klient nalezne dveře a ujistí se, že se
nejedná o mezeru mezi soupravami a nastoupí.
Nástupiště stanice metra Florenc, linka C (obr. 9)
V případě, že na stanici Muzeum klient nastupovat v prostoru u eskalátorů, na stanici
Florenc musí dojít k výstupu s pevnými schody na vzdálenější straně nástupiště. Po
výstupu z metra klient nalezne vyfrézovanou vodící linii, otočí se vlevo a následuje
linii přes celé nástupiště až na konec. Florenc je frekventovaná stanice s velkým
množstvím osob, které často při čekání na metro stojí na vodící linii a mnohdy si
nevšimnout osoby se zrakovým postižením tuto linii využívající. Je proto dobré
klienta upozornit na zvýšenou frekvenci lidí. Na konci nástupiště vodící linie
odbočuje lehce doprava, navádí na pevné schodiště.
Vestibul metra, stanice Florenc (obr. 10)
Na konci schodiště si klient může zvolit preferovanou trasu směřující k východu k
autobusovému nádraží. Je možné udržovat přímý směr od schodiště až k přibližně 20
m vzdálené stěně (i při mírném odbočení ze směru stále dojde k potřebné stěně), u té
se pak otočit doleva a stěnu využít jako vodící linii nacházející se vpravo až k
výstupu z vestibulu stanice. Podél zdi přede dveřmi se nalézá celkem velké množství
překážek jako je stojan na noviny a automaty na lístky, které by mohly být hůře
identifikovatelné kvůli nedostatečnému vyznačení jejich půdorysu. Po průchodu
mezi sloupky označující konec placeného prostoru stanice a dveřmi zeď vpravo vede
přímo k východu ve směru autobusového nádraží. Pro ujištění se o správnosti
zvoleného východu je možné použít VPN. Tato variant cesty je relativně dlouhá s
velkým prostorem, kde je třeba jít přímo bez pomoci vodící linie.
Další možností je pokračovat v chůzi podél vodící linie vlevo, kterou tvoří levý kraj
schodů a dále zídka po zatočení na konci schodů doleva. Zde je jednou z překážek
výstup z výtahu, před který klient touto cestou přímo dojde. Po obejití výtahu klient
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pokračuje až k sloupkům a přímo do dveří ven z vestibulu stanice. Pro navedení je
možné použít VPN, která zapne majáček u východu k autobusovému nádraží. Při
sledování zvuku majáčku klient potřebuje nalézt zeď vpravo, ideálně již po průchodu
dveřmi.
Výstup směr autobusové nádraží Florenc
V obou výše uvedených příkladech klient následuje vodící linii vpravo (stěna), která
za východem z vestibulu navádí přímo k prvnímu východu na povrch zcela vpravo,
který je i zde požadovaný, a to na autobusové nádraží (obr. 11). Klient odbočí
doprava k východu a dále pokračuje až ke dvojitým pevným schodům vedoucím
nahoru před halu nádraží. Kousek za koncem pevného schodiště nahoře je mříž
signalizující konec východu z metra, současně je také nutné si zde dát pozor na
případně propadnutí bílé hole skrz ni (obr. 12). V blízkosti výstupu se nalézají dva
signální pásy tvořené reliéfními dlaždicemi a spojující obě stěny výstupu s protější
stěnou budovy nástupiště – jeden pás, který je vpravo, také obsahuje patníky a
odděluje chodník od vozovky. Druhý pás se nalézá vlevo, bezprostředně navazuje na
levou zeď východu a vede k rohu budovy a je tedy vhodnou vodící linií k budově.
Také je možné dojít přímo ke vchodu do haly nástupiště. Tato možnost je
proveditelná i přes absenci vodící linie, protože prostor, kde se klient pohybuje, je
ohraničen po obou stranách, tudíž by neměl být příliš problém s velkou odchylkou od
zamýšleného směru a se zorientováním. Před vstupem do haly se nachází gumová
rohožka, která již předem ohlašuje přítomnost dveří. Současně i vůně z pekárny v
oddělené menší hale napravo se samostatnými dveřmi může sloužit jako orientační
bod.
Vestibul autobusového nádraží Florenc (obr. 13)
Gumová rohožka pokračuje i za dveřmi a dále navazuje umělá vodící linie
vyfrézovaná v podlaze čekací haly. V druhé polovině nástupiště jsou na dosah hole
od linie sedačky k odpočinku. Nicméně jejich bezprostřední blízkost způsobuje i
velké množství lidí nacházejících se na linii. Vodící linie vede až ke dveřím na
protější straně hale, kde je znovu gumová rohožka na obou stranách dveří.
Zastávky autobusového nádraží Florenc (obr. 14)
Po opuštění haly klient směruje na své nástupiště, v tomto případě číslo 1. Za dveřmi
venku následuje zeď po pravé straně, musí ale počítat s několika lavičkami, které u ní
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stojí. U každého nástupiště č. 1-9 se nachází signální pás napříč chodníkem, který by
měl vést přímo k zadním dveřím autobusu, kde se standardně před odjezdem
kontrolují jízdenky. Díky těmto pásům a rozestavění prvních devíti nástupišť za
sebou by neměl být problém se zde orientovat. Obtížnější by ale mohlo být nalezení
nástupiště vyšších čísel, které se nacházejí uprostřed areálu nádraží. Přechody jsou
sice označeny varovnými pásy, ale přes vozovku je nutné jít zcela samostatně, což
může být problematické, protože nástupiště nejsou vždy rovnoběžné s protějším
chodníkem. V takovémto případě by stálo za uvážení užití služeb osobní asistence.
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Závěr
Při procházení této práce je možné rozeznat, že nácvik prostorové orientace a
samostatného pohyb osob se zrakovým postižením není zcela nekomplikovaná
činnost, jak by se na první pohled možná mohlo zdát. Pohyb člověka a jeho mobilita
prostupuje veškerými každodenními činnostmi a tak stejně i POSP obsahuje
nepřeberné množství různě komplikovaných činností, které jedinec potřebuje
vykonávat každý den. I přes omezení, která ztráta zraku přináší, je možné nalézt
rozmanité možnosti kompenzace, ať s pomocí alternativního využití zbylých smyslů
nebo s použitím nejrůznějších kompenzačních pomůcek. V případě cílové skupiny
této práce, a to osob s těžkým ZP vzniklým v průběhu života, je však nutné veškeré
metody kompenzace objevit, nacvičit a přizpůsobit. Přestože existuje množství
osvědčených způsobů, jak řešit různé situace, např. výše uvedené doporučení týkající
se úprav v domácnosti nebo technik dlouhé hole, je vždy nezbytné vycházet, jak
z teoretických poznatků, tak také z jedinečné situace konkrétního jedince.
Tato práce si stanovila za cíl popsat proces nácviku POSP těchto osob v jeho
komplexnosti a tím také ukázat, že je neoddělitelně svázán s dalšími činnostmi, např.
nácvikem sebeobsluhu, se kterými se navzájem ovlivňuje a podmiňuje, a také že je
dílčí, ovšem ne striktně ohraničenou, částí většího celku – sociální rehabilitace. Podle
tohoto přístupu byla práce také členěna.
Na úvod bylo vysvětleno několik pojmů, jež se obecně vztahují k problematice osob
se ZP a také k sociální rehabilitace a konkrétně k POSP. Před rozebíráním
jednotlivých částí tématu se práce zaměřila na zásadní zdroje informací každého
jedince – smysly, s tím, že byla zdůrazněna a rozebrána jejich role jako
kompenzačních prostředků. K uvedení do širšího kontextu zvoleného tématu sloužila
další kapitola zaměřená na sociální rehabilitaci, v níž byly uvedeny základní
informace o tomto procesu. Následovala hlavní část práce – kapitola o nácviku POSP
obsahující popisy jednotlivých technik a metod. Z teoretické části se dále postoupilo
k praxi, kdy byla dále rozebrána konkrétní existující trasa a způsob jejího zdolávání
jedincem s ZP. Zde je možné vidět aplikaci teorie o POSP v praxi. Celý text je
zakončen závěrem.
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Tato práce si v žádném případě nenárokuje uvedení jediné správné aplikace nácviku
POSP. Shrnutí zde uvedené vychází z dostupných zdrojů, které vycházejí z tradice
nácviku POSP v ČR převážně zastupované několika vedoucími postavami. Přestože
ztráta zraku vždy způsobí obdobnou situaci – informační deprivaci, její efekt může
být velmi rozličný případ od případu, a stejně tak i metody práce s jednotlivými lidmi
musí být variabilní, aby odpovídaly aktuálním potřebám, a proto i zde uvedené
návody jsou pouze jednou z možností vycházejících ze společného základu.
V oblasti mobility osob se ZP postižením se díky rozvoji elektroniky a návazně i
elektronických kompenzačních pomůcek odehrávají velké posuny. Ačkoliv
dostupnost a míra užívání těchto pomůcek mezi osobami s ZP je poměrně nízká,
aktuální situace vývoje pomůcek by zasloužila další výzkum, jak pro atraktivnost
této oblasti, tak i pro podpoření informovanosti lidí, autora nevyjímaje, kteří
nepřijdou bezprostředně s těmito nástroji do kontaktu.
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Příloha - Nácvik orientace a užívání trasy Dejvická – Florenc:
obrazová dokumentace
Autobusová zastávka Dejvická, konečná stanice linky 119 (obr. 1)

Vestibul metra, stanice Dejvická (obr. 2)
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Vstup do metra, k eskalátorům, stanice Dejvická (obr. 3)

Nástupiště stanice Dejvická (obr. 4)
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Nástupiště stanice Muzeum, linka A (obr. 5)

(obr. 6)
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Stanice Muzeum, přestup na linku C (obr. 7)

Nástupiště stanice Muzeum, linka C (obr. 8)
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Nástupiště stanice Florenc, linka C (obr. 9)

Vestibul metra, stanice Florenc (obr. 10)
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Výstup směr autobusové nádraží Florenc (obr. 11)

(obr. 12)
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Vestibul autobusového nádraží Florenc (obr. 13)

Zastávky autobusového nádraží Florenc (obr. 14)
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