
OPRAVA CITACÍ  

 

Str. 12 

Ludíková definuje pojem „zrakové postižení“ jako „absenci nebo nedostatečnost kvality 

zrakového vnímání (Renotiérová, 2003, s. 186).“  

„Nedostatky zrakového vnímání mají rušivý vliv na vytvoření adekvátních reakcí na 

zrakové podněty a na rozvíjení poznávacích schopností (Monatová, 1995, s. 73).“ 

Str. 15 

Kraus definuje slabozrakost jako „ireverzibilní pokles zrakové ostrosti na lepším oku 

pod 6/18 až 3/60 včetně (1997, s. 317).“ 

Str. 16 

„Nevidomost je ireverzibilní pokles centrální zrakové ostrosti pod 3/60- světlocit 

(Kraus, 1997, s. 273).“ 

 „Mezi slabozrakostí a nevidomostí je hraniční oblast zbytků zraku, která bývá 

oftalmology definována v mezích zrakové ostrosti 3/60- 0,5/60 (Finková, 2007, s. 45).“ 

Str. 17 

Flenerová uvádí, že se jedná o „děti, mladistvé a dospělé, jejichž vada zraku spočívá ve 

vadě nebo poruše zrakového orgánu takového rozsahu, že dochází k postižení zrakového 

vnímání na stupni zbytků zraku (1985, s. 13).“ 

Finková upozorňuje, že takto postižení jedinci „ musí vynakládat velké úsilí, aby 

zrakem objekty či aktivity rozeznali, úkony správně vykonali, aby si neublížili a aby ani 

neohrozili ostatní. Tím, že se nad vším, co dělají, musí hluboce ohýbat a často své tělo 

situovat do nepřirozené polohy, trpí po stránce fyzické, ale současně pod velkou mírou 

koncentrace, kterou musí každou akci doprovázet je zatěžována i jejich psychika (2007, s. 

46).“ 

Str. 18 

 „Binokulární vidění je koordinovaná senzomotorická činnost obou očí, která zajišťuje 

vytvoření jednoduchého a prostorového obrazu pozorovaného předmětu (Vítková a kol., 

1999, s. 31).“ 



 

„Nedostatky zrakové percepce mají rušivý vliv na vytváření adekvátních reakcí a rozvoj 

poznávacích schopností. Nejvíce je zasaženo vnímání konkrétních předmětů (Monatová, 

1994, s. 73).“ 

„Spolupráce obou očí se vyvíjí postupně a uplatňuje se při ní konvergence a akomodace 

(Monatová, 1994, s. 81).“ 

„Zasáhne-li do výše uvedených etap nějaká porucha, normální vývoj se přeruší a pokračuje 

patologicky. Vzniká tak šilhání, tupozrakost a anomální retinální korespondence 

(Hromádková, 1995, s. 31).“ 

Str. 19 

„Amblyopie je komplexní porucha a postihuje především centrální vidění. Zhoršena je 

tedy zraková ostrost (Finková, 2007, s. 48).“ 

„Amblyopie je abnormální vývoj vidění, které je klinicky definováno jako snížení 

zrakové ostrosti při optimálním vykorigování bez viditelných známek oční nemoci (Kraus, 

1997, s. 273).“ 

V případě nápravy amblyopie „je nutná krycí okluze vedoucího oka. Při aktivní 

pleoptice tupozraké oko aktivně provádí úkoly za pomoci hmatu, sluchu a paměti (Vítková a 

kol, 1999, s. 32).“ 

Str. 20 

Strabismus definuje taktéž  Hromádková, a to jako „stav, kdy při fixaci určitého předmětu 

nablízko nebo do dálky se osy očí neprotínají v témže bodě (1995, s. 50).“ 

Str. 21 

 Definici tyflopedie poskytuje Defektologický slovník: „věda o speciální výchově a 

vzdělávání zrakově postižených osob (Sovák, 2000, s. 367).“ 

Těsné vazby má například s tyflologií, kterou Jesenský popsal jako „vědní obor, který 

se zabývá zrakově handicapovaným člověkem, jeho dimenzemi a prostředím. Rozpoznává 

obecné otázky utváření zrakově handicapovaného člověka a kvalit jeho života (Jesenský, 

2000, s. 9).“ 

 

 



Str. 22 

„Integraci (z latinského integer = neporušený) můžeme vymezit jako snahu o úplné 

zapojení handicapovaného jedince, splynutí, začlenění a zapojení ve společnosti.   WHO 

definuje integraci jako sociální rehabilitaci, jako schopnost osoby podílet se na obvyklých 

sociálních procesech (Fischer, 2008, s. 23).“ 

Integraci lze z globálního hlediska chápat jako „spolužití postižených a nepostižených 

při přijatelně nízké míře konfliktnosti vztahů těchto skupin ( Jesenský, 1995/ sec. cit.  Slowík, 

2007, s. 31).“ 

„Školní integraci chápeme jako prostředek k dosažení sociální integrace. Ta může být 

chápána jako adekvátní socializace integrujícího se jedince do sociální reality (Vítková, 2004, 

s. 16).“ 

„Má-li tedy integrace znamenat obnovení, či dokonce osvěžení společnosti, znamená to 

především úsilí o dosažení souhry všech orgánů, které dohromady tvoří organismus, kterému 

říkáme společnost (Vyskočilová, 2010, s. 65).“ 

Str. 23 

Koncept integrace a jeho konkrétní uplatnění v pedagogické praxi popisuje Lebeer jako 

„uspořádání běžné školy způsobem, který může nabídnout adekvátní vyučování všem dětem 

bez ohledu na jejich individuální rozdíly, přičemž nezáleží na druhu speciálních potřeb ani na 

úrovni výkonu žáků (2006, s. 21).“ 

Str. 25 

„Integrovaný žák musí být schopen plnit požadavky učebního plánu bez výraznějšího 

omezení, přičemž by neměl vyžadovat nadměrnou individuální péči pedagoga v průběhu 

vyučovacího procesu, který zároveň nesmí svým chováním nebo projevy narušovat (Jesenský, 

1995, s. 53).“ 

Str. 27 

Nevýhodou integrace dle Finkové„může být nepřipravenost školy a pedagogického 

personálu na tuto situaci, která povede k degradaci výchovně-vzdělávacího procesu zrakově 

postiženého žáka (2007, s. 80).“  



Vítková nabízí pohled na integraci z hlediska pedagogického. Popisuje ji jako proces, 

který je na začátku vývoje a pouze reflektuje „snahy o umístění žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami do prostředí hlavního vzdělávacího proudu (2004, s. 20).“ 

 

 

Str. 28 

Jesenský ji však již chápe jako „dynamický postupně rozvíjející pedagogický jev, ve 

kterém dochází k partnerskému soužití postižených a intaktních na úrovni vzájemně vyvážené 

adaptace během jejich výchovy a vzdělávání a při jejich aktivním podílu na řešení výchovně-

vzdělávacích situací (1995, s. 15).“ 

„Pomocí nařízení, metodických pokynů, vyhlášek a zákonů se MŠMT snaží o zajištění 

rovného přístupu ke vzdělání, a to s ohledem na schopnosti, dovednosti, cíle a přání zrakově 

postiženého dítěte či jeho rodičů (Finková, 2007, s. 77).“ 

Str. 29 

„Poradenské služby jsou realizovány několika způsoby. Základní formou by mělo být 

poradenství přímo v rodině, ve škole či zařízení, které dítě navštěvuje. Ambulantní forma, kdy 

se s dítětem pracuje přímo v prostorách SPC, by měla být spíše doplňkem a nikoli základem 

poradenských služeb (Renotiérová, Ludvíková, 2003, s. 22).“ 

Str. 31 

 „Nejzásadnější koncepční změnou, k níž se v našem školství po roce 1989 dospělo, je 

skutečnost, že výchova a vzdělávání postižených dětí a mladistvých přestává být doménou 

speciálního školství a v souvislosti s integračními trendy ve vzdělávání se postupně stává 

záležitostí všech typů škol a školských zařízení (Vítková, 2004, s. 19).“ 

„Základním dokumentem upravující práva dětí, včetně dětí se zdravotním postižením, je 

Úmluva o právech dítěte, která potvrzuje zákaz diskriminace kteréhokoliv dítěte se 

zdravotním postižením (Michalík, 2002, s. 27).“ 

„Bílá kniha je pojata jako systémový projekt, formulující myšlenková východiska, 

obecné záměry a rozvojové programy, které mají být směrodatné pro vývoj vzdělávací 

soustavy ve střednědobém horizontu (Vítková, 2004, s. 21).“ 

 



Str. 33 

„Integrace probíhá různě, buď formou jejich individuálního začlenění do běžné třídy 

s různou formou podpory a servisních služeb, často za přítomnosti druhého učitele (team 

teaching) většinou se speciálně pedagogickým vzděláním, nebo skupinovou integrací do 

speciálně zřizovaných speciálních nebo tzv. malých tříd (Vítková, 2004, s. 20).“ 

 

Str. 40 

Creswell definuje kvalitativní výzkum jako „proces hledání porozumění založený na 

různých metodologických tradicích zkoumání daného sociálního nebo lidského problému. 

Výzkumník vytváří komplexní holistický obraz, analyzuje různé typy textů, informuje o 

názorech účastníků výzkumu a provádí zkoumání v přirozených podmínkách (2005, s. 50).“ 

Švaříček, Šeďová ve své knize uvádí, že „úkolem kvalitativního výzkumu je do hloubky 

a kontextuálně zakotveně prozkoumat určitý, široce definovaný jev a přinést o něm maximální 

množství informací (2007, str. 24).“ 

Str. 60 

Bylo prokázáno, že „ jeden z hlavních důvodů, který brání rozvoji integrace v tělesné 

výchově, je všemi zeměmi (kromě Švédska) uváděno to, že tělesná výchova je chápána jako 

méně důležitý či užitečný předmět školního kurikula než předměty ostatní (Kudláček, 

Vyskočil, 2008, s. 98).“  

 

SEZNAM ZKRATEK 

 

BH         Bílá hůl 

ZP          Zrakově postižený 

 

 

 

 

 



 

 


