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Anotace 

 

 Tato diplomová práce volně navazuje na předchozí bakalářskou práci, která 

pojednávala o počátcích systematické péče o nevidomé v českých zemích na počátku 19. 

století a o jejím vývoji během tohoto století a století dvacátého, popisovala založení dnešní 

školy Jaroslava Ježka v Loretánské ulici v Praze 1, vznik dnešního Klárova ústavu v Praze 

4 - Krči a dnešní Konzervatoře Jana Deyla a střední školy pro zrakově postižené na 

Maltézském náměstí v Praze 1. Podstatnou součástí této práce bylo připomenutí osobnosti 

PhDr. Jana Drtiny, klavíristy, hudebního pedagoga a dlouholetého ředitele dnešní 

Konzervatoře Jana Deyla a střední školy pro zrakově postižené. 

 Hlavní částí této magisterské práce bude výpověď vybraných absolventů různých 

generací a různého stupně zrakového handicapu. Seznámíme se s jejich dětstvím, studiem a 

především jejich profesním uplatněním. Práce nás mimo jiné seznámí i s postoji a názory 

bývalých členů vedení této speciální školy k této problematice, také se pokusíme seznámit 

se součastným vývojem trendu integrativního vzdělávání zrakově handicapovaných.  

 Přílohy přibližují především vymezení pojmů, které se vážou ke zrakovému 

postižení, a různé instituce a osobnosti spojené s péčí o nevidomé.  

 

Klíčová slova: uplatnění zrakově handicapovaných absolventů, Konzervatoř Jana 

Deyla a střední škola pro zrakově postižené, postavení ve společnosti  

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Abstract 

 

This thesis is loosely based on the author’s previous bachelor thesis, which dealt with 

beginnings of a systematic care for the blind in the Czech lands in the early 19th century 

and with development of this care during the 19th and the following centuries. It described 

the foundation of the current School of Jaroslav Ježek in the Loretánská street in Prague 1, 

the establishment of the so called Klárův ústav in Prague 4 and of the Jan Deyl 

Conservatory and Secondary School for the Visually Impaired on Maltese square in 

Prague 1. The essential part of this work was the tribute to the personality of PhDr. Jan 

Drtina, who was a pianist, a music educator and for a long period the director of the Jan 

Deyl Conservatory and Secondary School for the Visually Impaired. 

The main part of this thesis is a testimony of selected graduates of the Jan Deyl 

Conservatory and Secondary School for the Visually Impaired who are from different 

generations and who have various degrees of their visual handicap. This work focuses on 

their childhood, studies and especially on their employment. Furthermore, this thesis 

covers attitudes and opinions of former administration members of this special school. The 

work also informs about the current trend of the integrative education of visually impaired. 

The attachments describe primarily the definitions, which are connected with a visual 

handicap, and present various institutions and personalities associated with the care given 

the blind. 

 

Keywords: professional application of blind alumni; Jan Deyl Conservatory and 

Secondary School for the Visually Impaired; position in society 
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1 Úvod 

V mé bakalářské práci – Osobnost Jana Drtiny a systém péče o zrakově postižené – 

jsme se mohli seznámit s počátky systematické péče o vzdělávání zrakově postižených 

v Českých zemích od prvé poloviny 19. století. Byly nám přiblíženy okolnosti, které vedly 

k založení dnešní konzervatoře Jana Deyla a střední školy pro zrakově postiženou mládež. 

Zároveň nám byla připomenuta osobnost Jana Drtiny a jeho životní dílo (vybudování 

tradice pro výchovu těžce zrakově handicapované mládeže především v oblasti hudební 

výchovy). Také jsme si v této bakalářské práci vysvětlili hlavní rozdíly mezi speciální 

konzervatoří pro zrakově handicapované studenty a běžnou konzervatoří. 

V této diplomové práci bychom se měli především seznámit s příběhy jednotlivých 

absolventů dnešní školy na Maltézském náměstí. K tomuto cíli nás povedou rozhovory 

s vybranými osobnostmi z řad mých známých, kolegů ze souboru Musica pro Sancta 

Cecilia, bývalých spolužáků a těch nevidomých, jejichž životní cesta představuje typický 

příběh většiny našich kolegů, zrakově handicapovaných učitelů hudby. K vedení rozhovoru 

nám poslouží dotazník a průvodní dopis, se kterým budeme seznámeni v úvodu třetí 

kapitoly. Někteří dotazovaní tento dotazník vyplňovali e-mailovou poštou, někteří odepsali 

volně svými slovy. S další skupinou respondentů jsem se sešel osobně, náš rozhovor jsem 

nahrával a poté přepisoval z nahrávky do textového editoru. Z třiceti tří respondentů mi 

k dnešnímu dni na tento dotazník odpovědělo třicet dotazovaných (90,91 %). Dotazovaní 

jsou vybíráni tak, aby zastupovali generace absolventů bývalého Deylova ústavu od 

padesátých let dodnes. Respondenti jsou také vybíráni tak, aby byli genderově vyváženi a 

aby jejich zrakové postižení zabíralo co nejširší rozpětí (od nevidomých po tzv. normálně 

vidící), od studentů základních speciálních škol z celého bývalého Československa přes ty, 

kteří vystudovali běžné základní školy v  ČSSR, ČR i PLR. Bližšímu seznámení s 

respondenty je věnován úvod třetí kapitoly.  

 Příběhy respondentů v třetí kapitole doplní výpověď rodičů jednoho z 

dotazovaných a psychologa, jehož celoživotní práce je spojena s péčí o zrakově 

handicapovanou mládež. Tyto pohledy budou rozšířeny o názor zástupce vedení ZUŠ a 

také o zkušenosti současných a bývalých pedagogů z dnešní Konzervatoře Jana Deyla a 

střední školy pro zrakově postižené. 
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 V této práci se také seznámíme s některými okamžiky vývoje dnešní Konzervatoře 

Jana Deyla a střední školy pro zrakově postiženou mládež po roce 1990 a představíme si i 

„spekulativní“ varianty vývoje této i v zahraničí v nedávné minulosti uznávané speciální 

školy. (příloha č. 9) 

Dříve, než si připomeneme důležité okamžiky z počátků systematické péče o 

vzdělávání zrakově handicapovaných, terminologii, s kterou se budeme během této práce 

setkávat a než si představíme komunitu zrakově handicapovaných učitelů hudby s jejím 

hlavním profesním zástupcem (Klub učitelů hudby se zrakovým postižením při SONS 

ČR), bych rád poděkoval všem, kteří si mou předchozí bakalářskou práci se zájmem 

přečetli a kteří mi na jejím základě pověděli, co by si ještě přáli ze svých osobních 

zkušeností v této práci připomenout nebo více zdůraznit. Tyto připomínky se hlavně týkaly 

jmen z řad učitelů a studentů zmiňovaných slepeckých ústavů, speciálních základních a 

středních škol. V příloze č. 8 této práce budou uvedena jména těchto pedagogů tak, jak je 

jednotliví dotazovaní ve svých vzpomínkách připomínali.  

V prostředí zrakově handicapovaných učitelů hudby panuje shoda, že svou pozornost 

(samostatnou studii) by si zasloužili i další průkopníci vzdělávání zrakově 

handicapovaných, z oblasti hudebního prostředí byli zejména připomínáni Karel Emanuel 

Macan (*25. 12. 1858 †6. 2. 1925), Stanislav Suda (*30. 4. 1865 †1. 9. 1931), Ivan Tylňák 

(*16. 1. 1910 †2. 1. 1969), Otakar Heindl (*14. 2. 1915 †28. 6. 2007) Jiří Vychodil (*4. 3. 

1940 †9. 9. 2012) a Jan Olejník (*8. 1. 1930) 1. 

 V žádném případě není hlavním cílem této práce posuzovat správnost nebo 

nesprávnost zastánců vzdělávání zrakově handicapovaných v integraci ani zastánců 

vzdělávání zrakově handicapovaných ve speciálním školství. Ale přáním mnohých nejen 

mnou dotazovaných učitelů z řad zrakově handicapovaných bylo i to, aby i zkušenosti, na 

které tato diplomová práce poukazuje, měly svůj malý přínos pro v podstatě nutnou 

spolupráci obou zmiňovaných táborů na díle, které započalo v Českých zemích v 19. 

                                                 

 

 

1 SMÝKAL, J. Tyflopedický lexikon jmenný. Brno: Technické muzeum v Brně, 2006. Digitalizoval 

Josef Smýkal v r. 2006. 
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století a které se mnohým dnešním účastněným jeví jako velmi ohrožené a které 

v posledních letech podle dotazovaných poškozují především rychlé a nesystematické 

změny. 

 Jedním z cílů této práce je také poukázat na z mého pohledu unáhlené a 

nepromyšlené změny statutu konzervatoře na Maltézském náměstí a tím i na podle mého 

názoru nepromyšlený přístup k tzv. inkluzivnímu vzdělávání budoucích zrakově 

handicapovaných učitelů hudby. 

 Přečtení této diplomové práce a následné uvažování by nás nemělo dovést k tomu, 

s čím se při seznámení s mnoha problémy dnešní společnosti setkáváme, tedy s tím, že za 

všechno může jen nedostatek financí na tom či onom místě. 
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2 Rekapitulace historie péče o zrakově postižené 

 K patrně nejznámějším zakladatelům systematické péče o vzdělávání zrakově 

handicapované mládeže v Českých zemích, kteří stáli při vzniku jak prvého slepeckého 

ústavu v Loretánské ulici na Pražských Hradčanech, tak dnešního Klarova ústavu, patří 

Alois Klar (25. 4. 1763 - 25. 3. 1833). V jeho díle pokračoval jeho syn Pavel Alois Klar 

(10. 7. 1801 -  5 .  11. 1860), a poté jeho vnuk Rudolf Maria Klar (17. 1. 1845 - 3. 9. 

1898). 

Tito pánové se velkou měrou zasloužili o založení a vybudování dnešní školy 

Jaroslava Ježka a dnešního Klarova ústavu. Se školou Jaroslava Ježka se budeme ve 

výpovědích respondentů setkávat často, připomeňme si nyní názvy této školy, která sídlí v 

Loretánské ulici na Hradčanech již přes 200 let. Za tuto dobu byla známá pod různými 

názvy:  Soukromý ústav pro slepé děti a na oči choré, Český soukromý a léčebný ústav pro 

slepé, Hradčanský ústav pro slepé, Základní devítiletá škola internátní pro nevidomé či v 

současné době Škola Jaroslava Ježka - Mateřská škola, základní škola, praktická škola a 

základní umělecká škola pro zrakově postižené - Speciálně pedagogické centrum pro 

zrakově postižené.  

Z let z konce druhého období tohoto slepeckého ústavu (1879 – 1948), z doby, kdy 

péči o vzdělání a výchovu chovanců tohoto ústavu přebrala kongregace Milosrdných sester 

Karla Boromejského, kdy společenskou a ekonomickou ochranu zajišťovalo opatství 

Strahovského premonstrátského kláštera (počet chovanců v tomto období se pohyboval 

kolem 60 osob), budeme mít v třetí kapitole prvé vzpomínky respondentů, tedy chovanců, 

kteří byli do školy přijati v létech 1933 až 1948. 

2.1 Důležitá data z historie a současnosti KJD 

Další dvě osobnosti, které si v úvodu této práce připomeneme, jsou spjaty se 

založením a po roce 1948 následným rozvojem dnešní Konzervatoře Jana Deyla a střední 

školy pro zrakově postiženou mládež -  MUDr. Jan Deyl (25. 6. 1855 – 16. 2. 1924) a 

PhDr. Jan Drtina (22. 2. 1918 – 4. 9. 1994).  

 Uveďme si některé z názvů, pod kterými bychom tento nejprve ústav pro slepé, 

později střední odbornou školu a na konec konzervatoř mohli znát; také se na tomto místě 
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seznamme s důležitými daty s nedávné minulosti školy, které nás budou v třetí a čtvrté 

kapitole provázet. 

2.1.1 První název KJD 

  První název dnešní Konzervatoře Jana Deyla a střední školy pro zrakově 

postiženou mládež zněl Deylova výchovna slepých (1910).2 

2.1.2 Další názvy KJD 

 V období vedení PhDr. Jana Drtiny (1948 - 1981) je škola známa pod těmito názvy: 

   - Městský hudební ústav města Prahy – pobočka pro nevidomé v Praze - Deylův 

ústav pro slepé (1949/50), 

  - Hudební škola pro slepé v Praze (1951), 

  - Hudební škola v Praze (1953), 

  - Odborná hudební škola pro slepé v Praze (pětiletá hudební a čtyřletá ladičská - 

1957), 

  - Konzervatoř pro zrakově postiženou mládež a odborná ladičská škola pro zrakově 

postiženou mládež (1976).  

 V tomto období proběhly dvě zásadní rekonstrukce budov areálu školy na 

Maltézském náměstí. 

2.1.3 Období vedení ředitele Josefa Mikeše 

 V roce 1983, v letech vedení ředitele Josefa Mikeše a zástupce ředitele Josefa 

Miklase (1982 - 1988), byla škola přejmenována na Konzervatoř pro mládež s vadami 

zraku a odborná ladičská škola pro mládež s vadami zraku. (příloha č. 10) 

                                                 

 

 

2 ČERVENÝ J.  Osobnost Jana Drtiny  a systém péče o zrakově postižené - bakalářská práce. 

Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Katedra hudební výchovy, 2013. 
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2.1.4 Období vedení ředitele Mgr. Miroslava Dvořáka 

 Během doby, kdy školu vedl ředitel Mgr. Miroslav Dvořák, jeho zástupci Mgr. 

Milada Rybářová a MgA. Jan Balcar (1990 - 2005), se škola nazývala Konzervatoř a 

ladičská škola Jana Deyla (15. 5. 1992). V tomto období byla k podpoře studentů založena 

Deylova společnost - samostatné sdružení pedagogů a rodičů (obdoba SRPŠ) a nadace Per 

musicam aequo k podpoře vyhledávání budoucích studentů z řad zrakově handicapované 

mládeže a podpoře jejich učitelů a rodičů. 

 V roce 1992 uskutečnila Jihočeská sociologická agentura reprezentativní 

sociologický výzkum mezi zrakově postiženými hudebníky a ladiči klavíru, se kterými 

byly vedeny standardizované rozhovory v jejich domácnostech a na jejich pracovištích 

(průzkum byl opakován v roce 2004) a v rámci projektu Hudba ve tmě v roce 2010. 

 V tomto období proběhl experiment s přípravnými ročníky v rámci druhého stupně 

základní školy (1994 – 2001). 

 Konzervatoř a ladičská škola Jana Deyla spolu s nadací Per musicam aequo 

uspořádaly v pátek 26. a v sobotu 27. dubna 2002 setkání, které bylo věnováno otázkám 

hudebního vzdělávání dětí se zrakovým postižením. 

 V r. 2002 byly vytvořeny nové studijní plány pro sedmileté studium konzervatoře a 

4/5-ti leté studium střední školy (ladění klavíru). 

 V r. 2004 byl proveden druhý sociologický průzkum (respondenti pouze z řad 

absolventů Konzervatoře), v r. 2005 vstoupil v platnost nový školský zákon (vzniká 

problém s tím, že na KJD byly sedmileté vzdělávací plány, zákon vyžaduje po 

konzervatořích šestileté vzdělávací plány). (příloha č. 1)  

2.1.5 Období vedení ředitelky Mgr. Milady Rybářové 

 Následovaly dva po sobě jdoucí konkurzy na nového ředitele (2005, 2006); 

nástupcem Mgr. Miroslava Dvořáka se nakonec stala Mgr. Milada Rybářová. 

 Paní ředitelka Mgr. Milada Rybářová a zástupci ředitele MgA. Jan Balcar, MgA. 

Radomíra Šlégrová, Mgr. Ema Gallová vedli školu od r. 2006 do r. 2011. 

 Na jaře 2006 proběhlo setkání učitelského sboru s panem Petrem Šeflem a 

poslankyní (budoucí kandidátkou na prezidenta ČR paní Táňou Fischerovou) ve sborovně 
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Konzervatoře Jana Deyla – pan Šefl (z mého pohledu nešťastně) vstupuje do dění, které 

vyvrcholí novým konkurzem na ředitele školy v roce 2011. 

 V r. 2006 byla škola přejmenována na Konzervatoř Jana Deyla a střední školu pro 

zrakově postižené. 

V letech 2009 až 2012 byl realizován z grantu Evropské unie velmi úspěšný projekt 

Hudba ve tmě.  

Podle tiskové zprávy ředitelky konzervatoře Jana Deyla a střední školy pro zrakově 

postižené v Praze Mgr. Milady Rybářové o projektu Cesta k rovnému uplatnění při 

zrakovém postižení Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené v Praze 

získala prostředky z fondů EU – ESF pro realizaci projektu Cesta k rovnému uplatnění při 

zrakovém postižení – Hudba ve tmě (www.hudbavetme.kjd.cz), a to v rámci operačního 

programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento projekt reaguje na novou situaci ve 

společnosti, kdy přechod značné části dětí se zrakovým postižením ze speciálních škol do 

integrace klade nové nároky na průběžnou odbornou práci s jejich případným hudebním 

celoživotním vzděláváním. 

V r. 2008 byl v rámci střední školy pro zrakově postižené otevřen nový studijní obor 

hudebně kulturní činnost (dosud byl pouze otevřen 4 až 5 letý studijní obor ladění klavíru) 

- tento studijní obor je zaměřený na studium především zrakově handicapovaných studentů 

s kombinovanými vadami. 

V r. 2010 v rámci projektu Hudba ve tmě proběhl třetí sociologický průzkum. 

V r. 2010 internetové periodikum Parlamentní listy zveřejnilo článek pana Petra 

Šefla pod názvem Deylova konzervatoř má problémy. Tento článek a následná reakce na 

něj byla také jednou z příčin předčasného odstoupení paní Mgr. Milady Rybářové z funkce 

ředitele školy. (příloha č. 2, příloha č. 3, příloha č. 4, příloha č. 5) 

2.1.6 Období vedení ředitelky MgA. Naděždy Ostřanské 

Nový konkurz na místo ředitele KJD vyhrála součastná ředitelka školy MgA. 

Naděžda Ostřanská (2011). 

Po jejím nástupu došlo k oznámení změny dosavadního statutu speciální školy na 

běžnou konzervatoř. Speciální školou údajně zůstává pouze střední škola pro zrakově 
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postiženou mládež, tedy studijní obory ladění klavíru a hudebně kulturní činnost, která 

nesmí nadále pro své studijní obory přijímat zdravé (vidící) studenty. 

V novém vedení školy dále působili zástupce ředitele Mgr. Eduard Klezla – poradce 

ministra školství Dobeše a zástupce ředitele PaedDr. Mgr. Markéta Kozinová Ph.D.  

V r. 2012 bylo ukončeno financování projektu Hudba ve tmě z grantu Evropské unie. 

S novým vedením konzervatoře se projekt omezil, podle mých informací, na méně aktivní 

přístup vyhledávání a podpory mladých zrakově handicapovaných hudebníků, jejich rodičů 

a pedagogů. 

Klub učitelů hudby se zrakovým postižením při SONS ČR zasílá vedení KJD žádost 

o vysvětlení změny statutu speciální konzervatoře, jeho snaha o komunikaci s novým 

vedením konzervatoře vrcholí odesláním otevřeného dopisu ministru školství panu PhDr. 

Petru Fialovi. Klub učitelů hudby se zrakovým postižením při SONS se v září 2012 setkal 

s MgA. Naděždou Ostřanskou. 

V listopadu 2012 byl po dlouholetém řediteli Janu Drtinovi pojmenován sál školy. V 

kontextu proběhlých změn ve vedení školy a ve změnách výkladu statutu školy se mnohým 

absolventům, především starším těžce zrakově handicapovaným, toto pojmenování sálu 

jeví jako problematické. 

V r. 2013 došlo ve vedení školy ke změně, pana E. Klezlu nahradil pan PaedDr. 

Pavel Kloub, ten v červnu 2015 ze své funkce odstoupil. 

V druhé polovině r. 2015 se chystá rekonstrukce budovy v Lázeňské ulici 5 (školní 

internát). (příloha č. 5, příloha č. 6, příloha č. 7) 

2.2 Výklad jednotlivých pojmů pro označení zrakového postižení 

Nyní si připomeneme přehled výkladu jednotlivých pojmů pro označení zrakového 

postižení. S tímto názvoslovím se rovněž budeme v následujících kapitolách setkávat. 

„Kategorizace jednotlivých druhů zrakového postižení není zcela ustálena. 

V současné době se setkáváme s pojmy slepý, nevidomý, prakticky nevidomý, osoba se 

zbytky zraku, slabozraký nebo zrakově handicapovaný. Pro nevidomého je přijatelnější 

označení nevidomý, označení slepý chápe spíše jako hanlivě zabarvené.   

Vymezit terminologii v oblasti tělesného nebo smyslového postižení bývá obtížné, 

neboť označení zde používaná se přežívají a stávají se po čase stigmatizujícími. Navíc 
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podle Portera (1992) "...terminologie týkající se slepoty a schopnosti částečného vidění 

může být zavádějící... Někdo dává přednost termínu "zrakově poškozen", znamenající, že 

fyziologie zrakového systému byla narušena, neznamenající ale, že dotyčný je 

znevýhodněn. Jiní argumentují, že správný termín by měl být "zrakově neschopný" 

a v Americe se dokonce používají termíny jako "zrakově vyzván" (ve smyslu vyzván na 

souboj) a "zrakově odlišný". Na veřejnosti je tendence vyloučit slovo "slepý", 

pravděpodobně z obavy, abychom se nedotkli osoby, které se týká, ale atmosféra tajemství 

a záhad kolem slepoty není zažehnána zmatkem v používané terminologii."  

"Být nevidomým" je pro většinu veřejnosti srozumitelným a dobře čitelným 

zdravotně-sociálním stavem. Problematičtěji jsou vnímáni jedinci mající zbytek zraku 

a lidé slabozrací. První bývají společností nezřídka delegováni mezi nevidomé a zbytek 

jejich zraku je podceňován, problémy druhých se pro změnu bagatelizují a považují za 

snadno řešitelné (například pořízením vhodných brýlí). Jindy se setkáváme se zaužívaným 

slovním spojením "nevidomí a slabozrací", přičemž slabozrakými se obvykle rozumějí 

všichni jedinci se zrakovým postižením, kteří nejsou zcela nevidomí.  

Valouchová (2002) k tomu uvádí: "Zrakové postižení nazvané zbytky zraku je někdy 

označováno pojmem "praktická slepota". Někteří jedinci z této skupiny inklinují ke 

skupině nevidomých - předměty rozeznávají hmatem, jiní ke skupině vidících, tzn. že 

k rozpoznání předmětů uplatňují vizualizaci.  

Slabozrakost se projevuje oslabeným viděním, přesto ale zrakový aparát zůstává 

vůdčí. Následkem je ovšem snížení zrakových možností v procesech vnímání a též únava 

při zrakové práci. Pro odstranění únavy a dalších symptomů se používají běžné brýle, 

optické lupy, větší osvětlení pracovního místa. Osoby s tímto postižením nevidí zřetelně, 

mívají problémy s rozlišováním detailů, ale s identifikací velkých předmětů nemusejí mít 

potíže. Slabozrací mohou číst běžný text a psát latinkou. Nejvhodnějším typem písma pro 

ně je bezpatkové písmo..." 

Zavádějícím způsobem, a to i v odborné literatuře, se někdy užívají termíny 

"postižení" a "handicap". Není výjimkou, že jsou oba termíny používány coby synonyma, 

případně je termín handicap uváděn jako neutrálnější či mírnější varianta termínu 

postižení.  

Ve Standardních pravidlech pro vyrovnání příležitostí osob se zdravotním postižením 

(1993) se uvádí: "Termín "postižení" zahrnuje velké množství různých funkčních omezení, 
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která se vyskytují v každé populaci ve všech zemích světa. Lidé mohou být postiženi 

fyzickou, mentální nebo smyslovou vadou, zdravotním stavem nebo duševním 

onemocněním. Takovéto vady, stavy nebo onemocnění mohou být trvalého nebo 

přechodného rázu." 

Oproti tomu, "handicap je ztráta nebo omezení příležitosti účastnit se života 

společnosti na stejné úrovni jako ostatní. Termín "handicap" označuje konflikt osoby 

s postižením a prostředí. Účelem tohoto termínu je položit důraz na nedostatky v prostředí 

i v mnoha organizovaných aktivitách ve společnosti, např. informacích, komunikaci 

a vzdělávání, které zabraňují osobám se zdravotním postižením, aby se zapojily za 

vyrovnaných podmínek. 

Míra handicapu je tedy společensky ovlivnitelná, například získáváním konkrétních 

dovedností jedince a úpravou jeho životních podmínek. Avšak samotné postižení nikoliv, 

jestliže si ovšem odmyslíme možný zásah medicíny nebo jiný úzdravný proces. Lapidárně 

řečeno - dva zcela nevidomí lidé jsou ve své podstatě stejně zdravotně postiženi, ale míra 

handicapu je u každého z nich jiná, neboť se odvíjí od skutečnosti, jak se který z nich se 

svou realitou v praxi vyrovnává a jak kvalitní má k tomu podmínky.“1)    

Zrakově postižený se setkává s tím, že jeho zrakový handicap je jinak označen 

lékařem, jinak sociálním pracovníkem a jinak např. speciálním pedagogem. Zatímco 

u prvních převládá medicínský pohled vztahující se k typu postižení, u druhé skupiny bude 

převládat spíše funkční dopad postižení, tedy míra handicapu. Shoda panuje dnes na 

uvádění subjektů při spojování vymezujících přídavných jmen, čili spíše než o „zrakově 

postižených“ je lépe mluvit o „osobách se zrakovým postižením“ - viz například i nedávné 

přejmenování Národní rady zdravotně postižených (NRZP) na Národní radu osob se 

zdravotním postižením (NROZP).“3) 

                                                 

 

 

3 SEIFERT, R. Odborně poskytovaná podpora studentům se zrakovým postižením na vysokých 

školách. Diplomová práce, Univerzita Karlova v Praze – Filozofická fakulta. 2008. 
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2.3 Komunita zrakově handicapovaných 

Komunita zrakově handicapovaných se v České republice v kvantitativním ohledu 

v podstatě dlouhodobě nemění. Počet zrakově handicapovaných občanů se stabilně 

pohybuje kolem 10 000. 

Z tohoto počtu je podle odhadu SONS a Klubu učitelů hudby se zrakovým 

postižením při SONS ČR kolem 200 zaměstnaných zrakově handicapovaných učitelů 

hudby.  

 Klub učitelů hudby se zrakovým postižením při SONS ČR je organizován pod 

Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých ČR, čítá kolem 50 členů, z nichž se 

přibližně 30 podílí aktivně na jeho činnosti. Klub se snaží zastupovat zrakově 

handicapované učitele hudby při jejich případných problémech se zaměstnavatelem, snaží 

se sledovat a do slepeckého notopisu následně vydávat ve spolupráci s knihovnou Karla 

Emanuela Macana moderní školy hry na hudební nástroje, především klavír, zobcovou 

flétnu, klarinet a kytaru. Také se snaží podporovat vydávání nového a znovuvydávání již 

v praxi léty osvědčeného notového materiálu. 

 V neposlední řadě klub umožňuje svým členům se pravidelně scházet a sdílet své 

zkušenosti nejen z jejich učitelské a hudební praxe. 

Aktivity Klubu učitelů hudby se zrakovým postižením při SONS ČR spojené se 

změnou vedení a statutu Konzervatoře Jana Deyla a střední školy pro zrakově postižené 

v roce 2011 a 2012 ČR nám přibližuje příloha č. 6, příloha č. 7. 

3 Vybrané příběhy 

 Úvodem této kapitoly se seznámíme s dopisem a dotazníkem, kterým byli osloveni 

absolventi dnešní Konzervatoře Jana Deyla a střední školy pro zrakově postižené. Dopis 

byl poslán především spolužákům, se kterými jsem tuto školu v létech 1982 až 1990 

absolvoval, také svým spoluhráčům ze souboru Musica pro Sancta Cecilia a dalším 

známým z řad bývalých studentů školy na Maltézském náměstí. Celkem jsem zatím oslovil 

33 respondentů, odpovědělo mi 30 z nich. Se stručným přehledem oslovených budeme 

seznámeni před představením vybraných „osudů“. Na závěr této kapitoly si porovnáme 

jednotlivé odpovědi.  
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 Z důvodu omezeného rozsahu této diplomové práce se nelze seznámit se všemi do 

dnešního dne obdrženými příběhy. Zatím všechny obdržené odpovědi budou uloženy pro 

případné další zpracování.  

3.1.1 Text dopisu 

 Na spolužáky a další respondenty uvedené v bodu 2.1.1 jsem se obrátil tímto 

dopisem: 

Dobrý den, ahoj,  

omlouvám se, že Vás obírám o váš drahocenný čas, ale pro účely své diplomové 

práce na PedF Karlovy University, která má název Konzervatoř Jana Deyla a střední škola 

pro zrakově postižené absolventy a jejich praxe a která volně navazuje na předchozí 

bakalářskou práci Počátky systematické péče o zrakově handicapované - osobnost Jana 

Drtiny, bych Vás chtěl poprosit, zda byste si nemohli přečíst dotazník v příloze, a případně, 

když budete mít čas, chuť a odvahu mi ho vyplnit, klidně anonymně, nebo se vyjádřit jen 

k některému z bodů, případně na něj zareagovat jen třeba jednou větou.  

Za ochotu a snahu Vám děkuje a vše dobré přeje Jiří Červený 

3.1.2 Text dotazníku 

Okruh I. – Dětství a dosažené vzdělání 

(krátký životopis) 

1. datum narození 

2. sourozenci a zraková vada v rodině 

3. mateřská školka, základní škola – která, případně v jakém věku nástup do školky 

4. dosažené vzdělání 

5. rodinný stav, děti 

 

Okruh II. – Zaměstnání 

1. jaká je tvá současná práce? 

2. jak dlouho svou profesi vykonáváš? 
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3. kolikrát jsi měnil svého zaměstnavatele? 

4. který hudební nástroj vyučuješ? 

5. vyučuješ oba, případně více nástrojů, které jsi absolvoval na dnešní Konzervatoři 

Jana Deyla? 

6. co považuješ za nejdůležitější pro svou samostatnost na pracovišti? 

7. mohl/mohla bys seřadit následující žebříček problémů podle svých zkušeností 

učitele na ZUŠ, případně na Lidové škole umění: 

a) administrativa – vyplňování (třídní knihy, výkazy, katalogové listy, atd.) 

b) komunikace 

i. s rodiči, 

ii. se žáky,  

iii. s jednotlivými učiteli,  

iv. s pedagogickým sborem jako celkem při pedagogických radách a jiných 

společných akcích, 

v. s vedením školy 

c) zázemí pro výkon zaměstnání: 

i. jakým způsobem vyplňuješ potřebné doklady k zdárnému výkonu 

učitele hudby na ZUŠ a jiné škole: 

- sám pomocí zvětšovacích kompenzačních pomůcek (lupa, 

dalekohledové brýle, turmon, atd.), 

- píšu si poznámky na Pichtově psacím stroji v Braillově písmu a po 

té své poznámky diktuji svému zaměstnavateli, rodinnému 

příslušníku, případně jiné osobě ochotné s přepisem mi pomáhat se 

zapsáním textu do příslušného formuláře, 

- příslušné doklady vyplňuji pomocí digitální techniky (digitálního 

čtecího zařízení), 

- k vyplnění a vedení dokladů používám kombinaci předchozích 

možností, 
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- tyto doklady vůbec nevyplňuji, vedou si pouze zápis v Braillově 

písmu o průběhu vyučovacích hodin a zadaných domácích úkolech. 

ii. k výuce máš stále jednu učebnu? 

iii. učebnu využíváš k výuce sám nebo se o ní dělíš s kolegy? 

iv. ve své učebně máš možnost zázemí, tedy skříně, stolu, prostoru, do 

kterého můžeš ukládat své nástroje, noty a další učební pomůcky na 

tebou určeném stálém místě (ano, ne), 

v. co z následujících bodů vidíš jako problematické z tvé samostatné praxe 

učitele hudby: 

- pořádání interních koncertů v prostorách školy, 

- koncerty v neznámém prostředí – kulturní domy, kostely, kaple atd., 

- doprava žáků na soutěže a kulturní akce, 

d) jak jsi spokojený: 

i. máš dostatek notového materiálů v Braillově notopise pro tebou 

vyučovaný hudební nástroj? 

ii. jsi spokojen/spokojena s posuzováním výkonu tvých žáků:  

- při postupových zkouškách, 

- při interních a veřejných vystoupeních, 

- při účasti na různých hudebních soutěžích? 

8. Kdybys mohl používat pro výkon svého zaměstnání asistenta, co bys od jeho 

spolupráce nejvíc očekával? 

a) pomoc při výběru nových skladeb, 

b) zápis úkolů, pomoc při kontrole žáka, jeho držení nástroje, celkového vzhledu u 

hry na nástroj atd., 

c) vedení veškeré administrativy, která je nutná pro výuku na školách různého 

typu, 

d) pomoc při orientaci na pracovišti a akcích spojených s prací učitele hudby, 
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e) kombinaci uvedených bodů, 

f) využil bys možnost asistenta k výuce, 

9. Závěr: 

g) na svém pracovišti jsi spokojený? 

h) tvá představa o zázemí na pracovišti je jiná než skutečnost? 

i) co tě nejvíce ve spojení s tvou prací těší? 

j) co tě nejvíce ve spojení s tvou prací mrzí? 

k) co tě na tvé práci nejvíce unavuje (cesta na pracoviště, nedostatečné zázemí na 

tvém pracovišti, malá komunikace s tvými kolegy, problémy s administrativou, 

s výběrem nových not atd.). 

Okruh III. – Zájmy (např. politika, kultura, příroda) 

3.1.3 Přehled respondentů  

 Na tomto místě je uveden přehled respondentů. Někteří respondenti dali přednost 

osobnímu setkání, v tomto případě jsem rozhovor nahrával a nahrávku přepisoval. Otázky 

v těchto rozhovorech byly pokládány v duchu uvedeného dotazníku. 

 Někteří dotazovaní sami vyplnili dotazník, s některými jsem dotazník upravoval 

pomocí emailové pošty. Další skupina respondentů vzala dotazník jen jako možnou 

inspiraci pro své odpovědi. 

 Poslední skupina, kterou tvořili převážně ti dobře vidící spolužáci, kteří s námi 

spoluvytvářeli integraci v letech, kdy se o ní zdaleka nemluvilo jako dnes, odpovídala jen 

svou krátkou úvahou o spolužití studentů a kantorů během studií školy na Maltézském 

náměstí, případně o svém osobním postoji k integraci zrakově handicapovaných.  

V jednotlivých příbězích si přečteme informace o dětství, o získaném vzdělání 

a o profesním uplatnění dotazovaných. Také se dozvíme o postoji k takzvané integraci 

zrakově handicapovaných od samotných zrakově handicapovaných. V neposlední řadě 

si budeme moci přečíst něco o starostech a radostech dotazovaných. 

Pro zachování anonymity, kterou si někteří dotazovaní přáli, uvádím pouze číslo, pod 

kterým dotazovaní figurují v mém seznamu. 
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K 20. 7. 2015 mi z 33 dotázaných odpovědělo 30 (90,91 %), z toho bylo 63,33 % 

mužů a 36,66 % žen. Osm z dotazovaných bylo v 80. letech mými spolužáky. Sedm z 

dotazovaných spolu vystupovalo a vystupuje v souboru Musica pro Sancta Cecilia. Tři 

dotazovaní mi k tomuto datu neodpověděli. 

 Nejstarší dotazovaný se narodil v r. 1930, nejmladší po roce 1995. 

Použité zkratky 

ŠJJ – Škola Jaroslava Ježka - Mateřská škola, základní škola, praktická škola a 

základní umělecká škola pro zrakově postižené - Speciálně pedagogické centrum pro 

zrakově postižené, 

KJD – Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené, 

OLŠI – Odborná ladičská škola internátní 

SHŠI – Střední hudební škola internátní 

PK – Pražská konzervatoř, 

NŠ – tzv. normální mateřská a základní škola, 

SŠ – tzv. speciální mateřská, základní a střední škola, 

ZDŠI – základní devítiletá internátní škola, 

SPC – Speciálně pedagogické centrum 

MPSC – soubor Musica pro Sancta Cecilia, 

MŠ – mateřská škola, 

ZDŠ – základní devítiletá škola, 

ZŠ – základní škola, 

ž – žena, 

m – muž. 

V případě, že jsou u respondenta uvedeny zkratky NŠ a SŠ, znamená to, 

že dotazovaný alespoň krátce navštěvoval oba typy škol různých stupňů (mateřská škola, 

základní škola, střední škola). U jednoho z dotazovaných najdeme kombinaci NŠ, SŠ a NŠ 

– to znamená, že dotyčný ukončil své vzdělání na tzv. normální škole.  
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U některých dotazovaných dochází také k tomu, že některé školy z důvodu horšícího 

se zraku více střídají, pak uvádíme pořadí škol pomocí uvedených zkratek.  

1. m 40. - 50. léta - ŠJJ, KJD (SŠ) 

2. ž 40. - 50. léta - ŠJJ, KJD (SŠ) 

3. m 50. léta - ŠJJ, KJD (SŠ) 

4. ž 60. - 70. léta - ZDŠI pro slabozraké Litovel, KJD (SŠ) 

5. m 60. - 70.  léta - ŠJJ, ZDŠI Koperníkova, KJD (SŠ) 

6. ž 60. - 70. léta - KJD (SŠ) 

7. ž 70. - 90 léta - ZDŠI pro nevidomé Levoča, KJD (SŠ) / MPSC 

8. m 70. - 80. léta - ZDŠI pro slabozraké Bratislava, KJD (SŠ) 

9. m 70. - 80.  léta - KJD (SŠ) 

10. m 80. léta - ZDŠ (NŠ), KJD (SŠ), PK (NŠ) 

11.  m 80. léta - ZDŠ (NŠ), KJD (SŠ) 

12. m 80. - 90. léta - ZŠ (zahraničí NŠ), KJD (SŠ) / MPSC 

13. m 80. léta - ŠJJ, KJD (SŠ) 

14. m 80. - 90. léta - MŠ (NŠ), ZDŠI Šporkova (SŠ), KJD (SŠ) / MPSC 

15  m 80. - 90. léta - ZDŠ (NŠ), KJD  (SŠ) 

16. m 80. léta - ZDŠ (NŠ), KJD (SŠ) 

17.  ž 80. - 90. léta - ZDŠ (NŠ), KJD (SŠ) 

18. ž 80. - 90. léta - ZDŠ Zlín (NŠ), ZDŠI pro slabozraké Litovel (SŠ), 

KJD (SŠ) 

19. ž 80. - 90. léta - ZDŠI Koperníkova, KJD (SŠ) 

20. ž 80. - 90. léta - ZDŠ Sázava (NŠ), ZDŠI Šporkova (SŠ), KJD  (SŠ) 

21. m 80. - 90. léta - ZDŠI pro slabozraké Opava, ZDŠI pro nevidomé 

Brno KJD (SŠ) 

22. m 80. - 90. léta - ŠJJ, KJD (SŠ) / MPSC 
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23. m 80. - 90. léta - ŠJJ, KJD (SŠ) / MPSC 

24. m 80. - 90. léta - ŠJJ, KJD (SŠ) 

25. m 80. - 90. léta - ŠJJ, KJD (SŠ) / MPSC 

26. m 90. léta – první desetiletí 21. století - ZDŠI pro slabozraké 

Koperníkova, KJD (SŠ) 

27. ž 90. léta – první desetiletí 21. století - ZŠ (NŠ), KJD (SŠ) / MPSC 

28. m 90. léta – první desetiletí 21. století - KJD (SŠ) 

29. ž první desetiletí 21. století – období po r. 2010 - v předškolním i 

primárním vzdělávání střídání obou typů škol (NŠ – SŠ), KJD (SŠ)  

30. ž první desetiletí 21. století – období po r. 2010 - MŠ (NŠ),  ZDŠI 

Pisárky Brno, KJD (SŠ) 

3.2 Vybrané odpovědi 

 V této části budeme seznámeni s příběhy některých dotazovaných. Pro toto 

seznámení bylo vybráno 13 příběhů, které zastupují generace absolventů dnešní 

Konzervatoře Jana Deyla a střední školy pro zrakově postižené od 50. let dodnes. Mezi 

respondenty jsou vybráni jak zrakově handicapovaní, tak tzv. dobře vidící bývalí i současní 

studenti školy na Maltézském náměstí.  

3.2.1 Respondent č. 1 

N. D. (doba studií 50. - 60. léta); zpracovaný rozhovor. 

 Tento rozhovor s paní N. D. byl do této práce vybrán z několika důvodů:  

a) aby nám připomněl to, s čím jsme se mohli seznámit v předchozí bakalářské 

práci, tedy s historií Hradčanského ústavu pro slepé,  

b) aby nám znovu přiblížil společenské změny po roce 1948 a jejich vliv na 

vzdělávání a následné uplatnění zrakově handicapovaných, 

c) v neposlední řadě i z důvodů, že paní N. D. byla jedna z prvých zrakově 

handicapovaných, která úspěšně absolvovala studia na vysoké škole, 
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d) vyprávění se také vrací k osobní vzpomínce na Jana Drtinu a na léta 

strávená v pedagogickém sboru dnešní Konzervatoře Jana Deyla a střední 

školy pro zrakově postižené, 

e) paní N. D. je celoživotně angažovaná v mnoha společenských aktivitách 

směřujících k obohacení a k zjednodušení života zrakově handicapovaného 

jedince především v oblasti kultury a vzdělávání. 

Tento příběh paní N. D. zařazuji v jeho úplném znění i přes to, že svou délkou 

několika násobně přesahuje odpovědi ostatních dotazovaných. Z uvedených důvodů 

považuji rozhovor s paní N. D. za velmi zajímavý a přínosný pro svou diplomovou práci. 

narozena: 1937 

zraková vada: pigmentosa retinitis; v rodině zraková vada nebyla; do svých 

pětatřiceti let slabozraká (úzké zorné pole, za šera a ve tmě vidění žádné), poté poměrně 

rychle postupující úplná ztráta zraku 

dětství: vyrůstala v Družci na Kladensku 

sourozenci: 0 

mateřská škola: 0 

základní škola: Hradčanský ústav pro slepé, Loretánská 19/104 (1944-45 do 

únorového náletu na Prahu), družecká trojtřídka (únor až červen 1945), Hradčanský ústav 

(1945 až 1952) 

další vzdělání: 1952-1957 - Pedagogické oddělení pro ZP při Hudební škole v Praze 

1, Maltézské nám. č. 14 (klavír - violoncello), 1957-1961 - Vysoká škola pedagogická 

(český jazyk - hudební výchova) 

JČ: „Vyprávějte mi o svých vzpomínkách na váš příchod do školy 

na Hradčanech, o prostředí školy, o létech 1948 až 1952, kdy docházelo k zásadním 

politickým a dalším změnám v celé společnosti.“ 

ND: „Jak už víte, pocházím z vesnice jménem Družec na Kladensku, moji rodiče 

měli hostinec (zděděný po předcích) – jeden z tamních pěti; jeho provoz nás pochopitelně 

uživit nemohl, a tak můj tatínek pracoval ještě i jako výpravčí na kladenské železnici, 

během svého života však vystřídal několik povolání. Pro zajímavost dodávám, že v našem 

velkém „sokolském“ sále družečtí ochotníci čas od času předvedli nějaké divadelní 
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představení, včetně tehdy oblíbených operet – a zřejmě dost zdařile, protože je chválil i 

dirigent kladenského divadelního orchestru Rudolf Leo Vašata. I já malá školačka jsem 

všechna tato představení s nadšením nejen sledovala, ale přímo prožívala! Mnohé operetní 

árie mi natolik utkvěly v paměti, že jsem je pak v Hradčanském ústavu bezelstně zpívala 

svým kamarádkám, aniž jsem chápala jejich obsah (např. píseň „Měj mě, Gustávku, rád“ – 

už ani nevím, z které je operety).             

Do první třídy jsem nastoupila ve školním roce 1944/1945 v Hradčanském ústavu 

pro slepé. Moje hodná, starostlivá maminka předtím ústav navštívila a to, co tam zjistila, 

ji uspokojilo; ale také ona sama prý svou přirozenou inteligencí i příjemným zjevem 

sympaticky zapůsobila na tehdejšího ředitele školy pana Vavříka. Moje maminka se 

bohužel nedožila konce války, ba ani mého odchodu do ústavu: zemřela v červenci roku 

1944. 

Tou dobou se o vzdělávání zrakově handicapovaných žáků a o provoz školy 

v hradčanském ústavu staraly především řádové sestry Kongregace sv. Karla 

Boromejského. Pamatuji si, že kromě matky představené Dominaty Hoňkové, tehdy 

nazývané velebná matinka (později matka představená), všechny ostatní sestry spaly v 

jedné velké místnosti, společné klauzuře - dormitáři; svá lůžka měly oddělena pouze 

paravány. Řádových sester bylo tehdy v hradčanském ústavu asi dvanáct.  

A zážitky z války?  

Dodnes při zvuku sirén ucítím mírné zatrnutí, neboť se mi v podvědomí vybavuje 

nabádavý signál, že je třeba rychle odejít do krytu. Vzpomínám si, jak jsme 14. února 1945 

zažili strašlivý nálet spojenců na Prahu; tehdy si bohužel spojenci spletli Drážďany 

s Prahou. Dodnes slyším zvuk sirén, letadel a padajících bomb. Nálet jsme přečkali ve 

sklepení hlavní budovy školy, kam nás sestry během té noci odnášely.  Po tomto zážitku 

mne otec vzal domů do Družce na Kladensku, kde jsme měli už výše zmíněnou hospodu. 

Samozřejmě se u nás také poslouchal rozhlas; a já si vzpomínám, že jsem se ptávala 

tatínka, o čem že se bude v rádiu mluvit, až válka skončí? Když pak vypuklo Pražské 

povstání, tatínek jednoho časného rána někam odešel (byl totiž zapojen do odbojové 

organizace Obrana národa) a na rozloučenou mi řekl, že je konec války; dodnes nemohu 

zapomenout na ten blaživý pocit, s kterým jsem pak ještě nějakou chvíli dospávala!  My 

jsme se s babičkou v příštích dnech téměř nehnuly od rádia... Potom bylo nějakou dobu 
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v naší hospodě ubytováno několik sovětských vojáků; k nám se nechovali špatně, ale vůči 

sobě navzájem byli občas hodně drsní.   

V družecké škole jsem dochodila první třídu.  

Do hradčanského ústavu jsem se vrátila na podzim v roku 1945. Tamní škola tehdy 

neměla devět ročníků, ale byli jsme vyučováni v přibližně tříletých cyklech. Prvé dva 

cykly zhruba odpovídaly dnešnímu prvému stupni základní školy. Další cykly se už 

dostávaly na úroveň přípravy pro studium dnešní střední školy nebo středoškolské 

nástavby. Od nejmladších dětí všichni byli vyučováni hře na některý hudební nástroj i 

základům hudební teorie; samozřejmostí bylo zpívání ve sboru. Běžně jsme zpívali 

čtyřhlasně. Vzpomínám, jak jsme se naučili pohotově doplňovat, vymýšlet chybějící hlasy 

do čtyřhlasu. Běžně jsme zpívali při bohoslužbách. Ty se konaly v ústavní kapli a bývaly 

někdy dost dlouhé. S humorem vzpomínám i na to, jak jsme my nejmladší při modlitbách 

často usínali. Byla jsem tak zvyklá na vícehlasé zpěvy, že když jsem doma přicházela do 

družeckého kostela, tak jsem se divila, proč zde s doprovodem varhan lidé zpívají unisono. 

 Do hradčanské školy v té době přicházely nejenom děti nevidomé, ale i slabozraké. 

Všichni bez výjimky se učili Braillovu písmu a Braillovu notopisu. Přitom si ale 

vzpomínám, jak nám ti, kteří lépe viděli, předčítali z černotiskových knih; byly to nejenom 

pohádky, ale třeba i mayovky a jiné, hlavně dobrodružné knížky. A právě ty mayovky jsem 

poprvé slyšela v roztomilém podání Antonína Kubálka, budoucího skvělého klavíristy a 

pedagoga.... Kde a jak se naši slabozrací kamarádi naučili číst černotisk, to už dnes nevím 

– pravděpodobně však ještě před svým příchodem do školy na Hradčanech. Mezi chovanci 

ústavu (jak se žákům školy tehdy říkalo) neexistovalo, aby se někdo někomu posmíval pro 

to, co vidí nebo nevidí. Ti, kteří viděli lépe, samozřejmě pomáhali svým zcela nevidomým 

kamarádům; bylo to běžné a normální.  

 Co se týká mých „hradčanských“ kamarádek a kamarádů, bylo to pro mne mnohem 

příjemnější než doma v Družci: tam jsem moc kamarádek svého věku neměla; výjimkou 

byly dvě dcery pana řídícího Lhotáka (snad dvojčata), proti mně ale o pár let starší, a jedna 

milá holčička z velmi chudé rodiny „odnaproti“, ke mně moc hodná a pozorná - vybavuji 

si v paměti i její jméno: Marta Lochovská. Spolu jsme si vyměňovaly své svačinové 

chleby: ten můj byl mazaný sádlem, ten její  marmeládou nebo válečným margarínem. 

Ale zpět k Hradčanskému ústavu: to víte, že se mi tam v internátě první měsíce 

hodně stýskalo po domově... Mám jednu takovou dojemně úsměvnou vzpomínku: když po 
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Vánocích přišel den mého odjezdu z domova, schovala jsem se (již oblečená) do jedné 

skříně v ložnici; tatínek mě delší dobu marně hledal, ale nakonec mě prozradily moje 

vysoké bílé boty, tzv. válenky...“  

JČ: „Jak na vás byly sestry přísné, jak působil na vaše spolužáky řád, režim 

školy?“ 

ND: „Sestry byly především odborně vzdělané a na svou práci dobře připravené; 

některé byly i přísné – každá podle své povahy. Vzpomínám, jak se snažily bojovat 

s typickými návyky, či spíše zlozvyky, jež některé nevidomé a špatně vidící děti (mnohdy 

však i dospělé) provázejí: např. kývání těla, mačkání si očí, kroucení hlavou, poskakování, 

hrbení atd. S těmito zlozvyky sestry bojovaly někdy vtipným způsobem, kupř. 

přivazováním zvonečku ke kývající se hlavě, jindy však i zdánlivě tvrdě, jako herdou do 

zad, přivazováním rukou k tělu atd. Některé děti je za to neměly rády, někdy ještě i po 

létech už jako dospělí o sestřičkách nemluvily moc hezky; jiní si ovšem zase časem 

uvědomili, jak bylo dobré, že sestry se svými svěřenci zacházely někdy možná drsněji, 

avšak pracovaly s nimi cílevědomě: vedly je k co největší soběstačnosti, dobrým 

společenským návykům i k vzájemné pomoci. Samozřejmostí byla i vzorná čistota a 

pořádek ve všech prostorách ústavu.  

Tehdy nebylo zvykem opouštět ústav příliš často: domů se jezdilo většinou jen 

na Vánoce, Velikonoce a velké prázdniny. Návštěvy ovšem za námi mohly přicházet 

kdykoli; mne např. moje úžasná, obětavá babička pravidelně navštěvovala každou neděli: 

šla pěšky šest kilometrů z Družce na unhošťské nádraží, odtamtud pokračovala vlakem do 

Dejvic a pak do ústavu tramvají; v kufru mi přivážela nějaké dobroty a čisté prádlo. 

Takové štěstí ovšem mnohé děti neměly; některé dokonce zůstávaly v ústavu po celý rok, 

protože je jejich rodina „odepsala“.   

Ústavní řád – z dnešního hlediska přísný, strohý – byl do jisté míry ovlivněn 

zásadami, které tehdy platily pro řeholní řády a kongregace. Mnoho věcí se provádělo 

společně (např. odchody do jídelny, do tříd nebo do kaple), chvil pro „osobní volno“ bylo 

méně. Ráno jsme vstávali tuším v 6.30, dopolední vyučování probíhalo od osmi do 

jedenácti hodin a odpolední od půl druhé do tří; ostatní čas jsme trávili v pracovnách (ty se 

dělily na dívčí a chlapecké), a to většinou při nějaké ruční práci: pletení nebo navlékání 

korálků. Před obědem a po odpoledním vyučování jsme ve volných třídách cvičili na 
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hudební nástroje. Určitý čas (ve všední dny večer a v neděli dopoledne) byl vyhrazen 

společné nebo individuální četbě.   

Za příznivého počasí jsme si hráli nebo se jen procházeli na dvou dvorečcích 

či na zahradě; každé středeční odpoledne nám byla k dispozici protější strahovská zahrada. 

Nezapomenutelným zážitkem pro nás bývaly celodenní výlety vždy na konci školního 

roku, např. do Mělníka či jiných měst; líbily se nám i pravidelné vycházky do obory 

Hvězda.   

Domnívám se, že úroveň vzdělání, které v té době poskytovala škola hradčanského 

ústavu, převyšovala úroveň školy ústavu Deylova.  

V této souvislosti bych chtěla připomenout jména aspoň tří sester, které vynikaly 

mimořádnými odbornými znalostmi i pedagogickými a organizačními schopnostmi; byla 

to Dominata Hoňková, která sestavila českou verzi Braillova zkratkopisu, Mlada Marková 

– specialistka na historii a přírodní vědy, a Aquina Sedláčková – autorka dotykové abecedy 

pro hluchoslepé; tato sestra rovněž obětavě a vzorně pečovala o ústavní knihovnu 

v Braillově písmu, která byla na svou dobu bohatě vybavena nejenom beletrií, ale i 

učebními texty a hudebninami. Sestra Aquina mnoho titulů sama také vlastnoručně 

opsala...  

A především je třeba vyzvednout mimořádně dobrou úroveň odborné průpravy, které 

se v hradčanském ústavu dostávalo hudebně nadaným žákům: hře na hudební nástroje zde 

vyučovali jednak někteří členové orchestru Národního divadla a jednak i profesoři Pražské 

konzervatoře. Tam také po několikaleté řádné přípravě mnozí nevidomí odchovanci 

hradčanského ústavu vykonali státní zkoušku z hudby a působili potom sami jako hudební 

pedagogové, často i jako varhaníci a ladiči klavírů. Uvedu zde aspoň některá jména těch, 

kteří ústav svou činností dobře reprezentovali:  

- z nejstarší generace připomínám Josefa Proksche, učitele Bedřicha Smetany, a 

z přelomu 19. a 20. století pak nejen mezi odborníky, ale i v širších hudebních kruzích 

známého plzeňského skladatele Stanislava Sudu (1865-1931) – autora několika 

symfonických i operních děl; samozřejmě vynechat nesmíme ani Jaroslava Ježka, který tu 

získal hudební základy – a dnes je přece tato škola po něm pojmenována;  

- dále to byli: Alois Perman (varhany, housle, klavír – sám také komponoval, a to 

jednak mše a duchovní písně, jednak i skladby instrumentální), Josef Toman (varhany, 
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klavír, psal také drobné instruktivní skladby), Marie Hrdličková, Vlasta Ptáčková, 

Stanislav Šebek (všestranný hudebník: pedagog, pohotový a vynalézavý varhanní 

improvizátor, autor řady liturgických a instrumentálních skladeb; působil v Chabařovicích 

a v Bohosudově, kde také ve svých 59 letech náhle zemřel), Jaroslav Had (varhaník, 

pedagog a rovněž autor memoárové knihy v Braillově písmu „Vzpomínky na hradčanský 

ústav“), Josef Škoda, Otakar Heindl (klavír, zpěv, housle, flétna), Božena Poncová 

(vynikající sopranistka), František Kaplan, Antonín Studnička, Zdeněk Biňovec, Josef 

Kyler, bratři Jan a Josef Kovářovi, Jaroslav Flieger, Josef Michal, Jindřich Ouředník, 

Růžena Pavlasová, Marta Erlichová, Bohuslav Hanuš, Ladislav Horníček (dlouholetý 

choceňský varhaník, učitel hudby a především vyhledávaný ladič klavírů), Jindřich 

Němeček, Jan Olejník (klavír, flétna – řadu let vyučoval v Kladně na tamní hudební škole, 

ale také soukromě; je autorem několika stále užívaných sbírek etud pro zobcovou i příčnou 

flétnu a držitelem Medaile Jana Ámose Komenského);  

- nesmím vynechat ani Marii Kaplanovou rozenou Procházkovou (naši milou a 

obětavou Mařenku), slabozrakou varhanici a klavíristku, která však celý svůj profesní život 

věnovala přepisování not do Braillova písma a řadu let vedla hudební oddělení pražské 

Knihovny a tiskárny pro nevidomé K. Em. Macana.       

Ale abych nebyla úplně nespravedlivá vůči učitelům hudby a ladičům klavírů, kteří 

vyšli z Deylova ústavu, uvedu zde aspoň několik jmen, jež mi utkvěla v paměti: především 

to byla Anna Prášilová, vysoce inteligentní a společensky obdivuhodně kultivovaná žena, 

která mnoho let úspěšně vedla bodovou knihovnu v Krakovské ul. č. 21; tamtéž založil 

i zvukové oddělení této knihovny další skvělý muž, mj. rovněž hudebník Pavel Les; jako 

Žid Pavel Abeles prošel za druhé světové války koncentračním táborem, přežil jen díky 

tomu, že si jej němečtí oficíři vybrali, aby jim hrál na klavír při jejich mejdanech. A ta 

ostatní jména? Pan Jíra, Bedřich Lancinger, Vladimír Matějka, Bohumír Nálevka, Jaroslav 

Naňka, Bohumil Novák, Jaroslav Papoušek, Jaromír Trdla, Ivan Tylňák... 

V tomto přehledu by ovšem neměla chybět ani jména zdravotně postižených 

hudebních pedagogů z Brna, já jsem však bohužel měla možnost osobně poznat jenom dva 

z nich – zato však osobnosti mimořádného významu: Rudolfa Krchňáka a PhDr. Josefa 

Smýkala. Rudolf Krchňák, učitel hudby, vynikající esperantista s bohatými mezinárodními 

kontakty, propagátor esperanta mezi nevidomými u nás, sám se vydatnou měrou podílel 

na organizování esperantských setkání nejen v naší zemi, ale také v zahraničí; z pracně 
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nashromážděné faktografické dokumentace sestavil pozoruhodné encyklopedické dílo 

„Nevidomí známí i neznámí“; napsal též několik drobných povídek a hudebních 

skladbiček.  

PhDr. Josef Smýkal je bezesporu novátorem v oblasti tyflopedie u nás, neboť 

mj. pravděpodobně jako první přišel s nápadem organizované „rané péče“; je autorem řady 

originálních odborných publikací z tohoto oboru; svým „Tyflopedickým slovníkem“ 

navázal na dílo R. Krčhňáka; jako učitel hudby na brněnské škole pro zdravotně postižené 

(později tam byl i ředitelem) sestrojil zvláštní pomůcky k názornému přiblížení „normální“ 

notace nevidomým žákům a má i nespornou zásluhu na založení brněnského 

Tyflopedického muzea.         

Po této „osobnostní odbočce“ se opět vracím ke svým vlastním vzpomínkám, 

zkušenostem, případně i úvahám.  

Hradčanský ústav měl samozřejmě i svůj smíšený pěvecký sbor a komorní orchestr; 

tato dvě tělesa poměrně často pořádala ve zdejším krásném, štukami zdobeném sále 

koncerty pro veřejnost.  

Komunistický převrat v roce 1948 a posléze nový školský zákon o „jednotné škole“ 

znamenal pro hradčanský ústav hotové zemětřesení: byla totiž zrušena všechna dosavadní 

soukromá a církevní výchovně vzdělávací zařízení.   

Tehdy došlo k vzájemnému propojení hradčanského a Deylova ústavu: z prvního 

se stala Základní škola pro nevidomé děti a z druhého hudebně pedagogické učiliště pro 

nevidomou mládež – Pedagogické oddělení při Hudební škole Prahy 1.   

Naše vzájemné soužití s nově příchozími dětmi nebylo pro nikoho z nás jednoduché, 

docházelo mezi námi dokonce k určitému napětí: nám „hradčanským“ připadaly 

ty „deylácké“ příliš divoké, neukázněné a mnohdy až vulgární, my jim zase jako 

nepřirozeně způsobné a vážné. Ty naše dětské šarvátky nejvíce odnášely zbylé řádové 

sestry; vzpomínám, jak nás prosily, abychom zabránili dalším neshodám a hádkám a 

abychom své nové spolužáky brali jako kamarády...  

Ze zrušeného Deylova ústavu přišli do školy v Loretánské ulici i někteří učitelé; 

pokud mě paměť neklame, byli to: Marie Tauerová, Jan Bláha, František Bůžek, Osvald 

Krátký, Jaroslav Ryjáček a Josef Podzimek, který se stal na krátký čas ředitelem školy, 

z nově příchozích pak Alois Jelínek, Zdeněk Nosek, Lubomír Nop a Josef Vrbata. Řádové 
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sestry musely postupně ústav opustit; odcházely do svého tzv. mateřince ve Šporkově ulici 

č. 12, poslední odešly asi po půlroce. Dobře si pamatuji, jak jsme je my starší děvčata 

s pláčem vyprovázely; každá sestřička si odnášela jen malý uzlíček... Bylo to velmi smutné 

– a pro nás naprosto nepochopitelné. 

Tehdy také vzala zasvé i obsáhlá hradčanská knihovna: přímo barbarským způsobem 

byly četné knihy hromadně páleny na dvoře Deylova ústavu. Zachránit se jich podařilo jen 

velmi málo. Největší, přímo nenahraditelnou ztrátu představovaly unikátní notové 

záznamy liturgických děl od nevidomých skladatelů, hlavně Aloise Permana nebo 

Stanislava Šebka. Jak by se dnes tyto nenávratně zmařené noty hodily. 

Některé řádové sestry, které ještě nesložily tzv. věčné sliby, odešly do civilu a 

zvolily si nějaké občanské povolání. Jednou z nich byla i Marie Rýdlová, která zůstala 

v hradčanské škole dál jako učitelka matematiky a ruštiny (stala se dokonce mou třídní 

učitelkou).   

Z tehdejších učitelů bych ráda vyzvedla především Aloise Jelínka pro jeho 

mimořádně velké znalosti z historie i jiných oborů, Lubomíra Nopa, učitele tělocviku, 

autora a posléze i realizátora sportovních her zdravotně postižené mládeže, a Josefa 

Podzimka, noblesního člověka a výborného pedagoga s širokým okruhem zájmů a znalostí 

(hudba, přírodní i společenské vědy); Josef Podzimek mj. skvělým způsobem vedl také 

školní sbor, který dosahoval mimořádných úspěchů v různých pěveckých soutěžích...  

V hradčanské škole samozřejmě i dále pokračovala výuka hry na hudební nástroje, 

nikoli však už povinně pro všechny děti. Z hudebních nástrojů samozřejmě vítězil klavír, 

pár dětí se učilo hrát i na housle. A kdo byli našimi učiteli?  Alois Perman a Otakar Heindl. 

Byli to učitelé opravdu vynikající. Přesvědčivým dokladem může být i to, že O. Heindl 

úspěšně připravil čtyři své žáky ke studiu na Pražské konzervatoři; byli to: Václav Zelený, 

Antonín Kubálek, Vladimír Oppl a Jiří Vychodil.“          

JČ: „Mohli bychom naše povídání nyní obrátit k Vašemu příchodu do školy 

na Maltézském náměstí, na prostředí tehdejšího „Deyláku“?“ 

ND: „Ano, byla to v mnohém směru složitá doba. Pokud jde o mne, tehdy už jsem 

v internátu bydlet nemusela, protože se můj otec se svou druhou manželkou – mojí 

nevlastní matkou – přestěhovali do Prahy. 
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Areál školy na Maltézském náměstí tvořily tři budovy: prvá z nich sloužila převážně 

výuce a také administrativě (učebny, sborovna pro učitele, kanceláře, koncertní sál), byl 

zde však v nejvyšším patře i dívčí internát a v přízemí byt pro domovníka; ve druhé 

budově se v několika větších místnostech rovněž vyučovalo, převažovaly tam ale malé, 

tzv. cvičné místnosti pro chlapce; třetí budovu vyplňoval chlapecký internát a nějaké 

soukromé byty, v jednom z nich bydlel i ředitel školy Jan Drtina.    

Postupně se radikálně zlepšovalo celkové vybavení budov; tak např. místo přímého 

vytápění (pamatuji si, že si studenti sami nosili uhlí a zatápěli si v kamnech) se zavedlo 

ústřední topení. 

Kdo všechno se zasloužil o založení této školy, nevím; mimořádný podíl však 

připadá na Jana Drtinu, tehdy ještě slabozrakého mladého muže, ambiciózního 

komunistického straníka.    

Jan Drtina pocházel z chudé rodiny, vyrůstal na venkově a navíc vzhledem ke své 

zrakové vadě neměl zrovna jednoduché dětství. Asi jako desetiletý se stal žákem Deylova 

ústavu; dík svému mimořádnému hudebnímu nadání i velké houževnatosti byl přijat 

do klavírního oddělení Pražské konzervatoře a tu také úspěšně dokončil. Možná právě 

vzhledem ke svým trpkým zkušenostem z dětství se nadchl pro novou (komunistickou) 

ideologii.  

Ve svém politickém přesvědčení byl možná až příliš horlivý. Ale tuto horlivost 

dokázal využít ve prospěch svého celoživotního díla - tedy výchovu zrakově 

handicapované mládeže v oblasti hudby. Dnes se zdá, že by bez Drtinovy stranické, ale i 

profesní horlivosti fenomén Deylák nikdy nevznikl. Drtina byl člověk, který měl spoustu 

dobrých nápadů, avšak k jejich realizaci potřeboval kolem sebe schopné a věci oddané lidi. 

Ty Drtina měl a uměl si lidi získat. 

Jako mladý ambiciosní muž pravděpodobně toužil po dosažení určité kariéry – a 

možná si nepočínal vůči svému okolí vždy dost citlivě a ohleduplně... Postupem doby se 

však zklidnil a „lidsky dozrál“. Jsem přesvědčena, že nakonec mu šlo víc o prospěch 

zrakově postižených než o jeho vlastní kariéru; svou politickou angažovanost někdy trochu 

přeháněl, ale nezapomeňme, že byl „dítětem své doby“... K jeho nesporným přednostem 

patří i skutečnost, že to byl vynikající řečník, takže se někdy snad nechal „unést“ svými 

vlastními slovy... Ač to nerad přiznával, velmi ho deprimovala postupná ztráta zraku; 

nebyla mu dána dobrá orientační schopnost a on si ji sám nedokázal vypěstovat. Do jisté 
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míry to souvisí s charakterem jeho zrakové vady – pigmentosa retinitis (mám podobnou 

zkušenost).  

Drtina přišel s myšlenkou připravit pro nevidomé hudebníky přehlednou notopisnou 

příručku, v níž by byly vedle sebe v reliéfní podobě znaky notopisu „normálního“, tak i jim 

odpovídající označení v Braillově písmu; při této práci ovšem vydatně Janu Drtinovi 

pomáhali Ladislav Korunka, Ivan Tylňák a především Karel Hejda.  

Za svého vlastního studia na této škole jsem Jana Drtinu poznala jako pedagoga – 

učitele předmětu, jehož přesný název mi vypadl z paměti – byla to jakási „společenská“ 

či „občanská výuka“ (samozřejmě se silným politickým akcentem); v hodinách výuky 

s námi náš učitel jednal docela vlídně, nepamatuji se, že bych ho byla kdy zažila nějak 

zvlášť rozezleného, či dokonce arogantního, spíš možná občas bolestínského. Obdivovala 

jsem jeho spolehlivou paměť, schopnost okamžitého, pohotového řešení dané situace, nebo 

i více problémů současně... Někdy jsem měla dojem, jako by si přímo liboval v 

„rozplétání“ spletitých událostí... 

Osobně jsem mu vděčná za podanou pomocnou ruku ve chvíli, kdy mi bylo hodně 

těžko... Ale o tom snad až později.   

Dnes mě trochu mrzí, že Jan Drtina po roce 1948 pro své plány využíval převážně 

absolventy a pedagogy bývalého Deylova ústavu na úkor absolventů a pedagogů ústavu 

hradčanského. Zde bych ráda připomněla jména členů tehdejšího učitelského sboru: 

- Karel Hejda – po roce 1948 správce internátu na Maltézském náměstí, také 

varhaník, klavírista, nesmírně skromný, pokorný, vlídný a do krajnosti obětavý člověk, 

bohužel ze strany Jana Drtiny spíš jen „blahosklonně trpěný“ než uznale oceňovaný;  

- Ivan Tylňák (nevidomý) – absolvent Deylova ústavu, soukromě studoval skladbu 

u Vítězslava Nováka, vynikající hudební teoretik i pedagog (jeho vyučovacími předměty 

byly: všeobecná nauka o hudbě, kontrapunkt a hudební formy), autor několika komorních 

skladeb, člověk noblesního vystupování... Ivan Tylňák tragicky zahynul jako 

devětapadesátiletý v roce 1969, když byl při přecházení ulice sražen prudce jedoucím 

autem;  

- Bohumír Nálevka (nevidomý) - vyučoval hře na akordeon a krátce i dějiny hudby; 

člověk širokého rozhledu; měl velké, upřímné porozumění pro své žáky;  
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- Jaroslav Naňka (nevidomý) – učitel hry na housle, často koncertně vystupoval, 

většinou s O. Heindlem; hře na violoncello postupně vyučovali: prof. Berka, Václav Effler 

a Tomáš Pošta; 

- Ladislav Korunka (slabozraký) – absolvent Pražské konzervatoře ve hře na klavír, 

bodrý a přátelský člověk, všestranný hudebník, vyučoval hře na klavír a velmi nápaditě 

i sluchovému výcviku; po mnoho let denně dojížděl do Prahy vlakem z Libčic? nad 

Vltavou, kde založil a dirigoval lidovou zábavní kapelu; i v naší škole vedl podobně 

zaměřený vokálně instrumentální soubor (jinak se tomuto tělesu vlastně ani neříkalo), s 

ním jsme často vystupovali na tzv. „kulturních brigádách“; Ladislav Korunka měl i 

mimořádné technické schopnosti: sestrojil např. zvláštní tiskárnu pro oboustranný tisk 

Braillova písma; 

- Bedřich Lancinger (nevidomý) – vynikající ladič klavírů, otcovsky vlídný, ale 

přitom důsledný, skutečný mistr výuky tohoto oboru; 

- Bohumil Novák (nevidomý) – další učitel ladění klavírů;     

- Otakar Heindl (nevidomý) – vynikající, Bohem nadaný pedagog na hradčanské 

škole i na Maltézském náměstí, vyučoval hře na klavír a hlavně na příčnou flétnu, 

a to až do osmdesátých let; 

- Alois Jelínek – učitel češtiny (ze školy na Hradčanech);   

- Dr. Zdeněk Šarbach (nevidomý) – učitel ruštiny; 

- Dr. Jan Němeček – skvělý člověk i pedagog – vyučoval dějiny hudby; mně osobně 

velmi pomohl s přípravou k přijímací zkoušce na Vysokou školu pedagogickou, konkrétně 

z českého jazyka; 

- Josef Podzimek – vedl zde mužský, později i ženský a smíšený sbor, jenž opětovně 

vítězil v celostátních soutěžích sborů své kategorie. 

Od samého začátku měla tato škola celostátní platnost – přijímala nevidomé 

a slabozraké hudebně nadané žáky ze všech českých, moravských i slovenských 

speciálních škol tohoto zaměření. Pokud vím, Jan Drtina vždy pečlivě zvažoval možnosti 

budoucího uplatnění studentů školy, a to s přihlédnutím k různým průvodním okolnostem 

(zdravotním, rodinným atd.); usiloval nejen o jejich kvalitní vzdělávání, ale jeho velkou 
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snahou bylo i pomáhat absolventům školy získat odpovídající zaměstnání, a to především 

na tehdejších lidových školách umění. 

Ale ještě pár slov k mému vlastnímu hudebně pedagogickému středoškolskému 

studiu. 

Přijímací zkoušky na tehdejší Pedagogické oddělení HŠ pro Prahu 1 jsme spolu 

s mou spolužačkou a kamarádkou Irenkou Martinovskou úspěšně vykonaly v roce 1952; 

k tomu se váže jedna moje drobná úsměvná vzpomínka, když zkoušející učitel Ivan Tylňák 

na mne víceméně v žertu zahartusil: „A teď vyjmenujte kvintový kruh odzadu – a hezky 

rychle!“ Ze hry na klavír nás obě spolehlivě připravil náš báječný učitel O. Heindl, takže 

jsme nemusely absolvovat přípravnou třídu, ale byly jsme přijaty rovnou do prvního 

ročníku. Tam jsme si také obě přibraly ještě hru na violoncello. Po tři následující roky nás 

hře na klavír stále vyučoval O. Heindl, ve čtvrtém ročníku jsme přešly ke Karlu Hejdovi; 

nepovažuji to zrovna za šťastné rozhodnutí: i když náš nový učitel byl skvělý, laskavý 

člověk i výborný pedagog, možná až příliš důsledně dbal na dodržování Kurzovy metody, 

což pro nás dvě přišlo asi trochu pozdě... A já jsem si navíc ještě v pátém ročníku zranila 

prst, takže bylo třeba této okolnosti přizpůsobit i můj repertoár ke státní zkoušce... Tu jsem 

vykonala v červnu 1957. Naším examinátorem (hodně přísným) byl tehdy prof. Ressler 

z Pražské konzervatoře. Tou dobou jsem se ale už zároveň připravovala i ke zkoušce na 

Vysokou školu pedagogickou, a to pro obor čeština a hudební výchova... Původně to 

nebyla ani moje touha, ani volba, ale přání mého milovaného a obětavého tatínka a zároveň 

i důrazné doporučení mého hluboce respektovaného učitele O. Heindla. 

Nedá mi to, abych se ještě aspoň krátce nezmínila o tehdejším mimoškolním čili 

„internátním“ dění. Všichni jsme se víceméně povinně, ale prakticky jen formálně, stali 

členy Československého svazu mládeže, i když málokdo z nás byl skutečně a „patřičně 

stranicky uvědomělý“; nějaké schůze s politickým zaměřením se vlastně ani nekonaly, jen 

se pravidelně vybíraly členské příspěvky. Pod vlivem celospolečenského dramatického 

dění během padesátých let – zejména pak tzv. maďarských událostí z roku 1956 – mnozí 

z nás „politicky prozřeli“, takže nakonec málokdo sdílel nadšení pro „zářné komunistické 

zítřky“...        

Po celá padesátá léta ve škole početně silně převažovali chlapci nad děvčaty, 

zpočátku dokonce několikanásobně (10-12 děvčat – 40-50 chlapců), což mělo pro naši 

dívčí skupinu i své jisté společenské výhody...  
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Ti, kdo neměli zrovna vyučování nebo necvičili na hudební nástroj, trávili chvíle 

volna za příznivého počasí na internátním dvoře nebo jindy ve velké místnosti (tzv. zátiší) 

v přízemí vlastní budovy internátu.   

Jak už jsem se zmínila, jezdili jsme do různých bližších i vzdálenějších měst 

koncertovat na různé „kulturní brigády“ – většinou oblečeni do svazáckých stejnokrojů. 

S oblibou jsme párkrát do roka pořádali v našem školním sále taneční zábavy; a 

vedení školy nám dokonce zajistilo taneční kurzy.“ 

JČ: „Po ukončení studií na Maltézském náměstí jste byla přijata ke studiu na 

Vysoké škole pedagogické. Jak vzpomínáte na toto období?“ 

ND: „Z pětačtyřiceti žadatelů o studijní obor čeština – hudební výchova nás bylo 

přijato sedm – čtyři děvčata a tři chlapci – na rozdíl ode mne všichni maturanti. 

Samozřejmě jsem musela dost těžce dohánět své chybějící znalosti středoškolského učiva 

z českého jazyka a literatury. 

Můj zbytek zraku mi tehdy jakžtakž stačil na základní prostorovou orientaci – venku 

však toliko za denního světla a uvnitř budov jen v dobře osvícených místnostech, jinak 

jsem potřebovala průvodce; s bílou holí jsem nechodila. K souvislému čtení černotisku 

mi nepomohly žádné brýle, s lupou jsem dokázala rozluštit pouze jednotlivá slova.      

V době mého vysokoškolského studia byla u nás zvuková nahrávací technika teprve 

v začátcích a pojem zvuková kniha jen pomalu pronikal do našeho povědomí.   

Sehnat magnetofon pro svou soukromou potřebu jsem si dovolit nemohla. A tak mi 

nezbylo nic jiného než nosit si do školy Pichtův psací stroj a na něm si pořizovat 

poznámky z přednášek. Nejdříve jsem se však musela zeptat každého vyučujícího zvlášť, 

zda mi na tomto “hlučném“ přístroji psát dovolí. Snažila jsem se ovšem pichťák tlumit, jak 

to jen šlo... Při přednáškách i seminářích z většiny předmětů z oboru český jazyk, ale také 

psychologie, pedagogika, jakož i politická ekonomie, filosofie, vědecký komunismus, 

dějiny KSČ – tedy kromě předmětů ryze hudebních – jsme byli spojeni s posluchači 

příbuzných oborů a možná moje „hlučné psaní“ některé studenty rušilo... Ještě musím 

zdůraznit, že účast na přednáškách i seminářích byla tehdy pro všechny studenty povinná.  

Většinu přednášek jsme měli v posluchárnách hlavní budově naší školy, tedy 

v krátké uličce pojmenované po Magdaleně Dobromile Rettigové; katedra hudební 

výchovy sídlila v pátém patře (bez výtahu) domu č. 8 v Lazarské ulici. 
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Se svými bezprostředními spolustudenty jsem vycházela kamarádsky, většinou jsem 

se na ně mohla spolehnout, když jsem potřebovala zjistit nějaké důležité informace nebo 

přecházet z jedné posluchárny (ale i budovy) do druhé; většinou mi pomáhali přenášet 

i pichťák. V určitých situacích jsem však zůstávala stranou: např. když se společně bavili 

prohlížením fotografií nebo šli třeba na plovárnu či za nějakou jinou zábavou. Nejezdila 

jsem s nimi ani na každoroční folklorní festival do Strážnice.  

Během svého studia jsem občas byla nucena nějak se vypořádat s různými problémy 

víceméně technického rázu; tak hned v prvním ročníku to byla staroslověnština: musela 

jsem si totiž vytvořit zvláštní braillské ekvivalenty pro některé specifické znaky tohoto 

starobylého jazyka (hlavně pro tzv. jery a nosovky). Naštěstí nám staroslověnštinu 

přednášel velmi laskavý mladý profesor Sedláček, který mi ochotně poskytl několik 

soukromých konzultací.  

Další nepříjemné situace nastávaly pro mne tehdy, když přednášející profesor některé 

části svého výkladu doplňoval a někdy přímo nahrazoval psaním na tabuli. V tom případě 

pak byla nutná pomoc spolustudentů...   

Většina profesorů se ke mně chovala přátelsky a ohleduplně, nebo aspoň korektně. 

Z „češtinářů“ jsem si zvlášť oblíbila děkana fakulty, odborníka na slovesný folklor, doc. 

Karla Dvořáka; přednášel nám novou českou literaturu a jeho přednášky byly pro mne 

skutečným požitkem. Rovněž prof. Svejkovský neméně poutavě vykládal starší českou 

literaturu; náhodou jsem se později dověděla, že pravděpodobně po roce 1968 „odešel“ do 

Ameriky... Asi nejvíc jsem se sblížila s prof. Romportlem, který nám přednášel fonetiku; 

tento jazykový obor mě zaujal natolik, že bych se mu bývala ráda v budoucnu věnovala 

třeba i profesně. Uvažovala jsem o doktorandském studiu, které by však bývalo muselo být 

dvouoborové: znamenalo by to přibrat si k té fonetice buď češtinu jako celek, což v mém 

případě prakticky nepřipadalo v úvahu, anebo hudební vědu, ale tento můj záměr bohužel 

zase zhatil tehdejší šéf hudební katedry na FF UK, a to kvůli mé zrakové vadě.  

Nerada bych v tomto výčtu vyučujících vynechala naše tzv. skupinové učitele: prof. 

Jarmilu Syrovátkovou (vedoucí našeho jazykového semináře) a dr. Jana Červenku (vedl 

náš seminář literární); oba mi nejednou přispěli na pomoc, když jsem si s něčím nevěděla 

rady.     

Mezi profesory z katedry hudební výchovy bych si těžko vybírala toho pro sebe 

nejoblíbenějšího, protože u většiny z nich jsem oceňovala jak jejich odborné, tak i lidské 
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kvality. Dodnes např. vzpomínám, s jakým osobním zaujetím nejen pro slavné, ale i pro 

ty méně známé skladatele přednášel Dr. Josef Plavec dějiny české hudby. A prof. František 

Bonuš nám zase uměl kouzelným způsobem přiblížit lidovou píseň jakožto nosný folklorní 

útvar. Prof. Felix Zrno (autor řady převážně vokálních skladeb) mi názorně předvedl různé 

způsoby klavírní improvizace a dirigování.   

Mnoho jsem získala i od prof. Ladislava Vrchoty ve hře na klavír a od prof. Jarmily 

Vrchotové-Pátové v hlasovém výcviku. Pro nauku o harmonii jsme měli štěstí na 

vynikajícího odborníka tohoto oboru prof. Eduarda Herzoga, jenž byl vysoce oceňován i 

předními hudebními teoretiky té doby. A právě zde musím znovu vyslovit svůj obdiv 

k našemu nevidomému středoškolskému učiteli Ivanu Tylňákovi pro jeho téměř 

neuvěřitelně precisní a utříděné znalosti z nauky o harmonii. 

Jelikož veškerý náš studijní materiál byl – bohužel i pro mne – k dispozici pouze 

v černotisku a žádné čtecí zařízení tehdy ještě neexistovalo, nutně jsem potřebovala 

nějakého předčitatele.   

Tím hlavním, jenž se mi stal při studiu velkou oporou, byl můj bývalý báječný učitel 

z hradčanské školy, nyní už důchodce Alois Jelínek. A kupodivu mi ochotně a obětavě 

předčítala také moje babička – někdy dokonce i různé odborné texty, ačkoli sama čtenému 

moc rozumět nemohla, neboť měla jen základní vzdělání. Když jsem svá studia úspěšně 

dokončila, při promoci se mě v žertu ptali někteří profesoři, proč se mnou moje babička 

není také promována...“ 

JČ: „Po ukončení vysokoškolského studia jste na umístěnku ve školním roce 

1961/1962 nastoupila na dvě pracoviště. Jak jste byla přijata kolegy učiteli a jak vás 

přijali vaši žáci?“ 

ND: „Ve škole na náměstí Míru mě moji tři „hudební kolegové“ moc vlídně 

nepřijali: jednak jsem vůči nim byla o dost mladší – teprve čtyřiadvacetiletá, nezkušená, a 

jednak jsem měla svou vlastní představu, jak chci vyučovat hře na klavír budoucí učitelky 

na mateřských školách. A nadto nejenom tito kolegové nepřijali skutečnost, že špatně 

vidící člověk může dosáhnout vzdělání, které mu umožňuje vyučovat zdravé lidi. Během 

toho roku se pořád „objevovaly“ nějaké problémy: např. kolegyně ruštinářka (rozená 

Ruska), která jako jediná mi ve sborovně věnovala určitou pozornost, nakonec obvinila mé 

žačky, že jí při mé hodině v jejím kabinetu počmáraly nějaké desky; když jsem ji žádala, 
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aby mi své tvrzení nějak zdůvodnila, odpověděla mi přesvědčivě: „Ty na své žačky 

nevidíš, a tak nevíš, co dělají za tvými zády.“      

Na pedagogické škole jsem vyučovala hře na klavír; a podle jakýchsi nesmyslných 

učebních osnov či jiných, naprosto nelogických studijních plánů, měla výuka tohoto 

předmětu probíhat hromadně. I já jsem dostala dvě takovéto skupiny: v jedné bylo sedm a 

ve druhé osm děvčat, pro mne údajně zvlášť pečlivě vybraných. Postupně se všechny dívky 

musely během té jedné hodiny vystřídat u klavíru a ty ostatní, momentálně nehrající, bylo 

třeba mezitím nějak „zaměstnat“; moji kolegové tuto situaci řešili tak, že nehrajícím 

děvčatům dávali psát nějaké noty, což u mne samozřejmě nepadalo v úvahu; a tak jsem jim 

dala za úkol naučit se určitou pasáž z učebnice Františka Píchy „Všeobecná nauka o 

hudbě“. I za těchto obtížných podmínek se dívky přece jen něčemu naučily. Jednou mi 

přišel na hospitaci můj profesní kolega: měl nějaké připomínky ke „špatnému“ držení ruky 

u některých dívek a můj nápad udělat si vzájemnou přehrávku nacvičených skladbiček 

zavrhl jako „zbytečné zdržování ve vyučovacím procesu“...     

K výročí úmrtí Jaroslava Ježka jsem se svými žákyněmi připravila literárně hudební 

pásmo;  obsahovalo oslavné verše Vítězslava Nezvala, výňatky z životopisné knihy 

o J. Ježkovi od prof. Václava Holzknechta a hlavně hudební ukázky z her Osvobozeného 

divadla. Myslím, že se naše společné dílo opravdu povedlo – vždyť děvčata je připravovala 

přímo s nadšením. Bohužel, paní ředitelka na odpoledne, kdy jsme měly svůj program 

předvádět, nařídila návštěvu jiné povinné akce – jakéhosi filmu. Naše pásmo vyslechli jen 

ti žáci a možná i kolegové, kteří se povinné školní akce z nějakého důvodu nezúčastnili.  

Když jsem tuto pedagogickou školu po roce opouštěla, moje žákyně při loučení se 

mnou plakaly; také mi řekly, že je můj předchůdce nenaučil za dva roky tolik, co já za 

jeden rok. A jak nutnost mého odchodu oficiálně zdůvodnilo vedení školy? Údajně jsem 

nemohla o přestávkách vykonávat dozor na chodbách a doprovázet žákyně na bramborové 

brigády. 

Můj nevidomý předchůdce, který na této škole působil přede mnou, dopadl ještě 

hůře: byl obviněn z toho, že při vyučování (zdůrazňuji hromadném) nevhodně osahával své 

žákyně (zřejmě šlo o kontrolu držení ruky u klavíru).   

Na svém druhém tehdejším pracovišti – Pedagogickém institutu v Lazarské ulici č. 8 

– jsem se cítila nesrovnatelně lépe: mnozí tamní kolegové mě poznali už jako studentku 

VŠP, a tím měli své případné předsudky vůči mé osobě a snad i vůči zrakově 
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handicapovaným zřejmě vyřešené. I zde jsem vyučovala několik studentů hře na klavír, 

nikoli však hromadně, nýbrž individuálně. A směla jsem také zastupovat profesorku, která 

byla tou dobou na mateřské dovolené. Dokonce se mi nabízela možnost, že bych zde 

vyučovala i nadále. Jenomže to jsem s díky musela odmítnout, neboť se PI přestěhoval do 

Brandýsa nad Labem...   

Co se týká mých vztahů se studenty, tak s těmi jsem ani na jedné ze škol problémy 

neměla žádné, ba naopak: bylo nám spolu dobře; a snad jsem je i něčemu naučila... 

S jednou studentkou z PI jsme se dokonce staly velmi dobrými přítelkyněmi a naše 

přátelství trvá dodnes i s celou její rodinou.“ 

JČ: „Ve školním roce 1962/1963 jste nastoupila jako pedagog do prostředí, 

které vám bylo důvěrně známé z vašich vlastních studentských let – začala jste 

vyučovat na Střední hudební škole internátní pro mládež s vadami zraku a na 

Odborné ladičské škole internátní na Maltézském náměstí č. 14. Jak vzpomínáte na 

tuto svou životní zkušenost?“ 

ND: „Po svém odchodu ze dvou předchozích škol jsem se ocitla v téměř beznadějné 

situaci, neboť najít si pro sebe jako slabozrakou zaměstnání odpovídající mé kvalifikaci 

bylo velmi obtížné, ne-li přímo nemožné. A tehdy mě zachránil dr. Jan Drtina, když mi 

poskytl možnost vyučovat na „své“ Střední hudební škole internátní a Odborné ladičské 

škole internátní pro mládež s vadami zraku – ovšem prozatím jenom na zkrácený pracovní 

úvazek.  

Za tuto nabídnutou pomoc zůstávám Janu Drtinovi dodnes upřímně vděčná. Rejstřík 

předmětů, jimž jsem zde vyučovala, byl od samého začátku pestrý; zahrnoval: český jazyk 

a literaturu, povinný klavír, všeobecnou hudební nauku a sluchový výcvik. Vzhledem 

k této rozmanitosti mých vyučovacích předmětů jsem nemohla mít svou vlastní učebnu, ale 

musela jsem se neustále stěhovat z jedné třídy do druhé a přitom s sebou přenášet i třídní 

knihu, své braillské poznámky, nějakou učební pomůcku (černotiskovou knihu, 

gramofonovou desku s přenosným gramofonem, později magnetofonový pásek a 

magnetofon) a také Pichtův stroj; to ovšem nebylo nijak snadné ani příjemné.   

Zpočátku jsem se trochu obávala, jak a zda vůbec mě mezi sebe vezmou moji 

dřívější učitelé a nynější kolegové; dopadlo to pro mne až nad očekávání příznivě: ve 

sborovně panovala všeobecná pohoda a vzájemné porozumění, brzy jsem tam i já nejen 

dobře „zapadla“, ale přímo „zdomácněla“. Vlídně mě a laskavě přijala i moje nová 
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kolegyně – češtinářka Zdeňka Kubičková: kdykoli jsem potřebovala, dokázala mi nezištně 

a neokázale nejen poradit, ale i účinně pomoci. Náš srdečný vzájemný vztah se časem 

prohloubil v důvěrné přátelství, které trvalo až do Zdenčiny smrti před několika lety.   

Zdeňka však právě začátkem roku 1963 vážně onemocněla a odešla do pracovní 

neschopnosti. A tak jsem v druhém pololetí školního roku 1962–63 dostala za úkol 

zastoupit ji v přípravě jejích maturantů ke zkoušce z českého jazyka. To pro mne bylo 

nejen značně náročné po odborné stránce, ale i poněkud problematické, neboť moji 

maturující studenti si mě ještě pamatovali jako svou starší kamarádku z téže školy – a 

občas mě proto ani nebrali moc na vědomí. Zkouška z češtiny se jim nakonec kupodivu 

docela povedla, avšak pozvání na jejich maturitní večírek jsem od nich nedostala. Podobná 

situace nastala bohužel pak ještě dvakrát, to už však byly mladší ročníky, které mě jako 

svou náhradní učitelku docela respektovaly. Od prvního ročníku k maturitě jsem dovedla i 

jednu „svou vlastní“ třídu, což mě ovšem stálo značné vypětí. Tato zkušenost však byla pro 

mne natolik náročná, že jsem se raději přípravy dalších ročníků k maturitě z českého 

jazyka vzdala a tento předmět jsem si nechala přidělit jen pro OLŠI a tzv. přípravnou třídu 

SHŠI; tam jsem si postupně pro výuku českého jazyka vytvořila svůj vlastní program, a to 

s důrazem na zhudebňování literárních děl, ať už z oblasti poezie, prózy či dramatu. 

Ale ještě krátce zpět k maturitám: mezi těmi, kdo u mne z českého jazyka tuto 

zkoušku úspěšně vykonali, jsou např. PhDr. Ondrej Čanecký, profesorka z brněnské 

konzervatoře Alena Vlasáková-Kokšalová, PhDr. Milada Šumanová (moje dlouholetá 

dobrá kamarádka) nebo PhDr. Rudolf Volejník a další...   

Ve školním roce 1962/1963 současně se mnou přišli do SHŠI ještě další kolegové: 

klavírista Jaromír Kříž (uskutečnil také několik fundovaných rozhlasových přednášek 

o vynikajících klavírních interpretech), klarinetista Jiří Kratochvíl (sám také napsal řadu 

instruktivních klarinetových skladeb a byl i výborný koncertní hráč), ruštinář Jaromír 

Vavruška (začátkem šedesátých let dálkově vystudoval HAMU v oboru sólový zpěv, měl 

krásný, zvučný bas; po odchodu z SHŠI působil jako operní sólista krátce v pražském 

Národním divadle, poté v Ostravě a nakonec v Ústí nad Labem, kromě toho vyučoval zpěv 

na teplické konzervatoři, často rovněž vystupoval koncertně i v zahraničí) a zástupce 

ředitele pan Řehoř. 

Ze „staré gardy“ v učitelském sboru školy dále zůstávali: Karel Hejda, Otakar 

Heindl, Ladislav Korunka, Bedřich Lancinger, Bohumír Nálevka, Jaroslav Naňka, 
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Bohumil Novák; z „novějších“ pak Josefína Lukešová (specialistka na psychologii a 

pedagogiku) a Jarmila Škachová (jejími předměty byly dějiny hudby a povinný klavír). 

Postupně přibývali další pedagogové: akordeonisté Jan Ende a Miroslav Krebs; kytaristé 

Vlastimil Halouzka a Jiří Koeller; klarinetisté Lukáš Matoušek (hudební skladatel) a 

Rudolf Krause (bohužel záhy zemřel v mladém věku); klavíristé Zdena Holovská, Ludmila 

Kratochvílová, Marta Petříková (po roce 1968 emigrovala s rodinou do západního 

Německa), krátce Jana Prchalová (odešla na Pražskou konzervatoř, tam se stala 

vyhledávanou  korepetitorkou), Ester Špinarová, Josef Skalák, Iva Albrechtová-Skaláková, 

Ladislav Matějíček (slabozraký absolvent Pražské konzervatoře), Jan Pražák (taktéž), 

Otakar Kohl, krátce Zdeněk Kožina; učitelka zpěvu (po Jaromíru Vavruškovi) Jana 

Šlégrová; hornista Jaroslav Vlasatý; trumpetisté Antonín Dokoupil a František Pok; 

trombonisté pan Vrbovec (emigroval do USA) a František Janát; houslistka Drahoslava 

Proroková; kontrabasista Karel Šír; ladiči klavírů Jaroslav Papoušek (nevidomý), František 

Podlucký (nevidomý), Zdeněk Procházka (slabozraký), Ján Melicher (nevidomý); hudební 

teoretici František Fořt, Jaroslav Rybář (slabozraký skladatel), určitou dobu i Vilém 

Prokop Mlejnek a Vadim Petrov (autoři především scénické hudby k mnoha dramatům a 

pohádkám, zejména rozhlasovým); učitel odborného výcviku Josef Rataj; tělocvikář 

Štěpán Kubík; ruštinářka (po odchodu Jaromíra Vavrušky) Marie Cermanová-Endová; 

tento výčet pedagogů - mých současníků - však určitě není úplný.  

Ve funkci zástupce ředitele školy se během 60. a 70. let vystřídali pan Řehoř, Otakar 

Bohata, Josef Prokeš a Josef Miklas. 

Úměrně k přibývajícímu počtu pedagogů na škole v naší sborovně ubývalo dřívější 

srdečné, přátelské, pospolité družnosti.     

Když kvůli dlouhodobému těžkému onemocnění musela ukončit svou pedagogickou 

dráhu Zdeňka Kubičková, přišly do SHŠI krátce po sobě dvě češtinářky: Radmila Janatová 

a Vendla Nedvědová. Myslím, že jsme spolu všechny tři vycházely docela přátelsky – bez 

vzájemného soupeření, ať už profesního či lidského. Samozřejmě jsem proti nim byla 

v nevýhodě: např. při sledování současné umělecké literární tvorby či odborných 

jazykových příruček. Občas jsme si v lecčem i vzájemně pomohly, např. při opravách 

studentských slohových prací, hlavně maturitních: ony mně černotiskových a já jim zase 

braillských.  
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V průběhu školního roku mi však skoro se všemi černotiskovými písemnostmi 

(vyplňováním třídních knih a opravou slohových prací studentů) obětavě pomáhal můj 

otec. Ještě chci připomenout, že slovenští studenti psali své práce ve slovenštině (na VŠP 

patřila slovenština také mezi naše studijní předměty).  

Kromě vlastní výuky jsme my kantoři měli ještě jednu povinnost navíc: tři hodiny 

v týdnu vždy večer vykonávat tzv. pedagogický dozor v prostorách internátu. Já jsem si 

tento úkol vyřešila po svém: na jaře za příznivého počasí jsem se s některými svými 

žačkami šla projít třeba na Kampu, anebo jsme si spolu povídaly nebo něco přehrávaly 

v některé třídě; jindy jsem si zase pozvala několik studentů-ladičů, kteří projevili zájem 

buď si něco zajímavého přečíst či poslechnout anebo společně si zazpívat v takovém svém 

malém tříhlasém sborečku.  

To vše se odehrávalo výhradně v prostorách školní budovy, do internátu jsem nešla 

nikdy, bývalo by mi to připadalo jaksi nepatřičně slídivé.   

Během 60. let se politický tlak v naší zemi začal ponenáhlu uvolňovat, i když 

na školách to zase tak moc znát nebylo: zejména my učitelé společenskovědních předmětů 

jsme se museli bezvýhradně řídit předepsanými osnovami, nic z nich neubírat, ale hlavně 

k nim nic „svého“ nepřidávat. Na to především a také na striktní dodržování předem 

podrobně vypracovaného studijního plánu se zaměřovali naši dohlížitelé při svých 

hospitacích. My tři češtinářky-nestraničky z SHŠI  a OLŠI jsme se snažily „zachovat si 

rovnou páteř“, jak to jen šlo... Samozřejmě jsme občas musely absolvovat i všelijaké ty 

„odborné“ instruktáže, většinou nesmyslné, až trapné... Těžko jsem také snášela nekonečně 

dlouhé „pedagogické rady“, které několikrát do roka (a to vždy celé odpoledne) probíhaly 

v učitelské sborovně naší školy. Ze všeho nejhorší byla ovšem duši i tělo ubíjející tzv. 

politická školení nestraníků.  

21. srpnem 1968 tolik nadějné a slibné uvolnění politických poměrů v naší zemi 

skončilo a celková situace se opět citelně přiostřila. „Noční můrou“ se mnohým z nás stal 

neúprosný požadavek tzv. „sebehodnocení“ a podpis „učitelského slibu“ věrnosti 

myšlenkám socialismu.       

 A zrovna tehdy jsem také ponenáhlu začala ztrácet svůj zbytek zraku; myslím, 

že se na tom vydatně podílelo i zářivkové přesvětlení tříd. Byl to pro mne velký šok. 

To všechno dohromady – na jedné straně ve škole věčné a nemilosrdné kontroly 

dodržování učebních osnov a do nejmenších podrobností vypracovaných plánů výuky, na 
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druhé straně problémy se zrakem – mělo za následek pozvolné celkové zhoršování mého 

zdravotního stavu; vyvrcholilo to v lednu roce 1976, kdy jsem jednoho rána už nemohla 

vstát, odejít do školy a tam učit. Moje přivolaná ošetřující lékařka mi okamžitě napsala 

neschopenku a ta se postupně prodloužila až do června téhož roku. V září jsem do školy už 

nenastoupila – odešla jsem na vlastní žádost – oficiálně ze zdravotních důvodů. 

Po roce 1989 jsem tak trochu doufala, že bych se mohla do své dřívější školy vrátit; 

ale žádná nabídka mi odtamtud bohužel nikdy nepřišla. Mrzelo mě to. Mám dojem, jako 

kdyby každý ředitel dnešní Konzervatoře Jana Deyla vůbec nechtěl navazovat na své 

předchůdce; je to velmi smutné... Sama za sebe mohu potvrdit, že jsem bohužel také nikdy 

nedostala žádnou pozvánku na nějakou školní akci – kupř. ani na interpretační soutěž...      

Od roku 1976 pro mne nastalo poněkud složité období: především jsem se učila žít 

bez svého dřívějšího zbytku zraku a také bez stálého platu.  

Díky naší známosti s prof. Milanem Machovcem, který po svém propuštění z FF UK 

přijal místo varhaníka v holešovickém chrámu sv. Antonína, jsem jeho zásluhou po tři roky 

dostávala tzv. stipendium ve výši 100 bonů měsíčně; bylo to z prostředků, které našim 

disidentům ze své nadace poskytoval prof. Janouch, žijící v zahraničí.  

Tou dobou jsem také začala soukromě učit několik žáků hře na klavír (s některými 

z nich zůstávám dosud v přátelském kontaktu) a doučovat děti – žáky sedmých až devátých 

tříd ZŠ, zaostávající ve znalostech z českého jazyka. V roce 1980 mě redaktor časopisu 

v Braillově písmu pro nevidomé Zora přijal jako druhou korektorku tohoto čtrnáctideníku; 

později jsem přešla do hudebního oddělení KTN a korigovala tam noty převedené 

do bodového písma. Protože jsem tou dobou zrovna také pečovala o svou babičku 

(narozenou v roce 1888 a už také nevidomou), přišla mi velmi vhod možnost vykonávat 

svou korektorskou práci doma. 

Tehdy byl můj manžel vedoucím bodového a zvukového oddělení Knihovny 

a tiskárny pro nevidomé K. Em Macana a koncem 80. let se stal i jejím ředitelem. Přitom 

dálkově studoval na FF UK obor knihovnictví a vědecké informace.  

Snažila jsem se mu vytvořit dobré zázemí jak pro jeho studium (ve své knihovnické 

profesi dosáhl na doktorát), tak pro jeho práci ve prospěch nevidomých (jako ředitel KTN 

v rámci svých možností usiloval o zkvalitňování služeb, jež tato instituce svým klientům 
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poskytuje) a konečně i pro veřejnou činnost (když se roku 1990 stal poslancem Sněmovny 

lidu ve Federálním shromáždění ČSR).  

Počátkem 90. let jsem si „splnila svůj dávný sen“ založením náboženského 

ekumenického časopisu pro nevidomé v Braillově písmu Křesťanská orientace. Vyzvala 

jsem ke spolupráci do jakéhosi redakčního kroužku několik svých přátel z církví 

římskokatolické, českobratrské evangelické a metodistické. Tento měsíčník jsem spolu 

s ředitelkou Diakonie ČCE pro ZP Janou Červeňákovou redakčně připravovala šestnáct 

let! Hlavní náplň časopisu tvořily příspěvky převzaté z různých křesťanských periodik, 

občas i z „vlastní produkce“. Roku 2007 jsme s Janou Červeňákovou skončily a předaly 

redakční přípravu Mgr. Marcele Macháčkové a Evě Budzákové. 

V 90. letech vznikla rovněž Katolická nadace pro nevidomé; ta se však v roce 2000 

z formálně administrativních důvodů musela změnit v Křesťanské sdružení zdravotně 

postižených a jejich příznivců AVE a v této podobě existuje dodnes. Jeho součástí je i náš 

komorní smíšený sbor téhož jména; scházíme se však bohužel vždy jen jednou za měsíc, 

takže nemůžeme vystupovat příliš často, občas si však přece jen zazpíváme v některém 

pražském či mimopražském kostele při bohoslužbách, výjimečně také na vlastním 

koncertě. Dodnes stále ještě soukromě vyučuji pár žáků hře na klavír.“  

JČ: „Jak byste pro mne po těch létech mnoha nejen pedagogických zkušeností 

srovnala úroveň připravenosti žáků ze ZŠ pro děti se zbytky zraku ve Šporkově ulici 

a žáků ze ZŠ Jaroslava Ježka pro nevidomé z Loretánské ulice, případně i z dalších 

základních škol pro zrakově postižené ke studiu na střední škole (tedy na dnešní 

Deylově konzervatoři)?“ 

ND: „Nevím, jsem-li v tomto případě úplně objektivní, ale žáci, kteří přišli ze 

Šporkovy ulice anebo i z některé školy pro slabozraké, se mi jevili jako více zhýčkaní: 

žádali si např. co nejsilnější zářivkové osvětlení (což bylo prokazatelně pro všechny 

škodlivé) a pomalé tempo při diktování zapisovaného textu; a horší byl asi i vlastní způsob 

jejich psaní – totiž jednotlivá písmenka spíš kreslili než psali. Je také smutný fakt, že 

dostatečně neovládali Braillovo písmo, o notopisu pak ani nemluvě.  

V tom byli na tom stejně jako žáci ze základních speciálních škol pro slabozraké.  

Zakladatel školy pro děti se zbytky zraku MUDr. Fafl důrazně doporučoval žákům 

této školy, aby se řídili heslem: „My nejsme nevidomí, my jen špatně vidíme.“ Občas jsem 
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měla pocit, že se děti ze Šporkovy ulice trochu od nevidomých dětí z Hradčan odtahovaly; 

ale mohl to být jen můj osobní dojem.  

Pravdou zůstává, že žáci vycházející ze školy v Loretánské ulici a stejně tak 

i z brněnské ZŠ bývali pro studium hudby lépe připraveni než žáci ostatních speciálních 

základních škol: samozřejmě ovládali Braillovo písmo včetně notopisu a nejednou 

podávali také lepší výkon ve hře na hudební nástroj.  

Avšak na rozdíl od žáků ZŠ ve Šporkově ulici a z dalších speciálních, a tím spíše pak 

z normálních základních škol, měli větší problém s prostorovou orientací a adaptací na 

nové prostředí.“ 

 JČ: „Jak vnímáte určité dnešní názorové boje kolem vzdělávání zrakově 

handicapovaných? Jak vnímáte integraci, inkluzivní vzdělávání?“ 

 ND: „Myslím, že by se speciální školství nemělo zatracovat. Už nyní se ukazuje, jak 

komplikované je tzv. inkluzivní vzdělávání, kolik přináší krom určitých výhod také 

problémů. Určitě existuje reálná negramotnost těžce zrakově handicapovaných vinou kultu 

digitální techniky. Jako velký problém vidím i stránku sociálního zařazení tzv. 

integrovaných zrakově handicapovaných: na jedné straně se některým z nich možná podaří 

docela dobře splynout s tzv. „normálním prostředím“, na straně druhé se tam však mohou 

cítit jako „výjimeční“ – ať už v negativním či pozitivním slova smyslu. Za dosti vážný 

problém považuji i skutečnost, že jim z praktického hlediska v mnohém směru dříve nebo 

později bude chybět kontakt se stejně postiženými...    

Nepamatuji se, že by mezi spolužáky v hradčanském ústavu ani v pozdější škole 

tamtéž vyvstal někdy konflikt kvůli větší či menší zrakové vadě, ačkoli v téže třídě spolu 

byli žáci nevidomí i slabozrací; mezi ty slabozraké jsem tehdy patřila i já. Jako naprostá 

samozřejmost se předpokládala jakákoli potřebná pomoc nevidomým ze strany jejich 

slabozrakých kamarádů, případně i naopak. Celkem bez větších problémů se tak mohlo 

chodit na procházky nebo jezdit na výlety, protože každý slabozraký se vždy pohotově 

chopil jako průvodce některého nevidomého kamaráda. 

Po zrušení internátu hudebně pedagogické školy v Biskupské ulici umožnil Jan 

Drtina několika tamním (vidícím) studentům ubytování v internátu našeho „Deyláku“; bylo 

to prospěšné oběma stranám, neboť jsme se vzájemně dobře doplňovali. Pokud vím, 

vznikla tak mimochodem i dvě „smíšená“ manželství: nevidomého Ladislava Dohnala 
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s normálně vidící Marií Vlkovou a slabozrakého Lubomíra Ivančíka s Růženou 

Laxarovou...  

Dokonce přímo do našeho prvního ročníku (1952/1953) nastoupili spolu s námi i tři 

vidomí spolustudenti: Iva Jabůrková, Zdeňka Macková a Antonín Hašler.  

Mezi zcela nevidomými, slabozrakými a vidícími spolustudenty přitom vůbec 

nedocházelo k žádnému napětí. 

Během mého pedagogického působení na SHŠI a OLŠI se v tomto směru začala 

situace měnit k horšímu: zdaleka ne všichni slabozrací byli ochotni svým nevidomým 

kamarádům pomáhat. A největší potíže jsme měli právě (bohužel) s absolventy školy pro 

děti se zbytky zraku: cítili se jakoby nadřazeni nad nevidomé, odmítali používat Braillovo 

písmo, ale jejich namnoze slábnoucí zbytek zraku jim už neumožňoval pracovat s 

„černotiskovými“ tiskovinami...  

Ze všeho nejhorší bylo, když se početnější ročníky dělily na dvě oddělení, a to podle 

stupně zrakové vady studentů. 

Po svém odchodu ze školy v roce 1976 další zkušenosti v tomto ohledu již nemám.“   

JČ: „Na koho byste si z osobností a ze svých přátel z řad zrakově 

handicapovaných souputníků vzpomněla, kdybyste měla tři z nich vyjmenovat?“ 

ND: „Otakar Heindl, Antonín Kubálek, Jan Olejník; a kdybych směla přidat ještě 

další tři, pak by to byli Anna Prášilová, Pavel Les a Ivan Tylňák.    

 Každý z nich by si jistě pro svůj pestrý a mimořádně činorodý život zasloužil 

pozornost k samostatné práci.“ 

JČ: „Děkuji Vám za milé přijetí, poučné povídání a především za Vaši důvěru.“  

3.2.2 Respondent č. 4 

J. J. (doba studií 60. - 70. léta); odpověď na dotazník byla zaslána e-mailem. 

Odpověď na dotazník pana J. J. je vybrán do této práce nejen proto, že zastupuje 

generaci studentů speciálních škol 60. a 70. let, ale i pro to, že pan J. J. patří k těm zrakově 

handicapovaným úspěšným učitelům hudby, kteří se kromě své pedagogické a koncertní 

aktivity snaží pomáhat svým zrakově handicapovaným souputníkům na poli modernizace 

Braillova notopisu a také v oblasti přiblížení černotiskové notace pomocí reliéfního písma 
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(toto reliéfní písmo slouží především těžce zrakově handicapovaným učitelům hudby při 

vlastním seznámení s černotiskovým notopisem a s jeho následným vyučováním). 

Okruh I - Dětství – dosažené vzdělání 

(krátký životopis) 

1. narození: 1951 

2. sourozenci a zraková vada v rodině: píšu výhradně o sobě 

3. mateřská školka, základní škola: ve 4 letech školka na Hradčanech, potom škola 

pro slabozraké Vinohrady, potom znovu Hradčanská škola 

4. dosažené vzdělání –  konzervatoř: Deylák 

5. stav, děti, zaměstnání: ženatý, učitel ZUŠ v důchodu 

6. zájmy, koníčky, atd.: literatura, exaktní vědy, staré nástroje 

Okruh II - Zaměstnání 

a) Jaká je tvá současná práce? - v důchodu 

b) Jak dlouho svou profesi vykonáváš? - pracoval 40 let 

c) Kolikrát jsi měnil svého zaměstnavatele? - 4x 

d) Který hudební nástroj vyučuješ? - kytara 

e) Vyučuješ oba, případně více nástrojů, které jsi absolvoval na dnešní Konzervatoři 

Jana Deyla? - učil hlavně kytaru, varhany jen málo 

f) Co považuješ za nejdůležitější pro svou samostatnost na pracovišti? - vzdělání 

G) Během mého učení mi nejvíce dělalo problémy: - neměl problémy, jen v jedné 

škole částečně s ředitelkou  

Zázemí pro výkon zaměstnání 

1. Jakým způsobem vyplňuješ potřebné doklady k zdárnému výkonu učitele hudby 

na ZUŠ a jiné škole 

d) k vyplnění a vedení dokladů používám kombinaci předchozích možností 

2. K výuce máš stále jednu učebnu? - ano 

3. Učebnu využíváš k výuce sám nebo se o ni dělíš s kolegy? - sám 
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4. Ve své učebně máš možnost zázemí, tedy skříně, stolu, prostoru, ve kterém můžeš 

udržovat své nástroje, noty a další učební pomůcky na tebou určeném stálém místě - ano 

5. co z následujících bodů vidíš jako problematické z tvé samostatné praxe učitele 

hudby: 

a) pořádání interních koncertů v prostorách školy 

b) koncerty v neznámém prostředí – kulturní domy, kostely, kaple, (neznámé 

prostředí) atd. 

c) doprava žáků na soutěže a kulturní akce  

- s manželkou vše vyřešeno 

1. máš dostatek notového materiálů v Braillově notopise pro tebou vyučovaný 

hudební nástroj? - převážně ano 

2. jsi spokojen s posuzováním výkonu tvých žáků:  

a) při postupových zkouškách - ano 

b) při interních a veřejných vystoupeních - ano 

c) při účasti na různých hudebních soutěžích - ano 

 

Kdybys mohl používat pro výkon svého zaměstnání asistenta, co bys od jeho 

spolupráce nejvíc očekával? 

a) pomoc při výběru nových skladeb - ne 

b) zápis úkolů, pomoc při kontrole žáka, jeho držení nástroje, celkového vzhledu u 

hry na nástroj atd. - ne 

c) vedení veškeré administrativy, která je nutná pro výuku na školách různého typu? 

- ano 

d) pomoc při orientaci na pracovišti a akcích spojených s prací učitele hudby?  

- trochu při akcích mimo školu 

f) využil bys možnost asistenta k výuce? - ne 

Závěr: 
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a) Na svém pracovišti jsi spokojený? - ano 

b) Tvá představa o zázemí na pracovišti je jiná, než tvá skutečnost? - ne 

c) Co tě nejvíce ve spojení s tvou prací těší? - je-li dobrá spolupráce se žákem 

d) Co tě nejvíce ve spojení s tvou prací mrzí? - administrativa, přemíra předpisů a 

potvrzení 

e) Co tě na tvé práci nejvíce unavuje - líní žáci 

3.2.3 Respondent č. 5 

M. N. (doba studia 70. - 90. léta); odpověď na dotazník byla zaslána e-mailem. 

 Odpovědi na dotazník paní M. M. byly vybrány zejména z důvodu, že představují 

úspěšnou cestu životem dítěte vyrůstajícího od raného dětství ve speciálních školách 

(mateřská škola a základní škola v Levoči). V Levoči je kromě speciální mateřské, 

základní, střední školy a učiliště obdobné centrum slepeckého kulturního dění jako v Praze 

v Krakovské ulici. 

narození: 23. 04. 1956 Východní Slovensko 

zraková vada: degenerace sítnice – prakticky nevidomá (zbytky zraku) 

dětství: nepříliš radostné 

sourozenci: ano 

mateřská škola: od dvou let mateřská škola pro nevidomé Levoča 

základní škola: škola pro nevidomé Levoča 

vzdělání: dnešní Konzervatoř Jana Deyla – zpěv, akordeon 

stav: vdaná 

děti: 1 

Dětství bylo ne příliš radostné (maminka zemřela, když mi bylo sedm, pak 

už to za moc nestálo). Ve škole bylo vše v pořádku, až na vnucený akordeon, který měl být 

v pozdějších letech mým studijním oborem a měl mě živit, což se naštěstí nestalo. 

M. v létech 1971 až 1979 vystudovala: 

- hlavní obor akordeon 
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- vedlejší obor zpěv (v letech 1992-94 si obor M. zpěv dokončila) 

- povinný klavír  

M. je vdaná, jedno dítě, dvě vnoučata, prošla mnoha různými zaměstnáními, 

momentálně je nezaměstnaná. 

Zaměstnání: 

- ZUŠ Lysá nad Labem, 

- ZUŠ Mělník, 

- soukromé učení hudby - zkoušela jsem to asi tři-čtyři roky, žít se z toho ale nedalo. 

Kromě profese učitele hudby M., vyzkoušela i další zaměstnání: 

- práce spojovatelky v telefonní ústředně hned po škole,  

- práce s dobrovolníky v občanském sdružení Okamžik, 

- práce jako digitalizátor textů, 

- práce v zahraničním oddělení SONS. 

Jaká je tvá současná práce? - žádná 

Jak dlouho svou profesi vykonáváš? - vykonávala jsem ji 8 let 

Kolikrát jsi měnila svého zaměstnavatele? - ve své profesi dvakrát 

Který hudební nástroj vyučuješ? - svého času to byl zpěv 

Vyučuješ oba, případně více nástrojů, které jsi absolvovala na dnešní Konzervatoři 

Jana Deyla? - akordeon jsem nikdy nevyučovala 

Co považuješ za nejdůležitější pro svou samostatnost na pracovišti? - dostatek not 

v Braillově notopisu, počítač 

JČ: „Jakým způsobem jsi vyplňovala potřebné doklady k zdárnému výkonu 

učitele hudby na ZUŠ a jiné škole?“  

MN: „V době, kdy jsem učila (1989–97), jsem byla od této administrativy 

osvobozena, stačil pouze zápis v Braillově písmu. Doklady, třídní knihy, výkazy, 

katalogové listy a další jsem vůbec nevyplňovala, vedla jsem si pouze zápis v Braillově 

písmu o průběhu vyučovacích hodin a zadaných domácích úkolech.“ 
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JČ: „Měla si svou stálou učebnu?“ 

MN: „Učebnu jsem občas musela vystřídat kvůli hluku dechových nástrojů z vedlejší 

učebny. O učebnu jsem se vždy dělila s kolegy.“  

JČ: „Jaké jsi měla ve své třídě zázemí, skříň stůl, police atd., na které si bylo 

možno své věci nástroje položit, uklidit a zas je tam příště najít?“ 

MN: „Ano, toto bylo vždy perfektní.“ 

JČ: „Jak to bylo v tvém případě s notovým materiálem v Braillově notopise?“  

MN: „Not v Braillu bylo vždycky málo (nevidomí učitelé zřídka vyučují zpěv), proto 

bylo nutné si materiál k výuce nechat přepsat do Braillova písma.“ 

JČ: „Co posuzování tvých žáků při koncertech, zkouškách atd.?“ 

MN: „Ano, s tím nebyl nikdy problém. Soutěž jsem stihla se svými žáky absolvovat 

pouze jednu, žákyňka se dostala do ústředního kola, kde ale nezískala žádné ocenění. 

JČ: „Kdybys dnes mohla využít pro výkon svého zaměstnání asistenta, co bys 

od jeho spolupráce nejvíc očekávala?“ 

MN: „Služba asistenta na pracovišti by se mi občas určitě hodila. Poprosila bych ho 

(ji) o pomoc při vyplňováním třídních knih, výkazů atd.“  

JČ: „Jaká byla tvá představa podmínek na pracovišti, byla v souladu se 

skutečností nebo byla jiná? V čem se případně lišila?“ 

MN: „Moje představa o zázemí byla opravdu jiná. Nečekala jsem tak velké problémy 

s obstaráváním not, kolegové mě občas zapomněli informovat o změnách v prostředí 

koncertního sálu apod. (jednou jsem na interním koncertě měla doprovázet žákyni na 

klavír, jenže když jsem vstoupila na podium, klavír nebyl k nalezení - byl totiž posunutý o 

značný kus od obvyklého místa kvůli předchozí čtyřruční hře. Bylo mi v tu chvíli opravdu 

hodně horko.)“ 

JČ: „Co tě na tvé práci nejvíce těšilo?“ 

MN: „Těšil mě elán mých žáků.“ 

JČ: „Co tě nejvíce ve spojení s tvou prací učitele zpěvu mrzí?  

MN: „Že jsem byla k sobě příliš náročná.“ 
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JČ: „Co tě na tvé práci nejvíce unavovalo, případně unavuje?“ 

MN: „Cesta na pracoviště (dojížděla jsem mimo Prahu), komunikace s kolegy.“ 

JČ: „Prosím, na závěr mi ještě pověz něco o svých zájmech.“ 

MN: „Zpívání podle příležitosti, koncerty, nahrávání, režie. Ráda chodím na výlety 

do přírody, také mne zajímá a těší sbírání a pěstování sukulentních rostlin, divadlo, knížky, 

hlavně literatura faktu a populárně-naučná literatura, některé druhy sportu (lukostřelba), 

jóga (poměrně intenzívně). 

Snažím se být ve svém prostředí užitečná, ale dokud se společnost nezbaví 

předsudků, nejen k zrakově handicapovaným, a neinformovanosti, je neproduktivní o tom 

mluvit. Ale snažím se o osvětu, jak to jde.“ 

3.2.4 Respondent č. 11 

Z. J. (doba studia 80. - 90. léta); zpracovaný rozhovor. 

 Upravená nahrávka rozhovoru s panem Z. J. je pro tuto práci vybraná hlavně proto, 

že tento příběh reprezentuje nepříliš početné studenty KJD, kteří základní vzdělání 

absolvovali v zahraničí a následně se k studiu střední školy přihlásili na dnešní 

Konzervatoř Jana Deyla a střední školu pro zrakově postižené. 

narození: 1967 

zraková vada: středně slabozraký 

dětství: harmonické 

sourozenci: 2 - nejstarší sestra stejná zraková vada  

základní škola: vratislavská normální základní škola 

vzdělání: Střední odborná ladičská škola, dnešní Konzervatoř Jana Deyla 

stav: ženatý 

děti: 2 

 

JČ: „Pověz mi, prosím, nejprve něco o tvé školní docházce ve Vratislavi.“ 
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ZJ: „Ve Vratislavi stejně jako v Praze sídlí škola, která se věnuje výchově zrakově 

handicapované mládeže od nejmenšího věku. Ale já díky tomu, že má nejstarší sestra, která 

má stejný zrakový handicap jako já, zvládla s tolerancí učitele i třídy chodit do běžné 

základní školy v blízkosti našeho domova, jsem mohl jít stejnou cestou. Musím k tomu 

dodat, že v té době byla má maminka již po vážném úrazu upoutaná na invalidní vozík, 

tato skutečnost spojená s tím, že maminka bývala také učitelka a že nám vedení školy 

a i ti pedagogové, kteří mne a mou sestru vyučovali, byli ochotni pomáhat. Nastoupil jsem 

tedy do tzv. normální základní školy v blízkosti našeho bydliště a oba stupně té školy jsem 

velmi dobře zvládnul. V nižších ročnících jsem měl svou lavici postavenou blízko tabule, 

tak abych dobře viděl a zároveň nepřekážel ostatním spolužákům. Paní učitelka pro mne 

na tabuli psala možná trochu větším písmem, než by psala pro ostatní, ale ani dětem ani 

paní učitelce to nevadilo. Později, když už jsme neměli stálou třídu, tak jsem si mohl 

chodit blíž k tabuli, případně mi můj dobrý kamarád diktoval to, co jsem si nestačil sám 

poznamenat, co jsem neviděl, nestíhal. Myslím, že to nikoho nerušilo.  

 Při přechodu na druhý stupeň nastaly určité tlaky, abych přece jen přešel do již 

zmiňované speciální školy pro zrakově handicapované. Ale na přímluvu maminky 

a na přímluvu všech, kteří nám chtěli pomáhat, to dopadlo tak, jak jsme si doma všichni 

přáli. Dochodil jsem základní školu s výborným prospěchem až do osmé třídy. V té době 

jsem začal používat ke čtení lupu, ale kamarád mi stále mohl diktovat, pomáhat. Vždycky 

se našly děti, které se mi posmívaly, které prostě zlobily nebo záviděly, že se učím lépe než 

ony. Na hraní mimo školu jsem měl své dva kamarády a ve škole jsem měl toho třetího, 

pomocníka, kamaráda, z dnešního pohledu skoro asistenta. Ty určité problémy, ten určitý 

tlak na můj přechod do školy speciální, vznikl především při výuce ruského jazyka. Prostě 

jsem byl pomalejší. 

V roce 1981 jsem složil přijímací zkoušku na gymnázium, mohl jsem také nastoupit 

ke studiím na průmyslovou školu v Kališti asi 200 km od Vratislavi (střední odborná škola, 

která se věnuje výchově budoucích stavitelů klávesových nástrojů, ladičů, klavírníků – 

obdoba školy v Hradci Králové). Nepřijali mne na střední hudební školu, nejspíš pro můj 

zrakový handicap. Nakonec jsem však ve školním roce 1982/1983 nastoupil do Odborné 

ladičské školy na Maltézském náměstí v Praze. Tehdy to byl ještě čtyřletý obor bez 

maturity. Vyučil jsem se ladičem klavírů a složil jsem přijímací zkoušku do druhého 

ročníku tehdy Konzervatoře pro mládež s vadami zraku – dnes Konzervatoře Jana Deyla. 
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Klavír jsem zde vystudoval u pana Františka Malého a klarinet u pana Jiřího 

Urbana.“   

JČ: „Jak ses dostal ke hře na klavír?“ 

ZJ: „Nejprve, bylo to v druhé třídě základní školy, jsme se snažili, abych mohl chodit 

do jedné ze dvou vratislavských státních hudebních základních škol s rozšířenou hudební 

výchovou, pak do hudební školy, která v odpoledních hodinách vzdělávala děti ve hře 

na hudební nástroje a v hudební teorii, něco jako hudební gymnázium, ale tam jsme 

narazili na můj zrakový handicap. Začal jsem tedy navštěvovat v překladu „ognisko 

hudebné“ – hudební centrum, obdobu ZUŠ, tam jsem začal hrát na klavír. Vyučovala mne 

zde přímo paní ředitelka. Výhoda státních hudebních škol byla v tom, že byly jakousi 

přípravkou, jakýmsi předstupněm konzervatoře. Z hudebních center cesta k přijetí na 

konzervatoř byla komplikovanější, svým způsobem nemožná.  

Když jsem hrál na klavír při přijímacích zkouškách na ladičskou školu na 

Maltézském náměstí v Praze, tak mne tehdejší vedoucí klavírního oddělení Konzervatoře 

pan Kól chtěl přijmout na Konzervatoř pro mládež s vadami zraku, ale v té době jsem chtěl 

umět ladit a opravovat klavíry, zajímalo mne to. Také mi připadalo zvláštní, že mne tady 

na klavír hned berou, když mne ve  Wroclavi na tzv. lepších hudebních školách nechtěli 

učit.“ 

JČ: „Jak jste se vlastně doma o Deyláku dozvěděli? Jak bylo složité dostat 

povolení a stipendium k tvému budoucímu studiu?“ 

ZJ: „V mé sedmé třídě maminka četla v novinách o dvou prakticky nevidomých 

studentech, kteří studovali v Čechách na konzervatoři, která se věnuje výchově budoucích 

zrakově postižených učitelů hudby, ladičů klavírů. Článek nás zaujal. Maminka si ho 

schovala a v osmé třídě jsme na základě toho to článku učinili doma rozhodnutí zkusit 

přijímací zkoušku na tzv. Deylák. Jeden z těch studentů se v budoucnu stal mým přítelem. 

On studoval rovnou konzervatoř, hrál na housle a klavír. Dnes učí v jižních Čechách. Ten 

druhý se po studiích vrátil do Polska.  

 Myslím, že všechna povolení a žádosti nebylo tak těžké obstarat. Rozhodně bylo 

později, po úspěšných studiích, složitější a velmi únavné vyběhávat všechna povolení 

k pobytu a k možnosti v Čechách pracovat.“ 
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JČ: „Jak ses vyrovnával s příchodem na studia do Prahy? Kdy Ti začalo 

docházet, že tvůj zrakový handicap ti přeci jen bude bránit v mnoha činnostech?“ 

ZJ: „Vyrovnání s prostředím Deyláku mi moc problému nedělalo. Z domu jsem byl 

na lidi, kterým je potřeba pomáhat, zvyklý. Nakonec sám jsem byl zvyklý, že se pomáhalo 

i mně. Více než nové prostředí mi vadilo, že domů to bylo přece jen dost daleko. Trochu 

jsem měl problémy na internátě, tam se vždy našli nějací posměváčci, kterým jednou 

vadilo, že jsem Polák, jednou, že mám bílé vlasy, ale brzy jsem si našel ty kamarády, kteří 

se mnou udržují dobré vztahy dodnes. 

 S tím, že pro svůj zrakový handicap nemohu dělat vše, co bych třeba chtěl 

a potřeboval, s tím se jako všichni musím vyrovnávat v podstatě každý den.“ 

JČ: „Ty jsi vystudoval hru na klavír, hru na klarinet, umíš na kytaru, 

v podstatě kterýkoli nástroj vezmeš do rukou, ten ti hraje. Kde jsi začínal učit a kde 

učíš dnes?“ 

ZJ: „Po ukončení konzervatoře jsem učil v ZDŠI Šporkova, to bylo za dlouhodobě 

nemocnou kamarádku. Na tuto školu rád vzpomínám, seznámili jsme se zde s mou 

manželkou. Zde jsem připravil také svého prvého žáka ke studiu na dnešní Konzervatoř 

Jana Deyla. Tento můj bývalý žák je nyní na konzervatoři mým kolegou. S touto školou 

jsem zažil stěhování do Nových Butovic a také její zrušení, sloučení s hradčanskou školou 

pro nevidomé. Na ty konce speciálních škol mám já smůlu. Učil jsem v ZUŠ V Příbrami, 

tam učilo hodně studentů z Deyláku. Učili tam jak nevidomí, tak i ti, kteří viděli lépe i 

dobře. Paní ředitelka byla velmi tolerantní. Uvědomovala si, že studenti z Deyláku bývají 

pro profesi učitele hudby ze školy dobře připraveni. Učil jsem soukromě. Brzy jsem začal 

vyučovat nevidomé a slabozraké děti, jejich rodiče chtěli, aby byly dobře vedeny 

k budoucímu studiu hudby. Později mi bylo nabídnuto učit na konzervatoři na Maltézském 

náměstí. Pak jsem vedením konzervatoře byl doporučen řediteli z Hradčanské školy pro 

nevidomé. Tak jsem začal učit i v dnešní ZUŠ pod hlavičkou školy Jaroslava Ježka 

v Loretánské ulici. 

 Všechno, co hraje, rád k výuce a k hudební terapii použiji.“  

JČ: „Co považuješ za nejdůležitější pro svou samostatnost na pracovišti?“ 

ZJ: „Ochotu komunikovat, určitou toleranci k tomu, že hůř vidím.“ 

JČ: „Co ti během učení nejvíce dělá, dělalo, problémy?“ 
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ZJ: „Čtení nástěnek, novinek, dokumentace.“ 

JČ: „Jaké máš zázemí pro svou práci?“ 

ZJ: „Mám svou stálou třídu, na Hradčanech mám skoro vše, o co požádám, na 

Konzervatoři Jana Deyla si umím poradit, prostředí dobře znám. S vyplňováním 

dokumentace si pomocí lupy a počítače vždy nějak poradím.“ 

JČ: „Kdybys mohl používat pro výkon svého zaměstnání asistenta, co bys od 

jeho spolupráce nejvíc očekával?“ 

ZJ: „Na hradčanské škole čas od času asistenta využívám. Pomáhá mi s dětmi, které 

potřebují individuální péči i v tom malém kolektivu, který třeba v hodinách muzikoterapie 

vyučuji. Pro běžnou výuku nástrojů asistenta nepotřebuji. Když mám děti doprovázet na 

mimoškolní vystoupení, tak si se svou zrakovou dispozicí poradím.“ 

JČ: „Jsi na svém pracovišti spokojený?“ 

ZJ: „Ano, mám rád prostředí, ve kterém pracuji, mám rád práci s dětmi.“ 

JČ: „Co tě na tvé práci nejvíce těší, co tě nejvíce unavuje?“ 

ZJ: „Unavuje mne pobíhání mezi školami, unavují mne občasná nedorozumění na 

pracovišti, která asi musí být. Unavuje mne množství dokumentů k vyplňování. 

Těší mne, když děti spolupracují, když mají alespoň malý zájem o to, co pro 

ně připravím, o to, co v hodinách společně vytváříme.“ 

JČ: „Pověz mi na konec něco o svých zájmech, koníčcích.“ 

ZJ: „Těší mne čas, který strávím se svou rodinou. Rád vařím a nejen s rodinou 

ochutnávám dobrá jídla.  Rádi společně cestujeme. 

Těší mne společnost přátel kolem našeho souboru Musica pro Sancta Cecilia.“  

3.2.5 Respondent č. 22 

P. M. (doba studia 80. - 90. léta); zpracovaný rozhovor. 

 Příběh pana P. M. přibližuje hudební vzdělávání a přípravu budoucích studentů 

KJD v dnešní základní škole Jaroslava Ježka v 70. a 80. letech. Také nám přibližuje, jaké 

možnosti uplatnění měli absolventi školy na Maltézském náměstí začátkem 90. let. 

narození: 1971 v Praze 
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zraková vada: nevidomý (inkubátor) 

sourozenci: 1 – bez zrakové vady 

mateřská škola: od tří let tři dny v týdnu na internátě ve speciální mateřské škole pro 

nevidomé v Loretánské ulici na Hradčanech 

základní škola: škola pro nevidomé Hradčany (dnes škola Jaroslava Ježka) 

vzdělání: dnešní Konzervatoř Jana Deyla – příčná flétna, kytara, Pedagogická 

fakulta Karlovy Univerzity 

stav: ženatý 

děti: 2 

 

JČ: „Prosím, popiš, jak velká byla běžná třída základní školy v Loretánské 

ulici, kolik vás bylo ve třídě?“ 

PM: „Ve školním roce 1977/1978 jsem nastoupil do prvé třídy základní školy pro 

nevidomé. Ve třídě nás bylo proti normální škole velmi málo. Byli jsme v ročníku celkem 

čtyři. Ve vyšších ročnících nás bylo ještě méně. Od třetí třídy jsme byli dokonce jen dva a 

od sedmé zase tři, v průběhu sedmičky přišel kluk, který rychle ztrácel zrak. Pár měsíců 

tím šokem téměř nemluvil. 

Protože jednotlivé třídy byly málo početné, často docházelo ke spojení dvou ročníků 

do jedné učebny, takže nás pak dohromady bylo tak šest, sedm, jen zřídka víc.  

V areálu školy sídlila i zvláštní škola, ta měla dvě větší třídy, jednu pro první a 

druhou pro druhý stupeň, navštěvovaly ji i děti z Moravy. Některé děti v ní zůstávaly více 

než devět let. Je zajímavé, že dnes tato škola otvírá i praktickou školu pro děti, které 

ukončily povinnou školní docházku.“ 

JČ: „Kdy jsi začal poznávat taje hudby, kdy ses začal učit na některý 

z hudebních nástrojů, kdy ses začal učit Braillský notopis?“ 

PM: „Už ve  školce s námi paní profesorka Ježdíková začala zpívat, vytvářela si 

přípravku pro pěvecký sbor, který na základní škole byl povinný. Od první třídy jsem tedy 

chodil do sboru, kde jsme zpívali i vícehlasy. Od druhé třídy jsem u pana učitele 

Vychodila, který byl sám také nevidomý, začal jsem hrát na klavír, tehdy jsem se začal 
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také učit Braillský notopis. To vše bylo v rámci rozšířené povinné hudební výchovy na 

speciálních školách pro výchovu zrakově handicapovaných. Byla to vlastně taková školní 

ZUŠ. Když pan Vychodil ze školy odešel, přešel jsem asi na rok k paní Karolíně 

Sorokinové, později k paní Hance Tenglerové. Ve čtvrté třídě jsem se u pana Míly 

Tenglera začal učit hrát na zobcovou flétnu. Patřil jsem k jeho prvním žákům v hradčanské 

škole. Pan Tengler a paní Tenglerová se výuce hudby v hradčanské škole věnují 

celoživotně. Připravili mnoho dnešních nevidomých pro studium Konzervatoře Jana Deyla. 

V polovině páté třídy jsem zobcovou flétnu vyměnil za klarinet. Ten jsem měl hodně 

rád, chtěl jsem ho studovat v budoucnu na konzervatoři. Bylo tak pro mne velké zklamání, 

když v sedmé třídě pan Tengler přišel s tím, že bych klarinet z důvodů své drobné tělesné 

konstituce měl vyměnit za příčnou flétnu. Dnes vím, že to bylo z hlediska mého dalšího 

hudebního i profesního rozvoje velmi správné rozhodnutí a že to vlastně výborně trefil, ale 

tenkrát jsem se s tím špatně smiřoval, dokonce jsem to i obrečel. 

Bylo skoro neuvěřitelné, že on, sám klarinetista, nám flétnistům dal při občasných 

konzultacích s učiteli-flétnisty velmi slušný základ, který stačil pro pozdější přijetí 

na konzervatoř, toho si dodnes hodně vážím.“ 

JČ: „Jak vnímáš úroveň výuky hudby na své základní škole? Jak vidíš své 

dnešní žáky z hudební školy ve srovnání s tím, co jsi ovládal na svůj nástroj v jejich 

věku?“ 

PM: „Na Hradčanech byla úroveň výuky hudby jak v teoretické oblasti, tak v oblasti 

výuky hry na nástroje velmi dobrá. Patrně nejlepší ze speciálních škol v tehdejších ČSSR. 

Rodiče mohli spoléhat na to, že jejich děti budou k přijímacím zkouškám na tzv. Deylák 

dobře připraveny, což byla v době naší výuky velká zásluha právě manželů Tenglerových. 

Dobrý vztah k hudbě v nás určitě rozvíjeli i pan Blahoslav Rataj, Jiří Kapr i dnešní 

ředitel školy pan Jan Hájek. 

Ve srovnání se svými dnešními žáky jsem byl patrně pracovitější, i když ne moc 

rychlý, ale zdaleka ne tak moc rozptylován tolika věcmi, jako jsou děti dneska. Na rozdíl 

od nich jsem věděl, že hudbu chci studovat a že moc jiných možností k profesnímu 

uplatnění jako nevidomí nemáme... Téměř všechno jsme se učili hrát z Braillských not, ale 

interpretovat zpaměti. A tak, pokud jsme toho byli schopni, byli jsme ve škole už od 
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raného dětství k muzice cíleně vedeni. Ale je pravda, že bych v té době přijímací zkoušky 

na konzervatoř na Rejdišti skoro s jistotou neudělal. 

 Na Konzervatoř pro mládež s vadami zraku jsem byl přijat. Vystudoval jsem hru 

na příčnou flétnu, ta byla mým hlavním nástrojem. Jako druhý nástroj, tehdy také 

maturitní, jsem studoval kytaru, k tomu jako na všech konzervatořích jsem prošel 

povinným klavírem. Ale na něj jsem hrál už od druhé třídy, tak to pro mne nebyl takový 

problém. Možná, že mne zpočátku trochu mrzelo, že jsem ho nemohl studovat jako druhý 

obor. Ale za našich časů to ještě byla spíš výjimka, že nevidomý studoval hlavní nebo 

druhý obor hru na klavír a já jsem na klavír neměl zdaleka takovou techniku, jaká by 

k tomu byla potřeba.“ 

 JČ: „Jak jsi prožíval nebo vnímal svůj příchod do přípravného ročníku 

konzervatoře, co pro tebe zpětně bylo složitější, příchod na konzervatoř, nebo 

příchod do zaměstnání?“ 

PM: První půlrok v přípravce byl pro mne dost nepříjemný, nejraději bych se býval 

vrátil zpátky „do devítky“ na Hradčany. Byl jsem zvyklý na tu naši malou třídu, na to, že 

nás brali za určitou elitu z pohledu našeho intelektuálního vybavení, byl jsem zvyklý 

v podstatě na celodenní péči. V přípravce nás bylo najednou místo tří sedm, většina byla 

zrakově podstatně lépe vybavena než já. Začal jsem být jeden ze sedmi, přestal jsem být 

tou pomyslnou elitou mezi svými vrstevníky, spolužáky. Nakonec jsem to dobře zvládl. 

Začal jsem chodit domů bez doprovodu rodičů, což značně posílilo mé sebevědomí a taky 

dost rozšířilo mou osobní volnost. Nevyužíval jsem možnosti bydlet na internátě školy a to 

bylo spíš dobře. K určitému celkovému uvolnění mi napomohla jóga, kterou jsem na 

doporučení mého vyučujícího na příčku pana prof. Vladislava Paulíka začal postupně 

cvičit. Během přípravky jsme se seznámili více i se spolužáky a s celkovým prostředím 

školy, brzy se mezi nimi našli mí budoucí kamarádi, kteří neměli se zrakem zdaleka tak 

velké starosti. A to už byla pro nás vlastně taková poloviční integrace. Rád vzpomínám 

třeba na spolužáka Dana Vavrlu, který se mnou a mým nevidomým spolužákem už 

z Hradčan, Tomášem, trávil spoustu volného času a pomáhal nám hlavně v otázkách 

praktického života a v novém prostředí se lépe zorientovat. Ale vzpomínám i na další 

vidící kamarády. 
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 Díky tomu, že jsem nebyl na internátě, měl jsem ten přechod jednodušší než 

mí spolužáci, kteří na internátě byli a kteří se neuměli srovnat s intelektuální úrovní velké 

části vychovatelského sboru konzervatoře. 

 Můj nástup do zaměstnání byl rozhodně jednodušší než příchod na střední školu. 

Byl jsem už mnohem samostatnější, dospělejší, bylo mi třiadvacet let. Stále jsem měl dobré 

zázemí doma v pražských  Hájích u maminky a táty.“ 

JČ: „Pověz mi něco o svých zkušenostech nevidomého učitele hudby z pohledu 

zázemí na pracovišti, ohledně přijetí ze strany kolegů, žáků, rodičů na pracovišti, také 

něco o tvých vztazích s dětmi, rodiči a kolegy.“ 

PM: „Kromě dvou ZUŠ, na kterých jsem vyučoval, a jedné ZUŠ, na níž dnes učím, 

jsem učil trochu soukromě, i na soukromých hudebních školách, snažil jsem se trochu 

podnikat v oblasti alternativních masáží shiatsu, také jsem si snažil přivydělat hraním 

v jedné tehdejší pražské vinárně. Čtyři roky jsem na část úvazku pracoval jako nevidomý 

číšník v restauraci Pod křídlem noci, což byla velmi zajímavá zkušenost a jakési 

odreagování od mé hlavní práce. 

 Ve všech třech hudebních školách, ve kterých jsem zatím vyučoval, jsem přišel 

do prostředí, v kterém na nevidomé učitele byli již zvyklí. Dokonce bych řekl, že je docela 

rádi zaměstnávali. Ve Stochově jsem poznal život tzv. maloměstský, Kladno už bylo větší 

město a nyní už patnáct let učím na pražském Spořilově. 

 Rád vzpomínám na mého prvního ředitele pana Václava Špáňu (Stochov), na 

ředitele Pavla Proška (Kladno), oba si nevidomých učitelů hudby uměli vážit, s oběma byla 

dobrá domluva. Na Kladně v té době také vyučoval nevidomý pan Jan Olejník, který 

v oboru zobcová flétna dosahoval velmi dobrých výsledků a byl pro mě osobně velkým 

vzorem, příkladem i ochotným rádcem na začátku mé učitelské praxe. 

V dnešním zaměstnání jsem spokojen, přečkal jsem zde věci hezké i méně hezké. 

Hlavně vztahů v našem dechovém oddělení si zde velmi vážím.“ 

JČ: „Učíš hře na tři nástroje, zobcovou flétnu, příčnou flétnu a kytaru, který 

s těch nástrojů se ti učí z pohledu tvé zrakové vady nejlépe a který je pro učení 

nevidomého nejtěžší?“ 

PM: „Pro mne, a řekl bych, že i pro mé nevidomé kolegy-učitele, se nejlépe učí hře 

na zobcovou flétnu. Příčná flétna je pro učení trochu komplikovanější, ale jednoznačně 
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nejtěžší pro učení je kytara. Při výuce hry na kytaru je potřeba uhlídat více věcí, také šířka 

literatury je tam mnohem rozsáhlejší, daleko obtížněji se učí a do Braillova notopisu 

je přepsán jen její zlomek. Složitější je taky rozhodnutí, co a jak žáka na kytaru učit 

z pohledu hudebního žánru a stylu, a tak hodin kytary mám mnohem míň než fléten, a to 

mi takhle vyhovuje.“ 

JČ: „Jaké máš pro své učení zázemí, vybavení, máš dostatek notového 

materiálu v Braillově písmu, využil bys k některé činnosti učitele asistenta, kdyby to 

bylo možné?“ 

PM: „Za tu dobu, co vyučuji hře na flétny a kytaru, jsem zažil snad všechny varianty 

zázemí. Učil jsem v prostorách základní školy, tedy v odpoledních hodinách, kdy jsem si 

veškeré věci k učení vozil v batohu a často jsem někde něco zapomněl. Měl jsem 

k dispozici třídu, ve které jsme se střídali s několika kolegy. Jeden rok jsem učil pět dní ve 

čtyřech třídách na třech místech. Nyní mám celý týden (tedy čtyři dny co tam učím) svou 

třídu, ve které si mohu věci uspořádávat podle svých představ, tedy aspoň více méně, a to 

je obrovská výhoda. Dnes využívám digitální techniky k vedení třídní dokumentace, to, co 

odevzdám vedení školy, společně upravujeme do vhodné finální podoby. Ve třídě 

používám vlastní počítač s hlasovým výstupem, dá se říct, že jsem v podstatě téměř 

samostatný. 

 Asistenta bych, pokud by to bylo možné, občas určitě využil, stačilo by třeba 

jednou za čtrnáct dní nebo za měsíc, představoval bych si, že by mi mohl pomoci třídit 

noty, vybrat nové a třeba srovnal dokumentaci. Také by mi vyhovovalo, kdyby mohl 

zapisovat dětem poznámky. V poslední době přibývá žáků, kteří chodí do hodin bez rodičů 

nebo jiného doprovodu. U starších mi to nevadí, ale u těch nejmenších, šesti-sedmiletých 

ztrácíme mnoho času s psaním úkolů, s vysvětlováním, co kam si do žákovské knížky 

zapsat a jak a co si mají doma procvičovat, s těmi jsem radši, když někdo chodí, nebo je 

přítomen alespoň na začátku a na konci hodiny. 

 Je pravda, že mám natolik vstřícné kolegy, že čas od času si nechám hlavně 

ty nejmenší a začínající žáky trochu překontrolovat. Není mi to vždycky třeba úplně 

příjemné, ale slouží to k dobré věci. 

 Instruktivní literatura pro zobcovou flétnu je v Braillově písmu celkem dobře 

dostupná, je to také díky tomu, že nevidomých učitelů, hlavně zobcových fléten, ale 

i příčných fléten a klarinetů, je poměrně dost, patrně nejvíc z řad nevidomých. 
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 Zobcová flétna a v podstatě i příčná se bez použití zraku dají celkem dobře zvládat. 

Ke kontrole používám jak hmat, tak sluch, a také spoléhám na inteligenci svých žáků při 

nápodobě správného držení, dýchání atd. 

Dobrým pomocníkem je velké zrcadlo ve třídě, u kterého žáci občas hrávají a vidí, 

jak nástroj při hře drží. 

 Koncerty, soutěže a ostatní radosti učitelů na ZUŠ mi problémy, tedy větší 

problémy než mým kolegům asi v podstatě nedělají.  

Snazší klavírní doprovody, pokud je zvládám technicky, si hlavně pro menší děti 

vymýšlím většinou sám. Uleví to docela korepetitorům a ti se pak se mnou mohou 

soustředit na pár větších věcí.  

 Kdybych si měl stěžovat na něco pracovního, tak to bude snad jenom poměrně 

velký počet administrativy, zdá se mi, že jí spíš přibývá, ještě, že jí většinu zvládám více 

méně sám, s pomocí PC. Dřív s tímhle museli svým nevidomým učitelům v rodině výrazně 

pomáhat manželky, děti, rodiče atd., a to bylo třeba i pár hodin v týdnu. Můj táta mi ještě 

na začátku mého učitelování psal všechna vysvědčení, napsal je krásně, ale byl z toho 

pořádně nervózní. 

Nezávidím vůbec množství administrativy v běžných školách, kde jí mají určitě 

mnohem více. My to v hudebkách máme vlastně ještě dost dobré. 

 Až na malé výjimky s rodiči ani žáky nemám pro svůj zrakový handicap problémy. 

Mám myslím pověst hodného, klidného učitele, což rodičům i dětem vyhovuje. Občas toho 

někteří možná trochu zneužívají. S věkem někdy občas přitvrzuji, ale moc mi to nejde. 

Někdy mi to je trochu vytýkáno, ale přijde mi, že je doba tak neklidná, že si mí žáci a i 

jejich rodiče můj klid docela rádi užívají.“ 

JČ: „Co tvůj volný čas a tvé zájmy?“ 

PM: „Moc volného času teď nemám, oba s manželkou ještě při dvou dětech 

studujeme. Ale zajímá mne technika, doprava, hlavně tramvaje, metro, vlaky, rád chodím 

na výlety do přírody, celkem jakž takž sleduji politiku a sport. Ale většinu volného času 

spoluvychovávám své dvě dcery, což je také můj zájem, má zábava, radost, ale někdy taky 

únava a starost. 
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Abych nezapomněl, mnoho let hraji v souboru Musica pro Sancta Cecilia na zobcové 

flétny, na barokní příčnou flétnu, zpívám a užívám si přátelských vztahů spoluhráčů. 

Už je to skoro dvacet let a neuvěřitelně rychle to utíká. Zažili jsme společně spoustu 

muzikantských i jiných příhod a zážitků. Tam jsem poznal i svou ženu Marušku, což bylo 

a je pro mě veliké životní štěstí.“ 

JČ: „Děkuji za dnešní příjemné posezení, povídání a za důvěru, která mne těší.“ 

3.2.6 Respondent č. 12 

J. M. (doba studia 80. – 90. léta); odpověď na dotazník byla zaslána e-mailem – 

volné zpracování dotazníku. 

 Tento volně zodpovězený dotazník nás může zaujmout tím, jak po létech hledání 

uplatnění na některé ze ZUŠ a také v oblasti velmi vzdálené výuce hudby nachází 

dotazovaný cestu v soukromém učení těch, kteří hudbu potřebují jako prostředek k hledání 

klidu a radosti než k soutěžení a ocenění. 

narození: 1967 

zraková vada: nevidomý 

sourozenci: bratr 

základní škola: Škola Jaroslava Ježka 

vzdělání: Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené  

stav: ženatý 

děti: 3 

„Co se týká Deyláku samotného, to by bylo na hodně dlouho a určitě na osobní 

pokec někde u piva... 

Je mi z toho hrozně smutno, když sleduji, jakým z mého pohledu nesprávným 

směrem se dnes škola ubírá a zřejmě už nikdy nemůže nabýt svůj původní status a dohnat 

ztracenou minulost, kdy jsem s patřičnou pýchou slýchával a sám rád opakoval, že 

konzervatoř, tehdy se skvělou charakteristikou v názvu, pro zrakově postiženou mládež, je 

jediným zařízením tohoto typu ve střední Evropě. 
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Jak hezky se to poslouchalo a taky jak skvěle tomu napovídaly výkony našinců 

opravdu srovnatelné s konkurencí... 

Co se týká mne samotného, tak kromě jiných, tu více, tu méně výdělečných aktivit, 

učím, a to naprosto soukromě, a to buď doma, nebo v těsné blízkosti svého bydliště, abych 

mohl patřičným způsobem zafungovat, kdyby se náhodou mělo prostřednictvím mých 3 

kluků doma něco dít, protože jeden nikdy neví... 

Mám 13 žáčků, hlavně klavíry. Svou soukromou klientelu jsem si postavil opravdu 

od jednoho jediného jednotlivce, kdy jsem postupně zjišťoval, že se pode mnou výrazným 

způsobem bortí šéfovská židle v call centru, na které byl vypsán bankrot, a i když jsem 

si 3 měsíce poté našel soukromou práci obdobného typu, tedy vedení makléřů a realizace 

smluv na povinné ručení pro auťáky a motocykly, nedalo se v rodinné firmě dlouhodobě 

vydržet, protože jednatel byl prostě lidově řečeno „magor“... 

Koncem r. 2010 jsem to se soukromou výukou začal brát víc vážně, protože jsem 

si začal uvědomovat, že to najednou už nejsem já, kdo si dal za cíl, děj se co děj živit 

rodinu a postarat se o to, že i když přijdou horší chvíle, tak rodinu nenechám spadnout, jak 

se říká na dno. 

Samotné shánění žáků mi silně připomínalo hledání zlaté jehly, nebo spíš kamínku, 

ve velké kupce sena. 

Na ZUŠ v Brandýse nad Labem, odkud jsem dobrovolně v r. 2002 odešel, jsem se 

ani náhodou vrátit nechtěl. 

Zhruba tak po 2 letech, tedy v r. 2012, jsem si začal podstatně uvědomovat, 

že konkurence ZUŠ mě úplně sešrotuje, pokud neudělám něco, čím se má výuka bude lišit 

od té klasické, zaběhlé. Jenže: tak moc se mi z pomyslného metaforicky řečeno vyhřátého 

pelíšku nechtělo... Ono totiž něco měnit s rizikem na vlastní pěst, že to možná vyjde, ale 

třeba taky ne, do toho se prostě člověku nikdy moc nechce. 

Věděl jsem, že talentované žáky mi díky náslechům ve školách sebere „zuška“ a že 

svou klientelu nebudu stavět na nejlepších výkonech, ale svou nabídku musím změnit tak, 

aby má výuka byla dostupná pro každého, kdo se chce učit hrát na hudební nástroj třeba 

jen pro radost a pro potěšení, mohou to ale být i dříve narození, kteří se chtějí vrátit k 

tomu, že kdysi se učili hrát třeba z Bayerovky a teď, kdy mají v penzi čas, se chtějí dostat 

někam dál. 
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Dnes je mým cílem rozvíjení hudebních schopností u jednotlivců, kdy velký důraz 

kladu na samotný fakt, čemu se chce žák věnovat a snažím se modifikovat okruh materiálu 

tak, abych i s omezenými možnostmi literatury v Braillu dokázal nejen zaujmout, ale také 

dítko či dospěláka ke hře přitáhnout a motivovat. 

Na tohle všechno bych zřejmě nepřišel, pokud bych setrval na místní ZUŠ a možná 

by se ze mne stal jen jakýsi vykonavatel toho, co jsem se kdy naučil... 

Moje klientela se pomaličku rozrůstá, jistá fyzioterapeutka, v jejíž rodině učím 2 děti 

a jejího manžela, mě doporučuje svým pacientům, kteří se třeba zmíní, že by chtěli hrát 

na klavír.“ 

3.2.7 Respondent č. 20 

M. D. (doba studia 80. – 90. léta); odpověď na dotazník byla zaslána e-mailem. 

Dotazovaný M. D. pro tuto práci zastupuje další dvě speciální školy pro výchovu 

zrakově handicapované mládeže (Opava, Brno). Také nás seznamuje s další možností 

uplatnění absolventa KJD. Může nás zaujmout především postoj dotazovaného k možnému 

asistentovi nebo pomocníkovi zrakově handicapovaného vyučujícího. 

narození: 13. 7. 1968 

zraková vada: úraz v dětství 

sourozenci: 1 – bez zrakové vady 

základní škola: nejdříve ZDŠI pro slabozraké v Opavě a v polovině čtvrté třídy ZDŠI 

pro nevidomé a slabozraké v Brně 

vzdělání: dnešní Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené – 

akordeon, klarinet 

stav: dvakrát ženatý 

děti: 3 

Okruh I 

Mateřskou školu jsem nenavštěvoval žádnou, v předškolním věku jsem byl rok a půl 

po úrazu v nemocnici a do školy jsem šel v sedmi letech. Nejdříve ZDŠI pro slabozraké 
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v Opavě a v polovině čtvrté třídy po zhoršení vidění jsem nastoupil v pololetí na ZDŠI pro 

nevidomé a slabozraké v Brně.  

Nejvyšší dosažené vzdělání je vyšší odborné, Konzervatoř pro zrakově postiženou 

mládež v Praze. Třikrát jsem nastoupil na VŠ, ale ani jednou jsem nedodělal, příliš mnoho 

aktivit. 

Rozvedený, podruhé ženatý. Z prvního manželství dcera Veronika, žurnalistka, syn, 

Michal, střední dopravní škola, z druhého manželství syn Lukáš, první třída.  

Do zaměstnání na ZUŠ Eduarda Marhuly v Ostravě jsem nastoupil v roce 1991. 

Okruh II 

V současné době pracuji v Lidové konzervatoři a Múzické škole v Ostravě. Jako 

externista zde pracuji od roku 1991 a v roce 1994 jsem se stal interním zaměstnancem 

a od té doby jsem nezměnil práci. Byl jsem více než patnáct let zástupcem ředitele, rok a 

půl zastupující ředitel, ale z důvodu nepříznivého zdravotního stavu jsem nyní řadový 

pedagog. Tato škola je specifickým zařízením, je to umělecká škola pro zdravotně 

postižené a její filozofií je integrace naruby. Mezi handicapované integrujeme zdravé 

sourozence a spolužáky ze ZŠ a jejich kamarády a známé. Momentálně naše část školy, 

protože jsme dvě sloučené organizace, má téměř 500 žáků. 

V praxi jsem od roku 1989, kdy jsem během studií učil na různých lidových školách 

v okolí Prahy – Benešov, Mělník, Roztoky u Prahy. 

Po skončení školy jsem nastoupil do ZUŠ v Ostravě (1991) a v roce 1994 do výše 

zmiňované školy, kde jsem doposud. 

Vyučuji tyto nástroje: zobcové flétny, klarinety, saxofony, akordeony a keyboardy. 

Dále učím notopis nevidomých a přepisuji zrakově postiženým žákům noty do tohoto 

písma. 

Vystudoval jsem na konzervatoři akordeon a klarinet.  

Na pracovišti jsem se nesetkal ani s jedním úskalím uvedených jako pomocné body. 

Jsem naprosto soběstačný a v případě, že mám jakýkoliv problém, mám oporu v celém 

pedagogickém sboru, i ve vedení a administrativní pracovnice jsou mi vždy k dispozici. 

Ani jeden z vyjmenovaných problémů mě neomezuje v mé práci. Nemám problém 
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s administrativou a ani s komunikací, naopak organizuji řadu koncertů a akcí jak 

v prostorách školy, tak i mimo naši budovu.  

K vyplňování administrativy používám kombinaci zvětšovacích pomůcek, digitální 

pomůcky a i Pichtův psací stroj.  

Mám svou učebnu, ve které učím já a ještě jedno odpoledne v týdnu se střídám 

s kolegou. K dispozici mám vše, co potřebuji k výkonu povolání, dostatečný úložný 

prostor pro notový materiál v černotisku i Braillu, nástrojové vybavení a veškerou 

dostupnou audiotechniku. Kolega respektuje stejně jako zbytek zaměstnanců moje potřeby. 

Ve třídě mi nepřesouvají věci a vždy když použijí společný materiál, vrátí ho na mnou 

určené místo.  

Jediný problém související s prezentací mých žáků jsou koncerty v neznámém 

prostředí, ale vždy mám k dispozici některého z kolegů, a tím je vše vyřešeno. V budově 

školy nikoho nepotřebuji a k dopravě žáků na akce pořádané školou se vždy dohodnu 

s rodiči a ti většinou dopraví na akci i mě samotného.  

Mám dostatek materiálů, ale bohužel nově vydané noty si mnohdy přepisuji sám, 

protože než jsou noty přepsány do notopisu nevidomých, ztrácejí na aktuálnosti. 

Nemám problém s posuzováním svých žáků kýmkoli a kdekoli. 

Zásadně nesouhlasím s tím, aby zrakově postižení učitelé využívali ke své práci 

asistenta. Ano, jsou situace, kdy potřebujeme pomoci, ale myslím, že nový notový materiál 

se dá stejně jako pomoc při výše zmiňovaných bodech zvládnout za pomoci kolegů. 

Asistent by vytvořil mezi zrakově postiženým učitelem a zbytkem pedagogů bariéru, 

kterou se přece snažíme právě odbourat, a připadal bych si jako méněcenný. Já celý život 

bojuji za to, aby každý člověk, a je jedno s jakým handicapem, byl rovnocenným 

partnerem na pracovišti i kdekoli jinde. 

Nikdy by se nepodařilo navázat intimní vztah učitele a žáka, kdyby při výuce rušil 

asistent. Známe z praxe, že děti mnohdy svému učiteli řeknou více než svým rodičům.  

Na svém pracovišti jsem naprosto spokojen, mám velmi dobré materiální zázemí, 

ochotné kolegy a jsem vnímán jako rovnocenný partner a pedagog jako každý jiný, 

a to mě uspokojuje. Tím, že nevidím, všichni mojí žáci se daleko lépe orientují v notovém 

zápise, na rozdíl od kolegů, kteří ukáží prstem kde má dítě pokračovat, já jim řeknu třetí 

nota ve čtvrtém taktu na druhém řádku a je to přínos pro ně samotné, a poté když hrají 
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v různých komorních uskupeních, jsou daleko lépe připraveni, což zbývající kolegové 

velmi chválí. Naplňuje mě práce se zdravými i handicapovanými žáky a odměnou je pro 

mě to, že už učím děti svých bývalých žáků.  

Aktivně sportuji – atletika, showdown, turistika a cykloturistika, jsem viceprezident 

ČSZPS, jsem členem soukromého divadla Mimo Ostrava, skládám scénickou hudbu a 

aktivně hraji, jsem členem sdružení Klauni na volné noze.  

Něco k integraci: 

Všichni dnes bojují o integraci a začleňování handicapovaných do běžných škol. 

Po pětadvacetileté praxi už neříkám tak vehementně ano, protože praxe mi ukázala, 

že je to velmi složité a problematické téma. Jaké se dnes rodí děti? Čistě nevidomé dítě 

dnes v podstatě neexistuje. Jsem v kontaktu s ranou péčí a s pedagogickými centry, a tak 

mám přehled o tom, jak jsou vybaveny dnes děti ke studiu na běžné či speciální škole. 

Integrace není pro každé dítě a hlavně ne pro každou školu. Když už se najde čistě 

nevidomé dítě, je třeba, aby škola přistupovala zodpovědně k jeho studiu. Co z integrace, 

když dítě místo tělocviku má prostorovou orientaci a je tak vyčleněno z kolektivu, 

výtvarná výchova není přizpůsobená jeho potřebám, a tak zas je dítě vyřazeno z kolektivu. 

Je velmi málo škol, které to umí, a hlavně je málo dětí, které do takových škol patří. Je 

obrovský rozdíl v dovednostech a v potřebách dítěte a později dospělého jedince a na první 

pohled je vidět, které dítě bylo integrováno, stále mělo u ruky asistenta, který mu svou 

neodborností vlastně znemožnil projevit se a ukázat, co dokáže. Takové dítě si na to 

zvykne a v případě, že to není silná osobnost, tak s tímto získaným handicapem bojuje po 

zbytek života. Na rozdíl od toho, děti ze speciálních škol jsou samostatnější, nedělá jim 

problém sebeobsluha a pohyb a jsou daleko lépe vybaveny pro běžný život. Neříkám, že je 

integrace špatná, ale málokdo ji umí. Já sám mám ve škole dvě nevidomé děti a dalších 

šest, které nevidí, ale kromě toho mají další vady. Nevidomí autisté jsou 

nejproblematičtější a já jich momentálně učím pět.  

3.2.8 Respondent č. 9 a č.  14 

P. K. (doba studia – 80. léta) respondent č. 9;  zpracovaný rozhovor. 

 Následující dvě odpovědi respondentů jsou vybrány především proto, že tito 

dotazovaní patří ke studentům KJD, kteří neměli závažnou zrakovou vadu a během svého 

studia v osmdesátých letech minulého století spoluvytvářeli z dnešního pohledu 
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integrované prostředí ve škole na Maltézském náměstí. Pan M. M. dnes pracuje ve vedení 

jedné ze ZUŠ a jeho názor na integraci a zaměstnávání úspěšných zrakově 

handicapovaných absolventů je především pro těžce zrakově handicapované absolventy 

povzbudivý.  

narození: 30. září 1963 

zraková vada: žádná 

dětství: veselé a rušné 

sourozenci: 5 bratrů 

základní škola: klasická základka 

Vzdělání: střední odborná ladičská škola – dnešní Konzervatoř Jana Deyla (3 

ročníky kytara, violoncello), Pražská konzervatoř na Rejdišti 

stav: ženatý 

děti: spousty 

JČ: „Jak po létech vzpomínáš na tvůj příchod na Deylák?“ 

PK: „Příchod do prostředí Deyláku pro mne byl velkým šokem. Přišel jsem 

z normální základní školy. V té době jsem chtěl být fotografem, možná, že bych rád šel na 

konzervatoř, ale na kytaru jsem v podstatě nebyl připraven. Tak mne nakonec vzali na 

ladičskou školu. Oční lékařka mi nezapomínala pravidelně připomínat, jak na tuto školu 

z pohledu svého zrakového vybavení nepatřím, jak zabírám místo někomu, kdo by tam 

patřil víc.“ 

JČ: „V čem spočíval ten šok?“ 

PK: „Nikdy před tím jsem neviděl tolik postižených, handicapovaných „slepounů“ 

pohromadě. Měl jsem pocit, že jsem na tom lépe, než abych musel chodit do podobné 

školy.“ 

JČ: „Jak ses s tím vyrovnával?“ 

PK: „Byl jsem dost problémové dítě. Byl jsem z početné rodiny. Prostě jsem ledacos 

dělal jinak než mí vrstevníci. Prostředí školy a hlavně setkávání s tzv. handicapovanými, 

nejen spolužáky, mne naučilo přijímat spolužáky s jejich zrakovým postižením. 
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S některými jsem se velmi sblížil. Samozřejmě dnes vím, že jestli má někdo zrak nebo 

nemá, není pro porozumění mezi přáteli tak úplně podstatné.“ 

JČ: „Dochází ti, že jsi spoluvytvářel prostředí, které se dnes nazývá integrací 

nebo dokonce inkluzí?“ 

PK: „Ano, po nějaké době mi došlo, že nejen já, jako normálně vidící kluk, ale i 

kantoři, přinášejí do toho prostředí syrový závan reality zvenčí. Také jsem přišel na to, že 

mne to prostředí také v dobrém ovlivňuje. Stejně tak mi dochází, že pro přijetí zrakově 

handicapovaných učitelů hudby, ať jsou sebelepší, je zapotřebí určité tolerance a určité 

snahy jim pomoci. Ale to obecně platí o soužití všech lidí.“ 

 

M. M. (doba studia 80. - 90. léta) – respondent č. 14; odpověď na dotazník byla 

zaslána e-mailem. 

„Za mě jako za vedení můžu maximálně konstatovat, že se zaměstnáváním 

absolventů z Deyláku žádný problém nemáme. Svědčí o tom, že na škole působíme celkem 

3 a to tu ještě byl P. B. Na druhou stranu jsou to všechno absolventi, kteří čtou z černotisku 

a mimo L. i bez kompenzačních pomůcek.  Jinak, jak vyplývá i z odpovědí, u nás mají 

všichni poměrně ideální podmínky a je velmi malé procento těch, co se ve třídách musí 

střídat. Jedná se pouze o zaměstnance na zkrácený úvazek. Můj názor je, že škola naší 

velikosti (asi 900 žáků) si finančně může celkem bez obtíží dovolit připravit podmínky pro 

zaměstnávání zdravotně postižených a vše je pouze o lidech ve vedení….“   

3.2.9 Respondent č. 17 

Z. R. (doba studia 80. – 90. léta); odpověď na dotazník byla zaslána e-mailem. 

 Níže uvedeným příspěvkem si přiblížíme jeden z mnoha podobných životních 

příběhů zrakově handicapovaného učitele hudby, seznámí nás s další ze speciálních škol 

pro zrakově handicapované, která dnes již nevychovává studenty pro Konzervatoř Jana 

Deyla a střední školu pro zrakově postižené (Litovel). 

narození: 14. 5. 1965 

zraková vada: retinopatie, v rodině se u nikoho kromě mě nevyskytuje 

sourozenci: 1 
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mateřská škola: běžná mateřská škola 

 základní škola: nejprve běžná základní škola, v deseti letech základní škola pro děti 

s vadami zraku 

vzdělání: středoškolské 

stav: vdaná 

děti: 2 

„Zaměstnání: učitelka hudby.  

Působiště: prvních třináct let jako učitelka na ZUŠ, nyní učím na základní škole 

logopedické. Ve školství pracuji cca 27 let. Dlouhodobého zaměstnavatele jsem měnila 

jednou. Příležitostné učení dvakrát. Převážně jsem vyučovala hru na flétnu. Kytaru jako 

doplnění úvazku nebo soukromě. 

Co je nejdůležitější pro mou samostatnost na pracovišti: 

- pokud možno stabilní třída, aby se člověk nemusel pořád stěhovat, 

- skříň na nástroj a noty, 

- dobrá komunikace s vedením a kolegy.  

Problémy: 

Na ZUŠ jsem neměla, protože jsem měla výborného ředitele a okruh kolegyň, které 

mi byly nápomocny. Na nynější škole je tomu stejně tak. 

V každém případě je to ale o tom, že tolerují specifický způsob vyplňování třídnic, 

nenutí člověka jezdit po soutěžích, vystupovat s dětmi v cizím prostředí bez další podpory 

jiného kolegy. Jsou ochotni poslat e-mailem plán práce, který si běžný kantor přečte 

na nástěnce.  

Na ZUŠ jsem ocenila elektronické vyplňování dokumentace – klasifikace. Tam, kde 

tato možnost nebyla, jsem měla povoleno nechat si vyplnit třídnici starším žákem, s 

ostatním mi pomáhal asistent.   

Za mých dob naukáři počítali s tím, že našinec nemůže obcházet celou školu, aby 

zjistil známky z nauky, a byli nápomocni. (Dnes je již trochu jiná doba).   
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Na případném novém pracovišti bych určitě, alespoň v začátku, asistenta přivítala. 

Jde o základní orientaci v prostorách školy, pomoc při večírcích, občasné vyplňování 

dokumentace.  

Domnívám se, že je naprosto nezbytná občasná konzultace s vidomým kolegou 

ohledně držení nástroje a postavení rukou tak, aby se včas eliminovaly případné zlozvyky. 

To se týká především kytary. Výuka na dechové nástroje je pro nevidomého učitele 

milosrdnější. Určitě bych přivítala i občasnou pomoc v orientaci při výběru notového 

materiálu.    

Dlouhodobé setrvávání asistenta na hodinách bych asi nechtěla – spíše možnost 

případné konzultace.  

Po zkušenosti z nedávného krátkodobého působení na ZUŠ jsem zjistila, že mentalita 

rodičů a dětí se za posledních patnáct let značně změnila. Setkala jsem se dokonce s tím, 

že rodiče předem negovali výuku nevidomého učitele. (V okamžiku, kdy jsem požádala 

kolegu, aby se podíval dítěti na ruce, pojali nedůvěru k mojí kvalifikaci).    

Hodnocení mojí práce na současném pracovišti:  

Ze strany vedení je pozitivní. Ze strany rodičů jsou výhrady, protože vyžaduji práci.  

V současném zaměstnání jsem spokojena. Mám dobré zázemí i pracovní kolektiv, 

pracuji s postiženými dětmi. Práce není o výkonu, ale o skutečné pedagogické schopnosti 

zpřístupnit látku dětem tak, aby i se svým omezením byly schopny hrát. Tyto děti jsou 

vděčné za každý pokrok, kterým se mohou pochlubit. 

V práci problém nemám. Cesta do školy je zátěžová pro nevidomého obecně.  

Zájmy: Literatura, jóga, příroda, turistika, rodina, přátelé.“ 

3.2.10 Respondent č. 25 a 26 

J. S. (doba studia 90. léta - počátek 21. století) – respondent č. 25; zpracovaný 

rozhovor. 

 Dva po sobě jdoucí zpracované rozhovory nám připomínají změny ve výchově 

zrakově handicapované mládeže po roce 1990. Seznamují nás s nastupujícím trendem 

integrace a s vývojem konzervatoře na Maltézském náměstí z pohledu těchto dvou 

studentů. 
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narozen:  1979 V Praze 

zraková vada: zbytky zraku (prakticky nevidomý) 

sourozenci: 1 – stejná zraková vada – dědičná po matce 

mateřská škola: Mateřská škola pro slabozraké v Koperníkově ulici 

základní škola: ZŠI pro slabozraké v Koperníkově ul. (dnes náměstí Míru) 

vzdělání: Konzervatoř Jana Deyla 

stav: ženatý 

děti: 1 

JČ: „K rozhovoru jsem si tě vybral nejen pro to, že tě dobře znám, že tě 

považuji za kamaráda, ale i proto, že zastupuješ absolventy třetí pražské speciální 

školy, která se zabývala přípravou zrakově handicapované mládeže do života. Po 

škole pro nevidomé a pro zbytkaře zraku tu máme školu pro slabozraké žáky. Pro 

mou písemnou práci je tvá cesta životem zajímavá i tím, že patříš k těm bývalým 

absolventům Konzervatoře pro zrakově postižené, kteří se hudbou neživí. Mám 

takový dojem, že tvé zrakové možnosti by tě měly přivést spíše do ZDŠI Šporkova než 

do Koperničky, proč jste nevyužili té možnosti?“ 

JS: „Prostě jsme bydleli kousek od Vinohrad a rodiče chtěli, abych chodil do 

Koperníkovy.“  

JČ: „Jak jsi snášel to, že většina tvých spolužáků na tom po zrakové stránce 

byla o dost lépe?“ 

JS: „Umím si představit příjemnější prostředí školy.“ 

JČ: „Kde a kdy jsi začal být vzděláván v oblasti hudby?“ 

JS: „Ve třetí třídě základní školy pro slabozraké jsem začal navštěvovat povinný 

klavír a sbor. Bylo to v rámci rozšířené hudební výchovy na speciálních školách pro 

zrakově handicapované. Klavír, hudební nauku a sbor tehdy v tzv. Koperničce vyučovala 

Ester Špinarová, ta pravidelně připravovala budoucí studenty hudby pro konzervatoř 

na Maltézském náměstí. Někdy kolem páté třídy jsem se začal učit, spíš seznamovat 

s violoncellem.   
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V průběhu šesté třídy se mě rodiče, hlavně maminka, snažili přesvědčit, abych šel 

do tehdy nově otevřené sedmé třídy (školní rok 1992/1993 – experiment s přípravnými 

ročníky) do školy na Maltézském náměstí. To se nepovedlo. Byla to doba, kdy jsi k nám 

rok chodil a snažili jsme se spolu vítězit nad nástrahami výuky hry na violoncello. V osmé 

třídě jsem chodil na doporučení paní Sommerové do ZUŠ na Arbesově nám. v Praze 5, 

myslím, že se jmenuje Štefánikova, k paní Janě Olivové.  Nakonec jsem na Deylák šel 

z osmé třídy. Byl jsem přijat do přípravného ročníku. Ve školním roce 1994/1995 jsem 

začal studovat violoncello a později v druhém ročníku kytaru. Já jsem chtěl za druhý, tehdy 

ještě povinný, ale už ne maturitní nástroj klarinet, ale z důvodu očního tlaku mi klarinet 

nebyl povolen. Po úspěšném ukončení studií konzervatoře v r. 2002 jsem krátce vyučoval 

na ZUŠ a v domě dětí a mládeže poblíž Luhačovic. To byl záskok za dlouhodobě 

nemocného. Ale brzy jsem přestal hudbu vyučovat. Začal jsem studovat na pražské 

Pedagogické fakultě speciální pedagogiku a na přání maminky i  psychologii. To jsem 

vydržel téměř čtyři roky. Dnes mi je líto, že jsem studium nedokončil, že v té době nebyla 

možnost bakalářského studia. Studia mne bavila, ale začal jsem pracovat v oboru 

kompenzačních pomůcek pro zrakově handicapované, v oblasti digitální techniky. To se 

mi stalo od roku 2006 osudným.“ 

JČ: „Jak dnes hodnotíš úroveň hudební výchovy na ZŠ v Koperníkově ul.?“ 

JS: „Pro mou především teoretickou přípravu na studium konzervatoře to 

dostačovalo, nejspíš by to stačilo i pro případné studium klavíru. Paní Špinarová měla 

dostatek zkušeností, aby dobře připravila zájemce o studium hudby. Z mého ročníku, tedy 

z mé osmé třídy udělali zkoušky na Deylák se mnou celkem čtyři spolužáci. Což byla spíše 

výjimka. V Koperničce se vyučovala ještě i hra na zobcové flétny a byl tam povinný sbor.  

Výuka zobcových fléten podle mne nebyla tak dobrá, jako výuka hry na klavír. 

Výuka klavíru byla podobná výuce na dnešních ZUŠ, výuka fléten se spíš podobala 

kroužkům při základních školách nebo DDM.  

Na budoucí studenty konzervatoře se na vinohradské škole koukalo jako na ty, kdo 

se nechtějí moc učit. Ale nejspíš byl Deylák více doporučován než dětem ze Šporkovy.“ 

JČ: „Jak to bylo za vás s maturitou z druhého nástroje?“ 
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JS: „Patřím k těm absolventům, kteří neměli už povinnou maturitu z druhého oboru.  

My jsme maturovali z češtiny, z jazyka, z hlavního nástroje, měli jsme možnost si vybrat 

dějiny hudby nebo obecné dějiny, také jsme maturovali z hudební výchovy a harmonie.“ 

JČ: „Jak komplikovaný byl pro tebe přechod ze základní školy na 

konzervatoř?“ 

JS: „Na rozdíl od mých hůř vidících spolužáků přicházejících ze škol pro nevidomé 

nebo zbytkaře zraku jsem neměl žádné zvláštní problémy. Ze základky jsme nebyli nijak 

zvyklí, že by nám někdo moc pomáhal s orientací a podobně. Pro mne příchod na Deylák 

byl spíš ve znamení větší volnosti, ve znamení menší kontrolovatelnosti ze stran rodičů.“ 

JČ: „Co pro tebe bylo složitější, příchod ze základní školy na střední školu nebo 

příchod do zaměstnání?“ 

JS: „Já jsem neměl zvláštní problém ani s jedním.“ 

JČ: „Které nástroje jsi krátce vyučoval? Byly to ty, které jsi dlouhé roky 

studoval?“ 

JS: „Vyučoval jsem hru na zobcové flétny a základy klavíru. Violoncello ani kytaru 

jsem neučil.“ 

JČ: „Co je tvou dnešní prací?“ 

JS: „Už jsem to naznačil, pomáhám především nevidomým a prakticky nevidomým 

při osvojování digitálních čtecích lup, digitálních telefonů, seřizuji jim jejich počítače, 

vyučuji je v používání nových programů pro zrakově handicapované, a vůbec jsem jim 

pomocníkem kolem kompenzačních pomůcek.“ 

JČ: „Jaké hlavní problémy vidíš kolem svého zaměstnání, co tě nejvíce unavuje, 

co ti naopak dělá největší radost?“ 

JS: „Unavuje mne finanční nejistota, mnohdy bych rád každému pomohl víc, než 

mi je schopen zaplatit, za klienty dojíždím prakticky po celé domovině. S ubývajícím 

zbytkem zraku mne unavuje cestování, napětí kolem cestování, kolem poznávání nového 

prostředí. 

Radost mám ze své malé dcery, také z toho, když mnou seřízené věci dobře slouží 

svým pánům, také mám radost, když klienti nejsou líní a spolupracují.“ 
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JČ: „Na závěr našeho povídání mi pověz něco o svých koníčcích, o svých 

radostech.“ 

JS: „Vášní jsou mi vlaky a vše kolem nich, rád sportuji, rád se bavím s lidmi.“ 

 

A. Š. (doba studia 90. - počátek 21. století) – respondent č. 26; zpracovaný rozhovor. 

narozena: 1984 v Praze  

zraková vada: středně slabozraká – inkubátor 

dětství: šťastné 

sourozenci: 1 – bez zrakové vady 

mateřská škola: běžná mateřská škola 

základní škola: běžná sídlištní ZŠ 

vzdělání: Konzervatoř Jana Deyla – klavír, klarinet – bakalářské studium na hudební 

fakultě Bratislava, obor učitelství 

stav: vdaná 

děti: 1 

JČ: „Povídej mi prosím něco málo o dětství, o tvém vstupu do vzdělávacího 

procesu, o tvém seznámení s hudbou a cestě k tvému dnešnímu spokojenému životu.“ 

AŠ: „Do mateřské školky jsem nastoupila v pěti letech. Byla to běžná sídlištní 

mateřská školka v Praze-Krči. Základní školu jsem s podporou rodičů a vyučujících 

zvládala do 6. třídy – také běžnou sídlištní školu, nejprve ZŠ Plamínkové, kam jsem 

nastoupila do tzv. vyrovnávací třídy (1. ročník), po odchodu oblíbené paní učitelky jsme 

s rodiči zvolili ZŠ Na Zelené lišce. Tam jsem chodila do svého nástupu do 7., 8. a 9. třídy 

nedávno experimentálně otevřených přípravných tříd Konzervatoře pro zrakově postiženou 

mládež. Kdybych neodešla na konzervatoř, museli bychom shánět stejně novou základní 

školu, ta Na Zelené lišce byla v té době zrušena. 

 Už jako malá jsem ráda zpívala, ve druhé třídě jsem nastoupila do prvého ročníku 

v ZUŠ Lounských, tam jsem se začala věnovat zpěvu a hudební nauce. V Lounských jsem 

na hudební nauku a zpěv chodila do konce 6. třídy. Brzy po tom, ve 3. třídě, mne pan 

Zbigniew Janusz začal soukromě vyučovat hře na klavír a zobcovou flétnu. Od páté třídy 
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jsem už věděla o možnosti studovat hudbu ve škole, která by zohledňovala můj zrakový 

handicap. Pracovala jsem s tzv. černotiskovými notami, jen jsem je potřebovala zvětšené a 

zdůrazněné. I když doprovázím, hraji ze zvětšených not a více méně doprovázím částečně 

zpaměti. 

 Na klavír hraji od třetí třídy, na flétnu (zobcovou) od druhé. 

 Ve školním roce 1998/1999 jsem začala docházet do přípravných ročníků 

Konzervatoře Jana Deyla (7. – 9. ročník základní školy). Ve školním roce 2001/2002 jsem 

byla přijata do 1. ročníku konzervatoře. Byla jsem přijata ke studiu hry na klavír do třídy 

paní Jany Bláhové a byl mi jako druhý obor (nástroj) vybrán klarinet, který jsem 

vystudovala ve třídě pana Františka Bílka.   

 V posledních ročnících konzervatoře jsem se seznámila se souborem Musica pro 

Sancta Cecilia, ve kterém hrál i můj oblíbený pan učitel Zbigniew. S tímto souborem jsem 

začala hrát, nahrávat a hlavně přátelit se s jeho členy.  

Studia jsem úspěšně dokončila už na Konzervatoři Jana Deyla. Po ročním odpočinku 

jsem byla přijata na bratislavskou vysokou školu (na bakalářské studium obor klavír 

a pedagogický obor).  Zde jsem zažila asi nejhezčí studentská léta (splnil se mi můj sen) a 

pod vedením oblíbeného pana profesora Perglera jsem tříleté studium úspěšně zakončila. 

V té době jsem se také šťastně vdala.   

 Nyní se hudbě věnuji jen jako odpočinku, hlavní denní náplní mi je starost o našeho 

prvého syna Pavlíka. Týdenní rytmus si obohacuji výukou několika věrných soukromých 

žáků. Je to příjemné zpestření.“ 

JČ: „Jaký byl tvůj příchod do školy, která sídlí na Maltézském náměstí, jak ses 

srovnávala s novým prostředím, jak ses vyrovnávala s novými spolužáky, kteří 

mnohdy neviděli nebo viděli hůř než ty?“ 

AŠ: „Ve škole na Maltézském náměstí se mi od začátku hodně líbilo. Můj zrakový 

handicap byl takový, že jsem ve třídě i ve škole patřila k těm samostatným. Proti 

předcházejícím školám jsem byla ta, která spíš měla možnost ostatním pomáhat. Neměla 

jsem žádný problém s přivykáním na nové prostředí. Měla jsem kamarády jak mezi 

spolužáky s větším zrakovým postižením, tak mezi spolužáky, kteří byli tzv. vidící. Naše 

přátelské vztahy přetrvávají i po konci studií. 
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 Trošku výraznější rozdíly mezi spolužáky začaly vznikat tak v mém pátém ročníku, 

kdy začaly do školy ve větší míře přicházet děti s kombinovanými vadami. Ale ani 

komunikace s těmito spolužáky mi nedělala žádné problémy.“ 

 JČ: Jak těžké či složité pro tebe bylo hledání zaměstnání, jak bylo těžké ve 

srovnání s prostředím konzervatoře tvé přizpůsobování novým podmínkám?“ 

AŠ: „Příchod do zaměstnání byl pro mne těžší než příchod na Deylák. Nepodařilo 

se mi sehnat místo na některé z pražských ZUŠ. Zkoušela jsem to i na ZUŠ v okolí Prahy, 

např. v Říčanech. Nakonec jsem přijala výuku klavíru a zobcových fléten na jedné 

ze soukromých hudebních škol, přijala jsem pár hodin v DDM, úvazek jsem si doplnila 

soukromým učením. Vlastně jsem neměla svou stálou třídu, moc jsem nezažila život 

v učitelském sboru. Představovala jsem si, že přeci jen v některé ze ZUŠ časem zaměstnání 

najdu. Ale to se nepovedlo. 

 S potřebnou školní administrativou jsem si pokaždé uměla sama poradit, ale 

kdybych mohla využívat k něčemu asistenta, tak administrativa by patřila k tomu, v čem 

bych si nechala ráda pomoci. Zázemí jako vlastní třída, to je také to, co mi chybělo. Jinak 

samotná výuka mi spíš dělala radost. S orientací v novém prostředí nemám zrakový 

problém.“ 

JČ: „Sleduješ dění kolem Konzervatoře Jana Deyla po roce 2011?“ 

AŠ: „Trochu z toho, co vím, nejsem příliš šťastná. Přijde mi, že pro mnoho průměrně 

nadaných zrakově handicapovaných se ztrácí možnost vystudovat obor, který jim dává 

šanci relativně samostatného uplatnění v životě. Pro mne to byla velmi dobrá zkušenost, 

cesta a možnost, kterou jsem, myslím, dobře využila. Tuto možnost vzdělávání bych přála 

podobně mě do života vybaveným mladým lidem i v budoucnu.“ 

JČ: „Vím, že v současné době se bavíš staráním o zdravého syna a hodného 

manžela, ale také vím, že máš různé zájmy. Pověz mi něco o těch zájmech.“ 

AŠ: „Ráda vařím, ráda sportuju. Oblíbené mám lyžování. Mám ráda kolem sebe 

blízké lidi. Ráda chodím na koncerty a do divadla.“ 

3.2.11 Respondent č. 28 

R. S. (doba studia počátek 21. století – 10. léta 21. století); zpracovaný rozhovor. 
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 Poslední vybraný a upravený rozhovor nám představuje zatím nejmladšího 

dotazovaného absolventa. Během jeho přečtení se můžeme poučit o úskalí, která přináší 

boj zastánců integrace a speciálního školství. Zároveň se můžeme dočíst, jak tuto svou 

životní zkušenost hodnotí sama dotazovaná. 

narozena: 1993 

zraková vada: od narození nevidomá 

sourozenci: 3 – bez zrakové vady 

mateřská škola: tři mateřské školy  

 základní škola: Škola Jaroslava Ježka, základní škola Praha-Lysolaje, Hudební 

gymnázium Jana Nerudy 

vzdělání:  Konzervatoř Jana Deyla – klavír 

stav: svobodná 

děti: 0 

R. dnes patří k těm od narození nevidomým, na kterých se potvrzuje, jak důležitou 

roli může sehrát pro samostatný život nevidomého hudební vzdělání, jak velkou roli pro 

osobní uplatnění má systematická práce s nadanými zrakově handicapovanými. R. dnes 

vystupuje na mnoha kulturních akcích, účastní se klavírních soutěží. V letošním roce 

ukončí studia na konzervatoři Jana Deyla. V  příštím školním roce nastoupí k studiím do 

třídy Ivana Klánského a Františka Malého na Akademii múzických umění v Praze. 

JČ: „Budu rád, když mi budete vyprávět o své bohaté zkušenosti jak se 

speciálním, tak s tzv. integrovaným školstvím.“ 

RS: „Před nástupem do prvé třídy jsem navštěvovala tři různé mateřské školky. 

Nejprve normální, to bylo zocelování, děti mne nešetřily, ale myslím, že jsem to zvládala 

dobře. Třetí z mateřských školek byla ta na Hradčanech, tedy školka určená pro děti 

s těžkým zrakovým handicapem. 

V roce 1999 jsem nastoupila do 1. třídy do školy Jaroslava Ježka (Hradčany – 

Loretánská ulice). Zde jsem se naučila pořádně používat Braillovo písmo. Psát jsem se 

učila už před tím, psali jsme doma s mámou, ta se bála, abych něco s psaním nepropásla. 
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S černotiskovým písmem jsem se sama ze své snahy naučila psát kolem deseti, ale 

umím jen tiskací písmo. Umím třeba dobře přečíst nápis Citroen na autě, je dobře 

rozpoznatelný.  

Umím se vzorově podepsat. Myslím, že s rozpoznáváním reliéfního písma bych 

si mohla poradit, ale zatím jsem to nepotřebovala. Z kompenzačních pomůcek mám 

spojené dětství s Eurekou (digitální kompenzační pomůcka, v podstatě zápisník bez 

obrazovky a s Pichtovou klávesnicí) a s Jimem (česká obdoba Eureky). Doma mne vedli 

v používání kompenzačních pomůcek podle rad poradenských center (SPC). Kolem 

osmého roku jsem se intenzivněji začala věnovat prostorové orientaci (nácvik chůze s bílou 

holí). 

V době druhé třídy jsem udělala rozdílové zkoušky do 3. ročníku Hradčanské školy. 

Zvládla jsem zkoušku, jejíž součástí bylo čtení Braillského písma, matematika, bylo 

to náročné období. V polovině 4. třídy se máma rozhodla pro integraci. Mamka se bála, 

abych nezakrněla, bála se v podstatě izolovaného prostředí školy Jaroslava Ježka. Po létech 

tuto máminu obavu vnímám podobně. V lednu 2002 v pololetí jsem tedy přestoupila do 

základní školy v Praze-Lysolajích. To už byla velmi namíchaná třída. Tam jsem si zažila 

ledacos.  Byla to taková vůči mně začínající šikana. To trvalo do konce páté třídy. Já jsem 

si také nenechala nic líbit, ale přeci jen byl to na mne velký tlak. Ale ledacos mne to 

naučilo. 

V roce 2003 jsem nastoupila na Hudební gymnázium Jana Nerudy. Tam jsem měla 

přidělenou asistentku určenou gymnáziem. Zde jsem měla problémy s tím, že asistentka 

byla dost přísná. Měla jsem takovou dvojí kontrolu – profesoři a k nim asistentka. Ale 

nestěžuji si na to. Tady jsem dobře a normálně vycházela s třídou. Ráda vzpomínám na 

výuku hudby, jazyků, méně ráda na matiku a fyziku. Myslím, že to bylo už takové 

normálnější jednání, jak mé, tak celé třídy ke mně. 

Zde, na gymnáziu, jsem měla výbornou matematikářku paní Hanu Dvořákovou, která 

mi pomáhala nejen s doučováním, ale pomáhala mi i s osobními věcmi.  

Nerada vzpomínám na třídního z gymnázia, na jeho prohlášení, které nechal 

podepisovat rodiče mých spolužáků – mělo to být takové povolení, seznámení, že se mnou 

ostatní spolužáci mohou komunikovat – bylo to hnusné. Většina rodičů to rozumně nechala 

být. Já jsem se normálně zapojovala do dění ve škole i mimo školu. Třídní byl bývalý 

komunista, trochu nevyzpytatelný člověk, lidsky jsem ho nepochopila. Ale češtinu mne 
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dobře naučil. Podobně na tom byla se svým vztahem ke mně angličtinářka, to byla také 

dobrá škola života. 

Ve čtvrtém ročníku gymnázia mi bylo nabídnuto, doporučeno, jestli bych se nechtěla 

hlásit na Konzervatoř Jana Deyla, kde bych se mohla hudbě věnovat více. Doma si mysleli, 

že bych měla spíš pokračovat ve studiu gymnázia. Maminka měla přání, abych měla jak 

dobré hudební vzdělání, tak dobrý všeobecný rozhled. Zatím jsem na gymnáziu studovala 

zpěv jako svůj hlavní obor a k tomu povinný klavír. Ale vždy jsem žila hlavně klavírem, 

byl pro mne hlavním nástrojem.“  

JČ: „Kdy jste začala hrát na klavír, kdy se vaše maminka dozvěděla o možnosti 

studovat hudbu na Konzervatoři Jana Deyla?“ 

RS: „V roce  1995/1996 mne máma s dědou vzali poprvé představit na Konzervatoř 

Jana Deyla, chtěli poradit, zda u mne je hudební nadání a zda ho lze rozvíjet. Od čtyř let 

jsem chodila na klavír k paní profesorce Janě Bláhové. Z těch let začátků velmi ráda 

vzpomínám na trpělivého a zlatého pana učitele Zbigniewa Janusze. 

Příchod na Konzervatoř Jana Deyla jsem si tak trochu doma vybojovala. Dnes 

mamka vidí, že to přináší ovoce, a myslím, že to už vnímá jako správné rozhodnutí.  

Na Deyláku najednou spadla jak z mámy, tak z asistentky ta povinnost mi 

připravovat všechny materiály ke studiu. Má studia na gymplu zaměstnávala rodinu i 

asistentku. Ze začátku jsem používala Brailla a Pichtův stroj. Pak notebook. S notebookem 

přišla možnost větší kontroly ze strany kantorů.  

Příchod na Deylák, to byl nejhezčí rok mého dosavadního života. Kulturní život, 

hudební život, společenský život s mými vrstevníky méně i více zrakově 

handicapovanými. Skvělý lyžařský výcvik. Z těch let hodně vzpomínám na paní Gallovou 

(zástupkyně ředitele Konzervatoře Jana Deyla). Ta nám hodně umožňovala vystupovat, 

organizovala koncertní zájezdy.“ 

JČ: „Jak vnímáte změny ve vedení konzervatoře po roce 2011?“ 

RS: „Osobně největší rozdíl pociťuji v tom, že za minulého vedení, tedy toho vedení 

s již zmiňovanou paní Gallovou, se jezdilo více hrát, jezdili jsme i do zahraničí. Pořádaly 

se lyžařské zájezdy, návštěvy výstav, různé sportovní a společenské výlety. To mi dnes 

začíná chybět. Dnes to snad pořádá tak pan profesor Ondřej Schtochl a paní Kelerová. 
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Jsem ráda, že jsem si to ze začátku svých studií zažila. Hodně to sbližovalo studenty i 

kantory. Díky mnoha vystoupením jsem se prakticky zbavila i trémy. 

 Zdá se mi, že mám raději takovou konzervatoř, jaká je dnes, než školu, která se 

věnuje studentům s různě kombinovanými vadami.  

 Také se mi zdá, že je pro školu i jednotlivce těžší dnes sehnat dobrého opisovače 

do Braillského notopisu. Mnohdy nechápu složitost zápisu např. více hlasů. Pořád si 

myslím, že by to šlo zapsat jednodušeji, přehledněji pro toho, kdo se z toho bude učit.“ 

JČ: „Kdybyste měla doporučit cestu speciálního nebo integrovaného 

vzdělávání, co byste pověděla rodičům s malým dítětem třeba srovnatelným s vámi 

kolem třetího roku života?“ 

RS: „Jsem ráda za svou cestu. Já jsem dnes spokojena, že se mi to tak zkombinovalo. 

Ale nejlepší se mi zdá, aby dítě bylo nejprve připraveno ve speciálních centrech, školkách, 

školách a pak třeba i postupně přešlo do integrované školy. Nejspíš až na střední školu 

nebo tak na druhém stupni. Hlavně aby zvládalo vše od orientace, sebeobsluhy, práce 

s Braillovým písmem a kompenzačními pomůckami. Pak má podle mne integrace do 

prostředí klasické školy smysl a může proběhnout úspěšně. 

Zdá se mi vhodné, postupně poznávat svět tzv. zdravých dětí, třeba v době 

odpoledních aktivit, kroužků. Zajímavé je pro mne také osobní zjištění, že asistent může 

svého svěřence od zdravého kolektivu vlastní třídy oddělovat. Samozřejmě, že velkou roli 

hraje rodina, její zázemí, vztah se sourozenci atd. Já mám tři sourozence, všichni jsou bez 

zrakové vady. Máma se velmi starala o všechno, co souvisí s mým vzděláváním. Celkem 

brzy mi začalo docházet, že nemohu všechno, co bych chtěla. Co mne moc nebavilo, byly 

domácí práce, ale byla jsem vedena k samostatnosti i v tomto směru.“ 

3.2.12  Shrnutí kapitoly č. 2 

 Závěrem této kapitoly si nyní shrňme to, co jednotlivé dotazované spojuje, co jejich 

odpovědi mají společné, co považují za důležité pro úspěšný výkon své profese učitele 

hudby. Také si připomeňme, co je pro jejich profesi zaměstnání učitele hudby nezbytné.  

 Ze shromážděného materiálu vyplynulo, že podstatná pro úspěšný výkon jejich 

povolání je především: 

- vzájemná tolerance s většinovou, zdravou populací, 
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- vyhovující zázemí na pracovišti, 

- notový materiál v Braillově notopise, 

- možnost používat kompenzační pomůcky, především v oblasti digitálních 

pomůcek  ̶ to se týká hlavně administrativní části výkonu zaměstnání učitele 

hudby. Za dobře nastavených podmínek není oblast, kterou by zrakově 

handicapovaný učitel hudby s pomocí správně nastavených digitálních 

kompenzačních pomůcek na pracovišti nemohl vykonávat. V této oblasti 

chybí jak větší snaha zaměstnavatele tento problém řešit (svou roli zde jistě 

hraje finanční náročnost), tak větší vzájemná informovanost a důvěra, 

- možnost pomoci citlivých a diskrétních kolegů s výběrem notového 

materiálu, případná konzultace o vedení některých žáků, 

- lepší komunikace s vedením a s kolegy především při společných akcích 

(pedagogické rady, koncerty, soutěže atd.). 

Především těžce zrakově handicapovaní učitelé hudby se shodují v tom, že byly 

velmi prospěšné kurzy, které pořádalo vedení Konzervatoře Jana Deyla a střední školy pro 

zrakově postižené v létech 2006 až 2011. Tyto kurzy se týkaly nejen samotného učení, 

novinek z oblasti výuky na hudební nástroje, ale také možností využití digitálních 

kompenzačních pomůcek v oblasti administrativy, v oblasti možností přepisu nebo 

převodu not do Braillova písma, také v použití hudebních programů pro zápis a úpravu not. 

Je škoda, že tyto kurzy, které probíhaly i z mého pohledu v rámci velmi užitečného 

projektu Hudba ve tmě, již nepokračují. 

Lze mít za to, že z většiny odpovědí vyplývá, že ve své bývalé škole (KJD) mnozí 

zrakově handicapovaní hledají určitou záruku celoživotního vzdělávání. Velká část kurzů 

pro vidící učitele hudby je těžce zrakově handicapovaným prospěšná jen z části. Hlavními 

důvody je velký počet účastníků, chybějící zrakový kontakt s modelem, s přednášejícím, 

nedostupnost probíraných materiálů. 

Lze považovat za překvapující, jak se především těžce zrakově handicapovaní 

obávají možnosti i občasné asistence u výuky, byť by to bylo jen v oblasti zápisu úkolu, 

občasné rady – popisu žáka, jeho sezení, držení nástroje, tváření se při hře atd., a že větším 

problémem pro většinu respondentů je komunikace s kolegy a s vedením jednotlivých škol 

než komunikace s jednotlivými rodiči a žáky. 
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Pozitivně lze hodnotit zjištění, že většina dotazovaných má svou stálou třídu, ze které 

se během denního nebo týdenního vyučování nemusí stěhovat, třídu, ve které má své 

zázemí (stůl, skříň, nástroje atd.). 

Za obtíže spojené se svým zaměstnáním většina dotazovaných považovala přibývání 

administrativy. Dotazovaní se také shodli na tom, že s přibývajícím věkem nejvíce sil ubírá 

doprava do zaměstnání a domů, přibývá napětí a obava z možného úrazu na cestách. 

Někteří respondenti si posteskli na generační proměny dětí a rodičů, na které mají 

velký vliv sociální a ekonomické proměny společnosti. 

Jednoznačně se ukazuje, že nebude-li dostatek míst pro tzv. normálně vidící učitele 

hudby, těžko budou především těžce zrakově handicapovaní absolventi KJD moci 

očekávat častější možnost získat místo na ZUŠ. 

 Je známá zkušenost (rozhovor s paní M. Kozinovou, statutárním zástupcem ředitele 

KJD), že v případě příchodu nedávného velmi šikovného absolventa KJD s těžkým 

zrakovým handicapem ke konkurzu o místo učitele hudby v ZUŠ byly podmínky během 

průběhu přijímacího rozhovorů změněny tak, aby se staly pro dotyčného nesplnitelnými. 

Také se občas můžeme setkat s kontraproduktivním postojem některých zrakově 

handicapovaných zájemců o zaměstnání učitele hudby na ZUŠ, (otázky pro paní B. P.) 

kteří si při přijímacím pohovoru kladou pro zaměstnavatele nesplnitelné podmínky 

s poukázáním na to, „my jsme ti, kteří máme přednost a kterým se má ve mnohém 

vyhovět.“ 

 Je potěšitelné, že přibývá těch těžce zrakově handicapovaných učitelů hudby, kteří 

se problém nedostatku pracovní příležitosti na některé ze ZUŠ rozhodli řešit vydáním na 

cestu soukromého učení a kterým se na této cestě daří úspěšně realizovat. 

Při porovnání jednotlivých odpovědí vyšlo najevo, že se od sebe příliš neliší postřehy 

a zkušenosti z učitelské praxe jednotlivých dotazovaných i přes to, že je od sebe odděluje 

více než 50 let života. Totéž platí o pohledu na integraci a speciální školství a v neposlední 

řadě o jejich životních zkušenostech z mnoha předsudky, které se týkají vzájemného 

soužití zdravé a handicapované komunity.  

Respondenti se shodují v tom, že integrace jako celoživotní proces je v podstatě 

nutná a jedině správná. Také se ale shodují v tom, že handicapovaný jedinec by do 

integrace měl přicházet v momentě, kdy je pro tuto integraci připraven. Za dobu vhodnou 
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pro integraci většina respondentů označila nástup na střední školy, menší část během 

druhého stupně. Ale většina se také přiklání k tomu, že v případě zrakově 

handicapovaných, by to mělo být individuální, že by to mělo podléhat určitému 

přezkoušení schopností sebeobsluhy, prostorové orientace a získaných znalostí nezbytně 

nutných pro úspěšnou integraci jednotlivce. 

Shoda panovala v podstatě také na tom, že po celou dobu trvání existence 

speciálního školství, v tomto případě Deylova ústavu až Konzervatoře Jana Deyla a střední 

školy pro zrakově postižené, byly třídy integrované a byly dobrou přípravou pro odchod 

do samostatného života. O integraci se začalo mluvit mnohem později, než se integrace 

zrakově handicapovaných studentů hudby začala prakticky provádět. Důkazem toho je 

nejen mnoho učitelů hudby ať na lidových školách umění, ZUŠ či v soukromém školství, 

ale i osobní život mnoha smíšených manželství, která svůj počátek našla v době studií 

školy na Maltézském náměstí.  

Lze konstatovat, že se odpovědi respondentů shodují s výsledky sociologického 

průzkumu, který v létech 1994, 2004 a 2010 provedla pro Konzervatoř Jana Deyla a střední 

školu pro zrakově postižené Jihočeská agentura. Část výsledků těchto průzkumů je 

uvedena v příloze. (příloha č. 2, příloha č. 3) 

 Dále lze z odpovědí respondentů vyčíst určitou míru neochoty přistoupit na 

integraci se slabšími, např. studenty s kombinovanými vadami, v některých případech 

jistou agresivitu k většinové společnosti a obecně rovněž problémy, se kterými se musí 

potýkat každá komunita a které plynou z její určité uzavřenosti a potřeby vymezovat se 

vůči okolnímu světu. 

Co je však třeba znovu zdůraznit je konstatování, že integrace zrakově 

handicapovaných do společnosti by měla být založena na celoživotní snaze těch, kdo mají 

být integrováni, i těch, kdo je mezi sebe jako členové většinové společnosti přijímají. 

Neměla by být zaměřena jenom na první desetiletí života handicapovaného, ale měla by se 

týkat i jeho činnosti profesní a obecně společenského života. 
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Fotografie konzervatoře Jana Deyla. Dům hudby – Otakar Karásek 
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4 Výchova a vzdělávání 

 V této kapitole bych se chtěl krátce věnovat setkáním a rozhovorům, které jsem 

vedl s některými rodiči zrakově handicapovaných respondentů a s bývalými a současnými 

pedagogy dnešní Konzervatoře Jana Deyla a střední školy pro zrakově postižené. Sešel 

jsem se jak se zástupci vedení školy v letech 1990 až 2011, tak se zástupcem dnešního 

vedení. Svůj čas mi věnoval i dlouholetý pedagog školy Jaroslava Ježka, který byl jedním 

z možných adeptů na ředitele po roce 2005 a který se svojí manželkou patří 

k podporovatelům kroků, jež uskutečnilo vedení školy po roce 2006, zejména otevření 

oboru Kulturně hudební činnost a dvouletého oboru Ladění klavíru (tyto obory byly určené 

zejména těm studentům, kteří si do života přináší ke svému zrakovému handicapu další 

zdravotní postižení). Původně jsem chtěl požádat o rozhovor i některé další aktéry změn, 

které se odehrávaly po roce 2009, ale rozsah této práce a její téma mne nakonec od tohoto 

záměru prozatím odvedlo. 

 Zajímavé pro mne bylo setkání s psycholožkou, která dlouhodobě pracovala 

se zrakově handicapovanou mládeží. Při rozhovoru s ní a také při četbě knihy, kterou 

v minulosti o této problematice paní Marie Vágnerová napsala, mi docházelo mnoho věcí, 

které jsem dříve jen tušil. Byly to především problémy: 

a) přijetí handicapovaného dítěte rodiči a širší rodinou, 

b) problém postavení a role staršího nebo mladšího sourozence zrakově 

handicapovaného dítěte, 

c) problémy při výchově nevidomých a těžce zrakově handicapovaných 

v nejmladším věku, 

d) problémy vzájemného vztahu sourozenců při vlastním poznávání sama sebe 

během dospívání.  

V neposlední řadě mne zaujalo, jak lze problematiku výchovy zrakově 

handicapovaných vidět zvenčí, tedy z pohledu psychologa, a zevnitř rodiny, tedy z pohledu 

rodičů, sourozenců a přátel rodiny. Překvapilo mne, že pohledy na jednotlivé kroky 

ve výchově mohou být dosti rozdílné. 

 Po dlouhém rozvažování, co z těchto rozhovorů alespoň krátce uvést v  diplomové 

práci, jsem se rozhodl nám představit vzpomínku  rodičů na dobu, kdy vychovávali dvě 



  

90 

 

děti, z nichž jedno bylo těžce zrakově handicapované. Tato výpověď může být posilou pro 

ty rodiče, pro které je podobný životní příběh výchovy dnes aktuální. 

Zde bych chtěl také připomenout, že problematika internátu je pro mnohé 

dotazované jedním z hlavních problémů spojeným s výchovou ve speciálním školství.  

Z řad pedagogů, kteří dlouhodobě působili a působí ve škole na Maltézském náměstí, 

se seznámíme s rozhovorem s paní Miladou Rybářovou a panem Janem Balcarem a také 

s panem Evženem Peroutem – dnes hlavním vychovatelem.  

 Přečteme si také část zpracovaného rozhovoru s paní Markétou Kozinovou, dnešní 

zástupkyně ředitelky Konzervatoře Jana Deyla a střední školy pro zrakově postižené, která 

byla pověřena součastnou paní ředitelkou Naděždou Ostřanskou na mnou předem zaslané 

otázky odpovědět. Paní Markéta Kozinová také dnes působí jako pedagog ve škole na 

Maltézském náměstí.  

4.1 Zkušenosti rodičů 

 Než si přečteme jednu vybranou výpověď zástupců rodičů zrakově 

handicapovaných, připomeňme si tři základní skupiny rodin, ze kterých zrakově 

handicapovaní dříve přicházeli do speciálního školství, dnes i do integrace: 

a) rodina bydlící ve velkém městě, kde sídlí speciální školy (Praha, Brno, 

Levoča atd.), 

b) rodina, která z různých důvodů nemůže své děti denně vyzvedávat a 

využívá od mateřské školy služeb internátu,  

c) rodina, která o děti neprojevuje zájem, děti jsou odkázány na trvalou péči 

speciální školy. 

 Hranice mezi těmito skupinami nejsou často ostré, především mezi skupinou 

uvedenou ad a) a b). Interval vyzvedávání dětí rodiči z internátu se dříve pohyboval 

od jednoho týdne až do 6 měsíců. 

 Je celkem pochopitelné, že děti ze skupiny uvedené pod písmenem a), tedy děti 

s rodinným zázemím a s možností denního studia ve speciální škole bez využití internátu, 

měly mnohé věci snazší. 
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 Ale i děti s pravidelným, třeba jen týdenním intervalem návratu do své rodiny 

a s dobrým zázemím v dané speciální škole dosahovaly stejné výsledky jako děti ze 

skupiny a). Pro dospívání a samostatný budoucí život byly nejvíce znevýhodněny děti z 

rodiny uvedené pod písmenem c), tedy děti odkázané výhradně na péči školy a internátu. 

Tyto děti i přes nadání a dobré intelektové vybavení měly a jistě stále mají 

nejkomplikovanější cestu k uplatnění v celém životě. 

4.1.1 Příběh jedné rodiny 

 Nyní si přečtěme již v úvodu této kapitoly slibovaný příběh tak, jak ho po létech 

vidí rodiče dvou  bratrů. 

Dětství 

Náš prvorozený syn přišel na svět se vší parádou v roce 1967. Do roka a čtyř měsíců 

měl svého bratříčka a vyrůstali v pohodě skoro jako dvojčata.  

Při jednom večerním koupání se nám po roce zdálo jeho očičko divné. Na oční 

klinice zjistili nádor na očním nervu a malér byl na světě. Starší syn přišel o pravé oko a 

lékaři se ozařováním snažili zachránit druhé oko. Léčba trvala několik let. Nakonec 

vyvrcholila transplantací rohovky, která byla jen částečně úspěšná.  

Bylo rodinným štěstím, že měl mladšího bráchu a prožili spolu šťastné dětství. Ten 

starší vymýšlel klukovské lotroviny a mladší je realizoval. 

Jugoslávie 

Rok 1968/1969 byl pro rodinu nejkritičtější. Okupace a stanovení diagnosy syna na 

II. oční klinice a emigrace ošetřujícího lékaře dr. Kohoutka do Švýcarska vedly rodinu 

k neúspěšnému pokusu o emigraci.  

Mateřská školka 

Synům byly čtyři a tři roky. V mateřské školce v Praze 4 Na Vidoulích jsem jako 

jejich otec zašel za ředitelkou mateřské školy a vysvětlil jsem jí rodinnou situaci s tím, že 

kluci jsou skoro jako dvojčata a jestli by to přes synovo těžké zrakové postižení s nimi 

nezkusila. Paní ředitelka potřebovala předsedu SRPŠ, já ji slíbil, že když to s kluky půjde, 

tak předsedu vykonávat budu. Tuto funkci jsem vykonával čtyři roky. Díky odvaze paní 

ředitelky, která se neřídila striktními školskými předpisy, měl pobyt ve školce se zdravými 

dětmi velmi pozitivní vliv nejen na rozvoj synovy dětské fantazie. Zajímavé bylo, že když 



  

92 

 

se po třech letech změnila paní ředitelka, nepoznala její nástupkyně, že starší syn je 

zrakově těžce handicapovaný.  

ZDŠI Šporkova pro děti se zbytky zraku Praha 1 

To byl pro mne a mou ženu horor. Deník Večerní Praha psal v září 1973 s velkou 

pompou, že byla otevřena nová speciální škola pro děti se zbytky zraku. Inspektorka ze 

školské správy se tím také velice chlubila. Ve skutečnosti z důvodů rekonstrukce budovy 

ve Šporkově ulici ale děti z první třídy a některé z druhé třídy musely zahájit školní rok ve 

škole pro nevidomé v Loretánské ulici na Hradčanech. Ani po měsíci výuka ve Šporkově 

ulici nebyla zahájena a vyučování celé školy s výjimkou té prvé třídy a syna z druhé třídy, 

pokračovalo v náhradním areálu ve vojenské zotavovně ve Vidnavě poblíž Opavy, kde 

učitelé s dětmi strávili celé jedno pololetí. 

Synovi z našeho pohledu pobyt mezi nevidomými vůbec neprospěl. Začal chodit 

s rukama před s sebou a začal se hůře orientovat. Myslím, že jsme v té době pochopili 

rozdíl mezi žákem se zbytkem zraku a žákem nevidomým.  

Když škola začala řádně fungovat v prostorách bývalého kláštera ve Šporkově ulici 

(Kongregace milosrdných sester Karla Boromejského), syn byl vzorným žákem této školy. 

Opět jsem zde vykonával funkci předsedy SRPŠ, tím jsem měl přehled o dění 

a vzdělávací úrovni školy. 

Hudební výchova 

Měl jsem základní hudební vzdělání od vesnických soukromých učitelů hudby. Hrál 

jsem na housle a klavír. Hudební výuka na škole ve Šporkově byla z mého pohledu na 

nízké úrovni. Od druhé třídy jsem se snažil synovi nalajnovat kariéru, pořídili jsme pianino 

a syn začal hrát. Nedodržoval rytmus, přehmatával klávesy, neposlouchal ušima melodie. 

Na vysvědčení to bylo za jedna. Paní učitelka hudby dělala chyby v Braillově notopisu. Z 

tohoto důvodu jsem požádal v 5. třídě učitele hudby z hradčanské školy pro nevidomé 

(dnešní škola Jaroslava Ježka) nevidomého pana Jiřího Vychodila, zda by mohl syna naučit 

braillský notopis. Syn to zvládl rychle. 

V šesté nebo sedmé třídě jsme navštívili pana Jana Drtinu, tehdejšího ředitele dnešní 

Konzervatoře Jana Deyla a střední školy pro zrakově postižené, aby nám poradil, jak se 

připravit pro případné studium hudby nebo ladění klavíru. Doktor Jan Drtina nás nepotěšil. 

Museli jsme změnit strategii. Zakoupili jsme violoncello a student konzervatoře začal syna 
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externě vyučovat. Velkou roli v tom sehrál student Josef Šimek (dnes profesor Pražské 

konzervatoře), který v té době studoval na Maltézském náměstí hru na pozoun a 

violoncello a který se stal pro syna i kamarádem a ovlivnil jeho hudební vývoj. Druhý 

hudební nástroj byl pro studium nezbytností a donutil syna poslouchat hudbu ušima. 

Úspěch se dostavil. 

Sport 

Od dvou let jsem díky svému tátovi vyrůstal po sportovní stránce v Sokole 

Lochovice. V šesti letech jsem cvičil aktivně na XII. všesokolském sletu v Praze. Chtěl 

jsem, aby naši synové pokračovali ve sportovní činnosti v duchu Sokola. Mladší syn 

dokonce v plavání byl v širším výběru na olympiádu v Los Angeles. Bohužel komunisté 

start našim sportovcům na tuto olympiádu zakázali.  

Starší syn vzhledem ke své zrakové vadě měl možnost sportovního vyžití omezenou. 

Z tohoto důvodu jsem založil ve ZDŠI Šporkova šachový kroužek, do kterého chodilo 

dvanáct až patnáct dětí. Vypracovali jsme se tak, že jsme se pravidelně zúčastňovali 

celopražské pionýrské ligy v šachu a patřili jsme mezi nejlepší oddíly. Dokonce jsme 

patřili mezi organizátory přeboru Prahy v šachu na pražském hradě v Domě čs. dětí. Pod 

záštitou TJ Zora Praha se zorganizoval celorepublikový přebor v šachu všech škol pro 

zrakově postiženou mládež, kterou Šporkova vyhrála. 

Kromě šachů starší syn závodil v plavání, v atletice, dobře lyžoval na turistických 

běžkách, hrál o uhelných prázdninách s bratrem a lochovickými kluky na rybníce hokej. 

Puk musel být zabalen do červené rukavice, aby syn trochu tušil, kde se puk vyskytuje.  

Doktoři by se divili, co oba bratři spolu všechno zvládli. 

Co je zde popsáno, je jen zlomkem toho, co jsme při boji s přírodou a s předsudky 

společně doma zvládli. 

Díky rodinnému zázemí, které jsme se snažili s ženou budovat, díky zdravotní péči, 

které se synovi dostalo ve fakultní nemocnici II. oční kliniky u prof. Kadlecové na Karlově 

náměstí v Praze a v oftalmopedickém ústavu u MUDr. Rodného, je synův příběh pro mne 

a pro mou ženu obdivuhodný a jistě může být povzbuzením pro podobně zaskočené rodiče 

a jejich děti.  

Z odstupu let musím konstatovat, že si myslím, že jsme nedělali při výchově rozdíl 

mezi starším a mladším synem.“  
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4.1.2 Pohled psychologa 

 Během přípravy na jednu ze zkoušek z psychologie jsem v knize Psychologie 

handicapu objevil příběh, který mi přišel velmi povědomý. Krátký citát z osmé kapitoly 

jsem předložil k přečtení a zároveň k vyjádření těm, kterých se kdysi bezprostředně týkal. 

Bylo zajímavé slyšet, jak tento příběh vnímají jeho aktéři dnes. Došlo i na setkání a 

rozhovor s autorkou knihy, paní M. Vágnerovou, nejen o problematice výchovy zdravého a 

handicapovaného sourozence. Za setkání a povídání paní doktorce moc děkuji.  

Paní Marie Vágnerová v 70. - 90. letech (bez závorky) pracovala jako školní 

psycholog pro jednu z Pražských speciálních škol pro zrakově postiženou mládež (ZDŠI  

Šporkova).  

 Paní Vágnerová ve své knize uvádí:  

„Za zmínku ovšem stojí i role sourozence postiženého dítěte, protože i pro něho 

může daná situace představovat zátěž. Mohou se k němu vztahovat větší očekávání než by 

bylo obvyklé, protože by měl kompenzovat nedostatky postiženého bratra či sestry. Tato 

očekávání mohou zahrnovat i roli garanta další péče o handicapovaného sourozence v 

době, kdy rodiče tuto funkci už nebudou schopni vykonávat. Eventuálně naopak, může se 

mu dostávat mnohem méně pozornosti, protože rodina je zcela koncentrována na rozvoj 

handicapovaného dítěte. Toto dítě podle názoru rodičů potřebuje mnohem více péče a na 

ostatní nezbývá ani čas ani energie. 

Jedním z příkladů, který by tento problém ilustroval, je příběh rodiny se dvěma 

chlapci. U staršího se projevilo v raném dětství nádorové onemocnění, které postupně 

vedlo k téměř úplné ztrátě vidění. V této době se narodil mladší syn. Rodiče byli plně 

koncentrováni na problémy staršího dítěte, u kterého navíc nešlo jen o riziko trvalého 

postižení, ale i o ohrožení života. Zejména otec projevoval v této době výjimečnou sílu a 

schopnost udělat pro nemocného syna velmi mnoho (např. včetně denního dovážení na 

ozařování atd.). Chlapec nezemřel a jeho zrakový handicap rodina akceptovala. Avšak již 

od předškolního věku se zaměřovali na jeho intelektuální rozvoj, který by mu umožnil 

handicap kompenzovat. Aniž si to uvědomovali, mladší syn zůstával stále na okraji jejich 

zájmu. V rodině se neustále zdůrazňovalo nadání a schopnosti staršího, postiženého syna, 

ale vůbec se nemluvilo o jakýchkoliv pozitivních vlastnostech či schopnostech mladšího. 

Ve školním věku obou chlapců už bylo zřejmé, že mladší chlapec je nejistý, nevěří si, má 
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nízké sebehodnocení, není vytrvalý a očekává stejně jen menší úspěšnost a horší prospěch 

než má jeho bratr. V době, kdy chodil do školy, se u něho dokonce projevovaly neurotické 

symptomy. Ke svému bratrovi neměl negativní vztah, ale žárlil na jeho pozici a chtěl se mu 

vyrovnat. To se mu do určité míry podařilo v době puberty, kdy se začal věnovat sportu a 

byl v něm úspěšný. Ale jeho sebehodnocení se ani tehdy nezlepšilo, mimo jiné zřejmě 

proto, že rodina zdůrazňovala větší hodnotu školní úspěšnosti než nějakého sportovního 

výsledku.“4  

4.1.3 Sourozenci dnes 

 Závěrem této části bych nás chtěl krátce seznámit s tím, jak dnes spolu vycházejí a 

jak z pohledu úspěchu dnešní doby žijí oba bratři. 

a) poděkování 

 Osobně vnímám příběh obou sourozenců jako model prozatím úspěšného příběhu, 

který měl mnoho složitých zápletek. Zdá se mi, že oba bratři spolu vycházejí lépe než je 

mezi sourozenci zvykem. Že si umí vzájemně pomoci a v poslední době čas od času mluví 

o tom, co je v dětství spojovalo nebo rozdělovalo. Uvědomuji si, že mnoho z toho, co starší 

z nich v dětství a během svého dospívání s jistým úspěchem překonával, se dělo za velké 

pomoci mladšího. Myslím, že si toho je starší z nich vědom a že nikdy nebude moci 

dostatečně svému mladšímu bratrovi úplně vyjádřit své poděkování. 

b) objektivní pohled 

 Myslím, že nelze objektivně posoudit míru, jakou starosti o zdraví a množství 

věnovaného času o péči staršímu z bratří ovlivnilo vzdělávání, hledání a následné 

dospívání mladšího bratra. Ale výsledek, tedy úspěšnost v životě obou bratrů, z mého 

pohledu, svědčí o tom, jak dobré bylo vytvořené zázemí v rodině oběma sourozencům.  

 Přečtení krátkého textu z knihy Psychologie Handicapu od paní Marie Vágnerové 

dovedl sourozence a jejich rodinu k tomu, aby si o pohledu na toto období svého života po 

                                                 

 

 

4 VÁGNEROVÁ M. Psychologie  handicapu.  Praha: Karolinum,  1999. Převzato z knihovny  KDD. 



  

96 

 

mnoha letech chvilku společně povídali, aby si vzájemně snažili povědět své zkušenosti, 

vzpomínky.  Osobně se mi zdá, že o této problematice se moc nemluví a že by si zasloužila 

více pozornosti jak ze strany pozorujících, tak z pohledu těch, kterých se bezprostředně 

týká. 

4.2 Povídání nejen o integraci a speciálním školství 

 Následující oddíly přinesou zkrácené rozhovory se současnými i bývalými 

pedagogy Konzervatoře Jana Deyla a střední školy pro zrakově postižené. 

4.2.1 Rozhovor s paní M. Rybářovou a s panem J. Balcarem 

 Na tomto místě se seznámíme s částí rozhovoru, který jsem si nahrával při setkání 

s paní Miladou Rybářovou a s panem Janem Balcarem. Oba byli tak hodni a ochotni, že se 

se mnou sešli a odpověděli mi na otázky, které se týkaly výchovy zrakově 

handicapovaných v oblasti hudby. Budeme seznámení s jejich zkušeností se srovnáním 

studentů přicházejících z integrace a ze speciálních škol. Téma integrace se týkalo nejen 

celoživotního zařazení zrakově handicapovaných do společnosti, ale i dnešního trendu ve 

vzdělávání nejen zrakově handicapovaných.  

Již v předchozí bakalářské písemné práci jsem uvedl, že patřím k těm absolventům, 

kteří si paní Milady Rybářové velmi vážili a kteří jí podporovali, aby se stala po listopadu 

1990 jedním z členů vedení školy. Totéž platí o panu Janu Balcarovi. Myslím, že pan Jan 

Balcar už jako pedagog, který na dnešní Konzervatoři Jana Deyla vyučoval od druhé 

poloviny sedmdesátých let hře na kontrabas a sluchovému výcviku, měl a má velmi citlivý 

vztah k zrakově handicapovaným studentům a kolegům pedagogům, důkazem toho je jeho 

mnohé přátelství se zrakově handicapovanými, které trvá i mnoho let po ukončení studií 

nebo pracovního poměru. 

V rozhovoru jsme se také dotkli otázkám problematice vývoje školy po roce 2000 a 

hlavně okolnostem, které vedly k odchodu jak paní Rybářové, tak pana Balcara z vedení 

školy a následně i z pracovního poměru v této škole. K tomuto tématu my své zkušenosti 

pověděl i pan Jiří Kapr, který se byl se svou ženou ochoten se mnou také sejít. Po těchto 

rozhovorech a po seznámení s některými texty z deníku Parlamentní listy „Konzervatoř 

Jana Deyla má problémy“. Dalšími rozhovory o tomto období školy na Maltézském 

náměstí se v této diplomové práci nebudu podrobně zabývat, protože se přímo netýkají 
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tématu. Ale v případě možného pokračování studia bych o tomto období rád objektivně 

informoval. Ale v souvislosti s paní M. Rybářovou a panem J. Balcarem bychom neměli 

zapomenout na to, že spolu vedli Konzervatoř Jana Deyla a střední školu pro zrakově 

postižené v době, kdy docházelo k mnoha společenským změnám, které se nevyhnuly ani 

oblasti speciálního školství. Z odstupu času se jeví mnohým těžce zrakově 

handicapovaným absolventům ta skutečnost, že paní M. Rybářová i pan J. Balcar spolu po 

určité době hledání správné a schůdné nové cesty v oblasti vzdělávání zrakově 

handicapovaných udali správný směr pro vývoj této školy. Jako nejvýznamnější krok 

mnozí z řad absolventů, především těžce zrakově handicapovaných, hodnotí projekt Hudba 

ve tmě a otevření studijního oboru Kulturně hudební činnost.  

 Pro mnoho lidí, nejen absolventů, je stále určitým způsobem nečitelná nastavená 

nová cesta vedením Konzervatoře po roce 2011. Ale to bude chtít více času, abychom 

mohli objektivně posoudit, co zůstane z tradice Deylova ústavu a speciální konzervatoře 

pro zrakově handicapované zachováno, co bude dále rozvíjeno nebo co bude muset být 

časem znovu objevováno. 

4.2.1.1 Vybrané otázky z rozhovoru uskutečněného v lednu 2015 

JČ: „Jak vidíte problém integrace? Jak byste srovnávali děti přicházející se 

speciálního školství a děti přicházející z integrace?“   

MR: „My jsme vlastně v průběhu těch devadesátých let, o kterých mluvíme, v 

podstatě měli možnost porovnávat děti, který přicházeli jak z integrace tak ještě ze 

speciálních škol. No je fakt, my nejsme žádní nepřátelé integrace ani já, ani Honza. Ale 

děti, které přicházely z integrace, byly daleko méně, opravdu méně samostatné.  

V podstatě vůbec neuměly číst a psát v Braillově písmu, protože jejich učitelé byli 

přesvědčeni, že Braillovo písmo dnešní těžce zrakově handicapovaní studenti už 

nepotřebují.  Že už jim stačí počítač s hlasovým výstupem případně pomoc asistenta 

(kompenzační digitální pomůcka). Ale ony přicházely, tedy z integrace, nepřipraveny i 

z pohledu prostorové orientace, z pohledu základní sebe obsluhy (ukrojit chleba, namazat 

si ho máslem, zavázat si tkaničky, a o schopnosti samostatné docházky na koncerty a na 

procházky nelze vůbec mluvit). To byl velký rozdíl mezi dětmi, které přicházely ze 

speciálních škol v 80. a 90. letech a dětmi přicházejícími z integrace v 90. letech a později. 

To je bohužel naše zkušenost.“ 
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MR: „Často jsme od studentů přicházejících z integrace slyšeli říkat: „proč se 

učit Brailla, proč prostorová orientace, my máme asistenta, my máme počítač, my 

máme rodinu...“ 

JB: „Na to jsme teda nebyli zvyklí. Často jsme např. slyšeli: „máme zeměpis, 

nemáme pro tebe plastickou mapu, tak si poslouchej. Tady máš walkman.“ To nám říkali 

své zkušenosti z integrace přicházející studenti. Integrace jistě není problém, který lze 

vyřešit ze dne na den a jistě není sama o sobě nemožná. Jak již správně říkala M., my 

nejsme její odpůrci, ale nemůžeme k integraci přistupovat tak jednoznačně, protože víme, 

jaké všechny výhody má speciální výuka. Jak je důležitá práce speciálních pedagogů, kteří 

vědí, co ty děti učit a jak je to učit.“ 

JČ: „Modelovou ukázkou hledání správné cesty, hledáním mezi speciálním 

školstvím a integrací může být příběh č. 13 z třetí kapitoly.“ 

MR: „My ji pamatujeme, že přišla, když jsme dělali takové ta všelijaké setkání s 

rodiči malých zrakově handicapovaných dětí. Přišla s maminkou a s dědečkem v době, kdy 

ještě nechodila do školky. Mohly jí být tak 4 roky. Přišli se poradit, zda je její hudební 

nadání možno rozvíjet. Od počátku bylo jasné, že je R. velmi nadaná. 

Její cesta od té doby byla velmi zajímavá a i velmi poučná nejen pro rodiče podobně 

handicapovaných dětí.“ 

JB: „K integraci bych chtěl ještě povědět, my jsme v těch 90. letech začínali 

oficiálně s integrací. V té době nikdo vlastně neměl žádné velké zkušenosti s ní.  

V roce 1992 jsme pořádali mezinárodní konferenci v Mariánských Lázních, tam nám 

především Italové, ale i další zástupci Evropských zemí na adresu speciálního školství 

říkali: „Prosíme vás, hlavně si to nerušte, my jsme to udělali a my jsme z toho dnes 

zoufalí“. 

Také k nám do školy docházeli z Pedagogické fakulty ze speciální pedagogiky se 

studenty na přednášku spojenou s malým koncertem. 

Na koncertě jim hrál např. M. A. a oni na to: „To je úžasné.“ A já jsem říkal, že to je 

výsledek speciálního školství. M. A. chodil od první třídy do speciální školy. Kdyby chodil 

támhle někde ... do normální školy a pak teda šel na konzervatoř, tak kde myslíte, že by 

byl? 
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Ale samozřejmě to neznamená, že se integrace nemůže povést. Musí se však sejít 

mnoho věcí – rodinné zázemí, intelekt handicapovaného, podpora celého prostředí atd.“ 

JČ: „Zdá se mi, že nikdo nechce moc slyšet, že prostředí speciálních škol, tak 

jak jsem ho v 70. až 90. letech poznával, bylo vždy více nebo méně integrované. 

Prostředí konzervatoře v 80. letech by mohlo být vzorným příkladem integrace 

v praxi. Ale v těch letech se o tom vlastně nemluvilo.“ 

JB: „Tohle jsme třeba také říkali těm z pedagogické fakulty, že prostředí naší školy 

bylo vždy integrované, že my záměrně pěstujeme integraci.  Později, především po roce 

2000 a ke konci, už to byla víc nutnost, protože prostě to ani jinak nešlo. Já odjakživa 

pamatuji, ve škole a v internátu vedle sebe studovali nevidomí, slabozrací i vidící. A ono to 

pomáhalo všem skupinám, protože ti zdraví si uvědomovali, že ve společnosti žijí i 

handicapovaní. A když odcházeli zrakově handicapovaní absolventi do praxe, tak se 

neocitli v úplně jiném světě, protože oni byli s těmi zdravými zvyklí žít. 

Vždycky jsem obdivoval, jak integrovaně ti naši studenti žili. Oni po skončení školy 

vyrazili a vraceli se mnohdy až o půlnoci a měli spoustu přátel všude.“ 

4.2.2 Rozhovor s panem Evženem Peroutem (součastný vedoucí 

vychovatel) 

 zpracována jen část rozhovoru 

JČ: „Nejsem si zcela jist tím, ve kterém roce jsi na Deylák nastoupil. Ale 

pomatuji si, jak jsi byl alespoň ze začátku velmi překvapen z toho, kam jsi to byl za 

vychovatele přijat. Vzpomínám si na to, jak sedíš smutně na schodišti a hledáš, co 

tady máš v roli vychovatele vlastně dělat. Je to doba, kdy jsme se sblížili i proto, jak 

jsi nám četl Tuláka po hvězdách, ale byli jsme si blízcí i z jiných důvodů. Dnes jsi zde 

hlavním vedoucím vychovatelem a máš tu za sebou skoro třicet let mnoha zkušeností. 

Jak vidíš ze svého pohledu školu dnes a včera?“ 

EP: „Jako řadový vychovatel jsem nastoupil na internát Konzervatoře Jana Deyla v 

roce 1985. Byl jsem čerstvým absolventem pedagogické fakulty. Mé přijetí zařídil po 

návštěvě v rámci fakultní praxe tehdejší ředitel pan Mikeš. To nebylo tenkrát zcela po 

chuti hlavní vedoucí vychovatelce paní Francové. Chápu, že mnoho studentů s tehdejším 
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složením vychovatelského sboru mělo problémy. Pro mne to bylo také ne zcela jednoduché 

soužití s kolegyněmi vychovatelkami. 

 Těch rozdílů je mnoho, často o nich nejen s tebou mluvím. Hlavní rozdíl je pro mne 

momentálně velmi hmatatelný, je to rozdíl ve využití internátu. 

 Internát byl v té době plně využit.  Myslím, že jeho kapacita byla kolem 80 lidí. 

Dnes služeb internátu využívá 41 studentů z toho je 10 zcela vidících. Je tedy otázkou, zda 

by se postupně internát neměl proměnit v domov mládeže? Internát tvoří v současné době 

vlastně dva objekty. Jedna budova je v Praze na Poříčí a druhá budova je zde na 

Maltézském náměstí. Chod internátu v příštím školním roce významně ovlivní 

rekonstrukce jedné z budov školy.“ 

JČ: „Dnes jsi v roli hlavního vychovatele. Zažil jsi zde všechny proměny, jak 

vidíš ze své pozice budoucnost systematické výchovy zrakově handicapovaných 

hudebníků pod střechou této nové konzervatoře?“ 

EP: „Je to docela složité, mění se celá koncepce vzdělávání v oblasti speciální 

pedagogiky a konzervatoř na tyto změny reaguje. Zrakově handicapovaní, tak jak 

přicházeli v osmdesátých a v prvé polovině devadesátých let, ti už z mnoha příčin 

nepřicházejí. Kapacita školy byla v podstatě nevyužitá. Dnes mohou být zrakově 

handicapovaní přijati na jakoukoliv jinou konzervatoř. Zatím je pravdou, že jsou 

přednostně přijímáni sem, ale způsob jejich výchovy před přijetím sem, jejich vyhledávání 

se proti době mého příchodu zásadně změnil. 

Víš sám a mnohokrát jsme spolu mluvili o změnách, které přineslo střídání ve vedení 

školy v posledních deseti letech. Je mnoho otazníků, kam se dnes škola bude ubírat. V 

současné době je běžnou konzervatoří, její nabídka ke studiu je v konkurenci ostatních 

existujících konzervatoří. Je tedy otázkou, zda bude mít do budoucna stále dost svých 

studentů či zda nebude nakonec nucena spojit se třeba s některou z dalších uměleckých 

škol.“ 

JČ: „Ty se tu dlouho době zabýváš hmatovým modelováním zrakově 

handicapovaných. Myslím, že jsi v tom našel jednu z cest k nevidomým a k své 

realizaci sebe jako pedagoga na zdejším internátě. Byl bys tak hodný, mohl bys mi o 

tom něco krátce povědět možná raději napsat?“ 

EP: „Ano, rád ti kousek napíšu.“ 



  

101 

 

JČ: „Nyní se seznamme se slibovaným textem o hmatovém modelování. Tato 

především pro nevidomé a těžce zrakově handicapované velmi zajímavá a užitečná 

metoda rozšiřuje představu o prostoru, ale také přibližuje to, co nemohou pro svůj 

zrakový handicap vnímat očima. Pro mne osobně to je přiblížení výtvarných a 

stavebních slohů a samozřejmě i příjemné odpočinutí u hry s hlínou. Chtěl bych jen 

podotknout, že tato výtvarná činnost neměla jednoduchou cestu při svém usazení pod 

střechou dnešní konzervatoře Jana Deyla. Ale dnes je již pravidelnou součástí pro ty, 

kteří o ní projeví zájem.“ 

EP: „Ano, setkání s tvorbou zrakově postižených pro mne bylo objevem. Absolvoval 

jsem doplňující studium arteterapie na PF JU v Českých Budějovicích, a proto pro mne od 

počátku zajímají i možnosti terapeutického využití výtvarné činnosti či možnosti tzv. 

výchovy uměním. Zpočátku pro mne bylo překvapivé, že nevidomí mají zájem o 

výtvarnou činnost. Když jsem objevil knihy rakouského pedagoga Viktora Löwenfelda, 

vše bylo pochopitelnější. Jeho odkaz jsem se pokusil rozvinout ve své knize Arteterapie se 

zrakově postiženými, kterou v roce 2005 vydalo sdružení Okamžik. Snažil jsem se vždy 

doložit, že mezi nevidícími autory lze najít výtvarné talenty a systematické metodické 

vedení může přinést nejen osobní realizaci, ale i výtvarně hodnotná díla. 

Ve zmíněné knize shrnuji svou dlouhodobou zkušenost získanou právě při práci se 

studenty konzervatoře. Kolem roku 2000 se zde podařilo založit a vybavit ateliér 

hmatového modelování. Sám jsi mi významně pomohl při hledání sponzora pro zakoupení 

a zapůjčení velké keramické pece. Organizačně jsem se podílel na mnoha výstavách tvorby 

zrakově postižených, významná byla například výstava s názvem Bible, která proběhla 

v roce 2000 v prostorách Strahovského kláštera. Výstavu jsem připravoval společně 

s kolegou Štěpánem Axmanem a jeho manželkou Terezou. V současné době ve školním 

ateliéru pracujeme na cyklu s názvem Domovní znamení, již jsme také toto téma několikrát 

vystavovali, naposled ve spolupráci s Hmateliérem sdružení Okamžik ve Vinárně u sv. 

Anežky na Starém Městě. 

Jsem rád, že tato činnost není jen formou zájmové činnosti, ale dva nevidomí 

absolventi konzervatoře si zvolili výtvarnou tvorbu jako svou profesní specializaci. 

Pokračovali ve studiu v Mezinárodním centru ATM pro zrakově postižené v Tasově u 

Brna a nakonec se stali stálými zaměstnanci této školy. 



  

102 

 

Ale musím dodat, že se nevěnujeme jen modelování, zajímavý je i grafický projev 

zrakově postižených. Delší dobu jsme praktikovali techniku reliéfní kresby, vzpomínám, 

že se mi celý jeden soubor hned na první výstavě „ztratil“. Nyní již skoro deset let 

spolupracujeme s nadací Artevide a akademickým malířem Dino Čéčem. I přes finanční 

náročnost se snažíme každý týden organizovat workshop, kde studenti kreslí speciální 

patentovanou technikou. Je pro mne zajímavé sledovat individuální rozdíly ve výtvarném 

výrazu zrakově postižených studentů. Domnívám se, že pro účastníky těchto dílen jsou 

obohacující i rozmanité společenské akce, které nadace v souvislosti s výtvarným tvořením 

pro ně pořádá. 

Rád ještě zmiňuji dlouholetou spolupráci s Národní galerií, zvl. se Sbírkou asijského 

umění a umění středomoří. Společně s PhDr. Gabrielou Šimkovou jsme připravili řadu 

pořadů, které zprostředkovávaly umění zrakově postiženým návštěvníkům galerijních 

sbírek. Často to byli právě i studenti konzervatoře, kteří měli jedinečnou možnost setkat se 

s originály asijských sbírek NG. Texty z této činnosti v oblasti galerijní pedagogiky jsou 

dosažitelné v Bulletinu NG i jinde a snad také přispěly k tomu, že výtvarná tvorba zrakově 

postižených se postupně stala běžnou a přijímanou nejen odborníky, ale i širší veřejností.“  

4.2.3 Dopis paní ředitelce Naděždě Ostřanské 

Dne 14. 4. 2015 jsem navštívil Konzervatoř Jana Deyla a střední školu pro zrakově 

postižené. Návštěva se uskutečnila na základě mého dopisu, jehož text je uveden níže, 

adresovaného paní ředitelce Naděždě Ostřanské. V tomto dopise jsem požádal paní 

ředitelku o setkání a o rozhovor. Předem jsem poslal své otázky pro případ, že by mi paní 

ředitelka chtěla odpovědět písemně. Paní ředitelka vyřízením mých otázek pověřila svou 

zástupkyni paní Markétu Kozinovou. 

„Vážená paní ředitelko, 

 jsem studentem 5. ročníku Pedagogické fakulty Karlovy Univerzity. Píšu 

závěrečnou diplomovou práci s názvem „Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro 

zrakově postižené a uplatnění jejích absolventů v praxi“, která volně navazuje na 

předchozí bakalářskou písemnou práci „Osobnost Jana Drtiny a systém péče o zrakově 

postižené“. 

 Chtěl bych Vás poprosit, zda byste si nenašla chvilku času k našemu případnému 

setkání nebo zda byste mi byla ochotna písemně odpovědět na několik otázek, které se 
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týkají vývoje Konzervatoře Jana Deyla, Ladičské školy a hudebně kulturní činnosti po roce 

2010 a které jsou připojeny v příloze. 

Za ochotu děkuje a vše dobré přeje J. Č.“ 

4.2.3.1 Otázky pro paní ředitelku 

1. Zajímalo by mne, zda proběhl sociologický průzkum, který by navázal na 

předchozí průzkumy z let 1992 a 2004; v případě, že proběhl, zda bych se 

mohl seznámit s jeho výsledky. 

2. Jak byl vyhodnocen projekt Hudba ve tmě, zda pokračuje jeho hlavní část, 

vyhledávání a pomoc případným novým studentům se zrakovým handicapem 

pro Konzervatoř Jana Deyla, Ladičskou školu a hudebně kulturní obor? 

3. Zajímalo by mne, kolik těžce zrakově handicapovaných studentů v součastné 

době studuje Konzervatoř Jana Deyla, Ladičskou školu a hudebně kulturní 

činnost. 

4. Slyšel jsem, že se v tomto roce podaří zahájit rekonstrukci budovy internátu 

v Lázeňské ulici. Zajímalo by mne, na jak dlouho je rekonstrukce plánovaná 

a s jakou budoucí kapacitou zrakově handicapovaných studentů kapacita 

zrekonstruovaného internátu počítá. 

V Praze dne 3. 3. 2015 

4.2.4 Rozhovor se statutárním zástupcem ředitele KJD paní M. 

Kozinovou 

 S paní Markétou Kozinovou jsme si v přibližně hodinovém rozhovoru povídali o 

výše uvedených otázkách. Pokusím se krátce vystihnout obsah našeho rozhovoru. 

Rozhovor jsem nenahrával ani nezapisoval. 

 K chystané rekonstrukci budovy internátu jsem se dozvěděl, že rekonstrukce by 

měla proběhnout v průběhu jednoho školního roku. Součástí rekonstrukce by mělo být 

i vybudování nových učebních místností, které by umožňovaly rozšíření vyučování o 

některé nové obory, např. práci se zvukovou technikou, práci s nahrávacím studiem. Nové 

místnosti by měly umožnit také jednodušší uspořádání vyučování, rozdělení jednotlivých 

studijních oddělení. Stávající kapacita internátu by měla být zachována a je pro zrakově 
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handicapované studenty dostačující. Dále by měl být využíván i prostor internátu za 

Poříčskou branou. 

 Projekt Hudba ve tmě je stále po svém ukončení využíván. Pokračuje vyhledávání 

případných budoucích studentů z řad zrakově handicapovaných dětí. Rodiče i instituce jsou 

obesíláni pozvánkami na připravované akce. Je určitou snahou vybudovat registr 

případných dětí se zrakovým handicapem, které by měly být v pravidelném kontaktu 

s vyučujícími Konzervatoře Jana Deyla a střední školy pro zrakově postiženou mládež. 

 Na rozdíl od předcházejících let nepokračuje objíždění učitelů a jejich zrakově 

handicapovaných žáků po celé republice kantory KJD. 

Dnes škola nabízí tyto možnosti studia: 

a) Konzervatoř – počet zrakově handicapovaných kolem 40 studentů, 

b) Střední škola pro zrakově postiženou mládež – počet studentů této školy je 

kolem 15 osob, studentem této školy se může stát pouze zrakově a 

jinak handicapovaný zájemce: 

I. ladění klavíru jako maturitní obor (4 až pět let), 

II. ladění klavíru jako dvouletý studijní obor (2 až 4 roky), 

III. kulturně hudební činnost (2 až 4 roky). 

 Předmětem našeho rozhovoru bylo také probírání příčin poměrně malého zájmu 

ze strany zrakově handicapovaných. 

 Bylo pro mne zajímavé zjištění, že postoj k integrovanému vzdělávání zrakově 

handicapovaných, tedy k problémům, které integrace přináší, se neliší zkušenosti bývalého 

a součastného vedení školy. Shoda panuje ohledně velmi časté nepřipravenosti dětí 

přicházejících k pohovorům, k přijímacím zkouškám ke studiu z integrovaného školství.  

V této části rozhovoru jsme si připomenuli, že jedinou speciální školou, která si z bývalých 

speciálních škol určených ke vzdělávání zrakově handicapované mládeže zachovala 

systematickou péči o hudební výchovu, je základní škola Jaroslava Ježka v Loretánské 

ulici. 

 V našem rozhovoru jsem se také od paní Markéty Kozinové dozvěděl, že škola 

otevřela nové obory – např. hlavní obor zobcová flétna, saxofon, bicí – a že se v budoucnu 

bude snažit otevřít obor zvukařské práce.  
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 Paní Markétu Kozinovou jsem krátce seznámil se svou bakalářskou prací 

a se součastnou diplomovou prací. Pověděl jsem jí i o tom, jak se můj průzkum týkající 

se bývalých především těžce zrakově handicapovaných absolventů v mnohém shoduje 

se sociologickými průzkumy z let 1992 a 2004. 

 Paní Kozinové jsem také pověděl, jak moc si bývalí absolventi vážili kurzů, které 

byly součástí projektu Hudba ve tmě a které byly pořádány v rámci celoživotního 

vzdělávání zrakově handicapovaných hudebníků. Tyto kurzy zahájilo bývalé vedení pod 

paní ředitelkou Miladou Rybářovou. Zdůraznil jsem, jak moc tyto kurzy znamenaly pro 

mnohé z řad učitelů hudby se zrakovým handicapem.  

 V podstatě mi bylo naznačeno, že podobné kurzy by mohly probíhat někdy 

v budoucnu, ale že momentálním problémem č. 1 je rekonstrukce budovy internátu. 

 Jedním z témat našeho rozhovoru bylo i mé seznámení s iniciativou KJD na území 

dnešního Kosova. Tato iniciativa se týká osvěty při výchově zrakově handicapovaných 

nejen v oblasti hudby.  Jedním z účastníků této iniciativy je i paní Markéta Kozinová. 

 Rozhovor byl pro mne zajímavý a byl veden v přátelském duchu. 

 Tato kapitola navazuje na kapitolu 4 z bakalářské práce Osobnost Jana Drtiny  

a systém péče o zrakově postižené. 5 

4.3 Zkušenosti zástupců vedení ZUŠ 

 Na základě pročítání dotazníků, během mnohých rozhovorů na téma uplatnění 

zrakově handicapovaných učitelů hudby, absolventů KJD, jsem položil několik otázek i 

těm, kteří se podílejí na vedení některých ZUŠ. Tři z těchto dotazovaných jsou absolventi 

dnešní Konzervatoře Jana Deyla a střední školy pro zrakově postižené. V části této 

kapitoly se nyní seznámíme nejprve s otázkami, které jsem položil některým ředitelům 

nebo zástupcům ředitele ZUŠ a poté s vybranými odpověďmi paní B.P., jejíž odpovědi 

                                                 

 

 

5 ČERVENÝ J.  Osobnost Jana Drtiny  a systém péče o zrakově postižené - bakalářská práce. 

Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Katedra hudební výchovy, 2013., 4 Konzervatoř pro 

zrakově postiženou mládež v 80. letech 20. století. 
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jsou velmi zajímavé a v mnohém souznějí s výpověďmi dotazovaných, se kterými jsme se 

seznámili v minulé kapitole. 

4.3.1 Otázky  

1. Jakou máte zkušenost se zaměstnáváním zrakově handicapovaných absolventů 

Konzervatoře Jana Deyla a střední školy pro zrakově postiženou mládež ve vaší 

ZUŠ? 

2. Kolik absolventů této školy z Maltézského náměstí v součastné době zaměstnáváte? 

3. Kde se dají podle vás, vidět hlavní rozdíly mezi učiteli hudby z řad jiných 

konzervatoří a zrakově handicapovanými učiteli hudby z Konzervatoře Jana Deyla? 

4. Kdyby to bylo možné z finančních a jiných důvodů, zaměstnali byste ve vaší ZUŠ I 

dnes zrakově handicapovaného učitele hudby? 

5. Studuje ve vaší ZUŠ dítě s těžkým zrakovým handicapem, případně jinak 

handicapované dítě? 

6. Vyučuje někdo z vašich zrakově handicapovaných učitelů dítě, které je zrakově 

nebo jinak handicapované? 

 Budu rád za případné připojení vlastního komentáře k problematice hudebního 

vzdělávání zrakově a jinak handicapované mládeže.“ 

4.3.2 Vybrané odpovědi paní B.P. a komentář k problematice 

vzdělávání a zaměstnávání zrakově handicapovaných 

2. Kolik absolventů této školy z Maltézského náměstí v součastné době 

zaměstnáváte? 

BP: „Počet absolventů KJD, kteří u nás pracují, je v posledních 15 až 20 let stále 

stejný, fluktuace je minimální – v posledních 10 letech odešla jedna kolegyně (stěhování), 

za ní nastoupila studentka KJD, kterou po jejím odchodu nahradila jiná absolventka KJD. 

- statisticky je současná situace následující: ZUŠ Praha 4, Dunická 3136, zaměstnává 

z řad absolventů KJD 8 pedagogů z nichž jsou: 

- 4 zcela nevidomí, 

- 1 s velmi malými zbytky zraku, 
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- 2 silně slabozrací, 

- 1 s jiným těžkým zdr. handicapem – ale i ta potřebuje občas zvláštní péči, 

- poměr mužů a žen: 3 muži a 5 žen, 

- jejich věkový průměr je cca 42 – 43 let (nejmladší 30 – nejstarší 70) – s tím, že 

věkový průměr školy je podstatně vyšší, 

- škola má 39 fyzických zaměstnanců – procento absolventů KJD je 20,6 %, 

- při přepočtení na plně zaměstnané (tedy na celé úvazky) má škola 24, 9 

zaměstnanců a procento absolventů KJD je v tomto případě 29,32 %, 

- dále – na škole vždy pracoval a v současné době i pracuje minimálně jeden 

pedagog, který měl hlavní pracovní poměr na KJD, 

- dále – dva naši absolventi odešli studovat na KJD, školu dokončili a jeden se po 

studiích vrátil na naši školu zpátky jako pedagog.“ 

5. Studuje ve vaší ZUŠ dítě s těžkým zrakovým handicapem, případně jinak 

handicapované dítě? 

BP: „Ano, 

1. máme 1 zcela nevidomého žáka,  

2. pak máme 1 žáka se středním autismem, 

3. také k nám dochází 10 žáků s dost těžkými handicapy (ti, co opravdu s tím mají 

problémy a mají to jako diagnózu a většinou, chodí i do zvláštních základních škol).               

- tělesně handicapované žáky nemáme, protože škola nemá bezbariérové přístupy.“ 

6. Vyučuje někdo z vašich zrakově handicapovaných učitelů dítě, které je 

zrakově nebo jinak handicapované? 

BP: „Ano, nevidomý pedagog vyučuje nevidomého žáka. 

Dále je u nás zcela běžné, že zrakově handicapovaní učitelé učí i handicapované děti.  

Vcelku s tím nejsou problémy, pokud se vyskytnou, řešíme to změnou pedagoga, ale 

vina, že to nejde, nikdy není na handicapu učitele, ale na straně handicapu dítěte (teď jsme 

zrovna jeden takovýto případ řešili na poradě). Pokud k takovému případu dojde, tak to 
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dítě nemůžeme dát jen tak někomu, ale vždy probíráme, jak a co a kdo by na to byl 

nejvhodnější a neposuzuje se handicap či jeho míra, ale spíš to, co na to dítě platí. 

Příkladem výše uvedeného je ten autista – ze začátku to byl problém – až teprve třetí 

pedagožka ho zvládla a dostala ho na takovou úroveň, že ho po jejím odchodu na 

mateřskou (po několika letech práce s ním) zvládli i jiní učitelé (k nástroji si přidal i zpěv). 

Dnes už je ve 4. ročníku studia pro dospělé (začal k nám chodit v 6 letech – takže k nám 

chodí 15 let). Během toho zvládl základní školu, vyučil se a v současné době studuje na 

konzervatoři zpěv a stále k nám chodí na zpěv i nástroj, protože mu to ve studiu 

konzervatoře pomáhá a naši učitelé jsou pro něj velikou oporou.“ 

„K otázkám č. 5 a 6 přidávám komentář na téma nevidomý žák: 

Když k nám rodiče přivedli nevidomého K. v jeho pěti letech (v součastné době 

k nám chodí 13. rok), že chtějí, aby k nám chodil na nástroj, byli jsme z toho v rozpacích a 

nikdo si s tím nevěděl rady. Ano, tady je třeba podotknout, že „normální“ učitelé nevěděli, 

jak učit nevidomého žáka. Tehdy L., jeden z našich nevidomých kantorů, navrhl, že by to 

zkusil. Vzpomínám si, že se to tehdy řešilo až na úrovni zřizovatele (tehdy MŠMT), zda je 

to vůbec možné a přípustné, aby nevidomý učil nevidomého. Nakonec bylo shledáno, že 

nejsou důvody, proč by tomu tak nemohlo být a ať to zkusíme jako experiment. Tak jsme 

to zkusili. A byl to experiment, který stál za to a přinesl mnoho dobrého. 

K. patří k našim nejlepším žákům a pravidelně získává významné ceny na soutěžích. 

Je pravidelným a skvělým hráčem na našich prestižních koncertech. Je součástí komorního 

souboru a i s ním získává ceny na soutěžích. Jeho přítomnost ve škole, na koncertech a na 

soutěžích má velký sociální vliv na spolužáky, jejich rodiče a v neposlední řadě na 

vyučující. 

Na nevidomé učitele jsou lidé zvyklí (tedy aspoň v naší ZUŠ), ale nevidomý žák – to 

je zatím méně časté. Setkáváme se pravidelně s tím, jak lidé žasnou nad tím, co K. umí 

zahrát, ale také obdivují jeho soužití se spolužáky a schopnost zapojení do kolektivu. 

Na K. se během let postupně seznamujeme s tím, jak málo stačí k tomu, aby to 

vypadalo, že handicap skoro neexistuje, že spolupráce s handicapovanými se může stát 

něčím zcela běžným. 

Také zjišťujeme, že k této službě toho není potřeba až tak moc speciálního, není 

k tomu zapotřebí mnoho řečí, gest, ústupků a úprav. 
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Promiň, že o tom tak píšu rozsáhle, ale já z toho mám obrovskou radost a považuji to 

za jednu z nejlepších věcí, která se na škole za mého působení podařila. 

K. hraje v současné době na 3 dechové nástroje a k tomu hrál několik let na klavír 

(tam ho učil vidoucí učitel). K. měl a má po celou dobu studia jedinou úlevu – nemusel 

docházet do pravidelné výuky hudební nauky – každých půl roku byl přezkušován – a 

musel umět vše jako ostatní. 

K. po absolvování základní školy (zřejmě speciální) dnes studuje na jednom 

pražském gymnáziu (tedy normální škola, která běžně nevidomé nevzdělává) a zvládá to 

dobře. 

Ty největší zásluhy na K. úspěších má samozřejmě jeho nevidomý učitel. Teď když 

se na studijní výsledky a schopnosti K. dívám s odstupem času, tak vidím, jak velké 

zásluhy nese pedagogické a lidské působení L., jaké má nedocenitelné hodnotu rozhodnutí 

tento experiment vyzkoušet. Obdivuji L., jak citlivě vedl K., obdivuji, jak se mu povedlo 

neudělat z K. jen jakousi cirkusovou figurku, ale že se podílel na výchově K. v normálního 

žáka a skvělého kluka. 

Dnes je nám také jasné, že to vše by K. nezvládal tak skvěle, kdyby za ním nestála 

velmi obětavá maminka a nebyl podporován celou rodinou. 

Nejen tato zkušenost pro mne znamená, že nevidomí učitelé mohou být skvělými 

pedagogy. Naši zrakově handicapovaní učitelé patří k těm, kteří nepřijdou a nežádají o vše 

možné, co by potřebovali, ale snaží se zařadit do učitelského sboru a snaží si s naší pomocí 

poradit se vším, co přináší běžný výkon zaměstnání učitele na ZUŠ. 

 Samozřejmě, že jsem se seznámila i s těmi zrakově handicapovanými absolventy 

KJD, kteří mluvili jen o tom, co všechno potřebují k svému učitelskému výkonu a co 

všechno se jim musí opatřit.“ 
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5 Závěrečné shrnutí 

 Závěrem předkládáme stručné resumé jednotlivých kapitol, jejich návaznost na 

práci bakalářskou a jejich vztah a důležitost vzhledem k tématu diplomové práce. 

Úvodní kapitola nám nejprve připomněla okruhy témat předchozí bakalářské práce 

a poté nás seznámila s okruhy témat pro třetí a čtvrtou kapitolu. Ve svém závěru nám 

krátce představila komunitu  absolventů dnešní Konzervatoře Jana Deyla a střední školy 

pro zrakově postižené. 

V třetí kapitole (stěžejní) jsme na tuto práci navázali seznámením s vybranými 

výpověďmi více než pěti generací absolventů dnešní Konzervatoře Jana Deyla a střední 

školy pro zrakově postižené. 

Čtvrtá kapitola navázala na čtvrtou kapitolu bakalářské práce. Zároveň nám doplnila 

poznatky z třetí kapitoly, pomocí pohledu: 

a) jedné rodiny, v níž probíhala cesta výchovy budoucího absolventa KJD,  

b) psychologa. 

V této kapitole jsme se také mohli dočíst o zkušenostech pedagogů působících 

dlouhodobě ve škole na Maltézském náměstí s integrací zrakově handicapovaných.   

 Ve svém závěru nás dále čtvrtá kapitola seznámila s tím, jak problematiku 

integrace a postavení těžce zrakově handicapovaného absolventa KJD vnímá zástupce 

vedení jedné pražské základní umělecké školy a zástupce dnešního vedení samotné školy 

z Maltézského náměstí. 

 Jsem přesvědčen, že mnoho předestřených témat a výzkumných závěrů má velký 

potenciál k dalšímu, hlubšímu zpracování. Určitá část mého výzkumu také nebyla zařazena 

do této práce, ať už z důvodu nutnosti výběru vzhledem k rozsahu práce nebo proto, že se 

dotýkala tematicky vzdálenějších oblastí. Těší mne ta skutečnost že se nabízí možnost 

případného pokračování  bádání v této oblasti. 
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Příloha č. 1  

Setkání rodičů a dětí  2002 - zpráva 

 

Setkání dětí, jejich rodičů a učitelů hudby ve dnech 26. a 27. dubna  2002  

 

Konzervatoř a Ladičská škola Jana Deyla spolu s nadací Per musicam aequo 

uspořádaly v pátek 26. a v sobotu 27. dubna 2002 setkání, které bylo věnováno otázkám 

hudebního vzdělávání dětí se zrakovým postižením.  

Součástí setkání byly individuální konzultace v jednotlivých hudebních oborech, 

vystoupení dětí na večerním koncertě a dále semináře o bodovém notopise a o využití 

počítačů.  

Sešlo se zde více než 80 lidí – dětí, rodičů i učitelů z celé republiky - od Karlových 

Varů až po Uherské Hradiště. Přijely malé děti, které se hrou na hudební nástroj začínají i 

děti starší, které se již cílevědomě připravují ke studiu na konzervatoři. Očekávání a přání 

účastníků byla samozřejmě různá, bylo však znát, že zájem o hudbu je všem společný. 

Pro mladší účastníky, resp. jejich rodiče byla důležitá otázka hudebního talentu a 

možností jeho dalšího rozvoje. Pro ty starší pak metodické problémy výuky a jejich možná 

řešení. Většinu účastníků zajímaly i otázky perspektiv hudebního vzdělávání. 

Jakkoli je posuzování hudebního talentu vždy složité, snažili se učitelé konzervatoře 

v každém jednotlivém případě velmi zodpovědně poradit dětem, zda a jak v hudbě 

pokračovat.  

Ukázalo se, že mnozí rodiče považují některé problémy za neřešitelné, ačkoli je to 

jen otázka technická a na straně druhé jim jiné problémy unikají ve všech potřebných 

souvislostech. 

V několika případech považovali rodiče dětí se zbytky zraku za nemožné, aby dítě  

pokračovalo ve hře na hudební nástroj, protože zvětšený notový materiál byl již tak velký, 

že jej nešlo při hře používat a nedovedli si představit, že by bylo možné se učit postupně 

zpaměti rozsáhlé hudební texty. Nebylo těžké rozptýlit takové pochybnosti poukázáním na 

desítky těžce zrakově postižených lidí, kteří se hudbě věnují celý život a dokládají tak 

skutečnost, že i složité skladby si lze zapamatovat. Ostatně hra zpaměti je běžná i u 
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zdravých hudebníků. Že je zároveň takové cvičení paměti dobré i pro celkový vývoj dítěte, 

o tom není pochyb. 

Vícekrát jsme se setkali s názorem, že dítě nemůže hrát na dechový nástroj vzhledem 

k problémům s nitroočním tlakem. Tento názor se traduje v takto zjednodušené podobě již 

dlouho, nicméně nejnovější lékařské výzkumy jej značně poopravily. Především v tom 

smyslu, že ve vztahu k případnému poškození oka není dechový nástroj jako dechový 

nástroj. Zatímco hru na flétnu již není třeba zakazovat téměř nikomu, hru na žesťový 

nástroj je potřeba zvažovat mnohem pečlivěji. Naše poznatky v této sféře získáváme přímo 

z Centra zrakových vad v Motole, kde jsou soustředěny zkušenosti několika desítek let.  

Rodičům, kteří si kladli tyto otázky jsme zásadně radili, aby konzultovali problém 

dechových nástrojů u několika odborníků, motolské centrum nevyjímaje.  

Další názor, který jsme vyslechli během setkání několikrát byl ten, že zrakově 

postižený učitel hudby – absolvent konzervatoře bude schopen vyučovat hudbu zase pouze 

děti se zrakovým postižením a že jeho uplatnění tím bude nutně omezeno. Tyto 

pochybnosti jsme snadno rozptýlili poukazem na to, že systém výuky na KLŠJD včetně 

výuky metodickým předmětům je uzpůsoben právě k tomu, aby byl i nevidomý učitel 

hudby schopen bez obtíží komunikovat s vidícím dítětem. Tomu jsou přizpůsobeny i 

veškeré notové materiály, které vycházejí v bodovém písmu a jsou opatřeny orientačními 

znaménky ve vztahu k černotiskové předloze. Žák i učitel tak - každý „po svém“ – pracují 

spolu na téže skladbě. Učitel se zrakovým postižením pak má své specifické způsoby 

kontroly hrajícího dítěte, které nahrazují obvyklou kontrolu zrakem.  

Někteří učitelé, se kterými jsme hovořili, projevovali určité pochybnosti nad výukou 

zrakově postiženého dítěte a ptali se sami sebe, zda pomalejší vývoj některých jeho 

dovedností může souviset se zrakovou vadou a jak případně takové situace řešit. Ve 

většině případů učitelé konzervatoře dokázali v této věci poradit a doporučili vhodný 

postup. V této souvislosti je dobré si připomenout i to, že pro talentované dítě se zrakovým 

postižením jsou čas, prostředky a energie věnovaná jeho hudebnímu vzdělání mimořádně 

vhodnou a šťastnou investicí do budoucnosti. Cílem této investice není pouze pěstovat 

zájem o hudbu, cílem je otevřít cestu, která může vést k dobrému uplatnění člověka 

v životě.  

S tím souvisí i jeden náš poznatek, který jsme učinili. Poznali jsme případy, kdy 

učitelé a dokonce i speciálně pedagogické centrum rozmlouvali rodičům, aby dítě 
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nechávali učit hudbu s odůvodněním, že ve škole je toho už tak hodně, že jde vlastně o 

další zátěž a že s hudbou může počkat, protože jde o zájmovou činnost. Tohle však není 

pravda. Děti začínají s hudbou často dříve, než jdou do školy a odkládat pěstování talentu u 

zrakově postiženého dítěte je opravdová škoda, neboť v této oblasti je možné ledacos 

promeškat. 

Důležitá je i včasná volba vhodného hudebního nástroje. S tou je vždy dobré si 

nechat poradit a učitelé KLŠJD jsou ochotni pomoci.  

Závěrem je třeba říci, že kromě řady velmi talentovaných dětí a obětavých rodičů 

jsme na setkání poznali několik vynikajících učitelů hudby, kteří se vydali na cestu pro ně 

zcela neznámou s vědomím, že se budou muset naučit novým věcem, že tomu budou 

věnovat svůj čas, ale také s vědomím, že mohou jednomu dítěti pomoci na jeho cestě do 

života.
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Příloha č. 2  

Sociologický průzkum 2004 

 

absolventi KJD – pracovně dále „hudebníci“ 

1. POVOLÁNÍ 

1. 1. PROFESNÍ DRÁHY       

Studium konzervatoře představuje pro téměř všechny absolventy přípravu na 

povolání učitele hudby: pro 80% z nich je  životním povoláním, které vykonávají 

nepřetržitě po celý svůj profesní život a jen každý desátý absolvent nespojil s tímto 

povoláním svoji profesní strategii.  

Graf 1. 1. 

Profesní dráhy souvisí s významem, který hudbě absolventi dávají. Hudebníci, kteří 

se trvale věnují povolání učitele hudby, přičítají hudbě větší význam než hudebníci, kteří 

se věnují jiné profesi. 

Do jisté míry je „věrnost“ povolání učitele hudby ovlivněna velikostí místa bydliště 

absolventa: menší město či obec vedou k větší stálosti a více pracovních příležitostí ve 
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velkoměstech zvyšuje pravděpodobnost výkonu jiných povolání než učitele hudby, pro 

které byl absolvent studiem na konzervatoři připraven. 

Skoro 75% absolventů – hudebníků působí celý svůj dosavadní život v jedné lokalitě 

a nikdy se nestěhovali. Asi třetina z nich, tj. 22% ze všech absolventů – hudebníků, změnili 

ovšem v průběhu let v této lokalitě zaměstnavatele. Nu a stejných 22% absolventů – 

hudebníků zažilo mobilitu a migraci se vším všudy: změnili lokalitu i místo. Vypadá to tak, 

že absolventi – hudebníci mění spíše zaměstnavatele než lokalitu, pokud vůbec ke změně 

dochází: během svého života změnil zaměstnavatele téměř každý druhý a lokalitu každý 

čtvrtý absolvent. 

Tendence ke změně zaměstnavatele a lokality klesá s rostoucím zrakovým 

postižením a se zmenšováním lokality, ve které absolvent  - hudebník žije. 

 SHRNUTÍ 

80% absolventů konzervatoře se trvale věnuje profesi učitele hudby, pro kterou byli 

studiem připraveni. Tato skutečnost souvisí s vysokým významem, který hudbě přičítají a 

je poněkud ovlivněna jejich životem mimo velkoměsta. 

Před 12 lety byla situace téměř obdobná: při stejném 80% podílu absolventů trvale se 

profesi učitele hudby věnujících, kteří stejně jako nyní přičítali hudbě větší význam než 

absolventi – neučitelé hudby však měla velikost místa bydliště na profesní dráhy menší 

vliv než nyní.  

Polovina absolventů konzervatoře změnila během let alespoň jednou zaměstnavatele 

a pro skoro čtvrtinu absolventů znamenala změna zaměstnavatele také změnu lokality. 

Ke změnám více tíhnou absolventi méně zrakově postižení a absolventi žijící ve 

větších sídlech. 

Oproti situaci před 12 lety vzrostla u absolventů více mobilita než migrace: se 

stejnou pravděpodobností jako tehdy se stěhují, ale častěji mění zaměstnavatele. 

Dozvídáme se tedy nyní: 

 trvale 80% absolventů konzervatoře (hudebníků) vykonává profesi učitele hudby; 

 hudbě přikládají absolventi – učitelé hudby větší význam než absolventi s jinými 

profesními dráhami; 
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 absolventi, kterým to umožňuje jejich menší zrakové postižení, se pohybují na trhu 

práce a využívají jeho příležitostí tam, kde se naskytnou, tzn. především ve větších 

městech. 
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Příloha č. 3  

Sociologický průzkum 2004 (závěr) 

 

ZÁVĚR       

Absolventi Konzervatoře a Ladičské školy Jana Deyla, kteří se studiem konzervatoře 

připravovali na profesní dráhu učitele hudby, vesměs tuto profesi vykonávají a věnují se 

oborům, které byly předmětem jejich studia. Cítí se být pro toto povolání odborně velmi 

dobře připraveni a tato jejich jistota významně posiluje jejich sebevědomí. Profese učitele 

hudby jim dává identitu a je zdrojem legitimity jejich společenského postavení. Pokud jim 

to jejich zrakové postižení umožňuje, což je situace velké většiny z nich, stávají se aktéry 

dynamiky sociálních procesů na trzích práce ve velkých městech. Jsou vesměs v pozici 

zaměstnanců a pokud využívají sociální pomoci státu, pak pouze jako doplňkového zdroje. 

Jejich ekonomická nezávislost na státu se realizuje v oblasti podnikání spíše výjimečně, 

což je zcela v intencích společnosti, ve které žijí.  

Zrakové postižení jakoby v životních postojích a strategiích absolventů ustupovalo 

do pozadí. Každodenní interakce, přátelství, partnerství a známosti se stále méně 

odehrávají v „tmavomodrém světě“ a zrakový handicap je stále méně často kritériem 

sociálních kontaktů a vztahů – rozhodně méně než kriterium hudebního vzdělání. 

V integrovaných sociálních skupinách každodenního života tak roste pro absolventy 

význam „normálních“ problémů, které sdílejí se zrakově nepostiženými oproti problémům 

vznikajících pouze v důsledku jejich zrakového postižení. 

Hudbě přikládají absolventi – hudebníci zásadní význam. Uvědomují si, že jejím 

prostřednictvím získali sociální identitu, pozici a prestiž. A ti z hlediska  hudebního 

vzdělání velmi sebevědomí se dostávají nad toto funkcionální vnímání hudby. 

Důležité je pro absolventy společenství bývalých spolužáků: v něm se v jejich 

dětství, dospívání a dospělosti socializovali, škola a lidé v ní byli pro ně „rodinou“ a jejich 

současné odlišné životní příběhy na této sdílené historické zkušenosti nic nemění.  
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Příloha č. 4  

Tisková zpráva 

 

TISKOVÁ      ZPRÁVA      ŘEDITELKY     KONZERVATOŘE   JANA  

DEYLA   A   STŘEDNÍ ŠKOLY  PRO  ZRAKOVĚ   POSTIŽENÉ   V  PRAZE    

MGR. MILADY RYBÁŘOVÉ  O PROJEKTU  CESTA K  ROVNÉMU  

UPLATNĚNÍ  PŘI  ZRAKOVÉM  POSTIŽENÍ 

 

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

prostředky z fondů EU – ESF pro realizaci projektu Cesta k rovnému uplatnění při 

zrakovém postižení – Hudba ve tmě www.hudbavetme.kjd.cz , a to v rámci operačního 

programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento projekt reaguje na novou situaci ve 

společnosti, kdy přechod značné části dětí se zrakovým postižením ze speciálních škol do 

integrace klade nové nároky na průběžnou odbornou práci s jejich případným hudebním 

talentem. Je důležité rozšířit povědomí rodičů dětí se zrakovým postižením o integrační 

roli hudby.  

Hudební vzdělávání dětí se zrakovým postižením je jednou z cest, které vedou 

k jejich úspěšnému pracovnímu uplatnění a celkové integraci do společnosti. Dokladem 

toho je skutečnost, že v základních uměleckých školách po celé České republice je 

zaměstnáno více než 300 učitelů hudby se zrakovým postižením, a to kontinuálně po dobu 

několika desítek let. Oblast hudebního vzdělávání je beze zbytku přístupná i nevidomým 

lidem. V České republice je vytvořen dobře fungující model vzdělávání konzervatorního 

typu pro žáky se zrakovým postižením. V podmínkách integrovaného školství však chybí 

vyhovující systém základního hudebního vzdělávání těchto žáků, umožňující včasné 

podchycení nadání a jeho další rozvoj. Tato cesta začíná ověřením hudebního talentu, 

navázáním kontaktů za účelem kvalifikované výuky zohledňující specifika postižení, 

pokračuje studiem hudebních oborů a končí profesním uplatněním. Přes 80% absolventů 

těchto oborů se v nich také uplatní. Výstupy projektu tuto cestu otevírají.  

V projektu bude zmapována situace skupiny  dětí se zrakovým postižením, pokud jde 

jejich o hudební nadání, které může být základem jejich budoucího uplatnění. Jsou 

nabízeny způsoby, jak v nich probudit zájem o jeho rozvíjení a zprostředkovat přístup k 

hudebnímu vzdělávání. Osoby, které se práci s těmito dětmi budou věnovat, budou 

seznámeny s odbornými metodickými postupy, s praktickými zkušenostmi a vybaveny 

http://www.hudbavetme.kjd.cz/
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nezbytnými materiály. Cesta k integrovaným dětem se zrakovým postižením vede přes 

úzkou spolupráci s tyflopedy ze speciálních pedagogických center, v jejichž péči děti jsou 

a dále přes učitele hudby, kteří výuku dětí provádějí. V projektu budou kontaktovány děti 

se zrakovým postižením a jejich rodiče ve všech krajích České republiky. Bude jim 

nabídnuta diagnostika hudebního nadání. Pro talentované děti, které projeví zájem, bude ve 

spolupráci se speciálním pedagogickým centrem (SPC) a blízkou základní uměleckou 

školou (ZUŠ) vytvářen individuální vzdělávací program. Proškolení pedagogů bude patřit 

ke klíčovým aktivitám projektu. Vzhledem k tomu, že v některých případech je vyučujícím 

hudby dítěte se zrakovým postižením učitel, který má sám takové postižení, je v projektu 

počítáno také s proškolením skupiny učitelů hudby se zrakovým postižením. 

  V rámci projektu budou vytvořeny a vydány odborné a metodické 

materiály, které mají pomoci pedagogům v jejich činnosti. Jedná se o metodickou 

publikaci o hudebním vzdělávání dětí se zrakovým postižením, příručku pro zrakově 

postižené uživatele o používání hudebního softwaru, dále o metodické DVD k hudební 

výuce dětí se zrakovým postižením, dotýkající se konkrétně výuky hry na jednotlivé 

hudební nástroje a výuky zpěvu. Nejnovější údaje o uplatnění absolventů hudebních oborů 

se zrakovým postižením poskytne sociologický výzkum. 

  Cesta hudebního vzdělávání dětí je nejen cestou k poznání nesporných 

uměleckých hodnot, které jsou v hudbě uloženy, ale je i cestou k získání osobního 

uplatnění ve společnosti. To se týká také dětí se zrakovým postižením. Důležitost 

poznávání a pěstování hudby je u člověka se zrakovým postižením o to větší, že právě v 

této oblasti může být poznání plné, zrakem neomezené a profesním uplatněním rovnocenné 

s ostatními. Úspěšná realizace projektu by měla zajistit ve všech krajích České republiky  

péči o hudební vzdělávání pro děti se zrakovým postižením a její  dostupnost.  

Více na www.hudbavetme.kjd.cz/aktivity .   

http://www.hudbavetme.kjd.cz/aktivity
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Příloha č. 5  

Deylova konzervatoř má problémy – Parlamentní listy (ukázka) 

 

Deylova konzervatoř má problémy. Ministerstvo školství však mlčí 

14. 2. 2011 11:53 

Zatímco jsou ministerstva, která jsou se skandály už důvěrně propojená, některá 

zůstávají stranou zájmu. Nutně to však nemusí znamenat, že by v jejich rezortu skandály 

nebyly. Například ministerstvo školství - napříč několika ministry - neřeší situaci na 

unikátní pražské konzervatoři Jana Deyla pro nevidomé. Problém je tam jak s formou 

vzdělávání a její prý klesající úrovní, ale i s vážnými finančními nedostatky, na které 

opakovaně upozornil NKÚ.  

V hospodaření Deylovy konzervatoře pro nevidomé shledal už v roce 2008 Nejvyšší 

kontrolní úřad vážné nedostatky. Například pozemek v hodnotě víc než půl milionu nebo 

dům za skoro tři miliony korun v Brozanech nad Ohří, který škola zdědila v roce 1998, se 

v dokumentaci na celých devět let ztratil. 

Ve své závěrečné zprávě NKÚ uvádí doslova: "Nedostatky se projevovaly u KJD 

(konzervatoř Jana Deyla) neúčtováním odpisů u části používaného majetku, nesprávným 

oceňováním majetku a neúplným účtováním a vykazováním aktiv v celkové výši 650,80 

tis. Kč a u neoceněného majetku v rozsahu 299 502 metrů čtverečních pozemků." 

 

Hlavy nepadaly, možná i kvůli krátké "životnosti" ministrů 

Pokud by se však někdo domníval, že "nedopatření" s sebou přinesla nějaká rázná 

personální opatření či zakročení ze strany ministerstva školství, jež je zřizovatelem školy, 

je na omylu. Hlavy nepadaly, tím, jak se ministři v rezortu měnili, nikdo se problémem, a 

tím, zda se pracuje na jeho odstranění, nezabýval. 

Přitom škola, jež si získala za sto let své existence, v které vychovávala pianisty, 

hudebníky , ale i kvalitní ladiče, světový věhlas, bojuje s celou řadou i jiných problémů. 

Petr Šefl, předseda Kruhu klavírníků, varhanářů a restaurátorů-umělců, se proto 

obrátil v roce 2009 na tehdejší ministryni školství Miroslavu Kopicovou, aby pomohla řešit 

problém, který se na škole objevil v oblasti vzdělávání. 
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V Česku začínají chybět ladiči 

"Problematický stav úrovně ladičské části této školy se stále zhoršuje. Na náš podnět 

byla nařízena inspekce, která v minulém roce (pozn.red. v roce 2008) proběhla. Výsledek 

plně potvrdil obsah kritiky, byla proto provedena další inspekce a na základě této vrchní 

inspektorka určila ještě třetí, " popsal Parlamentním listům Šefl. 

Zatím tak prý ze školy postupně odcházejí ti nejlepší pedagogové a i někteří šikovní 

žáci. "Současné vedení školy se snaží řešit stávající situaci tak, že jsou na školu přijímáni 

žáci i s více druhy zdravotního postižení - tedy s mentálním postižením či třeba i 

autismem, aniž by jejich úroveň odpovídala požadavkům určeného studia. Výsledkem je 

potom, že někteří jedinci opakují jeden a ten samý ročník i třikrát, než mohou postoupit do 

ročníku vyššího. Bude-li se tento stav ubírat dále tímto směrem, může hrozit škole i zánik," 

myslí si Petr Šefl. 

Úředníci vědí, ale konat sami prý nemohou 

Úředníci na ministerstvu školství o problému vědí, o žádné konkrétní nápravě však 

za poslední roky nepadlo ani slovo, přesto, že snahy byly mnohokrát. Jelikož však i na 

jejich postech dochází k častým obměnám a změnám kompetencí, nikdo se na jméno 

vyjádřit nechtěl. 

Jisté je, že ani současný ministr školství Josef Dobeš (VV) zatím žádné kroky 

nepodnikl, na dotaz ParlamentníchListů.cz zda nějaké plány v tomto ohledu existují, 

neodpověděl. 

 

Poradce ministra Klezla: Zdá se, že je to vážné  

S problémem byl však již za půl roku, co je ve funkci, seznámený. Jeho poradce pro 

umělecké školství Eduard Klezla (ten, kterého zná Česko ze soutěže Superstar), totiž 

potvrdil, že má na pondělí 21. února domluvenou schůzku se zainteresovanými osobami, 

při které by rád dospěl k nějakému závěru. 

"Je třeba samozřejmě vyslechnout i zástupce vedení školy, dát prostor oběma 

stranám. To, s čím jsem zatím byl obeznámen, je velmi závažné," řekl 

ParlamentnímListům.cz Klezla. 
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Podle Petra Šefla tak v důsledku stavu na Deylově konzervatoři v Česku v 

posledních letech ubývá kvalitních ladičů a jeho slova potvrdila i nejmenovaná úřednice 

MŠMT.  

"Na škole vznikl dvouletý ladičský obor, z něhož po ukončení vzdělávání našel 

uplatnění na trhu práce zatím jediný absolvent. Je to logické, pokud jsou tam přijímáni 

lidé, kteří mají psychomotorické potíže, navíc zcela nepředvídatelné pochody v mozku 

kvůli různých druhům mentálního postižení. Tím jím samozřejmě právo na vzdělání nemá 

být upřeno, ale řešením není vzdělání typu, v kterém se stejně kvůli svému stavu, uplatnit 

nebudou moci," vysvětlila úřednice. 

Problémy jsou i na jiných školách, které zřizuje MŠMT 

Před několika lety přitom padl návrh, aby z Konzervatoře Jana Deyla vznikla 

Evropská konzervatoř a ladičská škola pro studující se zrakovým postižením ze zemí 

Evropské unie. Nikdo se jím však nezabýval. V kuloárech se dokonce spekuluje o tom, zda 

nemůže jít o cílenou postupnou likvidaci školy, jejíž budova stojí na lukrativních 

pozemcích v malebném zákoutí Prahy.  

To nepřímo naznačila i ředitelka školy Milada Rybářová. "Tlaky na nás trvají už 

čtyři roky,  pokud bych začala mluvit, vyvolala bych zřejmě mediální válku. To ale nechci, 

proto nebudu situaci komentovat," odpověděla s tím, že na škole je však vše v pořádku. I 

nedostatky, na které upozornil NKÚ prý byly banálního charakteru a jsou dávno 

odstraněné.  

Ze zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu, která odhalila nedostatky na zmiňované 

konzervatoři, však vyplývá, že škol, jež spravuje Ministerstvo školství a které mají závažné 

problémy, je několik. Většinou jde ale o problémy v oblasti hospodaření. Některé končí 

dokonce trestními oznámením.  

Mám ráda KJD, Petra Musilová, 26. 2. 2011 19:38:10 

Studuji na KJD již sedmým rokem. Protože mi není lhostejný osud školy, kterou 

mám ráda, rozhodla jsem se také přidat pár řádků. Mnohé z uvedené kritiky je sice 

oprávněné, ale neaktuální. Naprosto zde nejsou zmíněny kroky, které byly podniknuty, aby 

se škola posunula dál. Před několika lety se z Konzervatoře a Ladičské školy Jana Deyla 

stala Konzervatoř Jana Deyla a Střední škola pro zrakově postižené. Přičemž SŠpZP nabízí 

dva obory: ladění klavírů a kulturní činnost. Vyřešil se tím částečně problém přijímání 
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studentů s kombinovanými vadami, protože kulturní činnost je náročností výuky těmto 

studentům přizpůsobena. (Proč by i oni nemohli získat vzdělání, které odpovídá jejich 

možnostem? Protože nejsme ochotni přijmout odlišnost? Nejsme ochotni vyjít ze svých 

stereotypů? Mluvíme teoreticky o integraci, ale prakticky před ní utíkáme?) Dalším 

problémem je také nedostatek studentů, s kterým se potýká nejen naše škole. Pokud máte 

dané kvóty pro přijímání hendikepovaných studentů, nemáte příliš mnoho možností, jak se 

vyvarovat přijímání i slabších studentů. Postupně se obnovují kontakty se zahraničními 

školami (viz. internetové stránky KJD), byl spuštěn projekt Oči ve tmě, který vzdělává 

pedagogy ZUŠ, prezentuje školu a hledá nové talenty pro studium (více informací taktéž 

na webu KJD). Letos získalo několik mých spolužáků nejvyšší ocenění v celorepublikové 

soutěži konzervatoří, v celosvětové americké soutěži a dalších. Já jsem si se svým 

spolužákem zazpívala s Pražskou komorní filharmonií ve Stavovském divadle. Začaly 

pravidelné semináře o soudobé hudbě... Je tedy skutečně úroveň školy tak špatná? Ano, 

byly doby, kdy i já jsem měla dojem, že padáme. Ale věci se HÝBOU!! A pokud jim 

nedáme čas, nemůžou vyrůst! Nevím, kteří nejlepší profesoři odešli z KJD? Snad bych i na 

tu otázku ráda dostala odpověď... Podle mého názoru na konzervatoři učí mnoho 

vynikajících profesorů a jejich koncentrace je výjimečná (srovnám-li se střední školou, do 

které jsem chodila před konzervatoří). Škola má své INTERNÍ problémy, které jsou ovšem 

běžné na všech školách, nechápu proto, proč zrovna my jsme probíráni v Parlamentních 

listech? Drobátko mi to "smrdí" kariérizmem a ekonomickými zájmy...  

Děkuji za tento příspěvek. Jak jsem sám měl možnost poznat školu, zaslouží si - 

stejně tak i její ředitelka - daleko spíše obdiv, než pomluvy. To štvaní a pomlouvání má 

nepochybně nekalé pozadí. Je to všechno velmi ubohé. Petro,ještě jednou Vám děkuji za 

všechny příznivce školy. Ať se Vám daří. Držím Vám palce.  
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Příloha č. 6  

Klub učitelů – otevřený dopis 

 

                              V Praze dne 16.6.2012 

 

Vážený pan prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy 

Karmelitská 7, 118 12, Praha 1 

 

Klub učitelů hudby se zrakovým postižením při SONS ČR (dále KUHZP),  

Krakovská 21, 110 00, Praha 1 

 

Otevřený dopis ve věci současného statusu Konzervatoře Jana Deyla a střední školy 

pro zrakově postižen 

Vážený pane ministře! 

Obracíme se na vás jménem Klubu učitelů hudby se zrakovým postižením při 

Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých ČR 

I. 

Mnozí z nás jsme absolventy Konzervatoře Jana Deyla a střední školy pro zrakově 

postižené, vzdělávacího zařízení, jež se tradičně systematicky věnuje profesionálnímu 

hudebnímu vzdělávání zrakově postižených. Relevantní sociologické průzkumy 

jednoznačně prokázaly, že více než 80% absolventů této školy se uplatňuje v oborech, 

které vystudovali, tj. především jako učitelé hudby na uměleckých školách všech typů, 

ladiči klavírů, aktivní hráči atd.  

II. 

Již delší dobu se znepokojením sledujeme současné směřování této školy. Naše 

obavy se potvrdily odpovědí MŠMT ze dne 8.2.2012, č.j. MŠMT-4986/2012-25, na dotaz 

zaslaný prezidentem Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR, panem 
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Josefem Stiborským, dne 21.12.2011. V této odpovědi ministerstvo jednoznačně 

deklarovalo svůj postoj, že současná Konzervatoř Jana Deyla již není speciální školou ve 

smyslu vyhlášky MŠMT 73/2005 sb. O vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ale je konzervatoří 

zcela běžnou.  

III. 

Tento výklad stávající zřizovací listiny považujeme za účelový. Jsme si vědomi, že 

v platné zřizovací listině není výslovně uvedeno, že jde o konzervatoř vzdělávající žáky se 

zrakovým postižením. Specifické zaměření celé instituce, tedy i konzervatoře, na hudební 

vzdělávání  zrakově postižených ze zřizovací listiny však jednoznačně vyplývá. Nelze 

jinak vysvětlit, že je listinou zřízen internát pro zrakově postižené, střední škola pro 

zrakově postižené, ale konzervatoř zrakově postiženým určena není. Ostatně i malé 

písmeno „s“ v názvu „střední škola pro zrakově postižené“ ukazuje, že jde o jednu instituci 

určenou zrakově postiženým.  

IV. 

Konzervatoř Jana Deyla byla vždy považována za unikátní vzdělávací zařízení pro 

zrakově postižené nejen v rámci Evropské unie. Jsme přesvědčeni, že ztrátou statusu 

speciální školy tato instituce zcela pozbývá své jedinečnosti a její poslání se postupně 

vytratí. Už nyní pozorujeme, např. menší aktivitu školy při vyhledávání talentovaných dětí 

se zrakovým postižením. 

V. 

Zastáváme názor, že je třeba zachovat zrakově postiženým možnost studia hudby 

v jim určeném specializovaném vzdělávacím zařízení. Takto specializovaně zaměřená 

konzervatoř přináší zrakově postiženým mnoho výhod, mezi něž patří získání řady 

dovedností s využitím specifických učebních metod a přístupů, které zrakově postiženým 

umožní důstojné uplatnění v profesním životě. Uveďme např. studium hudby 

prostřednictvím Braillova bodového notopisu, individuální přístup v hudebně teoretických 

předmětech, specifický výběr hudební literatury reflektující nutnost hry zpaměti, užívání 

speciálních kompenzačních pomůcek atd. Je rovněž důležité, že Deylova konzervatoř může 

dát příležitost k profesionálnímu hudebnímu vzdělávání i těm nadaným žákům, kteří 

nemohli dosáhnout na základním stupni úrovně srovnatelné s žáky bez handicapu. 
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Dlouholeté zkušenosti však ukazují, že i tito žáci pod odborným vedením dosáhnou 

v průběhu studia náležité úrovně absolventa konzervatoře.  

VI. 

Neuvedení speciálního zaměření konzervatoře ve zřizovací listině je snad drobnou 

formální chybou, ale nemůže být důvodem k tak radikální změně pohledu ministerstva na 

status školy.  

VII. 

Pokud by Konzervatoř Jana Deyla byla zcela běžnou konzervatoří, pravděpodobně 

by to v budoucnu vedlo ke značnému snížení kvality hudebního vzdělání zrakově 

postižených a ke ztrátě unikátního, tradicí ověřeného a funkčního systému výchovy 

zrakově postižených hudebníků. Je jistě správné, aby měli zrakově postižení žáci možnost 

studia na běžných konzervatořích. Takoví žáci však budou vždy jen výjimkou, neboť jejich 

studium klade zcela specifické nároky na ně i na jejich pedagogy. Zánik speciální 

konzervatoře by měl za následek neexistenci instituce systematicky vyhledávající 

potencionální talentované zrakově postižené hudebníky již od dětství. Zároveň je tím 

zrakově postiženým odepřena volba, zda chtějí být vzděláváni na kterékoliv běžné 

konzervatoři nebo na konzervatoři speciální, přičemž tato volba je naštěstí u většiny 

dalších typů škol zachována (základní škola, střední škola, gymnázium, atd.). 

VIII. 

Žádáme o opravu zmíněné formální chyby ve zřizovací listině, je-li to třeba pro to, 

aby Konzervatoř Jana Deyla byla i nadále speciální školou pro zrakově postižené.  

Jsme samozřejmě připraveni jednat i o dalších možnostech uspořádání školy, které 

by zaručovaly nesporné garance, že se bude Konzervatoř Jana Deyla i nadále primárně 

věnovat vyhledávání a hudebnímu vzdělávání zrakově postižených žáků.  

Tento dopis je výsledkem jednání klubového shromáždění Klubu učitelů hudby se 

zrakovým postižením při SONS ČR, ze dne 16.6.2012.  

Za   KUHZP jsou ve věci tohoto dopisu oprávněni jednat statutární zástupci: 

Předseda - Mgr. Luboš Zajíc, Orebitská 10, 130 00, Praha 3 Žižkov 

Místopředseda – Mgr. Milan Arner, Ke Stírce 29, 182 00, Praha 8 Kobylisy 
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Otevřený dopis k rukám ministra školství, mládeže a tělovýchovy ve věci statusu 

konzervatoře Jana Deyla a střední školy pro zrakově postižené ze dne 16.6.2012 svými 

podpisy podporují: 
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Příloha č. 7  

Rudolf Olejník – O inklusivním vzdělávání: Aktivistické inkluzi NE, 

informované volbě ANO 

 

Tisková zpráva Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s. 

Pátek, 16. ledna 2015 

K výrokům prezidenta Miloše Zemana o inkluzivním a segregovaném vzdělávání 

zdravotně postižených dětí se prostřednictvím televize a tiskové zprávy vyjádřilo již 

několik odborníků, politiků a představitel Národní rady organizací zdravotně postižených. 

Předpokládám, že představitel Národní rady hovořil pouze za ty skupiny zdravotně 

postižených, které zastupuje (tedy především tělesně a mentálně postižené a duševně 

nemocné), nikoli za nevidomé a slabozraké, které nezastupuje, neboť jejich reprezentativní 

organizace není členem Národní rady již 7 let. 

Prezidentova zdrženlivost, pokud jde o stoprocentní správnost inkluzivního 

vzdělávání zdravotně postižených dětí, má jisté racionální jádro. U dětí nevidomých je to 

natolik názorné, že lze o účelnosti inkluzivního vzdělávání na základních a středních 

školách dokonce pochybovat. Nevidomý žák nepotřebuje širší dveře, výtah, rampu či 

upravenou umývárnu, nevidomý žák se musí alternativním způsobem vzdělávat – nečte 

běžné písmo, nepíše běžné písmo, nevidí na graficky sdělované pokyny. Zde nastupuje 

asistent, který žákovi celý den pomáhá. Dítě zpravidla samo nečte, poslouchá jen mluvení 

počítače a taky velmi málo píše; výsledkem je funkční negramotnost, snadno doložitelná 

žalostnými výstupy psaného projevu dospělých nevidomých, kteří prošli inkluzivním 

vzděláváním. 

Zastánci inkluze často argumentují nutností přímého styku zdravotně postiženého (v 

našem případě „nevidomého“) dítěte s ostatními dětmi ve třídě v zájmu navazování 

normálních kamarádských vztahů. Myslíte, že byste o přestávce navazovali kamarádský 

kontakt se svým nevidomým spolužákem - například za účelem provedení nějaké 

nezbednosti, kdyby mu stála po celou dobu za zády cizí dospělá osoba? Jednoduše platí, že 

se nevidomé dítě skamarádí se svými zdravými vrstevníky daleko spíš při mimoškolních 

činnostech než ve škole, takže i v popsaném případě argument nutnosti inkluzivního 

vzdělávání pokulhává. 
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A co nabízí segregované vzdělávání? Nadstandardně vybavené speciální školy i 

zázemí; třídy nanejvýš o deseti dětech; kvalifikované učitele; individuální podchycení a 

rozvíjení vloh žáků atd. Děti jsou nuceny číst a psát, protože učitelé jejich písmu rozumějí. 

Když děti ze školy vyjdou, jsou konkurenceschopnější než děti z inkluze. 

Na závěr trochu pozměňme slovník a všechno bude vypadat hned daleko růžověji: 

místo „segregované vzdělávání“ říkejme „exkluzivní vzdělávání“ a místo „ghetta“ říkejme 

„společenství“. Bohatí lidé upřednostňují vzdělávání svých dětí v exkluzivním prostředí 

uzavřených společenství sobě rovných. Rodiče nevidomých dětí, ač často nikoli bohatí, 

mají stejnou možnost. Je na nich, dokud jim to nerozumný aktivistický předpis nezakáže, 

zda zvolí inkluzi či exkluzi. 

 

Rudolf Volejník, 

viceprezident 

 

Kdo jsme 

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s. (SONS) je celostátně 

působící spolek nevidomých a slabozrakých občanů, jejich rodinných příslušníků, přátel a 

příznivců s téměř deseti tisíci členů. Má oblastní odbočky a pracoviště služeb téměř ve 

všech bývalých okresech republiky. Více na www.sons.cz nebo www.informace.sons.cz

http://www.sons.cz/


 

1 

 

Příloha č. 8  

Jména připomenutých učitelů 

 

V této příloze jsou připomenuta jména, která vzpomenuli jednotliví respondenti. Jsou 

to jména absolventů bývalého hradčanského ústavu pro nevidomé a Deylova ústavu. Dále 

jsou to jména pedagogů, kteří vyučovali a někteří stále vyučují na dnešní Konzervatoři 

Jana Deyla a střední škole pro zrakově postižené.  Zároveň jsou to i jména těch, bez 

kterých mi nevidomí a těžce zrakově postižení učitelé hudby bychom jen s obtížemi mohli 

vykonávat své zaměstnání (přepisovači not do Braillova notopisu a dalších „spřízněných 

duší“). Jména jsou uvedena bez dosažených vysokoškolských titulů, protože se prozatím 

nepovedlo tyto tituly s jistotou ověřit.  

 Z absolventů hradčanského ústavu, kteří úspěšně vykonali „státní zkoušku z hudby“ 

si nyní připomínáme alespoň některé: 

Alois Perman (varhaník, houslista, klavírista, skladatel, úspěšný pedagog) 

Josef Toman (pedagog a skladatel) 

Stanislav Šebek (pedagog a skladatel) 

Božena Poncová-Vokounová (vynikající sopranistka) 

Jaroslav Had (varhaník, pedagog) 

Boh. Hanuš (všestranný hudebník a výborný tenorista) 

František Kaplan (nějaký čas působil i v Českém rozhlase) 

Zdeněk Choutka 

Marie Hrdličková 

Vlasta Ptáčková  

Marta Erlichová 

Josef Škoda 

Vladimír Matějka 

Antonín Studnička 
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Ladislav Horníček (varhaník, učitel a ladič klavírů) 

Jan Olejník (žijící vynikající pedagog: klavír, flétna – autor instruktivní literatury, 

oceněný MEDAILÍ J. A. KOMENSKÉHO).. 

 

Někteří absolventi Deylova ústavu před rokem 1948 

 

Bohumil Nálevka (akordeon) 

Boh. Novák (ladění) 

Ivan Tylňák (vynikající hudební teoretik a hudební skladatel– žák Vítězslava 

Nováka!) 

Bedřich Lancingr (ladič klavíru) 

Jaromír Trdla (učitel hudby v Klarově ústavu a dlouholetý dirigent-sbormistr 

kvalitního a úspěšného smíšeného sboru pražských ZP  zrakově postižených) 

Pavel Les (organizátor HUDEBNÍHO ODDĚLENÍ ve SLEPECKÉ KNIHOVNĚ A 

TISKÁRNĚ, zakladatel ZVUKOVÉ KNIHOVNY  tamtéž) 

Anna Prášilová-Mňuková (dlouholetá vedoucí KTN a vedoucí HUDEBNÍ 

PŘÍLOHY ČASOPISU ZORA – časopis pro zrakově handicapované vydávaný Knihovnou 

a tiskárnou K. M. Macana) 

Některá jména vyučujících z minulosti a přítomnosti dnešní Konzervatoře Jana 

Deyla  a střední školy pro zrakově postižené, na která vzpomněli respondenti této 

diplomové práce 

 

Klavírní oddělení 

Karel Hejda (klavír, varhany),  

Otakar Heindl (nevidomý) 

Ladislav Korunka (slabozraký: klavír, sluchový výcvik 

Jaromír Kříž 
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Ladislav Matějíček (slabozraký, později prakticky nevidomý) 

Jan Pražák 

Otakar Köhl 

Ludmila Fišerová 

František Malý 

Jana Bláhová 

Radomíra Šlégrová 

Jana Köhlerová 

Iva Skaláková 

Vladimíra Kolková 

Zbigniew Janusz 

Strunné nástroje 

Kontrabas 

Jan Balcar 

Violoncello 

František Fila 

Karel Vik 

Danuše Sommerová 

Bohuslava Dlouhá 

Housle 

Otakar Heindl (nevidomý - housle, klavír, dřevěné dechové nástroje) 

Jaroslav Naňka (nevidomý) 

Drahomíra Proroková 

Jan Štěpán 
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Dechové nástroje 

Otakar Heindl (nevidomý - dřevěné dechové nástroje) 

Vladislav Paulík 

Jiří Kratochvíl 

Jiří Urban 

František Bílek 

Jan Budín (nevidomý) 

Josef Šimek 

Kytara 

Vlastimil Halouska 

Jaroslav Fantyš 

Jiří  Köhler 

Václava Rejlková 

Akordeon 

Jan Ende 

Miloslav Kreps 

Karel Melichar 

 

Hudební teorie 

Rudolf Krchňák (nevidomý pedagog, skladatel, spisovatel, esperantista,  

Jan Němeček 

Vadim Petrov 

Lukáš Matoušek 

Jaroslava Škachová 

Jaroslav Rybář 

František Fořt 



 

5 

 

Miroslav Kubička 

Vladimír Tichý 

Eduard Douša 

Tomislav Volek 

Jiří Portych 

Milan Arner (nevidomý) 

Ondřej Schtochl 

Sborový zpěv 

Josef Podzimek 

Antonín Šídlo 

Obecně vzdělávací předměty 

Alois Jelínek (český jazyk; původně učitel z Hradčanského ústavu),  

Zdeněk Šarbach (nevidomý – ruský jazyk,  

Milada Rybářová 

Radmila Janatová 

Vendla  Medvědová 

Helena Herdová - Procházková 

Marie Endová 

Marie Šubrtová 

Josefína Lukešová 

Lubomír Nop (tělesná výchova) 

František Pekař (vidomý - tělesná výchova – vedoucí vychovatel) 

Ladění klavíru  / pracovní vyučování 

Jaroslav Papoušek (nevidomý) 

Josef Rataj (učitel pracovního výcviku  

Stanislav Plichta 
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Zdeněk Procházka 

Ján Melicher (nevidomý) 

Vychovatelé 

Stanislava Tacheziová 

Marie Černá 

Jana Zahradníková 

František Pekař 

Evžen Perout 

Přepisovači not do Braillova notopisu 

Marie Kaplanová 

Anna Zahradníková 

Alena Matějíčková 

Jiří Hůlka 

Další jména 

Bohumil Průcha 

Jan Hájek 

Jiří Kapr 

Hana  Tenglerová 

Miroslav  Tengler 

Daniel Vavrla 

Blanka Pechová 
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Příloha č. 9  

Spekulace o možném vývoji školy po roce 2006 

 

V minulé bakalářské práci, ale i v prvé kapitole této diplomové práce jsme si 

připomněli důležitá data z historie nynější Konzervatoře Jana Deyla a střední školy pro 

zrakově postižené. Nyní si představíme možnosti vývoje tak, jak jsem se s nimi během 

mnoha rozhovorů setkával. Jsem si vědom, že jsou to informace spíše spekulativní, 

většinou bez možnosti jakéhokoliv ověření z písemných dokladů.  

Myslím, že budoucnost nám ukáže, co z těchto spekulací mělo blízko ke skutečnosti 

a co bylo jen z oblasti fantazie nebo pomluv. 

 Z výše zmíněných rozhovorů vyplynuly tyto teoretické možnosti organizačních 

změn týkajících se konzervatoře: 

a) omezení počtu studentů a zaměstnanců KJD a spojení středních 

speciálních škol pro  zrakově handicapované pod jednu střechu 

(gymnázium, ekonomická škola, případně dalších škol se zaměřením 

na vzdělávání zrakově handicapovaných), 

b) spojení Konzervatoře Jana Deyla a střední školy pro zrakově 

postižené s některou z dalších Pražských konzervatoří nebo obdobnou 

střední uměleckou školou (Konzervatoř Jaroslava Ježka, Taneční 

konzervatoř, Středoevropská konzervatoř), 

c) proměna Konzervatoře Jana Deyla a střední školy pro zrakově 

postižené v soukromou konzervatoř, 

d) odstěhování Konzervatoře z Maltézského náměstí do areálu v Nových 

Butovicích a proměna budovy na Maltézském náměstí v školicí 

středisko ministerstva školství, 

e) odstěhování Konzervatoře Jana Deyla a střední školy pro zrakově 

postižené do Nových Butovic a následný prodej areálu budov na 

Maltézském náměstí. 
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Příloha č. 10 

Poznámky k užívání pojmů „nevidomý“ a „slepý“  

 

V současnosti se v prostředí poskytovatelů sociálních služeb běžně používá termín 

„osoby se zrakovým postižením“ navazující na termín „osoby se zdravotním postižením“, 

což je pojem postupně se ujímající přibližně v 70. letech minulého století tak, jak se 

pozvolna opouštělo používání společného označení „invalidi“ neboli „invalidní osoby“. 

Používání víceslovného označení „osoby se zrakovým postižením“ se plně a zřejmě 

neměnně zabydlelo v prostředí poskytovatelů sociálních služeb v návaznosti na zákon 

o sociálních službách (r. 2006) a na další související administrativní oblasti (terminologie 

grantových řízení apod.).  

Určité ujasňování pojmů a jazykový vývoj dokládá např. skutečnost, že ještě v 90. 

letech 20. století se v prostředí osob se zrakovým postižením někdy vedly vážné diskuze, 

zda lidé nevidomí jsou také lidmi se zrakovým postižením, když ve skutečnosti (dle názoru 

některých jednotlivců) žádný zrak už nemají a dle této argumentace tedy nemohou 

chybějící zrak mít postižený. 

V 90. letech se také slovo „slepí lidé“ občas objevovalo v poloprofesionálním 

prostředí, např. v grantových výzvách začínajících nadací. Dodnes se v médiích mísí 

používání obou výrazů „slepí lidé“ a „nevidomí lidé“, ale postupně druhá varianta 

převažuje. Výraz „slepci“ z médií postupně mizí, ale ani ten úplně nezmizel. 

Termín „zbytkař zraku“ uváděný autorem dotazu na používání těchto pojmů je 

nejspíše nepříliš obratné „zespisovnění“ prostého slova „zbytkař“, které v hovorové 

(nikoliv spisovné a pracovně oficiální) mluvě někdy používají sami lidé se zrakovým 

postižením mezi sebou, nikoliv však při označování pro vidící (většinovou) společnost a 

odborníky. Obdobně a ještě „lidovější“ a uvnitř cílové skupiny používaný výraz je 

„zrakáči“, používaný zcela neformálně uvnitř prostředí zrakově postižených, ten má téměř 

slangové zabarvení. Oba výrazy mohou skutečně vyvolávat negativní emoce u některých 

osob se zrakovým postižením, pokud jsou používány veřejně nebo ze strany vidících 

jednotlivců. Nelze je např. oficiálně použít při sociální práci nebo na konferenci. 

Výraz „slepý“ začal být nahrazován výrazem „nevidomý“ přibližně v polovině 20. 

století. Dle některých názorů se tento jazykový posun pojil se snahou socialistického 

režimu a (jeho představitelů ve školství a zdravotnictví) o určité zastínění nebo 
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zpozitivnění negativní skutečnosti, že si moderní socialistická věda a medicína nevědí rady 

se ztrátou zraku.  

Tento fenomén nelze prokázat, ale ani vyloučit. Vždyť někteří pamětníci uvádějí, jak 

obtížně se zejména v 50. letech vypořádávali politici se skutečností, že i v „pokrokové, 

k všeobecnému blahobytu směřující a veskrze pozitivní společnosti“ existují lidé, kteří 

nemohou chodit nebo nevidí, neslyší a mají dokonce různé tělesné deformace. Ještě v 70. 

letech se pedagogický obor věnující se této cílové skupině oficiálně nazýval 

„defektologie“, což některé zdravotně postižené jednotlivce uráželo.  

Ale uvedené jazykové „necitlivosti“ nejsou jen minulostí -  ještě v prvním desetiletí 

21. století se např. v televizním pořadu objevil pojem „lidské zrůdy“ označující lidi 

s kombinovaným tělesným a mentálním postižením, což je zřejmě již významný etický 

problém oproti výhradám k použití slova „slepí lidé“ či „slepci“. Je patrné, že jazykový 

vývoj, míra tolerance a sociálního „osvícení“ se mění postupně a nesourodě. 

 

Reakce na výše uvedenou rozpačitost a možná i nedostatek citlivosti a tolerance 

možná způsobily porevoluční snahy v maximální míře zdůraznit, že jsme všichni 

především lidmi a pak teprve máme nějaká specifika, takže se namísto „zdravotně 

postižené osoby“ někdy prosazovalo „osoby se zdravotním postižením“, přičemž důležité 

bylo pořadí slov.  Příkladem může být dodnes užívaný název sdružení rodičů „Asociace 

rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých“, který na úkor přirozenosti řeči 

zdůrazňuje předsunutím slovo „děti“ před charakteristiky zrakového postižení. 

Ale zpět k pojmům „nevidomý“ a „slepý“. 

Každopádně se ukazuje, že mnozí nevidomí na slovo „slepý“ a ještě více na slovo 

„slepec“ reagují s nepříjemnými pocity, zatímco výraz „nevidomý“ je pro ně přijatelnější, 

měkčí, diskrétnější či ohleduplnější. 

Na druhé straně se někteří nevidomí lidé slovu „slepý“ nevyhýbají a používají ho 

s odůvodněním, že nepotřebují nic skrývat, zaobalovat nebo změkčovat. Také celostátní 

knihovna pro nevidomé (KTN aneb Knihovna a tiskárna pro nevidomé) změnila svůj název 

ze „Slepecká tiskárna a knihovna“ asi někdy v 60. nebo 70. letech 20. století. 

V 90. letech existovala organizace „Fond slepých“ založená nevidomým člověkem. 

Také dodnes někteří nevidomí mezi sebou někdy používají výraz „slepci“, hodně záleží na 

situaci, kontextu a osobnosti řečníka. V některých případech užití slova „slepci“ z úst 

zkušeného řečníka, který ví, kdy ho použít, a je vybaven dobrými řečnickými schopnostmi, 
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může zaznít velmi funkčně a účinně, v jiných případech může vzbuzovat nelibost 

nevidomých ale i vidících posluchačů, např. rodinných příslušníků zrakově postižených 

osob. 

Dosud a bez problémů zůstává slovo „slepota“ zcela regulérním a nenahraditelným 

výrazem ve zdravotnictví, úplná ztráta zraku není nazývána „nevidomost“ ale „slepota“. 

Starší verze slovníku spisovného jazyka např. slovo nevidomost nezná. 

Stále lze v prostředí nevidomých slyšet „slepecká hůl“ namísto „hůl pro nevidomé“ 

nebo dokonce ještě diskrétnějšího „bílá hůl“, celkem běžně se v hovorové češtině používá 

„slepecké písmo“, ale určitě nikdo nepoužije výraz „nevidomecké písmo“. 

Dalším specifikem užívání pojmů „nevidomý“ a „slepý“ je jejich užívání při 

překladech starší literatury, např. se nevžilo používání spojení „nevidomý prorok“ ve 

starém zákonu nebo jiných starých spisech, ale běžně se používá „slepý prorok“, jakoby se 

výraz „nevidomý“ nehodil do „staré doby“, což může být způsobeno tím, že ho starší 

čeština nezná či nepoužívá.  

Proces ztráty zraku se běžně označuje „oslepnutí“ a nikoliv „znevidomění“, jak by se 

mohlo čistě logicky zdát správné. 

Obdobně se nevžilo využití slova „nevidomý“ u označení nevidících zvířat, krtek je 

slepý a ne nevidomý atd. Už vůbec nedošlo k posunu v užívání slova nevidomý 

v přenesených významech, kde se používá slovo „slepý“, např. „slepá ulička“, nebo „být 

slepý k nějakým skutečnostem“ (nikoliv „nevidomá ulička“, ne „být nevidomý k nějakým 

skutečnostem“). 

Určitá nejistota v používání „nevidomý“ a „slepý“ možná vede někdy k obdobné 

nejistotě s používáním výrazů „vidomý“, „vidící“ a „vidoucí“. Slovo „vidoucí“ bývalo 

dříve používáno pouze pro označení člověka se zvláštními schopnostmi či posláním ve 

smyslu náboženském či esoterickém (vizionář, prorok) a jeho použití pro vidící osoby 

může být matoucí. Slovo „vidomý“ je opět zřejmě výraz plynoucí z nepříliš obratné práce 

se slovem „nevidomý“, avšak zatímco co výraz „nevidomý“ se užívá již desítky let, výraz 

„vidomý“ se objevuje zřídka a spíše v posledním desetiletí. Opět tento výraz starší 

slovníky obsahující pojmy českého jazyka neznají. 

I nevidomý autor tohoto textu v některých situacích používá výraz „slepci“, třeba 

s humorem, nadhledem, uvnitř uzavřené skupiny; v jiných situacích (např. pracovních) by 

tento výraz nikdy nepoužil a důsledně používá výraz „nevidomí“, aniž by tuto jazykovou 

dvojakost cítil jako nějaké jazykové pokrytectví či profesionální nedůslednost. 
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Významový posun slov je zřejmě běžnou součástí vývoje jazyka a bližší rozbor by 

jistě podal jazykovědec, nenahradí ho tento „uživatelský“ pohled z prostředí nevidomých 

lidí. Autor textu není vzdělán v cizích jazycích a pouze zprostředkovaně uvádí, že obdobné 

používání dvou pojmů pro stejnou skutečnost s různými odstíny je údajně vlastní i pro jiné 

slovanské jazyky, nikoliv však pro angličtinu nebo němčinu. To nechť srovná odborník 

z této oblasti. 

Je možné, že existuje zasvěcenější pohled na dané téma, určitě by mnohé informace 

doplnili pracovníci Oddělení pro nevidomé Technického muzea v Brně (ještě na začátku 

našeho tisíciletí tzv. „slepeckého muzea v Brně“) a další osobnosti z prostředí nevidomých. 

Co uvést na závěr? Používání obou pojmů „nevidomý“ a „slepý“ sice činí někdy 

problémy, event. jeho neobratné či nezasvěcené používání, ale na druhé straně dává větší 

možnosti odlišení různých významových odstínů v řeči a nemusí tedy být vnímáno 

problematicky či negativně, ale jako příklad bohatosti a vývoje naší mnohovrstevné řeči. 

 

Zpracoval: 

Ing. Miroslav Michálek 

Okamžik – sdružení pro podporu nejen nevidomých (www.okamzik.cz) 

Praha 2013 

 


