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Anotace

Ve své bakalářské práci se zabývám problematikou postojů zrakově postižených k 

majoritní společnosti a porovnávám postoje majoritní společnosti ke zrakově postiženým. 

Bakalářská práce se skládá z šesti kapitol. Teoretická část se podrobně zabývá zrakovými 

funkcemi a rozebírá zrakové vady. Zaměřila jsem se na historický vývoj péče o zrakově 

postižené až do současnosti. Nastínila jsem teorii postojů majoritní společnosti od 

historické doby do současnosti.

Praktická část je rozdělena na dvě části. První část výzkumného šetření je zaměřena 

na zjišťování postojů zrakově postižených k intaktní společnosti. Dále se také věnuje

názorům těchto osob na život v České republice a celkový přístup okolí k nim. Druhá část 

výzkumného šetření je zaměřena na rozbor vztahu majoritní společnosti ke zrakově 

postiženým, a zda společnost přispívá na handicapované občany prostřednictvím nějaké 

organizace.

V rámci výzkumného šetření byla použita metoda rozhovoru a dotazníků. Rozhovory 

byly vedeny se zrakově postiženými respondenty a dotazníkové šetření proběhlo u 

majoritní společnosti.

Annotation

My Thesis focuses on visually impaired people. How they percieve major society 

and how the major society perceives them. Thesis contains six chapters. The theoretical 

part thoroughly describes and analyzes all types of visual impairments. It also focuses on 

development of relationships between major society and visually impaired. The historical 

evolution of care for visually impaired is described also.

The practical section of the thesis has two parts. First part of my research is based on 

finding how the visually impaired perceives the intact society and how they are living in 

Czech republic in general. Second part of research is about how the major society 

perceives the visually impaired people and how the society helps them via various 

organizations.

In the research part was used technique of interviews and questionnaires. The 

visually impaired were personally interviewed and the rest of majority society was 

questioned by questionnaire.
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Seznam Zkratek

CZV- Centrum Zrakových Vad

DR- Diabetická Retinopatie

DVO- Dílčí Výzkumná Otázka

HVO- Hlavní Výzkumná Otázka

SONS- Sjednocená Organizace Nevidomých a Slabozrakých

TC- TyfloCentrum

WHO- World Health Organisation (Světová zdravotnická organizace)
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Úvod

Lidé se zrakovým postižením, případně dokonce nevidomí, jsou všude kolem nás. 

Někdy si jejich postižení ani nevšimneme, zejména pokud nepadne náš zrak na bílou hůl, 

jež obvykle drží v ruce. Projdeme kolem nich na ulici, nebo třeba v obchodě a ani nás 

nenapadne se na malou chvilku zastavit a zeptat, jestli náhodou nepotřebují s něčím 

pomoci; doprovodit přes silnici nebo dovést k regálu s nějakým zbožím.

Nevidomí lidé se spoléhají jen na čtyři smysly (sluch, chuť, čich, hmat). Málokdo si 

dokáže představit život bez zraku. V šeru, které si člověk může zaplnit jedině svou 

představivostí a sny. Málokdo si umí představit život bez všech krás, které člověk denně 

vídá a ani si neuvědomuje, že pohled na ně není samozřejmostí. Že ten dar zdravých očí 

nebyl dán každému. 

Pro moji bakalářskou práci jsem si vybrala téma: Vzájemný postoj osob se zrakovým 

postižením a intaktní společnosti. A to vzhledem k tomu, že jsem vyrůstala v rodině 

nevidomých. Oba rodiče se již narodili se ztrátou zraku, ale i přesto mohu říci, že jsem 

měla plnohodnotné dětství. 

Naše domácnost fungovala stejně, jako každá jiná, až na to, že byla rozšířena o pár 

vymožeností. Zahrnovala vše, co mohlo mým rodičům pomoci mluvící hodiny, mluvící 

teploměr, váha na potraviny, mluvící počítače, mobil, rozeznávač barev (stačí přiložit a 

řekne odstín i barvu), mluvící hůl. Zkrátka naše domácnost nebyla moc tichá. 

Bakalářská práce se skládá ze šesti kapitol. Pět kapitol tvoří teoretická část a zbylá 

část bakalářské práce se zabývá praktickým šetřením.

V první kapitole popisuji co je zrakové postižení, charakteristiku zrakových funkcí a 

význam a dostupnost kompenzačních pomůcek. V charakteristice zrakových funkcí, 

zmiňuji důležité zrakové funkce.

Druhá kapitola je zaměřena na klasifikaci zrakového postižení. Dále popisuje osoby 

nevidomé, osoby se zbytky zraku a osoby slabozraké. 

Ve třetí kapitole se zaměřuji na příčiny zrakového postižení. Kde píši o vrozených a 

dědičných vadách a dále o vadách získaných.

Čtvrtá kapitola pojednává o historii a péči zrakově postižených. Rozčleňuji historii 

péče na zrakově postižené osoby, nevidomé osoby, slabozraké a osoby se zbytky zraku. 

Součástí této kapitoly, je také péče o zrakově postižené v České republice v polovině 20. 

stol. a 21. století.
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Poslední kapitolou v teoretické části je postoj majoritní společnosti k

handicapovaným osobám.

Praktickou část jsem rozdělila na dvě výzkumná šetření. Kde v první části se 

zaměřuji na postoj zrakově handicapovaných osob k majoritní společnosti.  V druhé části 

jsem se zajímala o postoj majoritní společnosti ke zrakově handicapovaným.

Cílem prvního výzkumného šetření bylo za pomocí rozhovorů s nevidomými získat 

jejich názor, zda je život v dnešní době lepší než před rokem 1989. Což zahrnovaly otázky 

zaměřené na pracovní podmínky, podporu státu, trávení volného času a informovanost o 

zrakově postižených osob.

Ve druhé části výzkumného šetření jsem se zaměřila na postoj majoritní společnosti 

ke zrakově postiženým osobám, za pomocí metodou dotazníkového šetření.
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1. Terminologické vymezení

1.1 Zrakové postižení

Zrak je jedním z nejdůležitějších smyslových orgánů, pomocí něhož získáváme až 

90% informací. Ludíková (2006) definuje zrakové postižení jako chybění zrakových vjemů 

nebo jejich nedostatek a nepřesnost. (Ludíková, 2006) Dle WHO (World Health 

Organization) je zrakové postižení narušením zrakových funkcí, které trvá i po korekci

případné refrakční vady nebo po medicínské léčbě. Každé postižení má svá specifika, která

mohou ovlivnit vývoj takového jedince i jeho další život. (Ludíková a kol. 2012) 

Stanovením definice zrakového postižení se v minulosti se zabývalo mnoho autorů.

Zrakové postižení vzniká na základě poškození zrakového orgánu, jehož funkce 

mohou být narušeny geneticky podmíněným defektem, onemocněním či úrazem. Takto 

může docházet ke zhoršení vidění, či k úplné ztrátě zraku. (Květoňová, Švecová 2000)

Slowík (2007, s. 59) považuje „za osobu se zrakovým postižením toho jedince, který i 

po optimální korekci (medikamentózní, chirurgické, brýlové) má v běžném životě problémy 

se získáváním a zpracováním informací zrakovou cestou.“

V publikaci “Ztráta zraku úvod do psychologické problematiky“, autorka Kimplová 

(2010, s. 8) nalezneme definici „termínem zrakové vady označujeme nedostatky zrakové 

percepce různé etiologie i rozsahu. Spadají sem onemocnění oka s následným oslabením 

zrakového vnímání, stavy po úrazech a vrozené či získané anatomicko-fyziologické 

poruchy.“

Finková, Ludíková, Růžičková (2007) charakterizují osoby se zrakovým postižením 

jako jedince, kteří trpí zrakovým znevýhodněním, nebo mají nemoc spojenou s oční vadou. 

Jedná se o osoby, které mají zrakové vnímání poškozeno natolik, že to omezuje jejich 

každodenní činnosti v běžném životě. 

Renotiérová definuje zrakové postižení „jako absenci nebo nedostatečnost kvality 

zrakového vnímání“ (Renotiérová, 2006, s. 192)
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1.1.1. Charakteristika zrakových funkcí

Zrak je nejdůležitější smyslový orgán pro člověka. Využíváme ho ke zpracování a 

získávání všech možných informací. (Slowík,2007) 

Zrakové vnímání zahrnuje několik funkcí, které mají z psychologického hlediska 

různý význam.

Zraková ostrost (vizus) – jedná se o rozlišovací schopnost lidského oka. Umožňuje 

nám přijatelné vidění na dálku či na blízko, a dokážeme si tak osvojit orientaci v prostoru. 

Preference různého stupně osvětlení, resp. schopnost zrakově vnímat za různého 

osvětlení. Zrakové postižení může být spojeno s obtížemi vidění za špatného světla, nebo 

naopak za jasného osvětlení. 

Zorné pole – určuje rozsah vnímání jedince, a to, jestli je jedinec schopen vnímat 

v plném rozsahu nebo zda je jeho zorné pole významněji omezené. Postižení zorného pole 

může být centrální nebo periferní, záleží na charakteru postižení.  

Barvocit – může být součástí zrakového postižení, ale vždy tomu tak není. Porucha 

barvocitu sama o sobě postiženého jedince významněji neomezuje. (Vágnerová, 2004)

Hodně záleží na tom, zda je člověk zrakově postižený od narození, resp. od raného 

věku, nebo ho získá až v průběhu života. 

Lidé s vrozeným postižením, se se svým handicapem naučí snáze žít, jelikož se vše 

učí od útlého věku. Naučí se sebeobsluze, orientaci v prostoru, zvládají základní úkony, 

které my obvykle ani nevnímáme, jako obtížné protože jsou pro nás přirozené, jelikož 

k jejich zvládnutí máme k dispozici všech pět smyslů, oni si se stejnými úkony musí

poradit pouze pomocí ostatních čtyř smyslů. I pro takovéhoto jedince to není jednoduché, 

ale jelikož s tímto handicapem žije od počátku života, tak jej neprožívá jako závažnější 

újmu. Mohou pracovat, stávají se plnohodnotnými členy společnosti, zakládají rodiny a 

vlastně se chovají jako lidé bez znevýhodnění. Mají stejné základní fyzické, intelektuální a 

citové potřeby jako zdraví jedinci.
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Mnohem těžší to mají lidé, kteří handicap získaly až v průběhu života. Například 

z důvodu úrazu nebo nemoci. Tito lidé jsou najednou vystaveni nové situaci, že nevidí. Je 

potřeba přizpůsobit podmínky pro bydlení, podmínky pro práci, atd. Také jejich rodiny a 

přátelé se musí naučit leccos nového, což vyžaduje hodně času, trpělivosti a 

přizpůsobivosti. Od rodiny se v takovéto situaci vyžaduje podpora. Velkým problémem 

může být zhoršení finanční situace, k níž došlo v důsledku postižení.

1.1. Vidění

Vidění je proces, který umožňuje zrakově vnímat, rozlišovat a orientovat se v 

prostředí. Dává nám možnost sledovat a vnímat věci, různé dění i barvy kolem nás. Podle 

Ludíkové  (2012) je člověk převážně zrakově zaměřenou bytostí. (Ludíková, 2012)

Zrakové vjemy poskytují jedinci velkou škálu informací. Oko je schopno rozpoznat 

až osm kategorií znaků: barvy, tvary, velikosti, pohyb, klid, vzdálenost, směr, prostor. Zrak 

nám umožňuje vytvořit si dostatečně přesné představy různých předmětů i okolního 

prostředí. (Ludíková a kol. 2012)

Můžeme rozlišit dva druhy vidění: centrální – kterým vnímáme detaily a rozlišujeme 

barvy, a periferní – které nám pomáhá všímat si prostoru a pohybovat se vněm.(Kimplová, 

Kolaříková, 2014)

Většina lidí si jen těžko dokáže představit život bez zraku. Z vlastní zkušenosti vím, 

že to není nic jednoduchého, jelikož jsem vyrůstala v rodině, kde rodiče byli nevidomí, a 

myslím si, že zrakové postižení je jedno z nejtěžších. 

1.2. Kompenzační pomůcky

Kompenzační pomůcky slouží a pomáhají lidem s poruchou zraku zvládat běžné 

činnosti v každodenním životě. Tyto pomůcky mohou být ozvučené či hmatové. 

Pro většinu zrakově postižených je základní pomůckou bílá hůl, která napomáhá při 

pohybu a orientaci v prostoru. V současné době jsou k dispozici bílé hole, které mohou

svými funkcemi pohyb a orientaci v prostoru nevidomému člověku ve značné míře

usnadnit. Ty jsou vybavené třemi tlačítky, první tlačítko signalizuje příjezd tramvaje, 

příjezd autobusu, či za jak dlouho dorazí daná městská doprava. Druhé tlačítko umožňuje 

orientaci v metru, sdělí směr metra, dále, které eskalátory lze využít a jak se vyhnout 

turniketům. Třetí pak upozorňuje řidiči, že nastupuje nevidomý pasažér. 
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V dnešní době jsou běžně k dispozici kompenzační pomůcky usnadňující péči o 

domácnost – doma jsme měli mluvící váhu na potraviny, mluvící minutník, indikátor 

hladinky, různé stolní hry označené Braillovým písmem, aby budoucí rodiče si mohli 

s dětmi hrát (šachy, dáma, člověče nezlob se). 

Indikátor barev – rozpoznává barvy - odstíny na prádle, ozvučený teploměr – který 

měří teplotu jak tělesnou, tak venkovní. Česky a anglicky mluvící hodiny, nebo hmatové 

hodinky. 

V současné době jsou k dispozici ozvučené mobilní telefony, které mají i funkci se 

zvětšujícím programem pro slabozraké. Já si pamatuji, jak jsem musela rodiče a známé, 

kteří neviděli, naučit klávesnici na mobilu zpaměti. Dále je velmi přínosný ozvučený stolní 

počítač se skenerem, a příslušenstvím se softwarovým vybavením, které obsahuje digitální 

čtecí zařízení – Braillův řádek.  

V neposlední řadě bych také ráda zmínila jako kompenzační pomůcku vodící psy. Ti

mají nejenom napomoci v orientaci a pohybu, ale jsou také často psychickou podporou pro 

handicapované.  V České Republice nalezneme specializovaná střediska, která se zabývají 

výcvikem vodicích psů. Jedná se například o SONS ČR –www.vodicipsi.cz.  HELPPES –

centrum výcviků psů pro postižené www.helppes.cz. (Michálek, Vondráčková, 2013)

http://www.vodicipsi.cz/
http://www.helppes.cz/
http://www.vodicipsi.cz/
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2. Klasifikace zrakového postižení

Klasifikace zrakového postižení není jednotná. (Finková, 2011). Jejím nejčastějším 

kritériem je stupeň zrakového postižení vycházející z míry narušení zrakové ostrosti. 

Světová zdravotnická mezinárodní organizace WHO (World Health Organization) dělí 

zrakové postižení do 5. kategorií:

 Střední slabozrakost - zraková ostrost jev rozmezí 6/18 - 6/60

 Silná slabozrakost – 6/60 až 3/60

 Těžce slabý zrak – 3/60 až 1/60 – zde se zužuje zorné pole u obou očí 

pod 20 stupňů nebo u jednoho pod 45stupnů.

 Praktická nevidomost – 1/60 – 1/50 – světlocit, zúžení zorného pole 

na 5.stupnů

 Úplná nevidomost - Stav naprosté ztráty zraku (ztráta světlocitu) < 

http://www.sons.cz/klasifikace.php

Květoňová-Švecová (1998), která rozlišuje čtyři poruchy zrakových funkcí: 

A) Narušení zrakové ostrosti – Jedinec nevidí detaily a nezvládá je rozlišovat. 

Nemá problém s rozpoznáním velkých předmětů. Ostrost se měří různými optotypy, které 

mají podobu obrázků, písmen nebo číslic.  

B) Postižení zorného pole – Toto znamená omezení zorného pole, vede k narušení 

prostorového vnímání a tím i k problémům orientace jedince. Mohou nastat výpadky 

v centrálním zorném poli nebo zúžení zorného pole. 

C) Okulomotorické problémy – Jedná se o nedokonalou koordinaci pohybu očí, 

kdy mohou nastat problémy při namáhání obou očí. Například při sledování pohyblivého 

předmětu sleduje jedinec nejprve tento předmět jedním okem poté druhým. 

D) Obtíže se zpracováním zrakových informací – Jde o postižení v oblasti

zrakového centra v mozku, které bývá označováno jako korová slepota. Postižený jedinec 

má potíže se zpracováním zrakové informace, kterou není schopen rozpoznat. (Květoňová-

Švecová, 1998)

Nejběžnější rozřazení typů poruch zraku, které najdeme v dostupných publikacích, se

dělí dle Vágnerové (2014) lze rozlišit tři stupně zrakového postižení:rozlišení stupňů 

zrakového postižení 
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1. Nevidomost – úplná ztráta vidění, může se zachovat rozlišení světla, či tmy. Vyskytuje 

se po úrazech nebo po těžkých onemocněních. Speciální péče je nutností, aby se jedinec 

dokázal vyrovnat s požadavky běžného života.

2. Praktická nevidomost, resp. zbytky zraku – detailní rozlišení předmětu těsně před 

okem. Tento stupeň už těžce omezuje každodenní činnost, i lidé se zbytky zraku potřebují 

speciální péči.

3. Slabozrakost – méně závažné omezení zraku, které omezuje jen některé aktivity. 

(Vágnerová, 2014)

2.1. Osoby nevidomé

Nevidomost je nejtěžším stupněm zrakového postižení. Pokud je člověk nevidomý, 

tak rozlišuje maximálně světlo a tmu (Finková, 2011). Nevidomost je definována jako 

omezení, které může zahrnovat světlocit nebo úplnou slepotu. (Renotiérová, Ludíková a 

kol., 2006)

Dříve se užíval termín slepota, slepec. Pojem slepec je u společnosti nebo u 

samotných nevidomých vnímán jako nevyhovující. Proto je dnes nazýváme osobami

s úplnou ztrátou zraku nebo nevidomé.(Kimplová, 2010)  

Velkým problémem u těchto osob je nemožnost získávání informací pomocí zraku. 

Nevidomí lidé jsou odkázáni na jiné zdroje informací, což je především hmat a sluch, dále 

i v menší míře čich a chuť. Tyto smysly však plně nenahradí informace a zkušenosti 

získané pomocí zraku. Člověk, který vidí, nejprve vnímá celek, a teprve poté si všímá 

detailů, naopak nevidomý vnímá nejdříve detaily, činí tak proto, že hmatem celek většinou 

vnímat nejde, a je třeba rozložit jeho poznávání na části. Poté si vytváří určitou představu o 

daném předmětu. Kompenzační funkci může mít i myšlení, paměť, představy – ty 

vycházejí ze smyslových poznatků, které jsou dostupné, a v neposlední řadě verbálně 

prezentované informace. Je důležité, aby si nevidomí lidé utvářeli správné představy o 

okolním světě, které jsou shodné s realitou.

K zařazení nevidomých osob do běžného života napomáhají různé kompenzační 

pomůcky. Jsou jimi pomůcky do domácnosti, na samotný pohyb, pomůcky pro sport, pro 

volný čas, pro výuku. K orientaci v prostoru je využívána bílá hůl, nebo k doprovodu jim 

pomáhá vycvičený vodící pes. K psaní a čtení využívají šestibodové Braillovo písmo. K

psaní pak mohou využívat speciální pomůcku Pichtův stroj. 
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Důležitým tématem je postavení nevidomých osob ve společnosti. Vzhledem k tomu,

že nemohou využívat svůj zrak, mohou být omezováni, především v oblasti pracovního 

začlenění. Nejsou díky svému handicapu schopni vykonávat některá povolání a je třeba

přizpůsobit pracovní podmínky jejich možnostem. V takovém případě může nastat 

komplikace se zařazením se do společnosti, které mohou být zapříčiněny i nevhodnou

výchovou takového jedince (Finková, 2011; Kolaříková, Kimplová, 2014; Finková, 

Ludíková, Růžičková, 2007; Novohradská 2009).

Podle Keblové (2001) se rodiče těžko smiřují s pocitem, že mají odlišné dítě. Může 

docházet i k tomu, že k dítěti přistupují chladně až odmítavě. To pak může v dítěti 

vyvolávat negativní pocity, které mohou vést až k hledání nového útočiště. Rodina by se 

k dítěti měla chovat tak, jakoby žádný handicap nemělo. To znamená neodlišovat ho, 

nepodceňovat ho, nýbrž podporovat ho, tak, aby se stal rovnoprávným členem rodiny. 

Z vlastní zkušenosti vím, že právě podpora a výchova rodičů je velice důležitá. 

Ve společnosti se ale také můžeme setkat s nevidomými, kteří svého zrakového 

omezení využívají. Chtějí být litováni, a nechtějí vyhledávat pracovní uplatnění. Toto 

mohu rozvést na dvou opačných případech z mé rodiny. Otec, který byl od narození 

nevidomý, byl vždy veden k samostatnosti. Jeho rodiče ho podporovali, učili ho běžné 

věci. Poskytli mu veškeré informace o běžném životě. Nikdy ho nelitovali a chovali se 

k němu jako ke zdravému synovi, přestože to v mnohých chvílích mohlo být velice těžké. 

Otec se vždy přátelil především s vidomými lidmi, jelikož mu byli velkou oporou a 

přínosem. 

Opačným příkladem je má matka. Ta se vždy přátelila především s nevidomými. 

V mládí jí chyběla láska druhého rodiče, jelikož rodinu opustil. Vždy byla v rodině 

litována a nebyla vedena k samostatnosti. Problém zde vyvstává v tom, že si nevěří, nemá 

chuť se učit nové věci a díky tomuto má problémy se zaměstnáním. Chybí jí motivace do 

života, a tudíž nemá téměř žádné zájmy. V takovémto případě je opravdu vidět, že jde 

především o výchovu. O to, jak se rodič postaví k problému nevidomého dítěte. Ačkoliv 

byli moje rodiče vychováváni každý úplně jinak, tak se jim povedlo zajistit mi hezké 

dětství.
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2.2. Osoby se zbytky zraku

Skupina osob se zbytky zraku je mezní skupinou mezi osobami slabozrakými a 

osobami nevidomými. Kimplová (2010, s. 18) označuje tímto termínem „člověka 

s viděním v rozsahu těžké slabozrakosti až praktické slepoty.“ 

Oftalmologové definují zrakovou ostrost u osob se zbytky zraku na 3/60 – 0,5/60. 

Jedinec je schopen pracovat zrakově, i když s určitým omezením, někdy s pomocí

optických pomůcek, které mu tisk zvětší na potřebnou velikost.

Lidé se zbytky zraku jsou schopni rozpoznávat předměty v těsné blízkosti očí. Za

pomoci optické pomůcky, například lupy, jsou pak schopni přečíst text ve zvětšeném 

písmu. (Hamadová, Květoňová, Nováková, 2007).

U osob se zrakovým postižením je důležité dodržování zrakové hygieny. Zraková 

práce by měla být omezena minimálně na 5 minut denně. Pro tyto osoby bývá často 

problém orientovat se v prostoru, kde jim opět napomáhá kompenzační pomůcka bílá hůl 

či využijí pomoc asistenta. (srov. Finková, Ludíková, Růžičková, 2007, Finková, 2011)

2.3. Osoby slabozraké

Slabozrakost je definována jako pokles zrakové ostrosti na úroveň vidění v rozmezí

6/18 až 3/60 včetně (Novohradská, 2006). Slabozrakost lze rozdělit dle závažnosti na 

lehkou, střední a těžkou. Zraková ostrost se vždy hodnotí na lepším oku, a pokud se toto 

oko nachází na úrovni slabozrakosti, stačí toto k označení jedince za slabozrakého. 

(Ludíková, 2007)

U slabozrakých osob dochází ke zkreslení zrakových vjemů a představ v důsledku 

nepřesného nebo neúplného zrakového vjemu. Tito jedinci bývají ve zrakové práci často 

pomalejší. Může tomu být ve škole, v práci, v běžném osobním životě. Mohou si být i 

méně jistí v běžných činnostech a situacích.

Z výzkumu autorek Ludíková, Růžičková, Finková (2007) vyplývá, že je důležité 

dbát na zrakovou hygienu. Zásady zrakové hygieny – optimální světelné podmínky, různé 

přisvícení, využití optických pomůcek (lupa, televizní lupy). Pracovat se zvětšeným 

textem, psát tlustým fixem, širší linky v sešitech. Do zásad patří i pravidelné střídání 

zrakové práce do blízka a do dálky. Správné střídání by mělo být po 15minutách. Při práci 

na blízko, by si měl jedinec zvětšit intenzitu osvětlení. (Finková, 2011) Ostatní nedostatky 

si slabozrací kompenzují zbylými smysly. (Renotiérová, Ludíková, a kol. 2004)  
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3. Příčiny zrakového postižení

„Zrakově postižení lidé tvoří heterogenní skupinu, porucha jejich zrakových funkcí 

může být různě závažná, kvalitativně odlišná, může vzniknout v různém období a je spojená 

s rozdílným rizikem vzniku kombinovaného postižení“ (Vágnerová, 2004, s. 195)

Pro postižení zraku je důležitá doba, kdy k jejímu vzniku došlo. Z hlediska medicíny 

mohou zrakové vady vznikat v období prenatálním, perinatálním či postnatálním. 

(Květoňová, Hamadová, Nováková, 2007). Podle Květoňové – Švecové L. (1998) se

zraková postižení dělí na vrozená a získaná.

3.1. Vrozené a dědičné vady

Vrozené vady mohou být dědičné nebo získané v prenatálním období. Vrozené vady 

jsou ty, s nimiž se dítě narodí. Mohou být zapříčiněné narušením genetických dispozic, ale 

mohou být způsobeny prenatálně působícími škodlivými vlivy, např. toxoplazmózou. 

Jak uvádí Hamadová, Květoňová, Nováková, (2007) tak dědičně podmíněná 

postižení tvoří až 20% vrozených vad. (Hamadová, Květoňová, Nováková, 2007)

3.2. Získané vady

Zrakové postižení může vzniknout kdykoli v průběhu života. Často bývá příčinou 

nějaký druh onemocnění, například diabetes (diabetická retinopatie) či mozkový nádor, 

nebo poranění oka. (Monatová, 1994). Získané zrakové postižení je oproti vrozenému

subjektivně větší zátěží. Člověk si musí pomalu zvykat na nový způsob života, což je 

náročné především po psychické stránce. Musí se učit nové věci, získávat nové informace 

a především se znovu adaptovat a integrovat do společnosti. „Z objektivního hlediska je 

získané postižení výhodnější, protože jsou zachovány paměťové představy, zkušenosti a 

schopnosti.“ (Novohradská, 2009, s. 25)

Mám mnoho známých či kamarádů, kteří mají vrozené vady zraku a od narození 

nevidí. Tito lidé jsou toho názoru, že když se s tím narodili tak jsou na to zvyklí a připadají 

si normální. Takto postižené osoby si často představují věci jinak, než ve skutečnosti 

vypadají. Což je pro člověka bez zrakového postižení těžko pochopitelné. Dozvěděla jsem 

se, že mají méně strachu. Věřím a vím, že tito lidé musí být po psychické stránce velice 

silní. Na druhou stranu jsem se setkala i s lidmi co o zrak přišli v průběhu života. Byli tací 

jedinci, kteří měli díky úrazu a svému postižení negativní pohled na život. Důležité je mít 

podporu rodiny, příbuzenstva a přátel a neuzavírat se před okolním světem. 
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4. Historie postavení zrakově postižených a péče o ně

Názor na postavení osob se zrakovým postižením se v historii měnil a ovlivňovaly ho 

různé trendy a také vývoj společnosti. V literatuře nalezneme informace, které vypovídají o 

tom, že takovéto osoby byly odmítány, oddělovány od společnosti či usmrcovány.

Navzdory těmto historickým faktům, se setkáváme v historii i s opačným přístupem ke 

zrakově postiženým.(Renotiérová, Ludíková a kol, 2006). Už od dávných dob se v naší 

společnosti vyskytovali jedinci, kteří se něčím odlišovali, a to buď vzhledem, chováním, 

smyslovým nebo tělesným postižením. Společnost si vždy na odlišné jedince vytvořila 

určitý názor, který se měnil v závislosti na vývoji celé společnosti. 

4.1. Historie péče o zrakově postižené osoby

V každé historické době, se můžeme setkat s osobami s vadou zraku. Stejně jako 

v dnešní době, již dříve tito jedinci vyžadovali zvláštní potřeby a specifický přístup. 

Dokonce lze říci, že tato skupina zrakově postižených se řadí mezi první, kterým byla 

poskytována zvláštní a samostatná péče.(Ludíková, Finková, Růžičková, 2007). 

V počátcích byla péče více zaměřována na uspokojení základních potřeb, než na 

úplný vývoj osobnosti zrakově postiženého. Později se péče pomalu měnila na celkovou 

pomoc těmto osobám. Jednalo se už o všestranné služby lidem s postižením zraku, kteří se 

postupně začleňovali do naší společnosti, získávali plnohodnotné vzdělávání a zakládali 

rodiny. (Vágnerová, a kol. 1999)

4.1.1. Historie péče o nevidomé

Skupina nevidomých osob byla jednou z prvních, které byla poskytována speciální

péče. Byly budovány ústavy a organizace, které se právě touto péčí zabývaly.První 

organizace, která se zabývala, péčí o nevidomé vznikla v Pekingu nevidomých roku 206 

př. n. l. v Japonsku a byla založena nevidomými hudebníky. Zde se nevidomí učili oboru 

masérství. Studium trvalo devět let. První tři roky se student učil masírovat, další tři roky 

učení věnoval akupunktuře a poslední tři roky byl v oboru pod dohledem učitele, kterému 

dával část výdělku. V Japonsku se péče o postižené velmi zlepšovala a to především kvůli, 

náboženskému vlivu, zejména buddhismu, později i křesťanství.(Renotiérová, Ludíková, a 

kol. 2006)
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V Evropě je péče o postižené úzce spjata se vznikem křesťanstvím. Začaly vznikat

kláštery, charitativní ústavy, azylové domy. Zde byla zrakově postiženým poskytována 

základní péče. Z počátku se jednalo o péči jen zdravotní. Výchovou a vzděláním se ústavy 

začaly zabývat později. Vývoj se posunul v období renesance a humanismu, kdy se začalo 

s individuální výukou nevidomých, především hudebníků. V 16. století se nevidomé osoby 

začaly uplatňovat více ve společnosti. Španělský vědec Francesco Lucas se jako první 

zabýval myšlenkou vyučovat nevidomé čtení. Využíval k tomu písmen vyřezaných do 

dřeva. 

Další známý učenec, který přispěl k rozvoji písma, byl Louis Braille. Louis Braille 

byl Francouz, který byl sám od školních let nevidomý. Ve svých šestnácti letech vymyslel 

šesti bodové písmo. Teprve po 25. letech se Braillovo písmo začalo rozšiřovat po celém 

světě. Louis Braille dále vymyslel bodovou hudební soustavu, která byla později 

upravována. Díky jeho výjimečnému nadání se bodové písmo pro nevidomé užívá na 

celém světě dodnes. 

Jednou z dalších nevidomých osobností, které ovlivnili život ostatním, byla Melanie 

von Salignac. Zasloužila se o výrobu map pro nevidomé. Využila k tomu dráty, nitě a vlnu. 

Také se vyznamenala svým psaním, kdy písmenka vypíchávala zrcadlově do papíru. Tiskař 

Praut pro ni nechal vytisknout první známou čítanku roku 1760. 

Roku 1784 Valentin Halüy nechal vybudovat ústav pro nevidomé chlapce v Paříži. 

Byl to první výchovně – vzdělávací ústav pro nevidomé v Evropě. Proto zřídil první ústav 

pro nevidomé zaměřen na výchovu a vzdělání. Ústav byl dlouho utajovaný, než se ukázalo, 

že nevidomí jsou schopni vzdělávání a běžného života. Svými nápady ovlivnil péči o 

nevidomé v celé Evropě, jelikož se postupně začali vyvíjet další ústavy pro nevidomé i 

v ostatních zemích.  V Anglii založili ústav pro oboje pohlaví hromadně. 

V roce 1807 byl založen první ústav pro nevidomé na území České republiky. Ústav 

se nacházel v Praze na Hradčanech s úplným názvem „Hradčanský ústav pro slepce a na 

oči choré“. Na jeho zřízení se účastnil také Alois Klár. Druhým zřízením pro nevidomé 

v Čechách byl Klárův ústav, založen roku 1832. V Brně se rozvíjela soukromá péče o 

nevidomé osoby a to především na popud Jana Rafaela Beitla. Ústav nesl název 

„Soukromý ústav pro nevidomé“. Výše zmíněné zařízení se staralo o to, aby se 

nevidomým dostala dostatečná péče ve formě vzdělání, aby byli připraveni na samostatný 

život a byli zařazeni do pracovního uplatnění. 
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Byly založeny i ústavy pro zrakově postižené v důchodovém věku. O takové ústavy

se zasloužil Rudolf Maria Klár roku 1888, založil ubytování s pojmenováním Francisco –

Josefinum, později bylo rozšířeno o centrum pro nevidomé dívky. Byl zřízen na počest 

vlády Františka Josefa I. Po sjednocení Československa se název změnil na Palatu, přičemž 

se tak ústav jmenuje dodnes. Palata si v minulých letech prošla velkou rekonstrukcí. 

Momentálně patří mezi nejmodernější zařízení u nás. V předchozích dvou ústavech se 

především vyučovala němčina, vzhledem k dané době. 

Známý oční lékař Jan Deyl roku 1910 založil třetí ústav pro nevidomé s názvem 

Deylův ústav, kde začal prosazovat užívání českého jazyka. Vyučovalo se zde hudební 

vzdělávání. Dnes toto zařízení nese název konzervatoř Jana Deyla.(srov. Finková, 

Ludíková, Růžičková, 2007; Renotiérová, Ludíková, a kol. 2006)

4.1.2. Historie péče o slabozraké a osoby se zbytky zraku

Péče o slabozraké a osoby se zbytky zraku se rozvinula o něco později, nežli péče o 

nevidomé. Hlavním důvodem byla těžká rozeznatelnost osob slabozrakých a se zbytky 

zraku od osob nevidomých či intaktních. Roku 1869 stanovil říšský zákon osmiletou školní 

docházku pro všechny děti bez výjimky, tudíž se otevřela centra pro vzdělávání všech 

zrakově postižených. Důležité je také si uvědomit si, že do 20. století převládal princip 

šetření zraku u zrakově postižených. Důvodem bylo, aby nedocházelo k jeho zhoršení. Ve 

20. stol. věda a medicína kladla důraz na zrakovou hygienu, například cvičení se 

světelnými kruhy v temné místnosti (které bylo zaměřeno na rozpoznávání tvarů a 

barvocitu). Heller přišel na to, že cvičení přispívá k rozvoji zrakových funkcí. Zjistil, že 

dětem cvičení neškodí, právě naopak jim pozitivně pomáhalo.

První třídy pro slabozraké vznikly v Mülhausenu, v roce 1908 a druhá ve Štrasburku 

1911. Poté se měnily na školy. Úplně první základní škola pro slabozraké byla založena 

v Berlíně v roce 1919. V České republice první třída pro slabozraké byla zřízena v roce 

1927 v Brně. Třída si místo dlouho neudržela, a slabozrakým žákům se dlouhodobě 

nedostávalo kvalitního vzdělání. Až roce 1943 vznikla v Praze škola pro šetření zraku, byla 

to první škola pro slabozraké, později byla rozšířena o mateřskou školu. (srov. Finková, 

Ludíková, Růžičková, 2007; Renoiérová, Ludíková, a kol. 2006)
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4.2. Péče o zrakově postižené v polovině 20. století a 21. Století v ČR

Na konci 20. stol. se změnil pohled na poskytování péče osobám se zrakovým 

postižením. Začala být vyvíjena větší snaha o jejich začleňování do společnosti. Začala 

vznikat pedagogická centra, lékaři se začali více zajímat o vzdělanost zrakově 

postižených. Právě spolupráce oftalmologů a speciálních pedagogů vedla k zakládání 

specializovaných zařízení a škol pro zrakově postižené. Všechna tato zařízení spolu 

pracovala jak se státními, tak i s nestátními organizacemi. Jedno ze specializovaných 

zařízení bylo například centrum zrakových vad, které nabízelo zrakovou terapii. Dle 

terapeutky D. Moravcové (2004) je zraková terapie definována, jako souhrn cvičení 

pomocí speciálních postupů. Využívá se zde rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, za 

účelem lepšího zrakového vidění. Centrum zrakových vad je jediné zařízení v České 

republice, které se všestranně zabývá zrakově postiženými.

Počátkem devadesátých let byla zřízena různá střediska a poradny pro postižené 

zaměřené na ranou péči. Do roku 2006 vzniklo v České republice sedm takovýchto 

zařízení. Na počátku 20. stol. byla péče o zrakově postižené odkázána na především na 

pedagoga v mateřských školách a základních škol. Postupně začala vznikat pomáhající 

centra pro integrované zrakově postižené žáky. Zřizovala se speciální pedagogická centra 

s kvalifikovanými učiteli. 

Do roku 1989 nebyly české vysoké školy uzpůsobeny pro vzdělávání osob se 

zrakovým postižením. Po roce 1990 vznikala vysokoškolská podpůrná centra pro zrakově 

postižené. První vysoká škola pro osoby s poruchami zraku vznikla v Brně až v roce 2000. 

Byla to vysoká škola, s podpůrným střediskem s názvem Teiresiás. O rok dříve založila 

Karlova univerzita zřízení pro studium s názvem Tereza. Obě tato střediska zajišťují

studentům vzdělávání dle jejich potřeb. Tzv. výuka ve formě digitalizace, tisk učebního 

materiálu ve formě Braillova písma atd. 

Dalším důležitým bodem v poskytování péče zrakově postižených, se stala výuka 

prostorové orientace a samostatného pohybu zrakově postižených. Toto se rozvíjelo 

především v 70. a 80. letech 20. stol. Prostorovou orientací a systematickým výcvikem se 

zabýval speciální pedagog Pavel Wiener, který aplikoval speciální postupy při výuce 

prostorové orientace a samotného samostatného pohybu. Začal vyučovat ve svých kurzech 

i asistenty prostorové orientace a samostatného pohybu. 
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Speciální pedagog Jan Jesenský organizoval kurzy, které byly zaměřeny na osoby se 

ztrátou zraku ve vyšším věku. Vzdělávání mělo velký úspěch mezi postiženými osobami a 

později to vedlo ke zřízení celostátního rehabilitačního centra pro osoby později osleplé 

v Levoči. 

Mezi další významné osobnosti patřil magistr Milan Pešák, který byl u vzniku 

„Česká unie nevidomých a slabozrakých“. Později došlo ke spojení unie a organizace 

„Společnosti nevidomých a slabozrakých“. Milan Pešák v čele sjednocené organizace 

nevidomých a slabozrakých se zasadil o rozvoj služeb pro dospělé zrakově postižené 

osoby. Dodnes je posláním organizace SONS začleňovat osoby zrakově postižené do 

společnosti, upřednostnit jejich zájmy a pomáhat v zaměstnanosti nevidomých a 

slabozrakých. 

V minulosti péče o osoby zrakově postižené nebyla téměř žádná. Doba a společnost

se však mění k lepšímu. Společnost je více empatická a lidé mají snahu pomoci 

postiženému člověku. Běžné školy se začaly snažit o integraci postižených dětí do 

normálních škol. S rozvojem informačních technologií mohou žáci a studenti využívat 

například: počítač s hlasovým výstupem. Tyto pokroky jim usnadňují jak studium, tak 

případné pracovní zařazení. (Finková, Ludíková, Růžičková, 2007) 
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5. Postoje majoritní společnosti k handicapovaným osobám

Vztah majoritní společnosti k handicapovaným osobám byl vždy problematický. 

Měnil se v průběhu doby na základě dané společnosti, faktů a priorit. (Michalík a kol., 

2011)

Postoje nejsou vrozené, ale vznikají na základě učení. Jsou dány vlivem prostředí, 

kde daný jedinec žije a ovlivňují nejen jeho názory, ale i chovaní.(Vágnerová a kol. 1999)

5.1. Historický vývoj postojů majoritní společnosti k handicapovaným 

osobám

Hodnoty a normy určité společnosti jsou spjaty s danou kulturou. Kulturní zvyklosti 

nám tedy ukazují, co je pro společnost přijatelné. Rozdíly mezi kulturami mohou být 

v některých oblastech značné. To co je v jedné považováno za normální, je naopak v jiné 

naprosto nepřijatelné. Kultura chrání osobnost před neznámými nástrahami okolního světa, 

kromě vlastní skupiny, která ochraňuje ji i celou společnost. Podmínkou žití v dané 

společnosti je podřídit se určitým normám té společnosti.

Vztah k osobám, které jsou nějakým způsobem odlišné od ostatních (fyzicky, 

psychicky, chováním atd.) je určitým způsobem založeno na způsobu vývoje osobnosti 

člověka. Znamená to, čím nižší je úroveň, tím více je jedinec závislý na své skupině a 

méně individuálně se odlišuje. Někteří autoři uvádí, že individuální vědomí sebe sama 

vzniká až na určité úrovni vývoje společnosti. Příkladem může být západní a východní 

civilizace. Pro západní civilizaci je charakteristický důraz na jedinečnost lidské bytosti. Ve 

východní je již individualita jedince považována za méně důležitou. (Vágnerová a kol. 

1999)

Velký vliv na postoj k handicapovaným jedincům měl tlak vnějších okolností. 

Především ekonomická situace skupiny. Skupina, která jen obtížně zajišťuje své materiální 

přežití, může jen těžko živit jedince, který skupině nemohl přinést žádný užitek. Spíše 

zatěžoval péčí o něj. Kvalita každého člena ve skupině je měřena především jeho možným 

přínosem pro skupinu.

Dalším vlivem může být odlišnost estetického ideálu kultury. Antická města Řecka a 

Řím byla založena na souladu krásy ducha a těla a hodnota člověka byla považována dle 

těchto kritérií. Proto jedinci, kteří byli esteticky odpudiví, nebyli pro společnost přínosem.
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V náboženství se setkáváme s negativními přístupy k handicapovaným osobám. Ve 

Starém zákoně je zmínka o pochopení postižení jako zavržení, nepřijímají zvířata, která 

jsou postižená ani jako oběti, ale nepřijímají ani postiženého zástupce církve. V Novém 

zákoně si postižení vysvětlují jako nemoc nebo trest Boha nebo více bohů za určité 

provinění v životě. (Vágnerová a kol. 1999)

Michalík ve své publikaci (2011) Společnost rozděluje na různé fáze vztahu 

k postiženým:

 Represivní

 Zotročovací

 Charitativní 

 Socializační (Michalík a kol., 2011)

Postoj k handicapovaným klade důraz na vztah na toleranci a respektování

znevýhodněných jedinců. Toto je důkazem slušného člověka a i celé společnosti. Pokud 

společnost odstraní předsudky a normy, začne být postižený jedinec vnímán bez 

jakéhokoliv omezení.  (Vágnerová a kol. 1999)

Dnešní pohled může vypadat, že výrok o odsunutí zdravotně postižených před rokem 

1989 je nadnesený. Je potřeba zohlednit tehdejší ekonomickou úroveň dané společnosti. 

Vzdělávání, péče či služby pro zdravotně postižené byly na velmi nízké úrovni. Osoby 

handicapované byly oběťmi diskriminace, majoritní společnost se k nim měla postavit 

kladně.  (Michalík a kol., 2011)

5.2. Současné postavení společnosti k handicapovaným osobám

Za posledních dvacet let se Český stát snažil řešit určité oblasti života zdravotně 

postižených. Po roce 1990 vznikla snaha a pomalu se měnil postoj majoritní společnosti na 

handicapované osoby. V této době začal vznikat proces integrace. Od roku 1990 do roku 

2004 se náš stát snažil zlepšit podmínky pro život handicapovaných osob. (Ludíková a 

kol., 2012)

V roce 1991 nabyla účinnosti vyhláška č. 182/1991 Sb., která upravuje systém dávek 

a příspěvků určených pro občany se zdravotním postižením. 

„Nyní jde zejména o dlouhodobé nerespektování či neznalost základních a zásadních 

odlišností, které tuto minoritu občanů definují“ (Michalík a kol, s. 46, 2011)
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V minulosti byl vztah majoritní společnosti k handicapovaným lidem poznamenán 

předsudky, které pramenily především z nedostatečné informovanosti. Společnost má 

zakořeněné předsudky a pracovní bariéry vůči handicapovaným občanům. Pro zdravotně 

postižené občany vznikl tzv. antidiskriminační zákon.(Michalík a kol., 2011)

5.3. Postavení majoritní společnosti k handicapovaným v jednotlivých 

časových fázích České republiky po roce 1989

Počáteční etapa (1990/1993) Období ve kterém vznikaly změny ve společnosti, 

týkající se postavení zdravotně postižených. Vznikala sdružení, nové školy, zařízení pro 

podporu zdravotně postižených a bylo zlepšeno sociální zabezpečení zdravotně 

postižených jedinců. Vznikl první výbor pro zdravotně postižené občany, který řešil

požadavky znevýhodněných občanů.

Druhá etapa (1993/1999)V devadesátých letech vzniká sjednocení organizací 

zdravotně postižených. Byly přijaty novely a právní normy pro zdravotně postižené 

v oblasti školství, dopravy, bydlení a sociálního zabezpečení. 

Konec devadesátých let – 2007)Vznikaly rozpory mezi zdravotně postiženými a 

politickými i správními představiteli. Vytvářely se různá opatření pro zdravotně postižené, 

bez vyhodnocení dopadu. V této době vznikla sjednocená organizace, zaštiťující zdravotně 

postižené.

Rok 2008- současnost) – Od roku 2008 je postoj společnosti k handicapovaným 

řízen hospodářskou krizí, což vede v mnoha případech k rozporuplným rozhodnutím, ve 

snaze o stabilizaci veřejného rozpočtu. K postoji ke znevýhodněným občanům nadále 

přetrvává problém v nekompetentnosti rozhodujících orgánů v otázce zdravotně 

postižených. 

Vznikaly národní plány, což byly koncepční dokumenty, které upevňovaly přístup 

státu a veřejné správy k občanům zdravotně postiženým. 

Z celkového hlediska však můžeme říct, že postavení majoritní společnosti je 

převážně pozitivní. Existenční postavení zdravotně postižených osob v České republice, 

můžeme považovat za stabilní. Vztah majoritní společnosti k handicapovaným nám tedy 

v podstatě ukazuje celkový vývoj společenského uspořádání. Smutným faktem však je, že 

moderní vyspělá společnost vyčleňuje na podporu handicapovaným mnohdy mnohem 

méně prostředků než hospodářsky méně vyspělá společnost. (Michalík a kol., 2011)
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6. Praktická část

Praktická část mé bakalářské práce je rozdělena do dvou oddílů.

První z nich představuje výzkumné šetření, k němuž byla použita metoda rozhovoru, 

kde bylo cílem zjistit, jaký je postoj zrakově handicapovaných osob k majoritní 

společnosti.

Ve druhé části mého výzkumu, jsem využila metody dotazníku a jejím cílem bylo 

zjistit, jaký je postoj majoritní společnosti ke zrakově handicapovaným osobám. Dále také, 

zda je intaktní populace dostatečně informována o problematice zrakového postižení a o 

možnostech a potřebách takto znevýhodněných jedinců.

6.1. Výzkumné šetření I.

V této části výzkumného šetření jsem se zaměřila na to, jak se dnes cítí zrakově 

handicapovaní v naší společnosti, jaké mají možnosti zaměstnání a uplatnění, a zda se jim

nynější situace jeví lepší či horší než v předchozích letech. 

6.1.1. Výzkumné otázky

HVO:  Jaký je postoj zrakově handicapovaných osob k majoritní společnosti?

DVO1: Jsou pracovní podmínky pro osoby se zrakovým postižením stejné jako pro 

většinovou společnost?

DVO2:  Podporuje stát dostatečně osoby se zrakovým handicapem?

DVO3: Seznamují se zrakově handicapovaní spíše se zrakově handicapovanými 

nebo je tomu jinak?

6.1.2. Cíl výzkumného šetření

Cílem tohoto výzkumného šetření mé bakalářské práce je zjistit, jak se dnes cítí 

zrakově postižení v naší společnosti a zda je nynější situace jiná než před rokem 1989.

Dále jsem si kladla za cíl získat informace o jejich názoru na integraci zrakově 

postižených dětí do normálních škol, zda jsou takto handicapované osoby pro nebo proti 

takovéto integraci, zda bez komplikací naleznou pracovní uplatnění a zda jim 

zaměstnavatelé pracovní náplň přizpůsobí. Doufala jsem, že tak zjistím, jak se zrakově 

handicapovaným v současné době žije v České republice
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6.1.3. Použitá metodika

Tato část výzkumného šetření byla prováděna formou rozhovorů s nevidomými. 

Rozhovor byl strukturovaný a otázky byly předem známy. Všechny byly otevřené, aby se 

respondenti mohli dostatečně vyjádřit k danému tématu. Jeden rozhovor trval přibližně 20 

minut. 

Seznam použitých otázek k rozhovoru

- Co si myslíte, že je pro lidi se zrakovým postižením v naší společnosti po 

revoluci lepší? 

- A co si myslíte, že je nyní horší?

- Máte problémy se sháněním práce?

- Přizpůsobí vám na pracovišti podmínky tak, abyste mohli pracovat bez 

komplikací?

- Hledáte přátele a partnery mezi zrakově postiženými, nebo spíše mezi lidmi, kteří 

postižení nejsou?

- Máte  pocit že děti se zrakovým postižením mají lepší možnosti vzdělávání než 

jste měli vy?

- Došlo podle vašeho názoru ke zlepšení kompenzačních pomůcek?

- Jsou pro vás příspěvky od státu dostačující?

- Jak k vám přistupují pracovníci v různých institucích? (např. v nemocnici, na 

úřadech, v obchodech)

- Myslíte si, že se chování zdravých lidí k vám jako k handicapovaným zlepšilo 

nebo zhoršilo? Uveďte příklad v čem.

- Setkáváte se s šikanou či diskriminací?

- Trávíte někdy volný čas i s lidmi bez handicapu? Pokud ano, jak?

- Jaké máte koníčky a jak trávíte svou dovolenou?

- Myslíte si, že lidé s postižením mají v jiných zemích větší výhody? Máte o tom 

nějaké informace?

- Co byste pro lidi se zrakovým postižením zlepšili? 

V příloze jsou - se svolením respondentů - vloženy 4 doslovné rozhovory
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6.1.4. Způsob uskutečnění výzkumu

Rozhovory jsem prováděla v nadačním fondu Mathilda, po domluvě s ředitelem. 

Tento mi nejen toto povolil, ale i sám mi rozhovor poskytl. 

S každým respondentem jsem byla sama, tudíž se mohli rozpovídat a měli soukromí. 

Rozhovory trvaly průměrně dvacet minut. Každého z respondentů jsem předem upozornila, 

že rozhovory budou nahrávány na hlasové zařízení v mobilním telefonu. 

Dále byli všichni z dotazovaných seznámeni s tím, že se jedná o anonymní výzkum a 

nahrávky nebudou nikde jinde publikovány než v mé práci. Informovala jsem je, že pokud 

nebudou chtít odpovídat na nějakou otázku, tak odpovídat nemusí. Mohlo by totiž dojít k 

situaci, že by nějaká z otázek pro ně mohla být choulostivá či příliš osobní a tudíž by se 

nechtěli vyjadřovat. Některé výroky, které mě zaujaly, jsem si zapisovala do 

poznámkového bloku.  Respondenti byli rozdílní, někomu jsem musela otázku vícekrát 

zopakovat, někdo dlouho nad odpovědí přemýšlel. 

6.1.5. Charakteristika zkoumaných osob

Výzkumný vzorek byl tvořen osmy respondenty, šest mužů, dvě ženy, ve věku 44 až 

58 let. Sedm z nich bylo nevidomých od narození, jeden získal svůj handicap během 

života. Vybrala jsem si osoby staršího věku, jelikož se domnívám, že mají více osobních 

zkušeností a také dokážou porovnat současnou dobu s dobou minulou, tj. před rokem 1989.

Všichni z dotazovaných byli zaměstnaní, měli rodiny a vedli plnohodnotný život.

6.1.6. Souhrn získaných rozhovorů a interpretace výsledků

Všechny rozhovory jsem si nejprve přepsala, poté jsem si je několikrát přečetla. 

Přehrávala jsem si je i ve zvukové formě, abych slyšela tón hlasu. Při tomto jsem si dělala 

poznámky částí rozhovorů, které mě zaujali. Ačkoliv byly všechny prováděny s každým 

jednotlivě, často se v odpovědích shodovaly. Nejprve jsem chtěla, aby mi o sobě každý 

řekl několik vět, abych respondenta alespoň částečně poznala. Řekli mi, jaké mají 

zaměstnání, zda mají rodiny, jakou mají vadu zraku a od kdy jsou úplně nevidomí. Většina 

dotazovaných byla úplně nevidomá od narození. Poté jsem začala pokládat otázky. 
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Souhrn k 1. otázce: Co si myslíte, že je pro lidi se zrakovým postižením v naší 

společnosti po revoluci lepší?

Na první otázku respondenti odpovídali velmi podobně. Převážná většina se shodla, 

že je momentálně v naší společnosti lepší situace než před rokem 1989. A to především 

proto, že se rozšířil trh s kompenzačními pomůckami, které dříve nebyly k dostání. Zvláště 

mě zaujala odpověď jednoho z respondentů, který řekl: „Odboural se informační deficit 

díky technice“. Vzhledem k tomu, že na tomto tvrzení se shodli všichni muži, tedy 

vychází, že s rozvojem kompenzačních pomůcek je dnešní situace pro ně lepší. Naopak 

ženy se ve většině shodli, že zlepšení vidí především v tom, že se posunula informovanost 

veřejnosti.

Výsledkem tedy je, že šest mužů si myslí, že život v naší společnosti se zlepšil 

s nárůstem kompenzačních pomůcek. Dvě zbylé ženy si myslí, že se život v naší 

společnosti zlepšil především z důvodu větší informovanosti. Celkově tedy můžeme říci, 

že život lidí se zrakovým postižením je lepší než před rokem 1989 a to především po 

stránce pomoci a větší informovanosti o lidech se zrakovým postižením.

Souhrn ke 2. otázce: Co si myslíte, že je nyní horší?

V případě druhé otázky byli respondenti zaskočeni a nevěděli co na ni odpovědět. 

Shodli se na tom, že je to dnes lepší a není nic horší. I přesto někteří respondenti odpověď 

našli. Jeden muž se vyjádřil k situaci ohledně bezpečnosti na ulici, která dříve byla lepší. 

Další respondent, také muž řekl: „Nejhorší změna pro nás k horšímu, je to, že jsme pomalí 

a tahle doba tomu nepřeje. Kdežto za komunismu to bylo jedno, kdo je pomalí a kdo 

rychlí“. Následující respondent se k otázce vyjádřil takto: „Nyní je horší pro nevidomé

zaměstnávání, těžko ti lidé hledají práci, a ne každý je schopen se nechat zaměstnat, a 

bohužel si na to ti lidé zvykli a už nechtějí pracovat a to je velký problém“. Názor tohoto 

muže mě velmi překvapil, protože jsem si nikdy nemyslela, že nevidomí nechtějí hledat 

práci. Ze své vlastní zkušenosti jsem se totiž s takovým postojem nesetkala. Na tuto 

problematiku navazuje další z mých otázek, která je zaměřena na ucházení se o

zaměstnání.

Výsledky druhé otázky jsou následující: vyjádřili se jen tři muži z osmi respondentů. 

Všichni tři muži se svými názory lišili, proto jsem je vypsala. Ostatní respondenti buď 

nevěděli, jak odpovědět, nebo byli toho názoru, že je situace v dnešní společnosti lepší. 
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Z jejich odpovědí tedy vyplývá, že současnou situaci hodnotí spíše kladně, jako lepší. 

Rovněž ale poukazují i na různé nevýhody moderní doby. Uvádějí především nižší 

bezpečnost na ulici, pracovní uplatnění.

Souhrn 3. a 4. otázky:Máte problémy se sháněním práce? Přizpůsobí vám na 

pracovišti podmínky tak, abyste mohli pracovat bez komplikací?

U třetí otázky se odpovědi respondentů shodovaly. Skoro žádný z dotazovaných 

nemá problém sehnat pracovní místo. Třikrát se vyskytla odpověď: „ Kdo chce, ten si práci 

najde“. Výstižný názor měl jeden z mužů: „Samozřejmě je problém se sháněním 

pracovního uplatnění zvlášť pro zcela nevidomé lidi, protože i když se ledaco zlepšilo 

v oblasti pomůcek a techniky, tak přece jenom nevidomý člověk nemůže dělat zdaleka tolik 

povolání jako člověk vidící. Nevidomý člověk je ve většině těch povolání, vždycky svým 

způsobem pomalejší. Samozřejmě že, jsou povolání, která jsou vhodná a která jsou méně 

vhodná. Jejich výběr je daleko menší, než když lidi běžně vidí.“ Jedna z respondentek na 

tuto otázku odpovídala negativně a to z toho důvodu, že právě přišla o práci vzhledem ke 

svému postižení. Její odpověď zněla: „zrovna jsem přišla o místo, před třemi měsíci, a 

když jsem obvolávala firmy, nikdo na to není zvědavý, každý řekne jo vy nevidíte, tak pro 

Vás práci nemáme, nezajímá je, že bych mohla dělat jiné činnosti. Umím, mám počítač 

s hlasovým výstupem, emaily umím, spousty věcí na internetu, ještě by měli slevy na dani, 

je to velký problém, nikdo na to nechce slyšet.“U čtvrté otázky ohledně přizpůsobení 

pracoviště vzhledem k jejich vadě, se opakovala víckrát tato odpověď: „ Pracoviště si 

přizpůsobím sám“. Jeden z respondentů se u této otázky pozastavil a více ji rozvedl. „Když 

jsem hledal dřív práci tak to bylo dost problém. Sehnat takovou práci kde by to bylo 

všechno v pořádku, ale myslím si, že ten problém je i teď.“Vzhledem k mým zkušenostem 

z prostředí mé rodiny si myslím, že zaměstnání patří mezi nejdůležitější role v životě 

zrakově postiženého jedince. Proto mě tedy ani velmi nepřekvapilo, že tito lidé mají chuť a 

snahu hledat práci a být zaměstnán.

Z výpovědí respondentů vyplívá, že oni práci sami již mají. Sedm z osmi 

respondentů jsou ve svém zaměstnání spokojeni a jsou jim zajištěny dobré pracovní 

podmínky, ať už si je zařídí sami nebo jim je poskytne zaměstnavatel. Výsledkem tedy u 

třetí a čtvrté otázky je, že lidé se zrakovým postižením mají chuť hledat si zaměstnání a 

přizpůsobit si pracovní činnost ke svému hendikepu. Vyplívá z toho tedy, že zaměstnání 

pro lidi se zrakovým postižením na trhu práce existuje.



34

Souhrn 5. otázky: Hledáte přátele a partnery mezi zrakově postiženými, nebo 

spíše mezi lidmi, kteří postižení nejsou?

Otázka týkající se přátelství a hledání partnerů ve společnosti byla jednoznačně a 

jasně zodpovězena. Respondenti odpovídali často podobně. Jen jedna žena se ve své 

odpovědi lišila: „Přátele hledám jedině mezi lidmi, co postižení nejsou“. Sedm

respondentů z osmi, si přátelé nevybírá podle toho, jestli mají zrakové postižení či nikoliv. 

Nejčastěji se vyskytovala odpověď: „Nevybírám si, kdo chce být mým, nezáleží mi na tom, 

s kým se dohodneme, že budeme přátelé je či není jakkoliv postižen.“ Dotazující odpovídali 

především v tomto smyslu: „nechávám tomu volný průběh; nerozlišuji to, kdo bude můj 

kamarád, či partner“. Nebo také formou: „mám kamarády ze svého okolí, a mám spousty 

kamarádů, kteří se zrakovým postižením nemají nic společného“. Myslím si, že tyto 

odpovědi vypovídají za vše. 

Výsledkem této otázky je teda shoda v tom, že lidé se zrakovým postižením si přátelé 

a partnery nevybírají podle toho, zda jsou nevidomí nebo naopak.

Souhrn k otázce č. 6:Máte pocit, že děti se zrakovým postižením mají lepší 

možnosti vzdělávání, než jste měli vy?

Otázka týkající se vzdělávání osob se zrakovým postižením je v současné době velmi 

diskutované téma, rovněž i u oslovených respondentů vzbuzovalo zájem. Jeden z 

dotazovaných mužů, měl zajímavý názor a jeho odpověď byla velice obsáhlá: „v dnešní 

době je preferována integrace zrakově postižených dětí do běžných škol, což je sice hezké, 

dostanou svého asistenta, ale má to i své proti, většinou se stává, že dítě je segregované 

místo integrované v běžné škole, asistent většinou za něj provádí úkoly, takže to dítě ve 

finále nic neumí. Nepřímo se to odráží, například v konzervatoři Jana Deyla pro nevidomé, 

kde dneska nemají žádné žáky. Dokud byli internátní školy, konzervatoř byla zásobována 

studentama nadanýma. Mohl z něho být učitel hudby, což je jedno z mála zaměstnání co 

může zrakově postižený bez problémů provádět.“ Odpovědi na tuto otázku byly u 

dotazovaných podobné. Šest z osmi respondentů byli proti integraci zrakově postižených 

dětí do běžných základních škol. Dva respondenti na tuto otázku odmítli odpovědět. 

Z rozhovorů jsem pochopila, že integrace žáků do běžných základních škol má svá 

negativa a to především v tom, že se děti nenaučí samostatnosti. 

Výsledkem této otázky tedy je, že děti se v běžné škole nenaučí samostatnosti a tak 

v dalším studiu pak mohou tápat. Pochopila jsem tedy z rozhovorů, že speciální škola pro 
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zrakově postižené naučila respondenty samostatnosti. V běžných školách často učitelé, 

nebo asistenti dětem až přehnaně pomáhají, což vlastně není pro takovéto dítě dobré, 

protože nemá možnost se samostatně rozvíjet a nenasbírá cenné zkušenosti. 

Souhrn k 7. otázce: Došlo podle vašeho názoru ke zlepšení kompenzačních 

pomůcek?

Tato otázka byla zaměřena na kvalitu a dostupnost kompenzačních pomůcek. 

Všichni respondenti se shodli na tom, že dostupnost a kvalita kompenzačních pomůcek je 

na velice dobré úrovni. Jeden z respondentů se k otázce vyjádřil takto: „Jednoznačně, to se 

nedá vůbec porovnávat a každý rok je to lepší a lepší“.

Výsledkem této otázky tedy je, že s nárůstem kompenzačních pomůcek a jejich 

dostupnosti na trhu se zjednodušilo začlenění do společnosti. Opakoval se názor, že po 

roce 1989 se lidem se zrakovým postižením žije v České republice lépe a to především 

zásluhou kompenzačních pomůcek, kterých je v dnešní době více.

Shrnutí k 8. otázce: Jsou pro vás příspěvky od státu dostačující?

Otázka osmá byla zaměřena na problematiku ohledně příspěvků od státu. Názory 

respondentů se u této otázky výrazně lišily. Jeden z dotazovaných mužů odpověděl takto: : 

„Dostačující jsou, ale podstatně se zhoršilo jejich vyřízení. Od změny zákona, které platí 

od roku 2012, trvá to daleko déle než dříve a je kolem toho, daleko více papírů.“  Druhý 

názor zněl takto: „ No hodně to rozhodně není, zvlášť když člověk chce bydlet v Praze a 

nemá práci tak si myslím, že je to dost těžký. Myslím si, že ty příspěvky nereflektují inflaci, 

že jsou dlouhodobě stejné. Jsou nedostačující pro ty, kdo nemají práci“. Čtyři dotazovaní 

vyjádřili názor, že příspěvky nejsou dostačující. Pro nevidomého člověka je dostupnější 

bydlet ve větším městě, jako například v Praze nebo v Brně. Větší města mají pro zrakově 

postižené mnoho výhod, mimo jiné protože je zde jednoduší a komfortnější dopravní 

dostupnost, například hlasová signalizace v MHD a drážky pro slepecké hole na 

chodnících. Dále jsou zde speciální střediska pro zrakově postižené a speciální školy pro 

děti, je zde i lepší přístupnost v oblasti hledání zaměstnání. Další čtyři názory byly, že když 

je zrakově postižený zaměstnaný, tak mu příspěvky stačí. Názor jednoho respondenta zněl 

takto: „ přijde na to, kdo pracuje, je spokojený a někteří jsou věčně nespokojeni, já osobně 

jsem spokojený, protože si dokážu něco vydělat a nejsem závislý jenom na těch 

příspěvcích.“
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Výsledek této otázky je tedy takový, že pokud lidé se zrakovým postižením mají 

práci, pak jsou dávky od státu přiměřené a stačí na jejich zaopatření. 

Shrnutí k 9. otázce: Jak k Vám přistupují pracovníci v různých institucích?

Předmětem této otázky bylo zjistit, jak jsou respondenti spokojeni s přístupem 

například na úřadech, ve zdravotnictví a jiných institucích. Odpovědi byly různorodé, 

podle toho s jakým přístupem se respondent setkal. Odpověď jednoho respondenta 

(muže)byla takováto:„ když jsem potřeboval na úřadě něco vyplnit, tak že mi to vyplnit 

nemůže, přitom na jiném úřadě to je bez problémů“; „já si myslím, že semnou jednají jako 

s kýmkoliv jiným. Nemám pocit, že by jenom proto, že nevidím semnou zacházel někdo 

jinak.“ Převážná většina respondentů se vyjadřovala kladným způsobem vzhledem ke 

zkušenosti v různých institucích. Názor jedné dotazované se lišil a byl negativní: „Setkala 

jsem se v obchodech i dokonce ve zdravotnictví, kdy viděli, že jsem nevidomá a navedli mě, 

jako například: támhle zatím červeným výtahem zahněte doprava. Na úřadě ani nevědí jak 

se k Vám chovat, že by znali nějaké desatero, stalo se mi na úřadě, že jsem žádala o 

kompenzační pomůcku a oni nevěděli, ani jak se používá. Poslední můj špatný zážitek z 

nemocnice, co mi vadí, když lékař na Vás zvyšuje hlas, nemají s vámi oční kontakt, tak si 

myslí, že neslyšíte. 

V otázce se téměř všichni shodli, že se již s negativní zkušeností setkali. Za 

nejčastější problém považuji komunikační nedostatky při dohovoru s personálem v daných 

institucích.

Výsledkem otázky je, že s negativním přístupem se setkala většina respondentů. 

Dotazovaní se domnívají, že se jedná o neinformovanost pracovníků, kteří v daných 

institucích pracují.

Souhrn k 10. Otázce: Myslíte si, že se chování zdravých lidí k vám jako 

k handicapovaným zlepšilo nebo horšilo? Uveďte příklad v čem. 

Jeden z respondentů odpověděl: : „Nemám rád termín chování zdravých lidí, protože 

tím, že jsem neviděl nikdy tak se nepovažuji za nemocného. Chování lidí se zlepšuje, 

protože se zlepšuje jejich informovanost.“ Další názor na tuto problematiku měl muž 

s vodícím psem: „když jsem nastupoval do tramvaje s vodicím pejskem zase naštěstí ten 

pes nebyl moc aktivní a nenastoupil rychle, ale já jsem bílou hůl strčil mezi dveře a v tom 

okamžiku se tramvaj zavřela, rozjela, mě tam zůstala bílá hůl. To je taková špatná 

zkušenost s veřejností. Lidi jsou ochotni pomáhat.“ Opět zazněly kladné názory a to 
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především kvůli informovanosti veřejnosti, která tu již byla řečena. Šest z osmi 

respondentů tedy odpověděli, že mají negativní zkušenosti s veřejností. Zbylí dva 

odpověděli, že se ve většině ostatní lidé chovají vlídně a snaží se jim pomoci.

Celkově z výpovědí vychází, že s pokrokem informovanosti o lidech se zrakovým 

postižením se zlepšuje potřebná pomoc pro ně. Lidé se snaží chovat k nevidomým lépe a to

především ve smyslu, že se nebojí je oslovit a zeptat se zda nepotřebují s něčím pomoc. 

Vše můžeme přičíst informovanosti z medií, internetu, novinám. Samozřejmě nesmíme 

podotknout, že je to také otázka toho, na jakého člověka narazíme.

Shrnutí k 11. otázce: Setkáváte se s šikanou či diskriminací?

U této otázky respondenti odpovídali jedním až dvěma slovy. Jedna respondentka se 

k této otázce vyjádřila více a to takto: „Šikana a diskriminace asi ne, ale diskriminace co 

se týká zaměstnanosti, je jasné že nemůžu dělat očního chirurga, řidiče či pilota letadla. 

Myslím si že, je spousty činností, které díky kompenzačním pomůckám by člověk se 

zrakovým postižením mohl zvládat.“ 

K této otázce se sedm respondentů z osmi vyjádřilo tak, že se šikanou a diskriminací 

se nesetkali. Jedna žena odpověď rozvedla a řekla, že se pouze setkala s nepochopením, co 

se týká zaměstnání. Můžeme tedy říci, že tito respondenti se s šikanou a diskriminací 

nesetkali.

Souhrn ke 12. a 13. otázce:Trávíte někdy volný čas i s lidmi bez handicapu? 

Pokud ano jak? A Jaké máte koníčky a jak trávíte svou dovolenou?

Na otázku, zda tráví volný čas s lidmi bez handicapu, odpověděli všichni, že ano a že 

pravidelně jezdí na dovolenou s kamarády, kteří vidí. Názor jednoho respondenta zněl 

takto: „Trávím, s nimi volný čas třeba chodíme do restaurací, hrajeme bowling a turistika“

podobné odpovědi měli i ostatní respondenti. Na tento dotaz navazuje další otázka, která je 

zaměřena na zájmy a koníčky zrakově postižených. Dotazovaní měli podobné odpovědi. 

Většina jezdí na dovolenou s lidmi, kteří vidí, scházejí se s nimi v restauraci na posezení, 

chodí na různé výlety a provozují sport s lidmi bez handicapu. Všech osm respondentů se 

teda shodlo na stejné odpovědi. Na otázku, která se týkala zájmů, a koníčků odpovídali 

respondenti většinou stejně. Zájmy, které se opakovaly, byly tyto: cestování, počítače, 

telekomunikace, hudba, čtení knih, vaření, sport – bowling. Z toho vyplívá, že osoby se 

zrakovým postižením mají podobné zájmy, jako mají běžní lidé.
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Výsledek této otázky je jednoznačný. Všichni respondenti se shodli, že tráví svůj 

volný čas mezi lidmi bez handicapu. U druhé otázky vyšli výsledky také stejně. I u této 

otázky se všichni respondenti shodli, že zájmy zrakově postižených osob jsou stejné jako u 

lidí bez handicapu.

Souhrn k14. otázce:Myslíte si, že lidé s postižením mají v jiných zemích větší 

výhody? Máte o tom nějaké informace?

Předposlední otázka se týkala toho, zda lidé se zrakovým postižením mají 

informace o výhodách a nevýhodách v jiných zemích. Názory respondentů byly obsáhlé. 

Byla jsem velmi překvapena, že mají o situaci v jiných zemích přehled. Jeden muž 

odpověděl: „ No co jsem byl v Dánsku, možná s tou asistencí to tam mají lepší, ale nelíbil 

se mi tam přístup jedné učitelky, já jsem třeba zvyklí poznámky zapisovat sám a oni mi tam 

přidělili asistenta a on to psal na papír za mě. Já jsem si tam pak vymohl, že příště si 

vezmu notebook a budu si to sám psát. Mi přijde, že tam dělají více ti asistenti za lidi než 

by měli, což není moc dobrý. Myslím si, že co se týče pomůcek máme jedna z nejlepších 

zemí.“ Další z respondentů měl tento názor: „ Informací mám poměrně dost, a myslím si, 

že Česká republika je na špičce, co se týče poskytovaných výhod, která země poskytuje 

nevidomému, nebo těžce zrakově postiženému celou počítačovou sestavu, a další věci, 

mluvící telefony, budíky“. Z osmi dotazovaných respondentů odpovědělo pouze pět. Tito 

respondenti měli velký přehled o poskytování výhod velký přehled.  Zbylí tři dotazovaní 

neměli žádné informace o tom, jaké jsou výhody či nevýhody v jiných zemích.

Z této otázky můžeme vyvodit takový závěr, že v České republice je poskytování 

výhod na vysoké úrovni s kompenzačními pomůckami, s finančními prostředky a také se 

zabezpečením a bezpečností ve městech.

Shrnutí k 15. otázce: Co byste pro lidi se zrakovým postižením zlepšili?

Poslední otázka která mě zajímala, byla, zda je něco so by lidé se zrakovým 

postižením změnili. Názorů bylo mnoho a ty které mě nejvíce zaujaly sem vypíšu: „Změnit 

by se mohl přístup některých zaměstnavatelů, odbourat předsudky, aby lidé více 

zaměstnávali“ Dalším bylo: „ co mi chybí je to, že se v současné době nejezdí auty, která 

by jezdila sama, a nemuseli se řídit“. Jeden respondent odpověděl velmi zajímavě a to 

takto: „zlepšil bych ty příspěvky, aby asi bych zlepšil to, že bych nedával přímo příspěvek, 

že bych prostě dával určitý příspěvek, aby si vlastně mohli našetřit na tu pomůcku během 

těch pěti let. Rozhodnout si co si za to koupím.“ 
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Odpovídali všichni, ale dva respondenty nenapadalo nic, co by zlepšili. Dvakrát se 

vyskytla odpověď, že by rádi zlepšili informovanost veřejnosti o zrakově postižených. 

Objevil se také názor, že by mělo být více možností komunikace v elektronické podobě 

s úřady. Aby na úřadech a různých institucích byl dostupný elektronický podpis.  Jsou to 

docela malá přání na zlepšení, ale věřím, že by lidem s postižením zraku zlepšily život. 
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6.1.7. Závěr I. části

Hlavním cílem bylo zjistit, jaké jsou postoje zrakově postižených k majoritní 

společnosti. Z výzkumu bylo zjištěno, že zrakově postižení mají k většinové společnosti 

převážně kladný vztah. Všichni dotazovaní se shodli, že majoritní společnost se snaží znát 

jak pomoci zrakově znevýhodněnému.

Shodli se na tom, že je momentálně v naší společnosti lepší situace než před rokem 

1989. Všem přijde, že je situace lepší díky otevření a rozšíření trhu s kompenzačními 

pomůckami, které dříve nebyly. Na tom, že je situace v naší společnosti lepší než dříve

kvůli rozvoji a lepší dostupnosti kompenzačních pomůcek se shodli všichni dotazovaní 

muži. Ženy se spíše shodly, že se po sametové revoluci zlepšila informovanost veřejnosti. 

Další otázkou pro respondenty byla integrace zrakově postižených, do běžných škol. 

Integraci zrakově postižených dětí do normálních škol minoritní společnost z větší části 

odsuzuje.  Všichni se shodli na tom, že v běžných školách integrované zrakově postižené 

dítě se naučí méně, než ve speciální škole pro nevidomé. Speciální školy jsou tvrdší pro 

zrakově postižené dítě, ale připraví do budoucího života. 

Dalším důležitým bodem ve výzkumné části, bylo pracovní uplatnění zrakově 

postižených osob v naší společnosti. Z rozhovorů bylo zjištěno, že pracovní uplatnění před 

rokem 1989, bylo snadnější a dostupnější. Z obecného hlediska nevidomý člověk, nemůže 

vykonávat, všechny druhy povolání, jako člověk bez poruchy zraku. Skoro všichni 

respondenti se shodli, že zaměstnavatelé většinou, žadatele o práci se zrakovým postižením 

odmítnou. 

Ze získaných dat bylo zjištěno, že stát se snaží podporovat finančně zrakově 

postižené. Stižené to mají ti, co nejsou zaměstnaní.  Česka republika je jedna z těch zemí, 

která zrakově postižené finančně podporuje, jak v příspěvcích na kompenzační pomůcky, 

na individuální dopravu, na bydlení, na ošetřovatelskou péči. Z toho vyplívá, že náš stát je 

na výši v poskytování výhod pro zrakově postižené.

Dílčí části výzkumného šetření bylo seznamování a navazování kontaktů zrakově 

postižených. Z výzkumu bylo jasně zřejmé, že zrakově postižení své přátelé neodlišují a 

nevybírají si podle handicapu. 
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Praktická část Č. II

6.2. Výzkumné šetření II

V této části výzkumného šetření jsem se zaměřila, jak se staví majoritní společnosti 

k zrakově postiženým jedincům. 

6.2.1. Výzkumné otázky

HVO: Jaký je postoj majoritní společnosti k zrakově postiženým osobám?

DVO: Jak se staví majoritní společnost k narození zrakově postiženého dítěte?

6.2.2. Cíle výzkumného šetření

Druhým cílem mé praktické části bakalářské práce je zjistit pomocí výzkumu jaké 

jsou současné postoje veřejnosti v české republice k těmto jedincům a co tyto postoje 

ovlivňuje, zda jsou kladné nebo záporné. Zjistit zda je intaktní populace dostatečně 

informována o zrakově postižených osobách.

6.2.3. Použitá metodika

V druhé části mého výzkumu, byla použita metodika formou dotazníku. Dotazník je 

výzkumná forma pro získávání informací. Je složen z několika po sobě jdoucích otázek, 

seřazených tak aby došlo k získání potřebných informací pro výzkum. 

6.2.4. Způsob uskutečnění výzkumu

Dotazníky jsem rozdala 60 lidem. Rozdávala jsem je v mém okolí, ve škole, v mém 

zaměstnání i cizím lidem na ulici.  Dotazník se skládal z celkem devíti otázek. Informovala 

jsem dotazované, že pokud nebudou chtít odpovídat na nějakou otázku, tak na ni odpovídat

nemusí. Na vyplnění a následné odevzdání dotazníků měli respondenti neomezené 

množství času. Návratnost byla 100%, z rozdaných 60 dotazníků jsem zpět obdržela opět 

všech šedesát.
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6.2.5. Charakteristika zkoumaného vzorku

Výzkumný vzorek tvořilo 40 žen a 20 mužů. Vybrané respondenty jsem volila 

náhodně. V široké věkové kategorie od 25.let do 68.let. Dotazovaní byli různého vzdělání 

a zaměstnání, někteří byli studenti. Seznámila jsem respondenty, že dotazník je anonymní 

a upozornila je, že nikde jinde než ve své práci ho nebudu publikovat. 

6.2.6. Vyhodnocení dotazníku

Odpovědi získané z dotazníků jsem navzájem porovnala. Prostudovala jsem si 

otevřené odpovědi a ty co se shodovaly, zapsala do poznámkového bloku. Statisticky jsem 

vyhodnotila jednotlivé odpovědi respondentů. Především se zaměřením na rozdělení dle 

pohlaví. Poté jsem odpovědi zpracovala do grafů.

Otázka č. 1.  Jak se díváte na lidi se zrakovým postižením? 

Tato otázka byla otevřená a zajímal mě názor veřejnosti, na to jaký mají postoj 

k lidem se zrakovým postižením. Tuto otázku jsem si rozdělila podle odpovědí žen a mužů. 

Mezi nejčastějšími názory, které se opakovaly, řadím tyto. U mužů se vyskytovala 

odpověď, že je berou za normální členy společnosti, kteří potřebují asistenci, aby mohli 

vézt samostatný život. Druhý názor, který se často vyskytoval, byl tento: Spíše je lituji, ale 

navenek se k nim stavím normálně, s větší ohleduplností. Ženy zase často uváděly, že 

jedince s postižením vnímají bez předsudků, ale pohlížejí na ně s určitým obdivem a váží si 

jich pro snahu žít normální plnohodnotný život. Druhou téměř častou odpovědí byla tato: 

Mám k nim respekt, jak zvládají žít, protože to nemají lehké, ale beru je jako normální lidi 

v naší společnosti.  Tak my ženy se umíme vcítit do druhého člověka. Víme, že není dobré 

někoho litovat. Postižený člověk je nerad, když ho někdo lituje. Sám chce být součástí 

majoritní společnosti. Uváděné názory respondentů mě velice potěšily. Tyto částečně 

vyvracejí mé domněnky. Myslela jsem si, že společnost bude tyto lidi více odsuzovat a 

litovat handicapované občany. 
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2. Otázka: Slyšeli jste někdy o kavárně Potmě?

Mile mě překvapily odpovědi většiny dotazovaných konkrétně 71% osob, že o 

kavárně nejen slyšely, ale i někteří dotázaní ji několikrát navštívili. Zaujal mě názor ženy, 

která kavárnu navštěvuje pravidelně. Pro respondentku to byl silný zážitek a s velkým 

obdivem nahlíží na zrakově postižené osoby. Na jiného respondenta kavárna působila 

velmi autenticky, až v něm vzbuzovala pocity strachu. Ostatních 29% odpovídajících o její 

existenci nevěděli. 

3. Otázka: Máte, přátelé co mají poruchu zraku?

Z grafu nám vychází, že 46% respondentů znají, nebo mají přátelé s poruchou zraku. 

Naopak 54% odpovídajících nikoho nevidomého, ve své blízkosti nemají, nebo neznají. 

71%

29%

Ano

Ne 

46%

54%

Ano mám

Nemám
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4. Otázka: Jak si myslíte, že byste reagovali, kdyby se Vám narodilo dítě s poruchou

zraku?

Tato otázka byla otevřená, chtěla jsem znát názor majoritní společnosti, jak by se 

postavila k narození zrakově postiženého dítěte. Odpovědi respondentů jsem si rozdělila 

opět podle pohlaví. Nejčastější názory u této problematiky byly tyto: Mužská část 

odpovídajících, se k otázce nechtěla příliš vyjadřovat, v odpovědích převážně zazněly 

pocity strachu a nejistoty z nastalé situace. Pouze jeden mužský respondent, otázku hodně 

rozvedl. Jeho názor k této problematice byl: Snažil bych se to přijmout a vychovat ho 

k soběstačnosti a k zapojení do společnosti. Ženská část mě svými odpověďmi velice 

překvapila, i když některé ani otázku nevyplnily. U žen se vyskytovala častá odpověď 

typu, že by dítěti věnovaly lásku a péči jako zdravému dítěti, vedly by ho k samostatnosti, 

popřípadě by vyhledávaly odbornou lékařskou pomoc. Z odpovědí respondentů jsem 

pochopila, že by se většina dotazovaných zvládla postarat o dítě, které by mělo postižení 

zraku. Zde bych mohla kladně odpovědět na mou výzkumnou otázku. Z výzkumu se 

domnívám, že majoritní společnost by se k této problematice z většiny postavila kladně a 

danou situaci by zvládla. 

5. Otázka: Dokázali, byste pracovat s nějakým člověk, který má nějaké postižení?

Z grafu nám vychází, že 86% osob z dotazovaných by bylo schopno vykonávat zaměstnání 

s lidmi, kteří by byli nějak postižení. Vykytovaly se názory, že by záleželo, o jaké 

postižení by se jednalo. Zbylých 14% osob odpovídaly na otázku neutrálně a zvolili 

variantu C - nevím. Převážně takto odpovídali respondenti mladšího věku. 

86%

0%
14%

A) Ano

B) Ne

C) Nevím
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6. Otázka: Pomohli byste na ulici/v obchodě osobě se zrakovým postižením?

Zde je zřetelně vidět, že by většina naší společnosti, podala pomocnou ruku zrakově 

postiženému jedinci. Tento výsledek je nad mé očekávání. Zrakově postižené by tento 

výsledek určitě potěšil. Možná kdyby to lidé s postižením věděli, tak by si o pomoc řekli a 

tímto pádem by minoritní společnost změnila vztah k majoritní společnosti.

7. Otázka: Jak si myslíte, že jsou v naší společnosti přijímáni lidé s poruchou zraku?

Tato otázka nám ukazuje, jak si dotazovaní myslí, jak přijímá naše populace osoby se 

zrakovým postižením. Tahle otázka tedy souvisí s první otázkou, kde mi respondenti 

odpovídali, jaký mají názor na osoby se zrakovou vadou. 80% respondentů je bere jako 

normální lidi, zde si tyto lidé myslí, že jsou normální, ale jejich přijímání ve společnosti, 

by mělo být lepší. Já si naopak myslím, že přijímání postižených lidí do naší společnosti 

velice zlepšilo. Připadá mi, že dnešní společnost je k těmto lidem více otevřená.

96%

2% 2%

Ano

Ne

Nevím

23%

68%

9%

A) Dobrý

B) Mohl by být lepší

C) Myslím, že je špatný
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8. Otázka: Připíváte na nějaké organizace, která se stará o postižené osoby?

Příjemně mě překvapila skutečnost, že 52% dotazovaných buď již určité organizaci 

přispívá, nebo mají v plánu takto činit. Finančně podporují různé skupiny znevýhodněných 

jedinců. Organizace na, které respondenti připívají, byly vypsány tyto: Světluška, Zora, 

Paraple, Fond ohrožených dětí, Liga proti rakovině, Bílá pastelka. Z odpovědí nám 

vychází, že naše majoritní společnost i na tyto znevýhodněné jedince myslí. 

9. Otázka: Myslíte si, že je naše společnost dostatečně informovaná o 

problémech lidí se zrakovým postižením?

Z grafu vidíme, že polovina z dotazovaných, se domnívá, že by se měla zlepšit, jak jejich 

informovanost, tak i informovanost veřejnosti o zrakově postižených. Zde se shodujeme 

s mou první výzkumnou částí, kde nevidomý respondenti odpovídali, že i oni by zlepšili 

informovanost o jejich postižení. Více než čtvrtina odpovídajících si myslí, že společnost

není dostatečně informována o zrakově postižených a jejich životních komplikacích. 

28%

48%

24%

Ano

Ne

V budoucnu přispěji

14%

37%

49% Ano

Ne

Mohlo, by to 
být lepší
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6.2.7. Závěr II. části

Prostřednictvím mého dotazníkového šetření docházím k závěru, že současná 

majoritní společnost přistupuje k osobám se zrakovým postižením spíše kladně. Většinová 

společnost začíná tyto jedince přijímat jako rovnoprávné občany. Někteří lidé však ještě na 

osobu s postižením pohlížejí s lítostí, strachem nebo bezmocností.

Na podotázku, kterou jsem si na počátku svého výzkumu kladla, mohu odpovědět 

spíše kladně. Z výzkumu vyplívá, že společnost by se z většiny zvládla postarat a vychovat 

zrakově postižené dítě k samostatnosti, tak aby žilo plnohodnotný život jako ostatní děti 

bez poruchy zraku.

Příjemnou zprávou z výzkumu bylo, že by i většina z dotazovaných podala 

handicapovanému pomocnou ruku. Moc mě to potěšilo, že vlastně lidé jsou schopni a 

ochotni pomoc postiženému jedinci. 

Dalším zajímavým zjištěním byla skutečnost, že 48% dotázaných respondentů nikdy 

nepřispívalo, ani nepřispívá na organizace zabývající se pomocí handicapovaných. Milým 

překvapením naopak bylo 28% dotázaných, kteří pravidelně přispívají některé organizaci 

nejvíce nadaci Světluška, Fondu ohrožených dětí, Lize proti rakovině a Bílé pastelce. 

Dalších 24% dotázaných dosud nepřispívá, ale má v plánu v budoucnu přispívat některé 

z nadací. Toto zjištění je dle mého názoru odrazem stále se zlepšujícím postojem majoritní 

společnosti k problematice handicapovaných.
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Závěr

Ve své bakalářské práci jsem zjistila, že obě společnosti jak minoritní tak majoritní 

se navzájem vnímají kladně. Hlavním cílem, bylo zjistit, jaký je postoj zrakově 

handicapovaných osob ke většinové společnosti a porovnat to s postojem majoritní 

společnosti ke zrakově postiženým osobám. Jak již je z práce zřejmé, použila jsem pro 

svou výzkumnou část dvě metody.   

První metodou byly strukturované rozhovory, kde jsem si stanovila hlavní 

výzkumnou otázku. Z výzkumného šetření bylo zjištěno, že zrakově postižení mají 

k majoritní společnosti z velké části kladný postoj. Společně se shodli, že intaktní 

společnost má snahu zrakově postiženým pomáhat.

V druhé výzkumné části jsem použila metodu dotazníku, kde bylo hlavním cílem 

zjistit postoj majoritní společnosti ke zrakově postiženým. Z výzkumného šetření bylo 

zjištěno, že většinová společnost má ke zrakově postiženým převážně kladný vztah a 

považuje je za rovnoprávné občany. 

Z vlastní zkušenosti vím, že lidé bez zraku mohou žít. A to život, který stojí za to. 

Jdou si za svými cíli a sny, jen na ně nevidí tak dobře, jako zdraví lidé. Žení se, vdávají, 

mají děti, ty vychovávají, pracují, baví se. Umějí žít naplno. Umějí žít šťastně. Dokonce 

mnohdy s životem zacházejí lépe, než lidé bez tohoto postižení. Jen tím životem nemohou 

procházet v osamění. Potřebují pomoc. Někdy jim pomáhá hůl, někdy vodič – pes, nebo 

člověk. Bohužel v tomto směru najdeme lidí méně, než by mohlo a mělo být.

Já mezi nevidomými žiju od malička. Nevšímám si už jejich postižení. Stalo se 

součástí života, nad kterou se nepozastavuji. Líbilo by se mi, kdyby jiní považovali za 

samozřejmost, že mezi námi jsou tací, kteří potřebují pomoc. Proto pro mne bylo milé a

překvapivé zjištění z výzkumného šetření kdy vyplynulo, že majoritní společnost s ochotou 

nabídne zrakově postiženému pomoc. Tento výzkum mi pomohl změnit postoj na majoritní 

společnost a jejich vztah k handicapovaným.
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Přílohy

Příloha č. 1

Přepis rozhovoru

Respondent 1. (muž) 50let.

1. Co si myslíte, že je pro lidi se zrakovým postižením v naší společnosti po 

revoluci lepší? 

„Myslím, že přístup lidí se k nám hodně změnil, postupně během těch let. Potom 

samozřejmě za to nemůže až tak společnost ale tím že se otevřel trh, tak různé pomůcky, 

které dříve nebyli.“

2. Co je nyní horší?

„ No co je nyní horší to spíš nesouvisí, asi to že, co je nyní horší je bezpečnost že se 

může stát, že Vás někdo může okrást, což dříve nebylo, jako taky se to mohlo stát ale dnes 

je to horší si myslím.“

3. Máte problémy se sháněním práce?

„Já problémy nemám, ale všeobecně si myslím, že mají problémy. Způsobeno 

vzděláním nebo nedostatek schopností.“

4. Přizpůsobí vám na pracovišti podmínky tak, abyste mohli pracovat bez 

komplikací?

„ No co se týká mě, tak tady není o čem diskutovat ale co se týká, když jsem hledal 

dřív práci tak to bylo dost problém. Sehnat takovou práci kde by to bylo všechno 

v pořádku.“

Já „takže si myslíte, že je to problém, vy to máte v pořádku? “

Respondent „ Já jo říkám, co bylo třeba v minulosti, ale myslím si, že ten problém je 

i teď.“

5. Hledáte přátele a partnery mezi zrakově postiženými, nebo spíše mezi 

lidmi, kteří postižení nejsou?

„ No já tomu nechávám volný průběh, takže jako nehledám cíleně prostě, na koho 

narazím. Mám ty i ty přátele, sedneme si (obrazně řečeno) s tím se potom přátelím.“
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6. Máte pocit, že děti se zrakovým postižením mají lepší možnosti 

vzdělávání, než jste měli vy?

„No já si myslím, že to vzdělávání bylo dřív dobrý a nesouhlasím s tou integrací. 

Dneska je možnost, že jo té integrace ty běžné školy, ale já s tím moc nesouhlasím, protože 

vlastně díky té škole kde jsem byl tak jsem samostatný. Tam dost se snaží těm lidem, co

mám teda zkušenosti z doslechu od několika lidí, takže se jim to snaží ulehčovat, a to není 

dobře.“

7. Došlo podle vašeho názoru ke zlepšení kompenzačních pomůcek?

„ Určitě, stoprocentně.“

8. Jsou pro vás příspěvky od státu dostačující?

„No hodně to rozhodně není, zvlášť když člověk chce bydlet v Praze a nemá práci tak 

si myslím, že je to dost těžký no. A i myslím si, že ty příspěvky nereflektují inflaci, že jsou 

dlouhodobě stejné. Asi jsou nedostačující zvláště pro toho, kdo nemá práci.

Myslím si, že pro nevidomého, zrakově postiženého je nutnost bydlet v nějakém 

velkém městě ideálně v té Praze, ještě možná Brno.

9. Jak k vám přistupují pracovníci v různých institucích? (např. v nemocnici, 

na úřadech, v obchodech)

„ No různě, to asi různě to záleží o člověku, někdy je to horší někdy je to v pohodě.

Uvedu příklad: když jsem potřeboval na úřadě něco vyplnit tak že mi to vyplnit 

nemůže přitom na jiném úřadě to je bez problémů. V nemocnici to jsem byl za komunismu 

a krátce po komunismu, a takže nevím jak je to teď, no nebylo to moc ideální. Některé 

sestry byli v pohodě, ale nebylo to zrovna peříčko. V Praze v Motole. V obchodech mi vadí, 

když platím kartou a oni si chtěj vzít tu kartu k sobě. Já chci, ať mi ukáže kde je terminál a 

já si to tam přiložím, zvlášť když jsou ty bezkontaktní. Dneska ty karty.“

10. Myslíte si, že se chování zdravých lidí k vám jako k handicapovaným 

zlepšilo nebo zhoršilo? Uveďte příklad v čem.

„No já si myslím, že se zlepšilo dřív si mysleli lidi,že budeme jenom dělat kartáče já 

nevím co, aspoň to je můj postřeh. Že jsem z maloměsta. No a teď už se to teda zlepšilo, 
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když jsem začal, chodil ještě sám tak se lidi divili, proč nejsem v nějakém ústavu nebo tak. 

To už se o trochu zlepšilo.

11. Setkáváte se s šikanou či diskriminací?

„No to se musím nejdříve zamyslet myslím, že teď v poslední době asi ne. Třeba je 

dost problém že na úřadě mi ty papíry nechtějí dát v elektronické podobě, takže to je 

možná nějaká ta diskriminace. Pro mě je to pohodlnější když mi to dají na Flashku. Je 

pravda, že párkrát jsem se setkal, když jsem šel po Václavském náměstí, říkali, že to hraju, 

ale, to já neberu tady se pohybují různá individua.“

12. Trávíte někdy volný čas i s lidmi bez handicapu? Pokud ano, jak?

„Cestování na dovolenou k moři, nebo že jedeme na různé akce, třeba se podívat na 

nějaký hrad, i do restaurace posedět. Teďka jsem byl s vidícím kamarádem na dovolené 

v Egyptě.“

13. Jaké máte koníčky a jak trávíte svou dovolenou?

„Tak koníčky to je to cestování, pak počítače, telekomunikace. Svou dovolenou 

nejraději, letos se to podařilo, že jsem jel k moři, tak nějak pobyt u toho moře no, ty 

poznávací zájezdy mě moc nezajímají.“

14. Myslíte si, že lidé s postižením mají v jiných zemích větší výhody? Máte 

o tom nějaké informace?

„No co jsem byl v Dánsku, možná s tou asistencí to tam mají lepší, ale nelíbil se mi 

tam přístup jedné učitelky, já jsem třeba zvyklí si poznámky zapisovat sám a oni mi tam 

přidělili asistenta a on to psal na papír. Já jsem si tam pak vymohl, že příště si vezmu 

notebook a budu si to sám psát. Mně přijde, že tam dělají více ty asistenti za ty lidi než by 

měli, což není moc dobrý. Myslím si, co se týče pomůcek tady máme jednu z nejlepších 

zemí.“

15. Co byste pro lidi se zrakovým postižením zlepšili? 

„Co bych zlepšil určitě ty příspěvky aby, asi bych zlepšil to, že bych nedával přímo 

příspěvek, že bych prostě dával nějaký příspěvek, aby si vlastně mohli našetřit na tu 

pomůcku během těch pěti let, a aby se pak sami mohli rozhodnout co si za to koupí. Za 

pomůcku co jim právě teď chybí. Nevím telefon ozvučený. Potom aby na úřadech, bylo víc 

možností v elektronické podobě komunikovat přes ten elektronický podpis, ono to sice jde, 
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ale moc se jim do toho nechce. Víc ,aby byli všeobecně dostupný což už všeobecně u 

soukromých firem jsou, už posílají faktury nebo právě podepsanou smlouvu.“

Respondent č. 2 (muž) 52. let

1. Co si myslíte, že je pro lidi se zrakovým postižením v naší společnosti po 

revoluci lepší? 

„Tisíciprocentně“

2. Co je nyní horší?

„Já Nevím, je něco horšího než komunisti, není. Komunisti jsou nejhorší a nic 

horšího není, všecko je lepší“

3. Máte problémy se sháněním práce?

„Nemám, tak samozřejmě je problém se sháněním pracovního uplatnění zvlášť pro 

zcela nevidomé lidi, protože i když se ledaco zlepšilo v oblasti pomůcek a techniky tak 

přece jenom nevidomý člověk nemůže dělat zdaleka tolik povolání jako člověk vidící. To je 

jedno omezení a druhým omezením je taky to, že nevidomý člověk je ve většině těch 

povolání vždycky svým způsobem pomalejší. Všecko mu déle trvá, ať je to třeba orientace 

na počítači, nebo orientace v prostoru, shánění informací je přeci jenom o něco pracnější. 

Samozřejmě že pak jsou  povolání která jsou vhodná a která jsou méně vhodnější. Obecně 

platí, že jich je daleko míň. Jejich výběr je daleko menší než když lidi běžně vidí.“

4. Přizpůsobí vám na pracovišti podmínky tak, abyste mohli pracovat bez 

komplikací?

„Já pracuji doma tak si vše přizpůsobím sám.“

5. Hledáte přátele a partnery mezi zrakově postiženými, nebo spíše mezi 

lidmi, kteří postižení nejsou?

„ Nevybírám si, kdo chce být mým, nezáleží mi na tom, s kým se dohodneme, že 

budeme přátelé, je či není jakkoliv postižen.“

6. Máte pocit, že děti se zrakovým postižením mají lepší možnosti 

vzdělávání, než jste měli vy?
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„Mají už proto, že můžou pracovat s počítačem, tím pádem s internetem čímž mají 

rozšířený/snížený informační deficit.“

7. Došlo podle vašeho názoru ke zlepšení kompenzačních pomůcek?

„ Stoprocentně“

8. Jsou pro vás příspěvky od státu dostačující?

„Neznám jakékoliv příspěvky, které, by byli dostačující.“

9. Jak k vám přistupují pracovníci v různých institucích? (např. v nemocnici, 

na úřadech, v obchodech)

„ Tak jako já k nim. Různě záleží jak kde a za jakých okolností“.

10. Myslíte si, že se chování zdravých lidí k vám jako k handicapovaným 

zlepšilo nebo zhoršilo? Uveďte příklad v čem.

„ Nemám rád termín chování zdravých lidí, protože tím že jsem neviděl nikdy tak se 

nepovažuji za nemocného. Akorát teda za handicapovaného ve smyslu, že teda to co 

nemám v tom jednom smyslu musím, nahrazovat smysly ostatními. Chování lidí se zlepšuje, 

protože se zlepšuje jejich informovanost.“

11. Setkáváte se s šikanou či diskriminací?

„Já bych jim dal ještě mě šikanovat, NE“.

12. Trávíte někdy volný čas i s lidmi bez handicapu? Pokud ano, jak?

„Někdy trávím čas s lidmi bez handicapu v hospodě například“.

13. Jaké máte koníčky a jak trávíte svou dovolenou?

„Nejezdím na dovolenou, většinou nejezdím na dovolenou. Koníčky různý hudba, 

četní knih to stačí ne“.

14. Myslíte si, že lidé s postižením mají v jiných zemích větší výhody? Máte 

o tom nějaké informace?

„Záleží na tom jestli se podíváte na východ či na západ, směrem na západ jsou země, 

kde mají různé výhody, které my tady nemáme, ale naopak tam mají nevýhody které mi 
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tady nemáme. My třeba tady u nás v české republice je nejlíp udělaná nebo vypracovaná 

otázka bezbariérovosti pro nevidomé a slabozraké v celé Evropě.

15. Co byste pro lidi se zrakovým postižením zlepšili? 

„Co bych zlepšil asi bych ji nedal ten zrak. Nevím asi informovanost těch lidí, 

vidících lidí aby byla větší a větší“.
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Respondent č. 3 (muž) 49. let. 

1. Co si myslíte, že je pro lidi se zrakovým postižením v naší společnosti po 

revoluci lepší? 

„Jestli je něco lepší já si myslím, že něco určitě je. To je složitý. Chcete vědět 

konkrétně co? Já si myslím, že je to lepší hlavně co se týče, díky tomu že je víc pomůcek, 

ozvučení, mluvící počítače, větší možnost zvětšovacích zařízení, já nevím telefony, které 

mluví atd.“

2. A co si myslíte, že je nyní horší?

„ To mě nic nenapadá“

3. Máte problémy se sháněním práce?

„Já bych skoro řekl, že je to stejné jako u zdravých lidí. Ty problémy nějak nejsou, a 

kdo chce tak si tu práci najde. 

4. Přizpůsobí vám na pracovišti podmínky tak, abyste mohli pracovat bez 

komplikací?

„ Vzhledem k tomu že masíruji tak to pracoviště nějak zvlášť přizpůsobit nepotřebuji. 

Nevím, co bych tam mohl mít speciálního.

5. Hledáte přátele a partnery mezi zrakově postiženými, nebo spíše mezi 

lidmi, kteří postižení nejsou?

„ Já si nevybírám, jestli jsou postižení nebo nejsou, buďto mi ten člověk sedí nebo 

nesedí a je jedno, zda je postižený nebo není.

6. Máte pocit, že děti se zrakovým postižením mají lepší možnosti 

vzdělávání, než jste měli vy?

„ To jsi, nemyslím, že má lepší já si myslím, že mají stejný. Možná v rámci toho, že 

v dnešní době je moderní už od malička děti integrovat a dávat je do škol mezi zdraví lidi a 

to je naopak podle mě daleko horší. Myslím si, že ideální aspoň 1. stupeň ideální když to 

dítě je na speciální škole pro zrakově postižené.“
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7. Došlo podle vašeho názoru ke zlepšení kompenzačních pomůcek?

„To už jsem v podstatě odpověděl v té 1.otázce ano došlo určitě.“

8. Jsou pro vás příspěvky od státu dostačující?

„ Příspěvky od státu no já bych řekl, dostačující jsou ale, podstatně se zhoršilo jejich 

vyřízení. Od změny zákona, které platí od roku 2012, trvá to daleko déle než dříve a je 

kolem toho daleko více papírů.“

9. Jak k vám přistupují pracovníci v různých institucích? (např. v nemocnici, 

na úřadech, v obchodech)

„Já si myslím, že dobře, nemám žádný problém.“

10. Myslíte si, že se chování zdravých lidí k vám jako k handicapovaným 

zlepšilo nebo zhoršilo? Uveďte příklad v čem.

„ Příklad teda nevím, já bych řekl že, se zlepšilo ale, občas se najde jedinec, který se 

chová jako bych řekl špatně. Nejhorší můj zážitek bylo, když jsem nastoupil s vodícím 

pejskem do autobusu a řidič na mě začal řvát, že jsi s tím psem vystoupím a že, když si 

s ním nevystoupím tak nikam nepojede protože, ten vodící pes nemá náhubek. Tak jsem mu 

sdělil že, ten pes je vodící a on pravil že, ho to nezajímá a že je to pes jako pes náhubek 

musí mít. Takže jinak na mě zavolá policii. Tak jsem řekl to je fajn aspoň nebudu muset 

volat já na něj. Telefonoval jsem na dispečink dopravních podniků a tam teda z dispečinku 

volali panu řidiči, že mám pravdu a, že semnou jet musí i se psem bez náhubku vodící psi 

mají výjimku. Rovnou jsem po telefonu, kde byla velice moc příjemná paní u telefonu na 

pana řidiče podal stížnost. Pan řidič asi po pěti minutách co domluvil s dispečinkem teda 

na mě začal řvát dozadu do autobusu tak vidíte, měl jsem pravdu a rozjel se no. To byl 

takový nepříjemný zážitek. Nebo když jsem nastupoval do tramvaje s vodícím pejskem zase 

naštěstí ten pes nebyl moc aktivní a nenastupoval rychle, ale já jsem bílou hůl strčil mezi 

dveře a v tom okamžiku se tramvaj zavřela a rozjela a mě tam zůstala bílá hůl. To jsou 

takové špatné zkušenosti bych řekl s tou veřejností. Jinak si myslím, že lidi jsou ochotni 

pomáhat obzvlášť s tím pejskem.“
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11. Setkáváte se šikanou či diskriminací?

„já osobně ne.“

12. Trávíte někdy volný čas i s lidmi bez handicapu? Pokud ano, jak?

„Ano trávím, a jak různě, chodím cvičit se psem, různý výlety, turistika, posezení se 

známýma, divadlo, kino.“

13. Jaké máte koníčky a jak trávíte svou dovolenou?

„Cestování, turistika, psi, koně, s koníčkama se to týká i té dovolené.“

14. Myslíte si, že lidé s postižením mají v jiných zemích větší výhody? Máte 

o tom nějaké informace?

„ No výhody jestli mají někde jinde to nevím, ne nemám o tom v podstatě informace. 

Spíš bych řekl, že mají jinde lidé s postižením více nevýhody. Myslím směrem na výhody.“

15. Co byste pro lidi se zrakovým postižením zlepšili? 

„ No to je otázka , to je hodně individuální, mě se třeba při masáži ptal pán co bych 

jako potřeboval nebo co by byla pro mě vhodná pomůcka která třeba není na trhu tak 

jediné co mi chybí je to že ještě v současné době nejezdí auta která by jezdili sami a 

nemuseli se řídit. Tohle je pomůcka ta přeprava a doprava převoz věcí, to je pro mě 

obecně ten největší zádrhel v tomhle“.
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Respondent č. 4 (žena) 44. let. 

1. Co si myslíte, že je pro lidi se zrakovým postižením v naší společnosti po 

revoluci lepší? 

„ Tak já myslím že, třeba informovanost. Jsou i nové pomůcky takže jako 

myslím, že se o tom víc ví“.

2. A co si myslíte, že je nyní horší?

„ Já nevím, no já jsem nic horšího vyloženě, že by mi něco překáželo, 

nezaznamenala. Já spíš myslím, že je to lepší než horší“.

3. Máte problémy se sháněním práce?

„ Tak já nevím, já jsem měla štěstí, a tak co znám takhle lidi bud nevidomé 

nebo slabozraké tak práci našli. Je to taky o štěstí a o vzdělání. Kdo chce tak si 

práci najde.

4. Přizpůsobí vám na pracovišti podmínky tak, abyste mohli pracovat bez 

komplikací?

„ Jo určitě“

5. Hledáte přátele a partnery mezi zrakově postiženými, nebo spíše mezi 

lidmi, kteří postižení nejsou?

" Já to nerozlišuji, bud mi ten člověk sedne nebo ne“.

6. Máte  pocit že děti se zrakovým postižením mají lepší možnosti 

vzdělávání než jste měli vy?

„Já nevím těžko říct, jako tak jsou asi lepší jiné metody nebo třeba i jiný 

systém výuky, ale nepřipadá mi, že by to bylo, že by to bylo vyloženě špatný“.

7. Došlo podle vašeho názoru ke zlepšení kompenzačních pomůcek?

„ No já si myslím, že ano. Jsou různé vychytávky pomůcky, který vlastně 

pomáhají a usnadňují nám život“.

8. Jsou pro vás příspěvky od státu dostačující?

„ No tak co na to mám říct, tak víceméně tak asi jo i když samozřejmě tak 

když, přihodí z huby to nebude nikdo.

9. Jak k vám přistupují pracovníci v různých institucích? (např. v nemocnici, 

na úřadech, v obchodech)
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„ Já si myslím, že semnou jednají jako s kýmkoliv jiným. Nemám pocit, že by 

jenom proto, že nevidím semnou zacházel někdo jinak. Prostě záleží, na koho 

narazíte“.

10. Myslíte si, že se chování zdravých lidí k vám jako k handicapovaným 

zlepšilo nebo zhoršilo? Uveďte příklad v čem.

„ Já si myslím, že ke mně se lidi chovají naprosto normálně, jako vůbec 

neřeší to že nevidím. Kamarádka ví, že nevidím tak se mi snaží pomoct, ale nemám 

pocit, že by se ke mně někdo choval vyloženě blbě jenom proto, že nevidím“.

11. Setkáváte se šikanou či diskriminací? 

„Ne“.

12. Trávíte někdy volný čas i s lidmi bez handicapu? Pokud ano, jak?

„Zaleží s kým mezi přáteli, i zdraví lidé většinou se věnuji koníčkům něco co 

nás spojuje“.

13. Jaké máte koníčky a jak trávíte svou dovolenou?

„No tak dovolenou relaxem ,aby si člověk odpočinul od toho běžného ruchu. 

Jinak si občas něco přečtu, nebo zajdeme do nějaké hospůdky či kavárny“.

14. Myslíte si, že lidé s postižením mají v jiných zemích větší výhody? Máte 

o tom nějaké informace?

„Nevím, tak můžou tam mít jiný systém než u nás, ale nemyslím si, že by v tom 

byl takový rozdíl“.

15. Co byste pro lidi se zrakovým postižením zlepšili? 

„Jako, abych řekla pravdu tak nevím, jsou různé pomůcky různé programy i

pracovní místa jsou pro postižený. Já si myslím, že to stačí.“
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Respondent č.6  muž 54let 

1. Co si myslíte, že je pro lidi se zrakovým postižením v naší společnosti po 

revoluci lepší? 

„Stoprocentně je to lepší mají větší možnost vybrat si, je tady co chtějí dělat, je tady 

mnohem větší nabídka, sociálních služeb, kurzů, můžou se naučit spousty věcí a také díky 

technice která nastoupila, mají mnohem větší možnosti ale hlavně co se díky technice 

změnilo, odboural se informační deficit.“

2. Co je nyní horší?

„Nyní je horší pro nevidomé zaměstnávání těžko ty lidé hledají práci, a né každý je 

schopen se nechat zaměstnat, a bohužel si na to ty lidé zvykli a už nechtějí pracovat a to je 

velký problém.“

3. Máte problémy se sháněním práce?

„Je to tak i tak někdo má a někdo nemá, je to o tom kdo co umí co muže nabídnout 

tomu zaměstnavateli, takže nedá se říct, zda je to špatné nebo dobré, všeobecně to je horší, 

než to bylo před revolucí není to zas tak úplně tragické.“ 

4. Přizpůsobí vám na pracovišti podmínky tak, abyste mohli pracovat bez 

komplikací?

„ano“

5. Hledáte přátele a partnery mezi zrakově postiženými, nebo spíše mezi lidmi, kteří 

postižení nejsou?

„Tak i tak mám kamarády ze svého okolí, a mám spoustu kamarádů, kteří se 

zrakovým postižením nemají nic společného.“ 

6. Máte  pocit že děti se zrakovým postižením mají lepší možnosti vzdělávání než 

jste měli vy?

„No to je velká otázka, dnešní době je tlačena a pořád preferována integrace 

zrakově postižených dětí do běžných škol, což je sice hezké, dostanou svého asistenta ale 

má to i své proti, většinou se stává, že dítě je segregované (oddělované) místo integrované 

v běžné škole asistent většinou za něj provádí úkoly, takže to dítě ve finále skoro nic neumí. 

Ale je to zhruba tak 85% 15% integrovaných dětí jsou šikovné, chtěj něco dělat, a záleží to 

také na rodičích, kteří je pak vodí na kroužky nevodí je na kroužky, a nepřímo se to odráží 

třeba v konzervatoři Jana deyla pro nevidomé, kde dneska nemají vůbec žádné žáky. 

Dokud byli internátní školy, konzervatoř byla zásobovaná studentama nadanýma, protože 

na internátech ty děti odpoledne měli hudební předměty, a tam se vždycky ukázalo, kdo má 
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talent a kdo nemá a mohl jít na konzervatoř. A byl z něj učitel hudby, což je jedno z mála 

zaměstnání co může zrakově postižený bez problému provádět“. 

7. Došlo podle vašeho názoru ke zlepšení kompenzačních pomůcek?

„Jednoznačně, to se nedá vůbec porovnávat a každý rok je to lepší a lepší.“

8. Jsou pro vás příspěvky od státu dostačující?

„Přijde na to, kdo pracuje, je spokojený a někteří jsou věčně nespokojeni, já osobně 

jsem spokojený, protože si dokážu ještě něco vydělat a nejsme závislý jenom na těch 

příspěvcích. Kdo je závislý asi to není žádná sláva.“

9. Jak k vám přistupují pracovníci v různých institucích? (např. v nemocnici, na 

úřadech, v obchodech)

„Jak přistupují, pokud jdu sám a zjistí, že nevidím, tak se mi snaží pomoct. Neměl,

jsem zatím nikde problém oni ze začátku to vypadá, že problém je, ale potom když zjistí, že 

opravdu nevidím a neumím si to přečíst tak jsou ochotní. Není to nic hrozného.“

10. Myslíte si, že se chování zdravých lidí k vám jako k handicapovaným zlepšilo 

nebo zhoršilo? Uveďte příklad v čem.

„ Já si myslím, že se zlepšilo, to povědomí ta osvěta, která se dělá, nejen pro zrakově 

postižené ale i pro vozíčkáře, mentálně postižené, je to vidět  v televizi častěji než před 

revolucí, takže ty lidé jsou ochotnější, hlavně častokrát překvapí, že přijdou a nabídnou 

rámě a né že toho člověka tlačí, neříkám že všichni, ale většina lidí má už má povědomí jak 

toho nevidomého uchopit, jak mu pomoct.“

11. Setkáváte se s šikanou či diskriminací?

„Já vůbec ne.“

12. Trávíte někdy volný čas i s lidmi bez handicapu? Pokud ano, jak?

„Trávím, s nimi volný čas třeba chodíme do restaurací, hrajeme bowling, turistika.“

13.Jaké máte koníčky a jak trávíte svou dovolenou?

„No koníčky jsou bowling a rád cestuji, takže celou svoji dovolenou věnuji na 

cestování. „
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14. Myslíte si, že lidé s postižením mají v jiných zemích větší výhody? Máte o tom 

nějaké informace?

„Informací mám poměrně dost, a myslím si že česká republika je na špičce co se týče 

poskytovaných výhod málo, která země poskytuje nevidomému nebo těžce zrakově 

postiženému celou počítačovou sestavu, a další a další věci, mluvící telefony, budíky, 

pomůcky nebudu je všechny vyjmenovávat.“

15. Co byste pro lidi se zrakovým postižením zlepšili? 

„Změnit by se mohl přístup některých zaměstnavatelů, odbourat předsudky, aby ty 

lidi více zaměstnávali.“
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