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V městských ulicích nenápadně a nepozorovaně přibývají jevy, jejichž existence si mnozí 

běžní (vidící) občané ani nevšimnou, ale které znamenají pro občany s těžkým zrakovým 

postižením významné vylepšení života, oceňují je, vítají jejich vývoj a nepochybně je 

přijímají povděkem. Tyto pomůcky pro usnadnění orientace nevidomých lidí a ověření jejich 

fungování se staly tématem této bakalářské práce.   

Autorka na začátku nejprve stručně teoreticky zpracovává popis zrakového postižení 

z různých hledisek: z hlediska závažnosti a intenzity zrakového postižení, z hlediska věku, 

množství zrakově postižených osob v populaci obecně a v ČR, zmínka je o výchově a 

vzdělávání, popisuje kompenzační pomůcky od dlouhé hole, přes vodící linie a vodicí psy až 

k značně rozsáhlé oblasti elektronických pomůcek. Právě díky elektronickým  pomůckám je 

umožněno lidem s těžkou slabozrakostí a nevidoucím  orientovat se v prostoru a stát se 

samostatnými a pokud možno nezávislými uživateli městských ulic, zvládnout jejich 

nebezpečnost  a být si jisti i v městském dopravním provozu po celé ČR. Jde o různé vysílače, 

jež v současné době produkuje firma APEX, a systém je zván TYFLOSET.  Uživateli 

vysílačky je umožněno získávat akustické ale i hlasové informace např. o  dopravních 

prostředcích, jejich zastávkách a směru, pomocí vysílače je řidič informován o nástupu 

nevidomého, umožňuje otevírání dveří tam, kde se otevírají jen přičiněním cestujících, 

pomocí vysílačky si uživatel může aktivovat akustický signál různých budov či bariér 

(podchodů, nadchodů, schodů) a hlavně světelných přechodů. Stručně ale srozumitelně je 

popsána funkce a užití jednotlivých složek TYFLOSETU. Dále je popsáno zaměření a činnost 

několika organizací, které  u nás poskytují pomoc lidem se zrakovým postižením (IRZP FHS, 

SONS, PRRS Dědina a OS OKAMŽIK).  

V experimentální části práce se studentka detailněji zaměřila na průzkum funkčnosti 

ozvučených semaforů, u kterých osobně sledovala synchronizaci se světly, vzdálenost 

spuštění, slyšitelnost a samotné fungování. Druhé zkoumání zjišťovalo, jak pomůcky slouží 

uživatelům, jejich užívání a spokojenost s nimi, a hlavně rozdíl mezi ozvučeným semaforem 

staršího typu, tj. semaforem s nepřetržitým zvukovým signálem, a semaforem nového typu, tj. 

semaforem, který signalizuje, pouze pokud je aktivován blížícím se nevidomým člověkem 



k přechodu. Dotazník s šesti otázkami byl distribuován elektronickou cestou 64 nevidomým a 

těžce zrakově postiženým respondentům. Zkoumání je provedeno poctivě, zpracování obou 

výzkumů je přehledné, interpretace výsledků je stručná, odpovídá získaným výsledkům. 

Výsledky průzkumu nejsou nijak převratné,  mají charakter spíše kontrolní, výzkum příliš 

nepřispěl k rozhodnutí, ale zdá se, že uživatelé spíše preferují semafor staršího typu před 

novějším, neboť jeho nepřetržité hlášení upozorňuje na jeho existenci, nevýhoda hlučnosti se 

už týká jiných lidí, těch, kteří žijí v blízkosti semaforu, u nich se ale výzkum neprováděl. 

Autorka dala k dispozici výsledky šetření samotným provozovatelům těchto pomůcek, což je 

Technická správa komunikací a městské úřady. Nepochybně jimi budou výsledky oceněny. 

Stejně tak je poskytla IRZP, s jehož  spoluprací tato bakalářská práce vznikla, kde ocení 

poznatky pro výuku orientace lidí se zrakovým postižením, a též SONSu, coby hlavnímu 

iniciátoru rozvoje této oblasti pomoci.  

 

Hodnocení: Posuzovaná práce rozsahově, obsahově, ale i po stránce formálního zpracování 

odpovídá požadavkům na závěrečnou práci bakalářského studia. Teoretická část je  na 40 

stranách, výzkumná část je na 20 stranách, literatura je poměrně chudá, obsahuje 8 knih a 13 

internetových odkazů, cizojazyčná literatura v seznamu není.  

Upozorňuji na několik drobných chyb: na straně 41 je uvedeno, že zkoumání bylo provedeno 

na 23 přechodech, skutečně však přechodů bylo 21. Na straně 4 je chybné tvrzení, že 

„zrakové postižení narušuje především kognitivní funkce“. Kognitivní schopnosti jsou 

vnímání, pozornost, paměť, úsudek, které díky nevidomosti nerušené nejsou. Na straně 20: 

použití technického termínu jako např. „kluzná prstová technika“ se hodí čtenáři vysvětlit, co 

se tím myslí. Jinak až na několik chyb v interpunkci je práce bezchybná. Hodnotím ji jako 

zdařilou a navrhuji ohodnotit ji 35 - 39 body. 
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