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Úvod 

 Tématem diplomové práce je prostorová orientace a samostatný pohyb dětí se zrakovým 

a kombinovaným postižením. Schopnosti a dovednosti v této oblasti jsou u dětí s tímto typem postižení 

v rámci budoucího života jedny z nejzásadnějších. Do oblasti budování kompetencí spadají jak kompetence 

dětí, tak kompetence rodičů, protože jedině tak může dojít k maximálnímu možnému rozvoji jedince 

se zrakovým postižením právě v této oblasti. Budování a procvičování kompetence prostorové orientace 

a samostatného pohybu je významné již v raném věku. Toto tvrzení lze podložit Teorií o plasticitě mozku, 

kterou se poprvé zabýval Hermann Munk v roce 1877 a později Otfried Foerster v roce 1936. 

(Kalvach, 2010, str. 363) Dle dostupných informací víme, že je mozek při dostatečných podnětech schopen 

regenerace i kompenzace. V současné době “neuroplastické revoluce” se zmiňuje i opačný efekt 

této pozitivní schopnosti. Zmíněná funkce mozku totiž dokáže vyvolat flexibilnější, 

ale take i rigidnější chování. Norman Doidge to označuje jako “plastický paradox”. (Doidge, 2011, str. 11) 

 Práce se věnuje dětem se zrakovým postižením, ale i dětem s kombinovaným postižením. 

Zde je podstatné zmínit, že kromě obecných teoretických východisek vzhledem ke kombinovanému 

postižení se práce zabývá zpravidla kombinovaným postižením ve smyslu primárně zrakového. 

 Úvodní kapitola diplomové práce se věnuje zrakovému postižení, klasifikaci zrakového postižení, 

fenoménu dítěte se zrakovým postižením, fyziologickému vývoji zraku a jeho diagnostice a specifikům 

vývoje těchto dětí. 

 Druhá kapitola pojednává o kombinovaném postižení, klasifikaci kombinovaného postižení, dětech 

s kombinovaným postižením, diagnostice dětí s kombinovaným postižením, specifikách jejich vývoje 

a o dětech s kombinovaným postižením z pohledu oftalmopedie. 

 Další kapitola se zabývá specifikami výchovy a postojů v rodině. 

 Teoretickou část práce uzavírá kapitola týkající se problematiky prostorové orientace a samostatného 

pohybu dětí se zrakovým a kombinovaným postižením, metodiky prostorové orientace a samostatného 

pohybu dětí se zrakovým postižením v interiéru, techniky dlouhé hole, metodiky prostorové orientace 

a samostatného pohybu dětí se zrakovým postižením v exteriéru, rozvoje prostorové orientace 

a samostatného pohybu u dětí se zrakovým postižením ve věkových etapách. 

Praktická část práce uvádí kapitoly metodika výzkumu, konstrukce nástrojů sběru dat, realizace 

výzkumného šetření, popis výzkumného vzorku, výsledky rozhovorů, shrnutí výsledků kvalitativního 

šetření a informační materiál. 

 Práce si klade za cíl sledovat a komparovat rozdíly přístupů rodin, pedagogických pracovníků 

a poradců rané péče k rozvoji kompetence prostorové orientace a samostatného pohybu u dětí se zrakovým 

a kombinovaným postižením. Dílčím cílem práce je získání poznatků o zdrojích informací pro rodiče 

v oblasti této problematiky, jejich dostupnost a kvalita. Dále zpracování informačního materiálu pro rodiče 
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dětí s primárně zrakovým postižením. Tento materiál obsahuje soubor základních a praktických podnětů 

podporujících rodiče ve znalosti této problematiky a její budování. Pro naplnění cíle je využita kvalitativní 

metoda. 

 Použitými technikami sběru dat je řízený rozhovor s rodiči dětí se zrakovým a kombinovaným 

postižením, pedagogickými pracovníky a poradci rané péče. 
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1 Zrakové postižení 

 Světová zdravotnická organizace odhaduje, že se na celém světě nachází zhruba 285 milionů osob 

se zrakovým postižením, z toho 39 milionů osob nevidomých (WHO, online, cit. 2017-02-21). Etiologie 

vzniku a rozvoje zrakových vad souvisí s velkým množstvím faktorů, mezi které patří faktory biologické, 

nutriční a infekční činitelé, nedostatek technologií v rozvojových zemích, dopad UV záření, nedostatek 

vitaminu A, metabolické poruchy, zvýšená obezita a nezdravý životní styl. Tyto faktory mají pak nejčastěji 

za následek zrakové vady typu refrakčních vad, šedých zákalů, makulárních degenerací a diabetických 

retinopatií. (Silva, 2014, cit. 2016-11-26) 

 Zrakové postižení přináší pro osobu, osobnost, významný dopad. Zmíněný dopad se následně odráží 

v mnoha oblastech života jedince. Může se jednat o oblast psychického i fyzického vývoje, vnímání, 

představ, myšlení, komunikace, sociálního vývoje a především oblast každodenních činností. 

(Kochová, Schaeferová, 2015, str. 18-19) 

 Z hlediska holistického pojetí člověka, tedy jeho integrity, mluvíme o vlivu v rovině biologické, 

psychické, sociální a spirituální. Právě z této celistvosti jedince by v žádoucím případě měla vycházet 

i veškerá následná intervence. (Jankovský, 2006, str. 16) 

 Zmíněný druh postižení vzniká na základě narušení či ztráty některých zrakových funkcí, které 

mohou být narušeny kvantitativně či kvalitativně. Mezi zrakové funkce řadíme zrakovou ostrost, zorné 

pole, barvocit, adaptaci, akomodaci, binokulární vidění a citlivost na kontrast. (Nováková in Pipeková, 

2006, str. 230) 

 Mnoho autorů zabývajících se oblastí oftalmopedie uvádí ve svých publikacích procento zdůrazňující 

důležitost zrakového vnímání. Slowík (Slowík, 2016, str. 61), Orel a kol. (Orel, Facová a kol., 2010, str. 50) 

v tomto ohledu podotýkají, že zrakem získáváme až 90 % všech informací. Toto procentuální zastoupení 

se význačně rozchází například s Mourkem (2012, str. 175), který uvádí 60-65 %. Nicméně, ať už 

využijeme informace od jakéhokoli autora, je zřejmé, že se jedná o jedno z nejzávažnějších senzorických 

postižení. 

 Funkce zraku nám umožňuje vnímat hranice těla, kontrolovat jeho motoriku a polohu, lokalizovat 

a identifikovat vzdálené objekty, které nemohou být zachyceny jinými smysly, nebo nám pomáhá chápat 

prostorové vztahy. Zrakové postižení tedy způsobuje význačnou nerovnováhu v senzorické oblasti, 

kterou si tělo mnohdy nezvládá dostatečně kompenzovat samo, a proto je nutná určitá míra podpory. 

(Silva, 2014, cit. 2016-11-26) 

 Pro klasifikaci zrakového postižení a zrakových vad existují rozdílná dělení. Ve většině případů 

se zrakové postižení dělí dle doby vzniku na vrozené a získané, dále dle etiologie na orgánové a funkční. 

(Hamadová, Květoňová, Nováková, 2007, str. 36) 
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 Další kategorie dělí zrakové vady podle stupně zrakového postižení na slabozrakost, zbytky zraku 

a nevidomost. Následující členění dělí zrakové vady dle snížení zrakové ostrosti, zúžení zorného pole, 

poruchy barvocitu, poruchy akomodace, poruchy zrakové adaptace, poruchy okohybné aktivity a poruchy 

hloubkového vidění. (Slowík, 2016, str. 63)  

 Každá z uvedených kategorií přináší pro pohyb jedince se zrakovým postižením rozdílná specifika. 

 Vyjádření stavu zrakové ostrosti pomocí zlomků popisuje například Slowík: “…je důležité 

identifikovat jednotlivé stupně postižení zraku ve spojení s mírou zachovaných zrakových schopností 

při nejlepší možné korekci (míru zrakové ostrosti vyjadřuje hodnota tzv. vizu - např. při hodnotě vizu 6/60 

je postižené oko schopno vidět na cca 6 m to, co nepostižené oko vidí na vzdálenost 60 m).” (Slowík, 2016, 

str. 63) 

 

1.2 Dítě se zrakovým postižením 

 Dítě se zrakovým postižením je jedinec, jehož některá ze zrakových funkcí je poškozena natolik, 

že i po medicínské léčbě či korekci je jeho zraková ostrost horší než 0,3 (6/18) po světlocit nebo jeho zorné 

pole omezeno pod 10° při centrální fixaci. Ze speciálně pedagogického hlediska pak „… jedinec, 

který i po optimální korekci (medikamentózní, chirurgické, brýlové apod.) má problémy v běžném životě 

se získáváním a zpracováváním informací zrakovou cestou.” (Kroupová a kol. 2016, str. 93) 

 Výše zmíněné je jakési faktické vymezení určitého jevu. V tomto ohledu je nutné zmínit, že se jedná 

především o dítě, pro které bude zvládání oblastí jako komunikace, hra, socializace, motorika a veškeré 

fatické funkce velmi náročné a v důsledku toho bude jeho vývoj značně ovlivněn, ne-li ohrožen. 

(Raisingchildren, online, 2016-11-26) 

 

1.3 Fyziologický vývoj zraku a jeho diagnostika 

Vývoj, průběh, dopad zrakového postižení a možnosti intervence v ohledu prostorové orientace 

a samostatného pohybu závisí úzce na včasné a kvalitní diagnostice. V následujících odstavcích si uvedeme 

fyziologický vývoj zraku dítěte, abychom si vymezili normu a její hranice, které jsou bezpochyby stejně 

podstatné, jako samotná diagnostika. Dále si uvedeme konkrétní možnosti diagnostiky u dětí se zrakovým 

postižením. 

 Fyziologický vývoj zraku popisuje Štrofová a Teplanová (Štrofová, Teplanová, 2014, str. 334–336) 

viz Příloha č. 14. 

 S fyziologickým vývojem souvisejí i mezní hranice, které buď vyvracejí či potvrzují přítomnost 

zrakového postižení. Tyto mezní hranice (viz Příloha č. 15) jsou pozorovatelné při orientačním vyšetření 

zraku u pediatra. 
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  Pokud mluvíme o dítěti s vrozeným zrakovým postižením, je nám zřejmé, že spolu s tímto 

zrakovým postižením mohou být u dítěte pozorovatelné i odchylky v některých oblastech jeho vývoje, a to 

zejména psychomotorickém. 

 “Již v raném věku můžeme sledovat zaměření pohledu dítěte na matku. Později pozoruje předměty, 

které ho obklopují; nejvíce kojence zaujmou ty, které se pohybují. Po třetím měsíci zajímají dítě jeho vlastní 

ruce.” (Bednářová, Šmaradová, 2011, str. 14) 

 Další oblasti, které jsou možné zachytit z pohledu rodiče či pediatra, jsou fyziologie oka a jeho 

funkce (viz Příloha č. 16). 

 V současné době se po narození u každého novorozence provádí screening na vrozený šedý zákal. 

Po zmíněném plošném screeningu následuje orientační vyšetření u pediatra. V některých mateřských 

školách je využívána screeningová forma fotorefrakce. 

 Vzhledem k refrakci jako nejběžnější zrakové vadě vznikl díky LVPEI-MITRA zajímavý projekt, 

související s možností diagnostiky. Jedná se o skládací zařízení Phoropter Julia, připomínající dalekohled. 

Jedná se o jednoduché a velmi dostupné zařízení, které se skládá z papíru a čoček. (lvpmitra, online, 2016-

11-26) 

 Zrakovou ostrost můžeme zjistit pomocí testů preferenčního vidění preferntial looping PL, 

Teller CArd, Lea Grating. Dále můžeme sledovat barvocit pomocí pseudoizochromatických tabulek 

a Worthových světel. Pro specifikaci se pak využívá například anomaloskop či Munselův 100-hue-test. 

K vyšetření zorného pole slouží mnoho druhů perimetrů. Pomocí adaptometru lze vyšetřit citlivost 

na kontrast a adaptaci na tmu a oslnění. (Finková, Ludíková, Růžičková, 2007, str. 53)  

 V této kapitole nesmíme opomenout ani funkční vyšetření zraku, které je využíváno často během 

rané intervence. Funkční vyšetření zraku je využitelné i pro děti s kombinovaným postižením. 

Při tomto vyšetření se sledují jednotlivé zrakové funkce s cílem zjistit, za jakých podmínek dítě vidí nejlépe 

a dokáže nejlépe komunikovat s okolím. Právě komunikace je jedním z předpokladů zvládnutí prostorové 

orientace a samostatného pohybu. (Ranapece, online, 2016-11-21) 

 

1.4 Specifika vývoje dětí se zrakovým postižením 

V následujících odstavcích se seznámíme s různými specifiky vývoje dětí se zrakovým postižením. 

Vzhledem k tomu, že jsme si již v první kapitole uvedli, že je podstatné vnímat jedince v holistickém pojetí, 

budeme tedy mluvit o specifikách v rovině biologické, psychické a sociální. 

  V rovině biologické můžeme mluvit o odlišném psychomotorickém vývoji. Ten se ve většině 

případů u dětí se zrakovým postižením rozchází s žádoucí normou na základě ztráty motivace dítěte k 

pohybu. V této souvislosti je nutné zmínit odlišnosti u dítěte s vrozeným a získaným zrakovým postižením. 

Pokud situaci budeme vnímat podrobněji, závisí i na konkrétní době vzniku postižení, zdali se jedná o 
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období před či po mozkovém strukturálním dozrání. Toto období se u dítěte vyskytuje mezi 5. a 7. rokem 

a je významným obdobím pro vytvoření zrakových představ. Pokud jsou zrakové představy zachovány, 

je situace v ohledu motoriky pozitivnější.  (Hamadová, Květoňová, Nováková, 2007, str. 63) 

 Všechny zmíněné roviny spolu úzce souvisejí. Při odchylkách v žádoucím psychomotorickém vývoji 

dochází často i k podnětové či senzorické deprivaci. Tento druh deprivace dle J. Brunera (J. Bruner 

in Langmeier, Matějček, 2011, s. 259) předpokládá, že „…omezený přívod podnětů znemožňuje 

onen ustavičný proces zhodnocování a přehodnocování (zpětné vazby), jímž si organismus normálně 

vytváří modely a strategické formy ke styku s prostředím. Dochází-li tedy k deprivaci v dětství, znemožní 

se vytvoření takových účinných modelů. Dojde-li k ní později, je ohroženo jejich udržování – neboť 

modely a strategické postupy dříve osvojené se ustavičně opravují a upravují s jemností dosud 

netušenou…”   

 Zajímavý jev, související také s podnětovou deprivací, zmiňuje v rozhovoru matka dcery 

s diagnostikovanou mikrooftalmií a šedým zákalem na obou očích v 8 týdnech věku. V rozhovoru zmiňuje: 

„Dcera nepozorovala rodiče ani předměty, spala v dlouhých periodách, takže během dne naspala 

třeba 20 hodin. V bdělém stavu ale nepůsobila probuzeně a naopak ve spánku působila neklidně. Matka 

sama uzavírá: „…u dcery pravděpodobně nedocházelo k jasnému oddělení spánku a bdělosti a že sama 

dcera nerozeznávala, kdy spí a kdy bdí. Neměla ani důvod otevírat oči, protože nemohla nic vidět. “ 

(Raisingchildren, online, 2016-11-26) 

 Zrakové postižení má bezesporu velký vliv na vnímání a tím i na kognitivní funkce. Jsou ovlivněny 

vlastnosti vnímání – výběrovost, zaměřenost, pareidolie, pregnantnost, apercepce a konstantnost. 

Výběrovost je v tomto ohledu ovlivněna mimo zájmy a potřeby možností dálkového receptoru. 

Možnost zaměřenosti nebo soustředěnosti na předmět je pak přímo ovlivněna typem a mírou zrakového 

postižení. U zmíněné pareidolie, jako schopnosti vytvářet si ve fantazii prožitky, obrazy, se nabízí spojitost 

se zrakovými představami a tím i dobou vzniku zrakového postižení. Ovlivněno může být i dotváření 

vjemů neboli pregnantnost. Další vlastností je apercepce, kdy dochází k účelovému zaměření vnímání, 

které může být v důsledku zrakového postižení chudší. V neposlední řadě pak mohou vznikat nedostatky 

v konstantnosti vnímaných objektů. (Kelnarová, Matějková, 2010, str. 23) 
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2 Kombinované postižení 

 Jedinec s kombinovaným postižením je člověk, u něhož došlo v prenatálním, perinatálním 

či postnatálním období k narušení více než jednoho systému. Jankovský shrnuje: “Jedná se o 

komplikovanou situaci, jejíž řešení je závislé jednak na vlastní kombinaci postižení u daného jedince 

(dítěte) a dále na tom, které z těchto postižení dítě nejvíce znevýhodňuje.” (Jankovský, 2006, str. 54) 

Kombinované postižení vzniká nejčastěji při poškození centrální nervové soustavy. Nejvíce se v rámci 

tohoto postižení vyskytuje diagnóza infantilní cerebrální paréza (DMO). (Alfabet, online, 2017-02-21) 

 Pokud bychom měli vymezit, o jaké postižení a jaké kombinace se jedná, můžeme se setkat s tím, 

že takové postižení zahrnuje osoby s mentálním, tělesným a smyslovým postižením a osoby s poruchou 

autistického spektra, tedy jejich kombinací. (Alfabet, online, 2017-02-21) V zahraničí se můžeme setkat s 

definicí, kde se dítě s kombinovaným postižením vymezuje jako osoba, která musí mít dvě nebo více 

oblastí významně poškozené. Do těchto oblastí se dále řadí mentální postižení, ortopedické vady, zrakové 

postižení včetně slepoty, sluchové postižení včetně hluchoty, logopedické vady, vážné emocionální 

poruchy, poruchy autistického spektra, traumatické poranění mozku a další zdravotní postižení. Kombinace 

těchto postižení nadále vytváří unikátní stav, který podmiňuje zvýšenou potřebu většího počtu speciálních 

vzdělávacích podmínek, které brání dítěti přijímat běžné všeobecné vzdělávání. (CDE, online, cit. 2017-02-

21)  

 Jak se shoduje Zikl a Ludíková, jedna z nejvýznamějších potřeb osob s kombinovaným postižením 

je potřeba individuálního přístupu. (Zikl, 2005, str. 242; Ludíková in Renotiérová, Ludíková a kol., 2006, 

str. 303) Právě možnost funkčního individuálního přístupu předchází spolupráce multidisciplinárního týmu 

spolu s včasnou a kvalitní diagnostikou.  

 Z dostupných pramenů nelze zjistit, kolik dětí s kombinovaným postižením v České republice je. 

Vzhledem k rozdílnosti a nejednotnosti v pojetí kombinovaného postižení dochází k nedostatečným 

statistickým údajům. K jistému nárysu četnosti těchto osob mohou pomoci údaje uvedené v Atlasu činnosti 

speciálně pedagogických center v České republice a údaje Českého statistického úřadu. Níže uvedené údaje 

nám nastiňují, jak velké skupině dětí s kombinovaným postižením je nutné se z ohledu prostorové orientace 

a samostatného pohybu věnovat. 

 V roce 2011 bylo v České republice evidováno zhruba 790 tisíc žáků. (VDB, online, 2017-02-21) 

Speciálně pedagogickými centry bylo ve zmíněném období diagnostikováno na území České republiky 

17 589 žáků s kombinovaným postižením. (Voženílek, Michalík, 2013, str. 103) 

Z toho vyplývá, že se jedná o zhruba 2,2% z celkového počtu jedinců, účastnějících se povinné školní 

docházky v roce 2011. 

 V Příloze č.17 a č.18 jsou uvedeny tabulky s nejčastěji vykazovanými kombinacemi jednotlivých 

postižení a procentuální vyjádření počtu kombinací.  
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 Klasifikace osob s kombinovaným postižením je složitá oblast vzhledem k veliké heterogenitě 

této skupiny. U několika autorů se setkáváme s různým pojetím a můžeme se tedy setkat s několika 

kategorizacemi dle různých kritérií. Neexistuje tedy jednotný systém. 

 
2.2 Dítě s kombinovaným postižením a specifika jeho vývoje 

V rámci speciální pedagogiky lze vymezit dítě s kombinovaným postižením tak, že se jedná o osobu, 

u které dochází vzhledem k její kombinaci postižení k takovým potřebám, na které nelze využít intervenční 

mechanismy sloužící pro jedno postižení izolovaně. (Bigge, Best, Heller, 2010, str. 11) 

 Záleží tedy na dané situaci, rozsahu, stupni a kombinaci postižení, etiologii, době a podmínkách, 

za jakých postižení vzniklo. Zdali se postižení druhé a další manifestovalo následkem primárního 

postižením nebo ne. Jestli postižení vznikala souběžně či postupně. 

Dle údajů z kapitoly 2.1 vyplývá, že se u kombinovaného postižení nejčastěji setkáváme s mentální 

retardací, narušenou komunikační schopností, tělesným postižením. Dále je výše zmíněno, že nejčastější 

diagnózou u dítěte s kombinovaným postižením je dětská mozková obrna.  

 Motorika je jednou z tělesných oblastí, která je ovlivněna u většiny osob s postižením. Změny 

v ní souvisejí s druhem postižení, obdobím vzniku a závažností. Neexistuje tedy obecně stanovený průběh 

platný pro všechny takové děti.  

 Vzhledem k četnosti výskytu mentální retardace u kombinovaného postižení uvádí Bazalová 

(Bazalová in Švarcová, 2006, str. 42) kategorie mentálního postižení spolu se specifiky vývoje dětí 

s kombinovaným postižením. 

 Lehká mentální retardace: Do tří let věku se projevuje pouze lehké opoždění, může být zpomalen 

psychomotorický vývoj. V období školní docházky přetrvává většinou opoždění jemné motoriky a celkové 

koordinace pohybů. 

 Středně těžká mentální retardace: Vývoj jemné a hrubé motoriky je výrazně opožděn a přetrvává 

celková neobratnost, klienti jsou většinou mobilní. 

 Těžká mentální retardace: Již v předškolním věku je značně opožděn psychomotorický vývoj, 

proto je nutný dlouhodobý nácvik koordinace pohybů. Často se vyskytují somatické vady, stereotypní 

automatické pohyby, výrazné porušení motoriky. 

 Hluboká mentální retardace: Hluboká MR má zpravidla organickou etiologii. Vyskytuje se těžké 

opoždění psychomotoriky a omezení motoriky s častou imobilitou, stereotypní pohyby, dále závažné 

neurologické poruchy v kombinaci s percepčním postižením. 
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2.3 Diagnostika dětí s kombinovaným postižením 

Jak je již uvedeno výše, včasná a kvalitní diagnostika je předpokladem pro vhodnou intervenci, 

a to i v oblasti prostorové orientace a samostatného pohybu. Diagnostika v rámci tohoto postižení sahá 

již do prenatálního období, kde je zaměřena na prevenci vzniku zdravotních postižení. Soustředí 

se na “aktivitu a funkci centrálního nervového systému, neboť to je předpoklad dalšího zdárného vývoje 

dítěte.” (Přinosilová, 2007, str. 154)   

 Diagnostika dětí s kombinovaným postižením spadá především do oblasti medicínských oborů, 

psychologie, psychiatrie a speciální pedagogiky. (Zikl, 2011, str. 17) 

 Význam multidisciplinárního přístupu a jeho intenzivní spolupráce zmiňuje mnoho autorů v několika 

publikacích pojednávajících o různém postižení. V rámci kombinovaného postižení je tento význam 

znásoben souběžným výskytem více než jednoho narušeného systému. Spolupráce by v takových situacích 

měla být mezi pečujícími osobami, pracovníky vzdělávacích institucí, školským poradenským zařízením, 

odbornými lékaři, nestátními organizacemi a sociálními službami. Součinnost odborníků koordinuje SPC, 

které poskytuje i komplexní speciálně pedagogickou, psychologickou a sociální diagnostiku. 

Situace je někdy složitá vzhledem k počtu SPC přímo zaměřených na osoby s kombinovaným postižením, 

který neodpovídá počtu krajů. (Zikl, 2011, str. 18) 

 

2.4 Dítě s kombinovaným postižením z pohledu oftalmopedie 

 Dítětem s kombinovaným postižením z pohledu oftalmopedie rozumíme v této kapitole dítě s 

primárně zrakovým postižením, které se následně vyskytuje společně s mentálním, řečovým, sluchovým, 

tělesným postižením a pervazivními vývojovými poruchami. Zrakové vady se dále vyskytují spolu se 

závažnými nemocemi jako diabetes, epilepsie apod. (Stoklasová in Ludíková, 2005, str. 76) 

 Pro demonstraci konkrétních příčin kombinovaného postižení z pohledu oftalmologie můžeme uvést 

několik příkladů. Jedná se například o dětskou mozkovou obrnu, která se kromě tělesného postižení často 

vyskytuje v kombinaci s mentální retardací, smyslovými a logopedickými vadami či epilepsií. Fetální 

alkoholový syndrom, který má zpravidla za následek kombinované postižení většinou v kombinaci 

s mentálním postižením. Syndrom Charge, který způsobuje zrakovou i sluchovou vadu, mentální postižení, 

komplikace v somatickém vývoji. Toxoplazmóza způsobující mimo jiné závažné zrakové vady. 

(Stoklasová in Ludíková, 2005, str. 78) 

 Mason (Mason in Květoňová-Švecová, 2000, str. 52) zmiňuje nejčastěji se vyskytující 

oftalmologické diagnózy z pohledu kombinovaného postižení. 

1. kortikální slepota vyplývající z degenerativního poškození mozku 

2. vrozená katarakta za současného snížení sluchového vnímání 

3. atrofie oka při hydrocefalu 
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4. vrozené malformace 

5. retinopatie nedonošených jako součást následného postižení psychomotorického vývoje. 

 
2.4.1 Zrakové postižení v kombinaci s mentální retardací 

 Vzhledem ke zlepšující se neonatologické péči, diagnostice a lékařské péči dochází k navýšení počtu 

dětí, které by ještě před několika lety neměly šanci na přežití. Na základě tohoto posunu se zvyšuje počet 

nedonošených dětí a s tím i počet novorozenců s retinopatií nedonošených, dětí s méně či více závažnou 

poruchou centrálního nervového systému. (Stoklasová in Ludíková, 2005, str. 79) 

 Můžeme se tedy setkat s různými kombinacemi zrakových vad spolu s různou závažností mentální 

retardace. Na závažnosti těchto postižení může dále záviset například rozsáhlost logopedických vad. 

(Stoklasová in Ludíková, 2005, str. 79) 

 Specifika této skupiny jedinců jsou jistě v kognitivních procesech jako paměť a pozornost. Myšlení 

je spíše konkrétního charakteru.  

 

2.4.2 Zrakové postižení v kombinaci s tělesným postižením 

 Příčinou zrakového postižení v kombinaci s tělesným postižením bývá dětská mozková obrna. 

Dále jsou příčiny získaného charakteru, kdy se ke zrakovému postižení přidává úraz v oblasti hybného 

aparátu nebo naopak k tělesnému postižení úraz oka. Ke ztrátě zraku dochází také v důsledku diabetes 

či nádorů. Konsekvencí diabetu, může být také ztráta končetin. (Stoklasová in Ludíková, 2005, str.81) 

 

2.4.3 Zrakové postižení v kombinaci se sluchovým postižením 

 Zrakové postižení v kombinaci se sluchovým postižením je v dostupné literatuře označována 

jako hluchoslepota. Při této kombinaci dochází k značnýnm obtížím v oblasti komunikace, sebeobsluze, 

prostorové orientace a samostatného pohybu. (Lorm, online, cit. 2017-03-19) 

 Specifikum této skupiny je v omezené schopnosti kompenzovat dominantně postižený smysl 

smyslem, který je po této oblasti za normálních okolností schopen přinášet jedincovi největší počet 

informací. Kvalitativně neomezený zůstává v těchto případech hmat, čich a chuť. (Lorm, online, cit. 2017-

03-19) 

 

2.4.4 Zrakové postižení v kombinaci s řečovým postižením 

 Řeč u dítěte se rozvíjí na základě sluchu spolu s nápodobou mluvidel nejbližších osob. Význam zraku 

pro fyziologický vývoj řeči nelze zanedbat. Stoklasová odhaduje, že se na vývoji této oblasti podílí až 30 %. 
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Často se tedy vyskytuje zrakové postižení s různě závažným řečovým postižením. (Stoklasová in 

Ludíková, 2005, str. 82) 

 Možnost komunikace významně pomáhá osobám se zrakovým postižením kompenzovat 

spolu s dalšími činiteli svoji zrakovou vadu. “Pomocí řeči a sluchu zrakově postižená osoba nejen získává 

a předává informace a myšlenky, ale také navazuje a udržuje kontakt.“ (Stoklasová in Ludíková, 2005, str. 

82) 

 Poruchy v řečové oblasti se u zrakového postižení vyskytují ve všech řečových rovinách. V rovině 

morfologicko-syntaktické, pragmatické, foneticko-fonologické i lexikálně-sémantické. Projevy bývají 

nejčastěji znatelné v diferenciaci hlásek, které jsou akusticky podobné. Můžeme se tedy setkat s dětmi 

s dyslálií. Četně se také vyskytuje verbalismus, tedy využívání výrazů ve správném významu věty 

bez konkrétní představy či schopnosti využití slova v jiné situaci. (Stoklasová in Ludíková, 2005, str. 82) 

 Další oblastí, která je hluboce zasažena, je oblast nonverbální komunikace. Obtíže se projevují v 

oblasti zrakového kontaktu, toku komunikace, respektive nežádoucími projevy jako je například repetitivní 

chování. (Stoklasová in Ludíková, 2005, str. 82) 

 

2.4.5 Zrakové postižení v kombinaci s poruchou autistického spektra 

 Hlavním problémem při zrakovém postižení v kombinaci s poruchou autistického spektra 

jsou omezené možnosti podnětů v oblastech, které poruchy autistického spektra doprovázejí. Pro dítě 

s autismem je složité rozumět tomu, co vidí, slyší a prožívá. V důsledku toho dochází k určitým specifikům 

v oblasti komunikace, sociální interakce a představivosti, často se vzorci chování, které nejsou pro běžnou 

populaci typické. 

 Při komunikaci s osobami s poruchou autistického spektra se využívá především vizuální podpora 

skrze vizualizaci a strukturalizaci, konkrétně obrázkový komunikační systém. Pokud se tedy jedná o jedince 

s touto kombinací postižení, je situace náročná v rozsahu metodických prostředků práce. Obrázkový 

komunikační systém musí být v takové situaci konkrétně upraven dle zrakové vady či se musí vytvořit 

komunikační systém skrze předměty. Záleží tedy vždy na individuální situaci dítěte. (Nautis, online, 2017-

03-19) 
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3 Výchova a vzdělání dětí se zrakovým postižením 

 Výchova a vzdělání je oblast ovlivňující každého jedince již od narození. Pokud pomineme výchovu 

a vzdělávání v kruhu rodiny, může dítě s rodinou využívat subjekty resortu práce a sociálních věcí, školství. 

Jedná se o sociální služby, rané péče, SPC a PPP a dále také soustavu služeb neziskových organizací. 

Ve všech výše zmíněných institucích zpravidla nacházíme aktivity podporující samostatný pohyb dětí 

se zrakovým postižením. (Kimplová, Kolaříková, 2014, str. 78-84) 

 V rámci základního vzdělávání je prostorová orientace a samostatný pohyb ukotvena v rámcově 

vzdělávacím programu. V praxi se jedná spíše o jeho modifikaci v rámci školního vzdělávacího programu. 

Tedy že si školy mezi předměty, které vyučují, zařazují předměty speciálně pedagogické péče, jako 

například výuku Braillova písma, prostorové orientace, zrakové stimulace, logopedickou a tyflopedickou 

péči, muzikoterapii atd. (RVP, online, cit. 2017-03-19) 

  

3.1 Specifika výchovy a postojů v rodině 

 Dítě s postižením přináší do rodiny zcela novou dimenzi a spolu s ní i nové klima. Rodina prochází 

ztrátou role rodiče zdravého dítěte, zároveň je často nucena měnit výchovné role, potřeby a postoje. 

Změna jedné role mění ale i role ostatních v rodině, a tak se rozpoutává složitý mechanismus změn. 

(Kimplová, Kolaříková, 2014, str. 40-41) 

 Charakteristika a změna postojů v rodině závisí na několika aspektech. Závisí na tom, zda se dítě 

narodilo jako prvorozené či druhorozené, na závažnosti a období vzniku postižení dítěte, také zda je situace 

dítěte progredující či má možnost na zlepšení. Dále také na charakteristice jednotlivců v rodině, prostředí 

a rodinném systému. (Kimplová, Kolaříková, 2014, str. 40-41) 

 Zmíněné mnohdy dynamické změny postojů a rozvoj specifik ve výchově úzce souvisejí 

se samostatností dítěte se zrakovým postižením, a to i v uváděném pohybu či orientaci. 

 „Ideální adaptace rodiny s dítětem s postižením znamená uspořádání si rodinného života tak, 

aby naplňoval potřeby dítěte s postižením, ale zároveň uspokojil potřeby všech členů rodiny.” Vzhledem 

k závažnosti situace dochází často ke změně postojů v rámci výchovy, a to ne v rámci ideální adaptace, 

viz výše. Můžeme se tedy setkat s hyperprotektivitou, tedy extrémní péčí rodičů o dítě. Tento postoj 

se většinou vyskytuje na úkor všech ostatních, ale i na úkor osoby samotné. Pokud se výchovný postoj 

neslučuje s partnerem, může dojít k rozpadu manželství. Pokud se v rodině nachází sourozenec, může 

u něj vznikat frustrace i deprivace. Rodiče často ochraňují dítě i před zvýšeným nárokem na jeho rozvoj, 

tedy aktivity podporující jeho vývoj. Absurdně tak tedy dochází spíše ke zpomalení vývoje než jeho 

akceleraci. V rámci pohybu pak dochází ke zpomalení psychomotorického vývoje ve srovnání s reálnými 

možnostmi. (Kimplová, Kolaříková, 2014, str. 49-53) 
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 Na druhou stranu od hyperprotektivního extrémního postoje dochází i k dalšímu extrémnímu postoji, 

a to odmítavému. „K odmítání dítěte nejčastěji dochází, je-li vada výrazná a zjevná brzy po narození, dokud 

ještě nedošlo k vytvoření pevného pouta.“ V extrémních případech může být dítě ohroženo i syndromem 

CAN. (Kimplová, Kolaříková, 2014, str. 49-53) 

 Se zmíněným odmítáním v jistém ohledu souvisí i fenomén rodiče, který uvádí dítě do situací, které 

naopak nejsou v jeho reálných možnostech, a vystavuje tak dítě velmi stresové situaci. Může se například 

jednat o situace, kdy rodič odmítne naplňovat funkci vidícího průvodce i ve chvílích, kdy jej dítě se 

zrakovým postižením vyžaduje pro svoji bezpečnost i pocit jistoty. 

 Dalším fenoménem v rodinách s dítětem s postižením a dalšími dětmi jsou postoje ve vztahu 

k sourozencům. Dochází zde také často ke dvěma hraničním situacím. „Rodiče koncentrují všechen zájem 

na dítě s postižením a odsouvají do pozadí sourozence nebo naopak se snaží upřednostnit sourozence a 

zanedbávají rozvoj dítěte s postižením.” (Kimplová, Kolaříková, 2014, str. 49-53) 
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4 Prostorová orientace a samostatný pohyb dětí se zrakovým a kombinovaným 

postižením 

 Význam budování kompetence prostorové orientace a samostatného pohybu nelze vnímat izolovaně 

jako prostředek k nezávislosti či integraci osob se zrakovým postižením. Stává se základem pro samostatný 

život, socializaci, začlenění do pracovního procesu, života ve společnosti, možnosti poznávání, realizaci 

a utváření osobnosti a rozvoji plnohodnotných vztahů. Dále má veliký vliv na psychický stav těchto osob. 

Je tedy zřejmé, že je budování této oblasti nutné pro eliminaci negativního dopadu zrakového postižení. 

(Wiener, 2006, str. 10) 

 Górny vymezuje ve své publikaci zmíněnou oblast následovně: “Prostorová orientace je obvykle 

definována jako dovednost rozeznání nebo kontroly prostředí, dovolující určit vlastní pozici vůči pevným 

konstantám a dynamickým součástem v prostoru a umožňující určení týkající se tvaru a velikosti.” 

(Kwapisz & Kwapisz in Górny, 2013, str. 26) Prostorová orientace a následný samostatný pohyb úzce 

souvisí s dovedností a technikou, která je podstatná pro volný pohyb a přesuny osoby z místa na místo. Jak 

se shodují Górny (Kwapisz & Kwapisz in Górny, 2013, str. 26) a autoři Wiener, Richard, Blasch (Wiener, 

Richard, Blasch, 2010, str. 3), jedná se především o schopnost sestavit a udržovat povědomí o pozici 

člověka v prostoru. Výsledný pohyb navazující na schopnost orientace by měl být bezpečný a účinný. Tyto 

vlastnosti závisí především na správné interpretaci údajů z okolí, která vede k smysluplné účelné informaci. 

(Wiener, Richard, Blasch, 2010, str. 3) 

 S tématem kapitoly úzce souvisí několik základních pojmů jako pohyb, mikroorientace, 

makroorientace, orientace a mobilita. Pohyb označuje schopnost přesunu objektu neboli osoby z jednoho 

místa v prostoru na druhé. Mikroorientace se týká orientace v prostoru, který je osoba schopná 

kontaktovat hmatovým analyzátorem, tedy rukou či nohou. Makroorientace je naopak orientace v 

prostoru, který přesahuje hranice možné kontaktovat hmatovým analyzátorem, tedy lze kontaktovat 

analyzátorem dálkovým – zrak, sluch, čich. (Wiener, 1986, str. 18) 

 Orientace je znalost o tom, kde se jedinec nachází, kam jde a jak se na dané místo dostane. 

Orientovat se v okolí je důležitý prvek pro všechny z nás. Zrak je pro tuto znalost nejpodstatnější, protože 

právě tímto smyslem jsme schopni získávat nejvíce informací. Osoby se zrakovým postižením se musí 

naučit jiným možnostem, jak být a zůstávat orientovaný. Musí se naučit využívat jiné smysly, ale i paměť k 

určení vztahů objektů v prostředí. V praxi se jedná například o nevidomé dítě, které může zvládnout najít a 

uchopit svou hračku, pokud ji slyší vydat zvuk. Takové dítě, předškolního věku například, pozná, že stojí v 

kuchyni, protože nohama cítí povrch dlaždic a vůni vycházející z trouby. Pokud jsou zrakové schopnosti 

zachovány alespoň částečně, může se je dítě naučit využívat pro komplexnější informace o prostředí. Bez 

dobré orientace je nemožné docílit účinného nezávislého pohybu v prostoru. (Dodson – Burk, Hill, 1989, 

str. 2) 
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 Mobilita znamená schopnost přesunu z místa na místo. Děti mohou díky mobilitě utíkat, převalovat 

se, lézt a chodit, aby se dostaly z místa na místo. Dítě se zrakovým postižením se musí naučit, jak se chránit 

před zraněním při takovém pohybu. K takové ochraně lze využít speciálních technik, jako tlačení předmětu 

před sebou nebo využívat ruku jako “nárazník” pro bezpečný a samostatný pohyb. K mobilitě dítěte, 

tedy jeho přesunu z místa na místo, dochází i skrze další osobu, která ji může nést v náručí, vézt v kočáře 

anebo ji doprovází. Významnost úspěšně osvojené mobility má vliv na všechny fáze života. Dítě může 

samostatně objevovat prostředí, teenager se může plně socializovat například skrze cestování s kamarády 

a dospělý se může každý den dopravit z práce a do práce. Osoby se zrakovým postižením se nejčastěji 

pohybují s dlouhou holí nebo s průvodcem a jen několik málo z nich s vodícím psem. (Dodson – Burk, 

Hill, 1989, str. 2) 

 Osvojování prostorové orientace a samostatného pohybu učí osobu se zrakovým postižením, 

jak se pohybovat v okolí bezpečně a efektivně. 

 Techniky zmíněné kompetence se začaly rozvíjet po druhé světové válce v důsledku nárůstu 

veteránů, kteří ve válce přišli o zrak. V roce 1960 se začali vzdělávat první instruktoři prostorové orientace 

a samostatného pohybu. 

Výuka této oblasti pro děti se zrakovým postižením dle Dudson-Burk a Hill (1989, str. 2) zahrnuje: 

1. Rozvoj a výuka smyslového vnímání 

2. Rozvoj vnímání koncepce 

3. Rozvoj motoriky 

4. Formální dovednosti v orientaci 

5. Formální dovednosti v mobilitě 

Pro děti s kombinovaným postižením je to pak: 

1. Výuka chápání a používání smyslů 

2. Výuka o částech a hranicích těla, jejich možnosti pohybu a funkce 

3. Výuka a představení objektů, které jsou pro dítě známé z jejich “světa” 

4. Podpoření a dodání sebevědomí a odhodlání k pohybu 

5. Výuka o místnostech a místech skrze asociace a dalších místech dle jejich užití a funkce 

Wiener (Wiener, 1986, str. 18) dělí oblasti výchovy prostorové orientace a samostatného pohybu 

do následujících prvků: 

a) zvládnutí základních technik pohybu bez hole: 

chůze s vidícím průvodcem 

bezpečnostní držení (postoje) 

kluzná prstová technika (trailing) 
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b) rozvíjení přirozených pohybově orientačních schopností zrakově postiženého jedince a odstraňování 

nepříznivých důsledků zrakového postižení v oblasti prostorové orientace a samostatného pohybu: 

omezování odchylek od přímého směru 

odhad vzdáleností 

odhad úhlů 

výchova ke vnímání sklonu dráhy 

výchova ke vnímání zakřivení dráhy 

rozvoj sluchové orientace 

rozvíjení smyslu pro překážky 

chůze po schodišti 

posilování stability zrakově postiženého jedince 

 Další termíny související s touto problematikou jsou: monomanuální hmatání, bimanuální hmatání, 

hmatové vnímání pasivní, hmatové vnímání aktivní, hmatové vnímání instrumentální, audiolokace, 

orientační bod a orientační znak. Monomanuální hmatání označuje využívání jedné ruky, při kterém 

vzniká díky hmatu ve vědomí určitý obraz. Tento obraz je relativní. Pro přesnější představu, neboli obraz, 

je výhodnější systematické bimanuální hmatání, kdy se využívá obou rukou.  Obraz je získán jak přesněji, 

tak rychleji. Pasivní hmatové vnímání znamená vnímání, při kterém nedochází k pohybu rukou a aktivaci 

hmatového receptoru. Při tomto kontaktu se celkový obraz o předmětu nevytváří. Na základě aktivního 

hmatového vnímání naopak vzniká skrze aktivní pohyb rukou obraz celého objektu spolu 

s jeho vlastnostmi, kvalitami a tvarem. Další formou je hmatové vnímání instrumentální, při kterém 

je hmatová zkušenost získávána skrze určitý nástroj, může to být například dlouhá hůl. Vnímání skrze 

nástroj rozšiřuje hmatové pole i přesto, že se nejedná o ucelené, jako například aktivní hmatové vnímání. 

Následující termín je audiolokace, schopnost lokalizace zdroje zvuku jeho směr a další vlastnosti. 

Orientační bod je místo, které je konstantní a jedinec je schopen jej identifikovat na stanovené trase. 

Orientační znak se na rozdíl od bodu může měnit a pomáhá jedinci v orientaci na trase. Může se jednat o 

informaci sluchového, hmatového či čichového charakteru. 

 Oblast prostorové orientace a samostatného pohybu se v poslední době rozvíjí a výrazně mění. 

Tyto změny reflektují vývoj v populaci i prostředí. Obměňuje se a zvyšuje poptávka osob s primárně 

zrakovým postižením. Potřeba kompetence prostorové orientace a samostatného pohybu se rozšiřuje na 

celé spektrum zrakových vad i na osoby s kombinovaným postižením. Tyto aspekty znamenají potřebu 

větší individualizace obecného přístupu i užití pomůcek. (Wiener, Richard, Blasch, 2010, str. XV) 
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4.1 Metodika prostorové orientace a samostatného pohybu dětí se zrakovým postižením v interiéru 

 První instrukce osob, které metodicky vedou jedince k rozvoji prostorové orientace a samostatného 

pohybu, většinou začínají v interiéru. Zde nejsou nároky prostředí tak vysoké a samotné prostředí je 

snadnější pro kontrolu. Významným momentem je první kontakt s vidícím průvodcem a představení 

jednotlivých technik. Průvodce jedince se zrakovým postižením zprvu přebírá zodpovědnost za orientaci a 

bezpečnost jedince do té doby, než je osoba schopna pohybu beze strachu a bez jakékoli hrozby zranění. 

Výhodou pohybu s průvodcem je možnost vnímání veškerých možných vjemů v budoucnu sloužících 

k nezávislému pohybu.  (Wiener, Richard, Blasch, 2010, str. 4 a 6) 

 

4.1.1 Interpretace prostředí 

 Interpretace prostředí, získávání veškerých informací o okolí, směru a terénu, jsou předávány jedinci 

se zrakovým postižením skrze pohyby průvodce, respektive přes ruku a paži provázeného. Zásady 

provázení a společné mobility s průvodcem uvádí Wiener ve své publikaci “1. Zrakově postižený se drží 

průvodce zezadu za paži, těsně nad loktem. Průvodcova paže buď volně visí dolů, nebo je v lokti mírně 

ohnuta. Držení zrakově postiženého musí být sice jisté, ale uvolněné – nikdy nesmí být křečovité. Prsty 

pouze lehce obemykají paži průvodce, nesvírají ji. 2. Zrakově postižený jde půl kroku za průvodcem (nikdy 

před ním!).” (Wiener, 2006, str. 39) 

 

4.1.2 Změna směru 

 Veškerý pohyb vidícího průvodce by měl jedinci se zrakovým postižením předávat určitou informaci 

o okolí. Jedná se například o nerovnosti v terénu, schody, dveře, změna trasy v případě obcházení objektů 

či předmětů. Pro praktické znázornění: pohyb vpřed a vzad paže a ruky průvodce předává informaci 

o dveřích, které byly otevřeny směrem k sobě. Průvodce by si měl být jistý, že si jedinec se zrakovým 

postižením situaci interpretuje správně. (Wiener, Richard, Blasch, 2010, str. 5) 

 

4.1.3 Překonávání schodu či schodiště 

 Zdolávání schodů či celého schodiště závisí především na strategii zastavení před takovou změnou 

terénu. Součástí techniky překonávání schodiště je i předávání informace o tom, zda schodiště stoupá či 

klesá. Ve všech případech, kdy osoba s průvodcem jde po schodišti, by mělo dojít k přizastavení, a to vždy 

před prvním a posledním schodem. Průvodce je při zdolávání schodů o jistou část kroku napřed, a tím 

může předávat osobě se zrakovým postižením informaci o poklesu či stoupání schodiště. Průvodce může 

partnerovi předávat signál i zvednutou paží nebo rukou. (Wiener, Richard, Blasch, 2010, str. 5) 
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4.1.4 Odhad vzdálenosti 

 Získání dovednosti odhadu vzdálenosti je usnadněno pomocí prvků stanovených v průběhu cesty, 

kterou průvodce s osobou se zrakovým postižením absolvuje. Tyto prvky jsou vždy určeny průvodcem. 

Učit se odhadovat vzdálenost cesty ve vztahu k pohybu je založeno na době potřebné k přesunu mezi 

bodem A a B. K osvojení zmíněné dovednosti napomáhá důslednost, kontinuita a opakování. V praxi to 

znamená, že se osoba s průvodcem vydává z jednoho bodu, ve kterém následně končí. Stejnou cestu pak 

opakuje bez narušení několikrát do doby, než dotyčný získá pocit uražené vzdálenosti trasy. Posléze se 

trénují alternativy trasy, jako její polovina apod. V této oblasti je velmi podstatné opakování. Nejedná se o 

součást prostorové orientace a samostatného pohybu, kterou si jedinec zpravidla osvojí během krátké doby. 

(Wiener, Richard, Blasch, 2010, str. 5) 

 

4.1.5 Interpretace kontextu 

 Interpretace kontextu je podstatná pro předvídání a zesílení pozornosti v momentě, kdy je to pro 

osobu se zrakovým postižením potřebné. Jedinec má tak lepší možnost smyslovými vjemy lokalizovat 

místa jako křižovatka apod. a dle této lokalizace zvolit strategii zvládnutí situace. (Wiener, Richard, Blasch, 

2010, str. 6) 

 

4.1.6 Interpretace smyslových vjemů 

 Vidící průvodce propojuje osobě se zrakovým postižením smyslové vjemy při pohybu prostředím 

se specifickými místy. Tyto místa interpretuje i spolu s jejich funkcí. 

 Smyslové vjemy slouží k utvoření znalosti o daném prostředí, která dále slouží k lepší orientaci. 

Proces osvojování a propojování smyslů a specifických míst by měl být správně strukturován tak, aby si 

mohl jedinec informaci plně osvojit. V praxi to pak znamená, že je jedinec schopen rozeznat přechod z 

prostoru s nízkým stropem do prostoru se stropem vysokým apod. (Wiener, Richard, Blasch, 2010, str. 7) 

 

4.1.7 Interpretace orientačních bodů 

 V průběhu, kdy se průvodce snaží jedinci se zrakovým postižením zprostředkovat různé orientační 

body, snaží se i o přiblížení jejich rozličnosti v čase i místě. Veškeré rozdílné údaje poskytují příležitost 

udržovat orientaci při pohybu v prostředí. Ve výsledné naučené kompetenci se jedinec naučí funkčně 

využívat potřebné údaje z blízkého okolí. (Wiener, Richard, Blasch, 2010, str. 8) 
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4.1.8 Opakování tras 

Rozšiřuje se prostředí, kde se jedinec s průvodcem pohybuje a systematicky se zvyšují i požadavky 

kladené na takového člověka. Při opakování stejných tras průvodce pomalu a postupně předává 

zodpovědnost za lokalizaci destinací, udržování orientace a plánování tras na jedince se zrakovým 

postižením. (Wiener, Richard, Blasch, 2010, str. 9)  

 
4.2 Technika dlouhé hole 

 V začátku budování kompetence prostorové orientace a samostatného pohybu nese vidící průvodce 

zodpovědnost za překonávání situací v terénu, jako je vyhýbání se objektům, které by narušily bezpečnost 

a pohyb po trase. Cesta k nezávislému pohybu závisí na získání dostatečných dovedností a technik dlouhé 

hole pro osobu se zrakovým postižením. Pokud je dlouhá hůl využívaná správně, může osobě se zrakovým 

postižením pomoci k osamostatnění. Dlouhá hůl v podstatě rozšiřuje možnost vnímat hmatem od prstu 

přes rukojeť až po konec tyče. Pomáhá mapovat objekty i povrch. (Wiener, Richard, Blasch, 2010, str. 10)  

 Standartní úchop dlouhé hole je obdobný úchop, jakým podáváme druhé osobě ruku k pozdravu. 

Ukazováček je v opozici palce a směřuje dolů. Rukojeť je vsazena do celé dlaně. K dlouhé holi se váže 

i několik postupů pro použití v diagonální technice při standartním úchopu hole. (Wiener, Richard, Blasch, 

2010, str. 10) 

1. Hůl je držena v ose podél celého těla asi 2,5cm od těla na obou stranách. 

2. Ruka je držena vpřed a rukojeť se drží zvenku. 

3. Paže je pokrčena tak, že ruka je přibližně v úrovni výšky pasu a před tělem zhruba 25 až 30 cm. 

4. Předloktí je vtočené dovnitř tak, aby dlaň směřovala směrem dolů. 

5. Osa hole je umístěná diagonálně vůči celému tělu od začátku hole až po její koncovou část. 

6. Koncová část je umístěna vpřed oproti rukojeti přibližně 2,5 cm za vnějším okrajem ramene. 

7. Špička hole může být buď těsně nad podlahou, aby se zabránilo zavadění v koberci či v prasklině, nebo 

je naopak v kontaktu s podlahou a klouže podél povrchu. 

8. Osoba může hůl držet v jakékoli ruce, dle svých preferencí či umístění překážek 

Dále se k dlouhé holi váže i několik postupů pro použití v dotykové technice. (Wiener, Richard, Blasch, 

2010, str. 10)                

1. Hůl je držena standartním úchopem. Konec rukojeti by měl být umístěn na vrcholu dlaně. 

2. Paže je pokrčená v rameni tak, aby ruka byla na úrovni pasu, je pevně natažená. Loket je ohnutý z části. 

Horní část paže by měla být v klidovém stavu. 

3. Ruka je umístěna v centrální části těla. 

4. Zápěstí je vytočené, takže zápěstní kůstky jsou směřovány vzhůru. 
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5. Hůl je odtahována nebo přitahována v zápěstí ruky. Tento pohyb opisuje oblouk pomocí koncovky, 

která se dotýká podlahy přibližně 2,5cm od nejširší části těla (rameno nebo boky). 

6. Pohyb je synchronizován s chůzí. Hůl jde vždy na stranu těla nohy, která je vzadu. 

 
4.3 Metodika prostorové orientace a samostatného pohybu dětí se zrakovým postižením v exteriéru 

 Pokud jedinec zvládne orientaci a pohyb v interiéru a veškeré techniky s tím související, následuje 

oblast makroprostoru, tedy exteriéru. Exteriér přináší nutnost osvojování několika nových technik 

a dovedností. Například udržování přímého směru je obzvláště obtížné při průchodu otevřeným prostorem. 

(Wiener, Richard, Blasch, 2010, str. 18) 

 

4.3.1 Bytové prostředí – držení dlouhé hole 

 Vedení v bytovém prostředí zpravidla začíná s přímou linkou pohybu z jednoho bodu do dalšího. 

Častým problémem může být přechod z vnitřního prostoru do vnějšího. To bývá většinou náročné hlavně 

při využívání hmatu. Konec tyče, který z ploché podlahy přejde v trávu či velmi nerovný terén ruší 

kontinuitu pohybu. Často tedy dochází k tomu, že se osoba se zrakovým postižením přizastavuje a 

“oťukává” prostředí kolem sebe místo udržení pohybu vpřed. Proto je důležité postupným osvojováním 

kompetence zvyšovat sebevědomí v pohybu jedince i techniku pohybu hole, která není totožná v pohybu v 

interiéru a exteriéru. (Wiener, Richard, Blasch, 2010, str. 19) 

 

4.3.2 Setrvávání na trase cesty 

 Setrvávání na trase cesty a udržování přímého směru bývá náročné. Situacím ani nepřispívá šířka 

chodníků v obytných oblastech, které jsou v obecném hledisku úzké a často vymezené nejen hranicí 

travního porostu. V prostoru tedy zpravidla nenacházíme tolik vertikálních objektů jako jsou zdi, které 

udržují jedince na určené trase a tak nedochází k pohybu mimo ní. Osoba se tedy musí naučit rozeznávat 

především povrchy, a to pomocí hmatu i sluchu. (Wiener, Richard, Blasch, 2010, str. 19) 

 

4.3.3 Udržování orientace 

 Pro udržování orientace se může průvodce osoby ptát na popis cesty, kterou hodlá absolvovat. 

Osoba se zrakovým postižením není často zvyklá si vědomě uvědomovat, kolikrát kdy, kde a kam zatáčí. 

Další podstatnou věcí je udržování pozornosti vůči provozu na ulicích její lokalizací. (Wiener, Richard, 

Blasch, 2010, str. 20) 
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4.3.5 Prostředí firem 

 Chodníky v obchodním prostředí bývají širší než v obydlených oblastech měst. Často zde chybí 

postranní linie trávníků. Je tedy podstatné udržovat směr chodníků a věnovat pozornost zvukovým 

podnětům jako ruch aut apod. Je možné kopírovat i linie budov. V takovýchto oblastech se často uprostřed 

nacházejí parkovací stání, lavičky, značky, stolečky a židle kaváren. Tyto objekty mohou způsobovat 

komplikace v plynulosti trasy osoby se zrakovým postižením. V takovém prostředí je nevyhnutelné využití 

dlouhé hole. (Wiener, Richard, Blasch, 2010, str. 21) 

 
4.3.6 Nákupní střediska 

 Jsou specifickým prostředím, kde neprobíhá paralelní provoz či pohyb. Nelze zde také využívat 

echolokace, protože je většina obchodů otevřených a je zde často velký ruch. Pro pohyb je zde vhodné 

zvolit udržování směru podél jedné z vnitřních stran. Této situaci předchází osvojení smyslových vjemů 

sloužících k lokalizaci například obchodů. (Wiener, Richard, Blasch, 2010, str. 23) 

 

4.3.7 Lokalizace a přecházení ulic 

 Přecházení ulic předchází lokalizace křižovatek či přechodů. Pro lokalizaci slouží často pokles 

chodníku nebo lokalizace paralelního provozu ulice. Nácvik přecházení je vhodné nacvičovat v době, 

kdy není přílišný provoz. Některé přechody jsou se světelným či zvukovým označením. Přecházení ulic 

je závislé na dovednosti interpretace zvukových podnětů provozu ulice. (Wiener, Richard, Blasch, 2010, 

str. 24) 

 
4.4 Rozvoj prostorové orientace a samostatného pohybu u dětí se zrakovým a kombinovaným 

postižením ve věkových etapách 

 Každé věkové období dítěte se zrakovým postižením je specifické pro daného jedince. Pokud se 

jedná o dítě se zrakovým postižením, lze vývoj dítěte v relativním ohledu zařadit do jistých etap a dle těchto 

etap i přiřadit cíle. U dětí s kombinovaným postižením je situace složitější a vývoj těchto jedinců nelze zcela 

do zmíněných etap zařadit. Možnosti podpory rozvoje této oblasti u těchto dětí jsou zmíněny v následující 

kapitole. 

 

Cíle v období od narození do 3 let (novorozenecké, kojenecké a batolecí období) 

a) Dítě se samostatně pohybuje po bytě, zná rozmístění jednotlivých místností a nábytku v nich 

b) Dítě si samo vybírá a uklízí své hračky a předměty denní potřeby 

c) Za pomoci dospělého se bez přílišné bázně dokáže dítě pohybovat v otevřeném prostoru na veřejnosti 
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d) Dítě zvládá chůzi po nakloněné rovině (i samostatně zvládá chůzi po schodech – obousměrně většinou 

s dopomocí) 

e) Na kratší vzdálenost dítě chodí a běhá samo 

f) Dítě je schopno zvládnout i členitější terén 

g) Pohyb dítěte je přirozený, netrpí přílišnou bázní, strachem z prostoru, hloubky a překážek (Wiener, 1998, 

s. 37) 

 

Cíle v období od 3-6 let (předškolní věk) 

a) Motivace k samostatnému pohybu 

b) Správné držení těla 

c) Schopnost relaxace 

d) Věku odpovídající koordinace velkých skupin svalových 

e) Rozvíjení sluchové orientace (rozpoznávání a rozlišování jednotlivých materiálů podle zvuku při 

poklepu, vytváření základních představ o prostoru na základě sluchových vjemů atd.) 

f) Rozvíjení poznávací a rozlišovací funkce hmatu – zaměřit se nejen na hmatovou práci rukou, ale i nohou 

g) Rozvíjení čichu – využití charakteristických vůní a zápachů pro základní orientaci v prostoru 

h) Zvládnutí hlavních zásad bezpečného a ohleduplného chování 

ch) Reálné uvědomování si bezpečí (ani nepřeceňovat, ani nepodceňovat) (Wiener, 1998, s. 37) 

 

Cíle v období 6-11 let (mladší školní věk) 

a) Zvládnutí techniky dlouhé hole a jednoduchých tras 

b) Udržování a zvyšování fyzické kondice 

c) Rozvoj a obohacování konkrétních představ o prostoru 

d) Poznání struktury jednotlivých orientačních situací díky pochopení jejich prvků na základě názoru 

e) Rozvoj manipulačních zkušeností 

f) U sluchu zpřesňování schopnosti echolokace překážek na větší vzdálenost 

g) Osvojení základních pravidel bezpečného chování v silničním provozu 

h) Výchova k bezpečnosti vlastní i ostatních (Wiener, 1998, s. 39) 

 

Období od 11 do 15 (starší školní věk) 

a) Zvládnutí způsobů práce s tyflografickými pomůckami orientačního charakteru 

b) Zvyšování konkretizace představ o prostoru 

c) Zvládnutí předpisů platných pro pohyb v silničním provozu – prakticky 

d) Samostatná údržba hole 
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e) Dodržování pravidel psychohygieny 

f) Umění správně a vhodně volit své oblečení (Wiener, 1998, s. 40) 

 

Cíle v období od 15 do 18 (adolescence) 

a) Zvyšování stupně mobility 

 

4.4 Prostorová orientace a samostatný pohyb dětí s kombinovaným postižením 

 Běžně užívané techniky a strategie v budování kompetence prostorové orientace a samostatného 

pohybu mají často menší úspěch u dětí s více vadami včetně zrakového postižení. Jedná se například 

o jedince, kteří mají problémy v pohyblivosti nebo nemohou chodit, děti které nemluví, které nejsou 

schopny přiměřené interakce s prostředím dle jejich věku. Cílem nebývá výběr té nejvhodnější techniky 

prostorové orientace a samostatného pohybu, ale schopnost podpořit jakýkoli typ cílevědomého pohybu. 

Orientace a mobilita je často definována jako řada technik a strategií, jak naučit jedince nezávislému 

pohybu v interiéru či exteriéru. U osob s kombinovaným postižením většinou nebývá stěžejní osvojení této 

kompetence v samostatném hledisku. Mnoho z těchto osob není nebo nebude schopna nezávislého pohybu, 

ať už v interiéru nebo exteriéru. (Perla, Duckret, 2006, online, cit. 2017-03-19) 

 V dané situaci je kladen větší důraz na posouzení a seznámení se s dítětem, které vyžaduje větší 

časovou dotaci. Celý proces je závislý i na vybudování dostatečné důvěry. Pokud je to možné, je vhodné 

seznámit se i se stanovisky dalších odborníků a čerpat informace multidisciplinárně. (Perla, Duckret, 2006, 

online, cit. 2017-03-19) 

 U těchto dětí mohou být problémy v komunikaci, a proto je podstatné naučit se číst gesta, změny 

svalového tonu, držení těla a obecně nonverbální komunikaci. “Klíč” k úspěšné intervenci je flexibilita, 

kreativita a s tím související schopnost individualizace. (Perla, Duckret, 2006, online, cit. 2017-03-19) 

 K posuzování potřeby a vyhodnocení schopnosti mobility žáků s kombinovaným postižením byl 

v Texasu ve škole pro nevidomé a zrakově postižené sestaven hodnotící dotazník mobility a orientace, 

který je součástí příloh této práce (viz. Příloha č.12). (Stemvi, 2005, cit. 2017-03-19) 

 Níže jsou uvedené základní potřeby intervence osob s kombinovaným postižením při osvojování 

kompetence prostorové orientace a samostatném pohybu. Je nutné sdělit, že neexistují jednotné pokyny 

pro zajištění efektivní orientace a mobility dětí s kombinovaným postižením. 
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4.4.1 Potřeba bezpečí 

 Objevování neznámého může být pro děti s kombinovaným postižením děsivé a ohrožující. 

Pouze důvěra v nás a v prostředí jim umožní jakoukoli interakci. Je důležité zahájit výuku ve známých 

místech, dávat pozor na faktory prostředí, jako je osvětlení, úroveň hluku, teplota atd. 

 Pokud to situace a potřeba dítěte vyžaduje, můžeme působit jako “most” mezi dítětem a prostředím 

nebo objektem, a to takovým způsobem, že se dítě dotýká skrze nás, s použitím naší ruky, těla. 

Dítě tak neztrácí pocit bezpečí. (Perla, Duckret, 2006, online, cit. 2017-03-19) 

 

4.4.2 Potřeba komunikace 

 Mezi skupinu dětí s kombinovaným postižením řadíme i osoby využívající jiný komunikační, 

respektive nonverbální systém komunikace. V těchto případech se musíme více soustředit na to, jakou 

cestou je dítě schopno vyjadřovat svá přání a potřeby. Pro zvýšení efektivnosti komunikačního systému je 

vhodná spolupráce s osobami, které tráví s dítětem nejvíce času, tedy rodina nebo učitelé ve třídě. 

 V praktickém hledisku se může jednat o dítě na invalidním vozíku, které nemá rozvinutou schopnost 

jasné vokalizace, ale jeho orientace je na dobré úrovni a dokáže efektivně provádět pohyby rukou. 

Používá tedy ruce k udávání směru tak, aby průvodce řídil vozík žádoucím směrem. (Perla, Duckret, 2006, 

online, cit. 2017-03-19) 

 

4.4.3 Potřeba kontroly 

 Osoby s kombinovaným postižením velmi často spoléhají ohledně svých potřeb na své okolí. 

Často se tak uskutečňují jejich požadavky ohledně pohybu v prostoru s jejich malou nebo žádnou účastí 

na procesu. Aktivní zapojení dětí s kombinovaným postižením podporuje schopnost rozhodování, 

pozornost a zároveň vzniká prostor pro dělání chyb a tím i nabírání cenných zkušeností. Děti mohou zažít 

pocit zodpovědnosti a úspěchu po dosáhnutí určeného cíle a naučit se základní strategie řešení problému. 

(Perla, Duckret, 2006, online, cit. 2017-03-19) 

 

4.4.4 Potřeba fyzického kontaktu s prostředím 

 Udržování fyzického kontaktu s okolím pomáhá jak budovat schopnost orientace, tak poskytovat 

potřebný pocit bezpečí. Jednou ze základních dovedností orientace a mobility je kluzná prstová technika. 

Okolí může být přizpůsobeno dítěti tak, aby se mohlo volně pohybovat a dotýkat se objektů okolo něj. 

Děti s poruchou rovnováhy či pohybu mohou kluznou prstovou technikou prozkoumávat okolí, 

a to i například ze svého invalidního vozíku. Samozřejmě musí být dostatečně blízko stěn a předmětů, 
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aby bylo možné jich dosáhnout rukama nebo pažemi. Nemohou-li se s objekty kontaktovat přímo, může 

jako zprostředkovatel posloužit například oblíbená hračka. Tak získá dítě cit pro dveře, otvory, rohy apod. 

Tato strategie může fungovat velmi dobře zejména s těmi, kteří jsou hmatově defenzivní a odmítají 

používat své ruce pro prozkoumávání okolí. (Perla, Duckret, 2006, online, cit. 2017-03-19) 

 

4.4.5 Potřeba samostatného pohybu 

 Dokonce i jedinci, kteří nejsou schopni chodit, jsou většinou schopni provádět nějaký pohyb 

samostatně. Pro počátky takových pohybů je dobrá podlaha. Dalším aspektem pro rozvoj samostatného 

pohybu je motivace, tedy oblíbený předmět nebo činnost. Zpočátku je vhodné motivovat dítě na krátkou 

vzdálenost a postupně nad ním snižovat dozor. Využít se mohou různá zařízení pro mobilitu, například 

motorický vozík, na který se dítě položí a rukama či nohama se odstrkuje. Získává zkušenost s různými 

texturami podlah atd. (Perla, Duckret, 2006, online, cit. 2017-03-19) 

 

4.4.6 Potřeba důslednosti a rutiny 

 K úspěšnému rozvoji prostorové orientace a samostatného pohybu je podstatná konzistence ze strany 

rodiny a profesionálů. Rozhodovat tedy jako tým o veškerých strategiích. Pokud se tato kompetence 

a s ní spjaté strategie stanou rutinou, vyžadují pak méně energie pro všechny zúčastněné a dítě se pak lépe 

soustředí na veškeré interakce a nové podněty. (Perla, Duckret, 2006, online, cit. 2017-03-19) 

 

4.4.7 Potřeba smysluplné mobility 

 Při plánování nové činnosti bychom si měli položit několik otázek: je tato činnost pro dítě 

smysluplná? Tak aby ji ve výsledku zvládlo nezávisle nebo pod kontrolou? Lze úkol aplikovat na jiné 

prostředí? Je činnost vhodná vzhledem k věku dítěte? Je motivující a zábavná? Plánování smysluplné 

aktivity znamená zahrnutí orientace a mobility do každodenních aktivit a her dítěte. (Perla, Duckret, 2006, 

online, cit. 2017-03-19) 
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5 Vlastní výzkumné šetření 

 Cílem vlastního výzkumného šetření je sledovat a komparovat rozdíly přístupů rodin, pedagogických 

pracovníků a poradců rané péče k rozvoji kompetence samostatného pohybu u dětí se zrakovým 

a kombinovaným postižením. Dále sledovat kvalitu informovanosti těchto rodičů ohledně zmíněné 

problematiky. 

 K tomuto sledování a komparaci je využita metoda kvalitativního šetření – rozhovor. Na základě 

výstupů z rozhovorů je vypracován informační brožura pro rodiče dětí se zrakovým postižením. 

Dílčím cílem práce je získání poznatků o zdrojích informací pro rodiče v oblasti této problematiky, 

jejich dostupnost a kvalita. 

 Pro naplnění cíle je využit kvalitativní postup. Použitými technikami sběru dat je řízený rozhovor 

s rodiči, pedagogickými pracovníky mateřské školy a poradci rané péče. 

Šetřené kategorie 

1. Rozdíly v rozvoji prostorové orientace a samostatného pohybu realizované rodinami, pedagogickými 

pracovníky a poradci rané péče 

2. Kvalita informovanosti 

Výzkumný problém 

Jaké jsou přístupy a rozdíly v metodice rozvoje prostorové orientace a samostatného pohybu u dětí 

se zrakovým postižením a u dětí s kombinovaným postižením? 

Výzkumné otázky 

1. V čem se liší rozvoj prostorové orientace a samostatného pohybu dětí se zrakovým postižením a dětí 

s kombinovaným postižením v rodině? 

2. Co je náplní metodiky prostorové orientace a samostatného pohybu dětí se zrakovým a kombinovaným 

postižením v rodinách, pedagogických pracovníků a poradců rané péče? 

3. Z jakých zdrojů se rodiče dovídají o problematice prostorové orientace či možnostech metodiky rozvoje? 

4. Jsou tyto materiály pro rodiče dostačující? 

5. Jsou tyto materiály pro rodiče snadno dostupné? 
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6 Metodika výzkumu 

 Pro praktickou část práce jsou využity techniky kvalitativního výzkumu. Forma kvalitativního šetření 

byla využita vzhledem k charakteru dílčích cílů a stěžejního cíle práce. Metodika výzkumu obsahuje 

polostrukturovaný rozhovor se dvěma pedagogickými pracovníky, dvěma rodiči dětí se zrakovým 

postižením, dvěma rodiči s kombinovaným postižením a se dvěma poradkyněmi Společnosti pro ranou 

péči. Výsledkem rozhovorů je včetně zodpovězení výzkumných otázek i soubor praktických informacím 

dále využitých pro informační materiál, který je součástí této práce. 

 Kvalitativní výzkum obsahuje rozdílné přístupy. “Neexistuje jediný obecně uznávaný způsob, 

jak vymezit nebo dělat kvalitativní výzkum.” Vyznačuje se zkoumáním společenských nebo lidských 

otázek v přirozených podmínkách. (Hendl, 2012, str. 50) 

 V počátku výzkumu se u daného šetření stanovují základní výzkumné otázky, pro které je přípustná 

modifikace v průběhu výzkumného šetření. Shrnující závěrečná zpráva obsahuje deduktivní i induktivní 

závěry zahrnující popisy prostředí, poznámky a citace z rozhovorů. Nevýhodou kvalitativního šetření 

je její určitá subjektivita. Hendl (Hendl, 20012, str. 50) shrnuje další nevýhody i nevýhody: 

Tabulka 1 Přednosti a nevýhody kvalitativního výzkumu 

Přednosti kvalitativního výzkumu Nevýhody kvalitativního výzkumu 

Získává podrobný popis a vzhled při zkoumání 

jedince, skupiny, události, fenoménu. 

Získaná znalost nemusí být zobecnitelná 

na populaci a do jiného prostředí. 

Zkoumá fenomén v přirozeném prostředí. Je těžké provádět kvantitativní predikce. 

Umožňuje studovat procesy. Je obtížnější testovat hypotézy a teorie. 

Umožňuje navrhovat teorie. Analýza dat i jejich sběr jsou často časově 

náročné etapy. 

Dobře reaguje na místní situace a podmínky. Výsledky jsou snadněji ovlivněny 

výzkumníkem a jeho osobními 

preferencemi. 

Hledá lokální (idiografické) příčinné souvislosti.  

Pomáhá při počáteční exploraci fenoménů.  
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 Pro výzkumné šetření byla zvolena forma polostrukturovaného rozhovoru. Hendl ohledně rozhovoru 

zmiňuje jeho výhody a omezení (Hendl, 20012, str. 162): 

Tabulka 2 Výhody a omezení v rozhovoru 

Typ sběru dat Výhody Omezení 

Rozhovor/Interview Užitečné, jestliže nelze porovnat. Nepřímá informace, filtrovaná 

informantem. 

 Lze zaznamenat i to, co bylo. Často v umělých podmínkách. 

 Dovoluje kontrolu situace sběru dat. Přítomnost výzkumníka může 

vést ke zkreslení. 

  Lidé neumějí vyprávět. 

 
 Při rozhovorech závisí nejen na obsahu otázek, ale i jejich formě a pořadí. Využitý seznam otázek 

obsahuje otázky vztahující se ke zkušenostem nebo chování, otázky vztahující se k názorům, otázky 

vztahující se k pocitům a ke znalostem.  (Hendl, 20012, str. 172) 

 Pro práci byl zvolen polostrukturovaný rozhovor, který má zřetelně formulované otázky, na které 

mají respondenti odpovídat. Vzhledem k rozdílnosti dotazovaných – rodiče dětí se zrakovým postižením, 

rodiče dětí s kombinovaným postižením, pedagogičtí pracovníci a poradci rané péče, byly sestaveny čtyři 

okruhy otázek tak, aby reflektovaly respondenta a sledované výzkumné otázky. Pružnost v takovém typu 

rozhovoru je větší než ve strukturovaném rozhovoru.   (Hendl, 20012, str. 173) 

 S rozhovory souvisí i jejich etický aspekt. Každý z respondentů byl tedy požádán o podepsání 

informovaného souhlasu o záznamu rozhovoru. 

 

6.1 Konstrukce nástrojů sběru dat  

V rámci kvalitativní metody výzkumu bylo využito rozhovoru jako nástroje sběru dat pro komparaci 

metodických přístupů rozvoje kompetence prostorové orientace a samostatného pohybu u dětí s primárně 

zrakovým postižením. Na základě výzkumného problému – Jaké jsou přístupy a rozdíly v metodice rozvoje 

prostorové orientace a samostatného pohybu u dětí se zrakovým postižením a u dětí s kombinovaným 

postižením? - byly sledovány i rozdíly v přístupu rozvoje dané kompetence u dětí se zrakovým postižením 

a s kombinovaným postižením. 
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 Komparovány byly přístupy rodičů, pedagogických pracovníků a poradců rané péče dle uvedené 

šetřené kategorie. Podle další kategorie byla pozorována kvalita informovanosti. Výstupy ze sběru dat a 

jejich komparace přinesly mimo jiné podklady pro informační materiál pro rodiče dětí s primárně 

zrakovým postižením. 

 Otázky pro rozhovory byly konstruovány na základě výzkumných otázek. Sledovány byly postupy 

rozvoje prostorové orientace a samostatného pohybu, metodiky a kvalita informovanosti. 

 

 6.2 Realizace výzkumného šetření 

 Pro realizaci výzkumného šetření bylo osloveno celkem osm respondentů. Dva rodiče dítěte 

se zrakovým postižením, dva rodiče s kombinovaným postižením, dva pedagogičtí pracovníci 

a dvě poradkyně rané péče. 

 S rozhovory souvisí i jejich etický aspekt. Každý z respondentů byl tedy seznámen s anonymitou 

jejich i identit dotazovaných institucí, v kterých pracují. Dále byli seznámeni s možností odstoupení od 

projektu a zachování soukromí. Jako stvrzení etické otázky výzkumu podepsali všichni respondenti 

informovaný souhlas. Rodiče s dítětem se zrakovým a kombinovaným postižením podepsali informovaný 

souhlas viz Příloha č.1 - Vzor informovaného souhlasu o záznamu rozhovoru s rodiči. Pedagogičtí 

pracovníci podepsali informovaný souhlas viz Příloha č.2 - Vzor informovaného souhlasu o záznamu 

rozhovoru s pedagogickými pracovníky a poradkyně rané péče viz Příloha č.3 - Vzor informovaného 

souhlasu o záznamu rozhovoru s pracovníky rané péče. 

 

6.3 Popis výzkumného vzorku 

Pro realizaci výzkumného šetření byly vybrány dvě poradkyně Společnosti pro ranou péči. 

Jedna z poradkyň pracuje ve středisku v Praze a druhá ve středisku v Českých Budějovicích. Obě 

poradkyně jsou speciální pedagožky. První poradkyně (E) působí ve Společnosti pro ranou péči 5 let a 

druhá (F) 2 roky. Ani jedna ze zmíněných poradkyň nemá předchozí pracovní zkušenosti s osobami se 

zrakovým postižením a nemá rozšiřující vzdělání ohledně prostorové orientace a samostatného pohybu. 

 Dále byly vybrány dvě pedagogické pracovnice. První zmíněná pedagogická pracovnice (G) 

je speciální pedagožka na základní škole speciální. Ve škole pracuje 10 let a nemá žádné rozšiřující 

vzdělání ohledně prostorové orientace a samostatného pohybu ani zrakového postižení. Ve třídě, ve které 

působí, je individuálně integrovaný žák s kombinovaným postižením. Žák má kortikální poškození zraku, 

sluchové postižení a dle aktuálních záznamů mentální postižení v pásmu středně těžké mentální retardace. 
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 Druhou pedagogickou pracovnicí (H) je speciální pedagožka, instruktorka prostorové orientace 

a samostatného pohybu a zrakový terapeut. Zmíněná pedagožka učí mimo jiné na základní škole pro 

zrakově postižené. 

Pro rozhovory s rodiči byli vybráni dva rodičové dítěte se zrakovým postižením, tedy bez žádného 

přidruženého postižení. První z rozhovorů byl veden matkou (A) sedmiletého syna Filipa, u kterého 

se v souvislosti s předčasným narozením objevily zrakové obtíže. Druhý rozhovor byl veden s matkou (B) 

čtyřletého syna Tomáše s vrozenou zrakovou vadou. 

 Pro další dva rozhovory byli vybráni rodiče dítěte s kombinovaným postižením, u kterého 

je dominantní zraková vada. První rozhovor byl uskutečněn s matkou (C) devítiletého syna Pavla 

s genetickou vadou, na základě které má Pavel zrakové a pohybové obtíže. Druhý rozhovor byl veden 

s matkou (D) dcery Karolíny s dětskou mozkovou obrnou. Nemoc se mimo jiné manifestovala skrze 

zrakovou vadu. 

Pro přehlednost slouží níže uvedené tabulky, které schematicky popisují výše popsaný výzkumný 

vzorek. 

Tabulka 3 Výzkumný vzorek I 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rodiče dětí se zrakovým postižením 

Respondent Věk dítěte Postižení 

Rodič dítěte se zrakovým postižením 

A 

7  Získaná zraková vada 

Rodič dítěte se zrakovým postižením 

B 

4  Vrozená zraková vada 

Rodiče dětí s kombinovaným postižením 

Respondent Věk dítěte Postižení 

Rodič dítěte s kombinovaným 

postižením C 

9  Zrakové a motorické postižení na základě 

genetické vady 

Rodič dítěte s kombinovaným 

postižením D 

2  DMO s přidruženou zrakovou vadou 
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Tabulka 4 Výzkumný vzorek I I  

 
  

Tabulka 5 Výzkumný vzorek I I I 

  

Poradkyně rané péče  

Respondent Délka 

praxe 

Vzdělání Cílová skupina dětí 

ve vykonávané praxi 

Poradkyně rané péče E 5 Magisterské vzdělání 

ve speciální pedagogice 

Děti 0-7 let se zrakovým 

a kombinovaným postižením 

Poradkyně rané péče F 2 Bakalářské vzdělání 

ve speciální pedagogice 

Děti 0-7 let se zrakovým 

a kombinovaným postižením 

Pedagogičtí pracovníci 

Respondent Délka 

praxe 

Vzdělání Cílová skupina žáků 

ve vykonávané praxi 

Pedagogický pracovník G 10  Magisterské vzdělání 

ve speciální pedagogice 

– učitelství 

Žáci s mentálním a 

kombinovaným postižením a 

individuálně integrovaný žák 

s kortikálním poškození 

zraku, sluchovým postižením 

a středně těžkým mentálním 

postižením 

Pedagogický pracovník H 10 Magisterské vzdělání 

ve speciální pedagogice, 

instruktorka prostorové 

orientace a samostatného 

pohybu, zraková 

terapeutka 

Žáci se zrakovým 

a kombinovaným postižením 
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7 Výsledky kvalitativního šetření 

7.1 Výsledky rozhovorů 

První šetřenou kategorií byla oblast rozdílů v rozvoji prostorové orientace a samostatného pohybu 

tak, jak jej realizují rodiny, pedagogičtí pracovníci a poradci rané péče. Tato šetřená kategorie byla 

zjišťována u rodičů dětí se zrakovým (A, B) a kombinovaným (C, D) postižením níže uvedenými 

otázkami. 

1. ABCD Naučil Vás někdo konkrétní postupy, jak Vaši dceru/syna v tomto ohledu rozvíjet? Jaké postupy 

to byly? 

2. ABCD Pozoroval(a) jste po využívání těchto postupů, technik či her zlepšení v samostatnosti Vaší 

dcery/syna? Za jak dlouho bylo zlepšení patrné? 

3. ABCD Dostala se k Vám nějaká pomůcka, která Vám pomohla k tomu, aby se Vaše dcera/syn lépe 

orientoval například v prostředí domova? 

4. ABCD Věnujete se Vaší dceři/synovi v této oblasti pravidelně? Jak často? 

5. ABCD Jak postupujete v situaci, když vejdete s Vaší dcerou/synem do nového prostředí? 

6. ABCD Jak jste se spolu s Vaší dcerou/synem naučili, aby se zvládal pohybovat v domácnosti 

samostatně? 

7. ABCD Jak jste naučil(a) Vaši dceru/syna pohybovat se venku samostatně? 

8. ABCD Jak podporujete Vašeho syna/dceru, aby se cítil jistě a v bezpečí? 

9. ABCD Co se Vaše dcera/syn naučil rychle a co jí/mu naopak dělalo problémy? 

10 .ABCD Čeho byste chtěli dosáhnout v orientaci v prostoru Vaší dcery/syna? 

11. ABCD Řekl vám někdo/věděl(a) jste, co by Vaše dítě mělo zvládnout v každém určitém úseku svého 

vývoje? 

Dalšími respondenty zvolenými pro zmíněnou kategorii byli pedagogičtí pracovníci (E, F). Níže jsou 

uvedeny otázky, které byly v rozhovorech využity. 

1. CD Podle jaké metodiky pracujete na tom, aby se dítě zvládalo pohybovat samostatně? 

2. CD Jakým způsobem pomáháte/pomohla jste žákovi, aby se naučil samostatně pohybovat venku? 

3. CD Co si myslíte, že tvoří základ budoucího samostatného pohybu Vašich žáků/žáka? 

4. CD Jakým způsobem rozvíjíte schopnost orientace u zmíněného žáka? 

5. CD Jak rozvíjíte schopnost odhadu vzdálenosti? 

6. CD Jaké pomůcky, techniky a strategie využíváte k nácviku orientace a samostatného pohybu? 

7. CD Myslíte, že jsou v pohybu úspěšnější žáci rodičů, kteří jsou méně úzkostní? 

8. CD Snažíte se rodiče motivovat k tomu, aby žáka nechávali zvládat situace samostatně? 

9. CD Podporujete rodinu, aby pracovala na zdravé jistotě a sebevědomí žáka? 

10. CD Jak postupujete, když se ocitnete s žákem v novém prostředí? 
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11. CD Spolupracujete na metodice prostorové orientace a samostatného pohybu Vašich klientů také s 

jinými odborníky? 

12. CD Čeho je Vaším cílem dosáhnout u žáka před tím, než ukončí školu? 

 

Poslední skupinou, se kterou byly v rámci šetřené kategorie vedeny rozhovory, jsou poradkyně rané 

péče (G, H). Níže jsou uvedeny otázky, které byly v rozhovorech využity. 

1. GH Snažíte se o rozvoj POSP jako poradkyně především sama, nebo učíte rodiče, jak tuto oblast 

rozvíjet? 

2. GH Podle jaké metodiky pracujete na tom, aby se dítě doma pohybovalo samo? 

3. GH Jak postupujete u dítěte s kombinovaným postižením? 

4. GH Jakým způsobem pomáháte rodině s dítětem, aby se naučilo samostatně pohybovat venku? 

5. GH Co si myslíte, že tvoří základ budoucího samostatného pohybu Vašich klientů? 

6. GH Jak rozvíjet schopnost orientace? 

7. GH Jak rozvíjet schopnost odhadu vzdálenosti? 

8. GH Jaké pomůcky, techniky nebo strategie využíváte k nácviku orientace a samostatného pohybu? 

9. GH Myslíte, že jsou v pohybu úspěšnější děti rodiče, který je méně úzkostný? 

10. GH Snažíte se rodiče motivovat k tomu, aby děti nechávali zvládat situace samostatně? 

11. GH Podporujete rodinu, aby pracovala na zdravé jistotě a sebevědomí dítěte? 

12. GH Jak postupujete, když vejdete s dítětem do nového prostředí? 

13. GH Spolupracujete na metodice prostorové orientace a samostatného pohybu Vašich klientů také s 

jinými odborníky? 

14. GH Čeho je Vaším cílem dosáhnout u dětí před tím, než opustí Vaši službu? 

Tabulka 6 Výsledky rozhovorů I 

Otázka Odpověď 

1. 

ABCD 

A: „..naučili nás (SPC), jak s ním chodit, jak vejít do dveří, jak s ním mluvit, aby se nelekl.. 

základy...“ 

B: „Jo, musím říci, že po navázání spolupráce s ranou péčí...“ 

C: „...ta poradkyně Míša, co k nám jezdila, tak podle toho, co sme vlastně jako potřebovali, 

tak nám řekla. Jednou si pamatuju, že když si Pavlík rozsek potřetí hlavu … no to bylo supr 

jako, protože tenkrát sme fakt vymysleli celej ten byt jinak a najednou to šlo.“ 

D: „Vlastně jakákoliv stimulace zraku, znakování, popisování okolí. U nás teda hlavně 

pokud je jakákoli změna v okolí nebo doma, to už máte jedno. A s tím nás se vším 

seznámili v ranej péči..“ 
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2. 

ABCD 

A: „..rozhodně..“ 

B: „Ano, ... to tou každodenní prací...drobný posuny byly znatelný třeba, ... po dvou 

měsících intenzivní práce.“ 

C: „.. já myslim, že vždycky, když se něco začne dělat, tak je to prostě lepší. Ale nějak 

konkrétně…to netušim teda. Vlastně mě teď napadlo, že někdy to trvá vlastně dlouho a pak 

těžko říct, jestli je to jakože tim, co děláme, nebo že se taky nějak vyvíjí, jako každej jinej.“ 

D: „Jo to jo, ale to trvalo měsíce až roky..“ 

3. 

ABCD 

A: „ .. určitě něco..., ale už si to asi nevybavim...“ 

B: „Hodně jsme využívali výrazný barvy a kontrast a taky jsme se snažili zabezpečit byt.“ 

C: „Jakože pomůcka to nevim, ale třeba sme právě vymysleli, jak to doma udělat, aby to 

tam bylo víc kontrastní a srozumitelnější, to jo.“ 

D: „Nevim no, jako vždycky jezděj s pomůckama, ale nějaká na tu orientaci, to nevim, 

asi ne.“ 

4. 

ABCD 

A: ,,..teď už ne tolik..tak se víc učíme, kudy chodíme.. Když má jít někam poprvé, tak mu 

pomáháme..“ 

B: „Ano, každý den.“ 

C: „… snažim si s nim fakt hrát a to právě s těma věcma, co nám kdo řekne a to si pak 

myslim, že mu pomáhá. A taky mě, víte, že vidim, že to pak už umí a děláme něco jinýho.“ 

D: „Ne tak jako určitě každej den se jí snažíme nějak stimulovat, ale jako jen v tomhle 

nějak. Pravidelně to nevim, to se asi nedá takhle říct.“ 

5. 

ABCD 

A: ,,..občas si tisknu mapu a pak mu jako dopředu vlastně říkám, co a kde.. vždycky 

se snažim říct něco zajímavýho.“ 

B: „Hlavně tam sem, drží se mě. Následně mu dám prostor, aby se zkusil v prostředí 

zorientovat sám…záleží, zda je to prostředí, …na přechodnou dobu, jako obchod, nebo 

něco stálejšího. Také se snažím věci hodně popisovat.“ 

C: „Hodně popisuju a držim ho za ruku...“ 

D: „Řeknu jí, kde jsme a jak to tam vypadá, ale asi ne vždycky.“ 

6. 

ABCD 

A: „..jsme ho nosili a nechávali ošmatlávat. Taky jsme dost furt popisovali.“ 

B: „Hlavně ty barvy a kontrasty, taky hmat. Chtěla jsem, aby si všechno osahal.“ 

C: „To sme se neučili, to nějak samo a akorát teda vychytat to, aby to pro něj bylo 

bezpečný.“ 

D: „No to sme se neučili. Mně přijde, že to šlo samo, prostě asi přirozeným vývojem.“ 
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7. 

ABCD 

A: „my jsme se mu snažili venku ukázat skoro všechno. Každej zvuk jsme popisovali, 

nechávali jsme ho osahat různý věci. Často jsme k různým věcem i čichali.“ 

B: „Furt jsme ho upozorňovali na různý předměty a podněty okolo něj.“ 

C: „.. to chce a chtělo prostě čas na takovýto rozkoukání. No a pak jsem mu to vlastně 

všechno popsala. V tom jsem musela zapracovat sama na sobě..“ 

D: „Venku je pouze v kočárku, ještě nechodí.“ 

8. 

ABCD 

A: „..kdyby se tak cejtil, tak to může říct, a že mu všichni pomůžem. Taky jsme ho učili, 

jak oslovit cizího člověka, kdyby náhodou měl problémy nebo se ztratil.“ 

B: „Asi, že jsme s nim.“ 

C: „…platí to stejný, co sem říkala, vedu ho za ruku a mluvím o všem, co vidím.“ 

D: „Večer zpívám stejnou písničku. Má oblíbený hračky.“ 

9. 

ABCD 

A: „..rychle se naučil orientovat se v prostředí, který ho něčím zaujalo. V tý školce.. děti.“ 

B: „..rychle jsme nacvičili zaměření zrakové pozornosti, ale déle mu trvalo naučit se 

chodit..“ 

C: „Asi ty nový prostředí jsou pro Pavlíka furt těžký ..“ 

D: „Nedokážu specifikovat.“ 

10. 

ABCD 

A: „Aby byl samostatnej..“ 

B: “Jednoznačně, aby všechno zvládal sám.“ 

C: „kdyby se jednou mohl vydat sám, kam bude chtít, bez toho, aby se bál a byl prostě 

v pohodě.“ 

D: „Samostatného pohybu.“ 

11. 

ABCD 

A: „Ne, asi nám to nikdo neřekl,..“ 

B: „…máme takovej jako přehled z raný péče a z toho SPC.“ 

C: „..tohle jsem si jednou našla někde, jakože takovou tabulku..No a vlastně nám to spíš 

vždy řekli, co teď a co potom.“ 

D: „Vzhledem k mojí profesi sem to věděla.“ 

1. EF E: „..žádnou systematickou metodiku nemáme.” 

F: “Tak základní metodika je daná, což o to, to je pan magistr Wiener, který teda je tvůrce 

tédle metodiky..je potřeba nějaký inovace v tom …musíte to individuálně přizpůsobit.. svůj 

orientační plán toho místa.. musíte dejme tomu ušít na míru..základní metodika zůstává 

stejná…pokud je tam nějaký přidružený musí se to víc individualizovat,.. například u toho 

tělesného postižení, pokud vám žák chodí o francouzský holi … tak musíte vymyslet úplně 
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jinou metodiku... Nemůže chodit s klasickou bílou holí, ale zároveň musí... Jo, pokud máte 

skuchový postižení... Musíte je naučit orientovat se v prostoru, kde není žádná vodící linie, 

a když je hluchoslepej, tak to má ztížený, tak se musí dávat jiný znaky najevo. No a při 

mentálním postižením to musíte co nejvíc zjednodušit zase. Jo to znamená nepoužívat 

odbornou terminologii. Když si bude plést pravolevou orientaci, tak vymyslet nějakej 

fígl...“ 

2. EF E: „Já myslím, že jsme to vůbec řešit nemuseli. Martin nemá žádnej problém s pohybem.. 

Ale je fakt, že než dostal právě ty brejle, tak když jsme někam vešli, tak lítal jak splašenej, 

zlobil. To nám taky pak maminka říkala, že si tím asi ošahával prostor.” 

F: “Pokud žák přijde a je novej, tak ..ho seznamuju s tím, kde se bude pohybovat nejčastěji, 

což je..třída,.. šatna, takže v podstatě s ním projdu tu místnost… nejdříve po obvodu, aby 

měl představu o tom prostoru, a pak se pouštíme do toho prostoru nejdříve od toho místa, 

kde on bude sedět…pak odvíjíme a dáváme co nejpřesnější popis.. je to o tom nezahltit..ale 

aby měl jako přesnej ten popis. Poté … spojíme nějaký učebny, kam bude přecházet, 

popřípadě šatna, dveře, hlavní vchod. Mezi tím ale dostane i ten popis v elektronické 

podobě, popřípadě teda v Braillově písmu… procházíme jednotlivý patra a úseky a 

pospojujeme to do toho, co třeba nepoužívá tak častěji, ale ze začátku se začíná s tím, co on 

bude nejčastěji používat.“ 

3. EF E: „Tak to nevím no.. můžou dost pomoct třeba pohybové hry, a to třeba právě s 

vrstevníky, ať už uvnitř nebo teda venku..” 

F: “Určitě to není diagnózou..jakej základ jim dá ta rodina ..jestli to bude taková 

ta pečovatelská rodina nebo naopak ta rodina, která teda opravdu bude striktně dodržovat 

všechny pravidla, tak v tom už je ten vstupní rozdíl..záleží to teda na rodině, na 

poradenských zařízeních..na informovanosti vůbec všech, ne to nemyslím jako úzkou 

rodinu, myslím i ty babičky a dědečky..Pokud všichni budou striktně dodržovat to, co 

mají…tak je ta startovací linie do tý školy někde jinde. ..potom ...už je to potom na tom 

pedagogovi, ale nejen na pedagogovi, ale je to i na asistentovi pedagoga, je to na 

zaměstnancích školy..Ne musí to udělat sám, ale ve finále je to na všech ostatních lidech 

i venku. Když to budu dělat za něj, tak mu nepomůžu… chybí mi osvěta jo…Ta 

preventivní složka tady prostě chybí…jak, když potkám zrakově postiženýho, 

hluchoslepýho, jak se mám k němu chovat?..co mi pomůže, že tu mám proškolenej 

speciálně pedagogickej sbor, ale ten člověk potom musí bejt v samostatným životě…Ta 

osvěta tady chybí no.” 
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4. EF E: „Jakože cíleně tohle u něj nerozvíjíme, ale tak určitě to trénujeme skrz vlastně všechno, 

co děláme. Třeba právě ty pohybovky…“ 

F: „..to už jsme říkali…“ 

5. EF E: „Tak k tomu bych asi řekla to samý.” 

F: „..neučíme je jako počítat kroky, to teda ne, protože když řeknu, ujdeš půl kilometru.. 

Takže se snažíme je naučit, jak dlouhej je metr. My to … učíme na sobě na těle…jak 

dlouhej je asi ten metr a učíme je to ve vertikální tak horizontální poloze, aby si to 

představili. Pak… učíme ty kroky. Nejdříve na vzdálenost jednoho a pak na vzdálenost pěti 

a vlastně … zkoušíme a říkáme, teď si to nedošel, teď stojíš o deset centimetrů. A takhle se 

to trénuje, aby si to zafixoval. Všechno ohledně prostorovky a pokud to lze, převádíme na 

tělo…jeden centimetr je třeba půlka nehtu na ukazováčku a musí to být prostě něco 

hmatatelnýho, konkrétního.“ 

6. EF E: „Nic speciálního asi nemáme jako. Jediný…že využíváme takovou černou desku 

na lavici, abysme vlastně jakoby zvýšili kontrast toho, s čím tam zrovna pracuje...” 

F: „To určitě a co se týče jako větší plochy, jak už prostředí tý třídy, nebo budovy, nebo 

i náměstí nebo cokoliv, tak mám takovej hmatovej plánek. Hmatovou stavebnici. Z tý jde 

vše sestavit…tak kromě toho popisu a kromě toho, že to reálně projdeme, tak ještě 

pracujeme s tím hmatovým plánkem…já mu to nejprve sama vymodeluju v podstatě na 

tom a on má pak za úkol sestavit, co kde je, a udělat ten hmatovej plánek on...” 

7. EF E: „To nevim no…Martinova mamka, ta si je fakt jistá… angažovaná, ale je fakt, že třeba 

ohledně emocí je úzkostnější. No ale že by to mělo na něco vliv u Marťase? Nepřijde mi. 

Jakože když je to nějaký nový, tak tomu nerozumí a je úzkostnější nebo je víc bojácnej a 

tak. Ale jaký dítě neni.” 

F: „…já bych tuhle otázku úplně nekoncipovala jako úzkostný, to ne, to s tím nesouvisí. 

Můžu být úzkostná, ale můžu dodržovat veškerý věci, který vim, že tomu dítěti jako 

pomůžou a pak nemusim bejt úzkostná a budu to dělat za něj... nějaký osobnostní 

charakteristiky toho dítěte hrajou nějakou roli.. spíš je to o tom přístupu k tomu dítěti v tom 

smyslu, jestli ta rodina svoje emoce v podstatě nechá stranou, ty úzkostný, a věnuje se 

tomu dítěti. Pokud se mu nebude věnovat, tak můžu bejt úzkostná a nemusim...” 

8. EF E: „Jako občas jim třeba řeknu, co dělá sám, a tak tím trochu vyzvídám, jestli to dělá i 

doma a pak doufám, že to za něj nedělaj. Ale mně přijde, že to mají rodiče docela dobře 

srovnaný.” 
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F: „Motivuju jak děti, tak i ty rodiče… zakročim, pokud vidím, že to takhle nemá bejt...“ 

9. EF E: „Nemyslím, že to je tady u těchle potřeba.” 

F: „..musíte ho podporovat a musíte ho povzbuzovat, hodně motivovat …abyste odstranili 

ten strach… musíte navodit, že to je svým způsobem hra, že se nemusí ničeho bát z vás 

musí bejt cejtit ten pozitivismus…No a v tom provázejícím musí být obrovská jistota.“ 

10. EF E: „Nijak speciálně ne.” 

F: „..jo zase jako podporovat, navodit takovou atmosféru, taky ho furt povzbuzovat, 

dodat odvahu. Jako že o nic nejde, bezpečí, jistota, důvěra a nesmí se zklamat. Jednou 

zklamu a je to napořád. Musíte působit, že máte pokaždé dobrou náladu, protože oni to 

vycítí, což je náročný.” 

11. EF E: „Tak ono jako nebylo třeba, ale vždycky když něco vyvstane, tak to řešíme s SPC 

a maminkou.” 

F: „Pokud potřebuju to konzultovat, tak konzultuji s jinými instruktory, pokud je to něco 

jako hodně na trase nebo tak..třeba se specialistou z Pedagogický fakulty třeba 

konzultuji…” 

12. EF E: „No on bude Martin přestupovat jo, ale tak by bylo fajn sjednotit nějak komunikační 

systém…Možná jako podpořit hru s vrstevníky, protože on si hraje furt sám.” 

F: „Nejvyšší stupeň samostatnosti, soběstačnosti včetně sebeobslužnejch činností...“ 

1. GH G: „..část konzultace je prostě rozhovor a část je jakoby instruktážní hra s dítětem, 

která je vždycky cílená na určitou oblast. Zrovna máme téma třeba prostorová orientace... 

Tak prostě skrz hru my ukazujeme rodiči, jakým způsobem prostě to dítě prostě stimulovat 

a podporovat tak.. a jestli potom se tomu věnuje nebo ne, je na něm, jo.” 

H: „Tak na tý konzultaci jim třeba ukážete možnosti, jak využít ty pomůcky nebo jak to 

využít prakticky, ale pak už je to na nich…“ 

2. GH G: „Máme metodiku stimulace zraku. V rámci tý metodiky je jako část prostorová 

orientace.“ 

H: „máme jako vývojové tabulky a podle toho. Já nevim no. To jsou většinou činnosti, 

který máme už jako osvědčený a máš to jako předaný i třeba ze zkušenosti ostatních 

poradkyň, ale jako nepamatuju se jako že bych se připravovala, že bych se připravovala dle 

nějaké konkrétní metodiky…“ 

3. GH 

 

G: „Samozřejmě, že ležící děti mají trochu jiný možnosti a potřeby než pohybově 

neomezený..máme třeba děti, které mají třeba potíže s rovnováhou a se stabilitou, ale tam 
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to ten vliv nemá nebo někdy tam ten vliv holt způsobuje to zrakový postižení, ale často spíš 

nějaký postižení mozku.” 

H: „…určitě vždycky, když tam je něco dalšího jako tady, tak musíte všechny ty činnosti 

individualizovat. Ale už si nevzpomenu na nic konkrétního. Jiný dítě nemám, u kterýho 

by se dělala prostorovka.“ 

4. GH G: „No konzultace mohou probíhat v létě za hezkého počasí i venku. To téma tý 

prostorový orientace…se můžou realizovat venku. Jo nebo prostě nějaký obecný 

doporučení a typy prostě na ven.” 

H: „..to je zas spojený s tou stimulací zraku, takže má třeba nějakou opičí dráhu a do toho 

mu dávat nějaký obrázky, hříbečky..Jsou to vlastně nějaký obyčejný věci, vlastně využitá 

ta hra pro nějakej cílenej rozvoj.“ 

5. GH G: „Tak nějaký limity dítěte…postoj rodičů k tý problematice, jejich aktivita nebo 

pasivita…Osobnost dítěte, taky.“ 

H: „Těžko říct, co na to má největší podíl. To asi nejde říct. Jde to jedno s druhym. Někdy 

ho to taky prostě jenom nebaví, ten pohyb, a není v tom žádná patologie.“ 

6. GH G: „Tak většinou se začíná u malejch dětí orientací na těle, skrz tělesné schéma… “ 

H: „Orientace na těle a pak na ploše a pak to jde prostě do většího prostoru.“ 

7. GH G: „Tak jako hloubka, vzdálenost jo jakoby to prostě 3D vnímání prostoru se buduje jako s 

tím zrakem a je jen u dětí, který vlastně dosáhnou jakoby nějakýho binokulárního vidění. 

Jo tak tam to jako je skrz, že jo, okludování, posilování jednotlivejch funkcí oka, potom 

děti docházej na ortoptický cvičení, že jo, kde se právě trénuje ta binokularita.” 

H: „To sem dělala jen na ploše, ještě ne v prostoru. A to jsme třeba dělali na dřívkách, 

že dává dvě stejný a na určitou vzdálenost, podle vzoru, nebo řadí podle velikosti.“ 

8. GH G: “Tak prostorová orientace, tak u nás je to všechno skrz hru, takže to může bejt přes 

různý stavebnice prostě, jo, po různý bludiště, posbírání předmětů  na zemi v prostoru 

prostě.” 

H: „My asi jako používáme běžný pomůcky, nic speciálního.“ 

9. GH G: „..nevím, nejsem schopna tohle posoudit.” 

H: „Asi obecně jo, ale nemám tu zkušenost a ani srovnání. Je jasný, že když je to máma, 

který to dítě nepustí, a naopak která ho nechá spadnout, tak je to jiný.“ 

10. GH G: „Tak záleží, jak na tom to dítě je, že jo. Taky jakou podporu potřebuje, tak samozřejmě 

jako nějaká, taky nemůžu říct plošně…Vždycky se snažíme je vést, nějakým způsobem 
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je normalizovat.“ 

H: „Jo, jako jo, no. O tom mluvíme i celkově nejen ve vztahu k tý orientaci.“ 

11. GH G: „No tak samozřejmě no jako pokud máme pocit, že dítě není nějak oceňovaný, tak když 

to registruje poradkyně, tak se to může stát tématem. Mě to často přijde, že ten strach 

a nejistota, že to je často u těch dětí se zrakovým postižením, prostě, je to pud sebezáchovy 

jo že to je přirozený a můžou to podpořit rodiče.  Ale mám zkušenosti, že rodiče ty děti 

podporujou, a i přes tu obrovskou podporu ty děti prostě se bojej a chce to ze strany rodičů 

velikou trpělivost.“ 

H: „Jo, jako takhle obecně jo, aby chválili. Mám úplně jednu rodinu, že jsou takový 

výkonný..jsem v tom i jako opatrná, protože vidíš, že jako zasahuješ do nějakýho jejich 

výchovnýho stylu. A tak zase jako je to o tom, kde ty máš ty hranice, co můžeš a nemůžeš 

okomentovat a jak hlavně. Ale tady to děláme třeba tak, že to natáčíme a pak to 

rozebíráme. Takhle to třeba jde, ale pak se stejně vrátí do svých kolejí, protože prostě jsou 

takhle stavěný.“ 

12. GH G: “Tak samozřejmě záleží, kolik tomu dítěti je, že jo, a jak je na tom mentálně. Taky mi 

přijde, že se to nedá obecně říct. Ideálně jako.. seznámit to dítě s tím prostorem, no, a záleží, 

jak na tom zrakově je, jaký možnosti, schopnosti a dovednosti má.“ 

H: „Tak dá se to na fotce předem jako popsat, kam půjdou, jak to tam bude vypadat, 

a i se dělaj takový modely, aby už to dítě mělo nějakou zkušenost s tím prostorem, kde se 

bude pohybovat.“ 

13. GH G: “No jako byla jsem v kontaktu se speciálně pedagogickým centrem, ale jednou, neni to 

pravidlo. A potom my máme instruktorky stimulace zraku prostě v rámci naší organizace, 

na který se můžeme kdykoliv obrátit” 

H: „.. že by byla nějaká úzká spolupráce, to asi ne, to asi ne. Jako přes obecně jako přes 

pohyb, k tomu je tady jedna kolegyně, ta se na to víc zaměřuje, ale...“ 

14. GH 

 

G: „..jakej cíl jo si ten rodič stanoví. Pokud tohle pro ně nebude prioritní, tak my se tomu 

věnovat nebudem...je to na nich potom jestli jo nebo ne. Může pro ně být, důležitý 

stravování, a tak se s nima bude dělat orofaciální stimulace, jo, nebo prostě nějaká sociální 

adaptabilita.“ 

H: „Asi, aby se to dítě co možná nejvíce přiblížilo běžnému vývoji dítěte bez zrakovýho 

postižení.“ 
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Druhá šetřená kategorie sledovala kvalitu informovanosti v oblasti prostorové orientace a samostatného 

pohybu. Tato šetřená kategorie byla zjišťována u rodičů dětí se zrakovým (A, B) a kombinovaným (C, D) 

postižením níže uvedenými otázkami. 

12. ABCD V jakém zařízení s Vámi poprvé někdo hovořil o tom, jak naučit Vaši dceru/syna orientaci 

v prostoru, např. orientaci v domácnosti, a samostatnému pohybu uvnitř i venku? 

13. ABCD Kdy tomu tak bylo? Hovořili zde s Vámi o této problematice hned ze začátku, co jste do 

zařízení docházeli? 

14. ABCD Dostala se k Vám nějaká brožura nebo knížka, která by Vám pomohla, jak v této oblasti 

podporovat Vaši dceru/syna? 

15. ABCD Byly tyto informace pro Vás dostačující? 

Jako další respondenti pro zmíněnou kategorii byli zvoleni pedagogičtí pracovníci (E, F). Níže je uvedena 

otázka, které byla v rozhovorech využita. 

13. EF Informujete rodiče kdy, jak a co u žáka rozvíjet, aby se podporoval jeho samostatný pohyb? 

Poslední skupinou, se kterou byly vedeny rozhovory v ohledu šetřené kategorie, jsou poradkyně rané péče 

(G, H). Níže je uvedena otázka, která byla v rozhovoru využita. 

15. GH Informujete rodiče kdy, jak a co u žáka rozvíjet, aby se podporoval jeho samostatný pohyb? 

Tabulka 7 Výsledky rozhovorů I I 

Otázka Odpověď 

12.ABCD A: „Myslím, že to bylo ve speciálně pedagogický poradně..kdy to bylo, 

to vám asi neřeknu...“ 

B: „Až když jsem kontaktovala ranou péči..“ 

C: „ asi v SPC nebo raný péči, ale asi jako spíš v tý raný péči...“ 

D: „ tak tam (ve Společnosti pro ranou péči) nás vlastně seznámili s naší 

poradkyní, no a ta nám o tom poprvé vlastně asi řekla...“ 

13. ABCD A: „..nějak tak, kolem čtyř let asi…jasně že s náma hned od začátku 

nemluvili o prostorový orientaci…myslim, že se o tý prostorový 

orientaci začalo mluvit až po nějaký době. Nejdřív se řešily asi jiný věci.“  

B: „Asi hned ze začátku, si myslim teda, ale taky si myslim, že to bylo, 

protože sem se ptala.“ 

C: „Tak to už si vůbec nevzpomenu.“ 

D: „No my jsme v podstatě v ranej péči, tak když bylo E. rok. V podstatě 

to bylo hned od začátku, nebo spíš jako takhle, na začátku nám 

poradkyně řekla vlastně vše, no a že se tomuhle všemu můžeme věnovat 
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a jestli to chcem.“ 

14. ABCD A: „Jak už jsem říkala, dostali jsme z toho centra letáky nebo 

brožury…chvilkama nám s manželem přišlo, že se ve většině těch letáků 

nesnaží pomoct tomu rodičovi, ale prezentovat se jako to úžasný 

zařízení, spíš reklama…“ 

B: „Dostala, ale informace byly neucelené. Lepší by byla nějaká fakt 

praktická brožura, která by byla určená pro rodiče a byla by spíše 

praktická. Taky furt přemýšlím, jestli je tomuhle věnovanej jako nějakej 

web...“ 

C: „Jo to jsem si třeba půjčila knížku a to buď v tom SPC a nebo tý raný 

péči...mi třeba něco nabízeli, když jsem tam byla, nebo oni tady. Ale 

něco sem taky hledala sama, no, myslim...“ 

D: „Jo jakoby většinou když potřebujeme nějaké informace, tak 

se můžeme v podstatě kdykoli obrátit na tu naší poradkyni a ona nám 

vždycky dá...“ 

15. ABCD A: „ No asi ze začátku ne, protože se to točilo kolem několika věcí furt 

dokola.. tak sem se furt na něco ptala…“ 

B: „Myslím, že jsem to řekla před chvilkou.“ 

C: „Jako všechno bylo a je dobrý..“ 

D: „To nevim, asi jo.“ 

13. EF E: „No jako my se tomuhle moc nevěnujeme, máme zde úplně jiné děti. 

Ale před rokem a půl, teda možná už je to dýl, teď si nejsem jistá, právě 

Martinovi, co k nám chodí, dali diagnózu CVI....Teď je mu 9 a něco 

a v těch asi 7 řekli, že má CVI a od té doby se přišlo na to, že vlastně ten 

sluch není to hlavní, co ho omezuje, ale zrak…To nás spíš informovala 

maminka. My jsme se jako šly hned zeptat do SPC, tady do SPC EDA, 

protože vlastně já ani kolegyně jsme vůbec se zrakově postiženýma 

nedělaly. Víte co, ty nám jako něco poradili, to bylo dobrý, ještě že tak, 

ale to bylo jako za chodu všechno a hroznej fofr. Takže to byla spíš 

kombinace, co jsme si našly samy, co nám řekla maminka a co SPC. No 

ale tak pak jsme si z toho udělaly nějakou zlatou střední cestu a nějak 

se na to navykly.“ 

F: „…za sebe můžu říci, že ano. Snažim se je vždycky vést tak, aby to 
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byla spolupráce rodičů, školy, toho speciálního pedagoga. Samozřejmě 

potom už je to na tý rodině, jestli mi vyjdou vstříc a snažej se ty pravidla 

a všechno co jim jako člověk poradí dodržovat.“ 

15. GH G:  „Na konzultacích.. Když ta rodina má problém v pohybovym vývoji. 

Naše cílová skupina jsou děti se zrakovým a kombinovaným postižením, 

to znamená, že ne každý dítě má potíže v pohybovým vývoji. Pokud my 

registrujeme nějaký opoždění v pohybovym vývoji, tak se snažíme dát 

rodičům takový doporučení, který by dítě podpořilo v jeho 

psychomotorickém vývoji, pokroku…pokud je to zakázka rodiny… 

pokud rodina řekne, že to není její zakázka a že si přejí pracovat na 

něčem jinym, jo, třeba na rozvoji zrakových funkcí, nebo prostě v úplně 

jiný oblasti, tak to samozřejmě respektujeme, nedáváme jim nevyžádaná 

doporučení.... Snažíme se ho motivovat, všichni se ho snaží motivovat 

včetně rodičů, jak jen to jde, no. Tak je jasný, že ty děti, který mají jako 

nějaký větší postižení zrakový, tak často se prostě bojí se pouštět 

do prostoru. Ten pohybovej vývoj má prostě svý specifika, jo. Ale prostě 

zas to nemůžeme lámat přes koleno a prostě když je tam ta brzda, strach 

prostě a nějaká nedůvěra v prostředí, tak se snažíme vždycky motivovat 

a prostě s tím dítětem zacházet tak, aby tu důvěru tam mělo. 

Ale samozřejmě každý dítě je jiný a je to individuální a prostě neexistuje 

nějakej jednotnej návod.” 

H: „Jak v jaký rodině, ale jako to je spojený s tou vertikalizací a vždycky 

prostě…tak vždycky k tomu probíráme ten vývoj, jak by měl jít, jak jde 

u toho konkrétního dítěte a jestli ho potřebujou nějak podpořit. Tak když 

tak k tomu nějaká literatura, nebo jak se to dá udělat skrze nějaký 

činnosti, a k tomu pomůcky, ale to tak jde jako s vývojem dítěte, jak je to 

aktuální. Odvíjí se to od konzultací, ale tak u některých rodin zaleží, co je 

to za dítě. Někde to je v individuálním plánu, tak jako se zaměřit na tohle, 

ale většinou se to pak objeví až z konzultace na konzultaci, až třeba s tím 

vývojem, když je nerovnoměrnej nebo co je potřeba.“ 

 
Poslední sledovanou oblastí byla oblast praktických informací pro zpracování brožury pro rodiče dětí 

se zrakovým postižením, viz Příloha č. 13. Jak pro rodiče dětí se zrakovým a kombinovaným postižením, 
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tak pro pedagogické pracovníky a poradce rané péče byla v rozhovorech využita jedna otázka, 

která je uvedena níže 

0. ABCDEFGH Kdybyste měli možnost sdělit rodičům dítěte se zrakovým postižením několik základních 

rad ohledně prostorové orientace a samostatného pohybu doma i venku, jaké by to byly? 

 

 

Tabulka 7 Výsledky rozhovorů I I I 

Otázka Odpověď 

0.ABCDEFGH A: „..využívat co nejvíc pomůcek, propojovat všechno se vším, spojit hmat 

a popisování…nebát vypadat před druhýma lidmi jako blázen…Chodit trasy, 

popisovat vše, co se dá, ale zase ho nepřehltit…Ptát se taky, nebát se a ptát…“ 

B: „Aby hlavně co nejdříve kontaktovali odborníky…Využijte barvy, nebuďte 

izolovaní a podporujte zájmy toho dítěte...“ 

C: „..je dobrý se zamyslet nad tím, jak to máme doma a třeba se i zeptat a 

nechat si poradit, aby to pro to dítě bylo srozumitelný a vlastně i 

bezpečný…vodit za tu ruku…když cejtím, že to je třeba..“ 

D: „.. zakoupit takové brýle, které pořád nepadají, aby je ty děti nosily 

co nejvíce...“ 

E: ”.. trpělivost a opravdu dávka sebezapření.. vydržet a buď ne moc invazivně 

zasáhnout, ale hlavně to dítě trochu nechat..Taky ne vše, co nám bylo 

doporučeno od různých odborníků, funguje je dobrý zachovávat si selskej 

zdravej rozum.“ 

F: „...zvýraznit veškeré moje oblečení, moji pusu, cokoliv. Dítě vnímá, když 

se narodí, tak černobílej a červenej podklad. Takže stačí blbá rtěnka na pusu, 

vlastně zvýraznim pusu a on ví, že se tam něco hejbe. Popřípadě si vemu 

pruhovaný tričko, pokud to teda není epileptik, to jinak ne… multisenzoriální 

přístup a využití všech smyslů, takže to, co mu budu chtít ukázat, nějakou 

hračku, dám mu do ruky, dám mu očuchat, dám mu oslintat, cokoli. Ale hlavně 

to všechno popisuju…Ten popis musí být výstižný, jednoznačný, musím 

si ujednotit jakoby terminologii. Ne že prostě jednou řeknu, že to je obrubník 

dolů a jednou chodník dolů, ale musím si…vytvořit komunikační 

systém…všechno popisuju do detailů u věcí, co jsou důležitý samozřejmě. 
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Není pro mě důležitý, dejme tomu, budu mít auto. Ano, má zrcátka, čtyři kola, 

ale už nebudu popisovat, že už jsou na tom nějaký ozdoby, co tam nemusí 

bejt… udělat představu, že každý auto je jiný, ale stejný, že má jiný prvky, ale 

liší se třeba barvou nebo otvíráním, ale je to taky auto… upřednostňujeme 

hmat, takže tam je důležitý všechno mu dávat do ručičky a dodržovat hlavně 

řád. Je to stereotypní, ale ten řád je důležitej. Důležitý je prostě pořádek. To 

znamená, když je dítě malinký a leze, anebo už chodí, tak ale nenechávat v 

prostoru věci. Všechno dávat na místo, kam to patří….Bude sedět na stejným 

místě, aby si tam vždycky došel, ten jeho hrníček bude na stejným místě, 

neodsunu ho, Anebo pokud ho přesunu, tak musim mu dát vědět, že jsem ho 

přesunula. Dodržovat základní pravidla, pokud mluvim s dítětem se zrakovým 

postižením, nemluvim skrz něj, nebo že budu takhle otočená takhle jinam a on 

bude stát proti mně, on to vycítí, že nejsem otočená na něj. V okamžiku, kdy 

příjdu do místnosti a je tam to dítě se zrakovým postižením, tak pozdravim, 

představim se, pokud sem učitel, žák, pokud je tam víc lidí….Když budu chtít 

odejít, tak mu to oznámím. Vyvaruji se slovům „pozor“, „bacha“. To jsou 

nejhorší slova, který můžete použít u zrakově postiženýho, protože „pozor“ na 

co, „bacha“,  to je obměna, a ještě pak jedni studenti „máme problém“. Tak to 

proboha tyhlety slova nepoužívat. Vyvarovat se těmhle slovům a zase naopak v 

klidu používat „podívej se“, „to snad nevidíš“, to je běžnej slang, to používáme 

všichni. Všechno mu umožnit a dbát na jeho bezpečnost, aby sbíral pozitivní i 

negativní zkušenosti. Některý věci jinak nepochopí, ale musíme dbát na 

bezpečnost, protože tím, že nevidí, tak těch úrazů může bejt víc.”  

G: „…chodit ven prostě, chodit… vytvářet dítěti bohatý zkušenosti z různých 

prostředí, z různých terénů…chodit do kopce, z kopce, na písek, po trávě, 

po hlíně, všude možně, a s ním hrát ty prostorový hry prostě, na úrovni toho 

dítěte…takže to vždycky přizpůsobit, napasovat individuálně na to dítě a být 

aktivní a ne pasivní. Motivovat no, vytvářet mu důvěru…“ 

H: „Udržovat stabilitu … prostředí a pořádek, nepřestavovat jen tak 

z bůhdarma a když je nějaká změna, tak to projít s tím dítětem, ukázat mu 

to…“ 
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7.2 Shrnutí výsledků kvalitativního šetření 

Pro každou z výzkumných otázek byly sestaveny podkategorie, dle kterých byly stanoveny výše 

zmíněné otázky. Níže jsou tyto podkategorie spolu s jednotlivými výzkumnými otázkami vyhodnoceny. 

 

1. V čem se liší rozvoj prostorové orientace a samostatného pohybu dětí se zrakovým postižením 

a dětí s kombinovaným postižením? 

1. Pokroky dítěte  

1.1 Pozorované pokroky v samostatnosti po využití doporučených postupů a technik 

Všichni rodiče dětí se zrakovým a kombinovaným postižením se shodují, že u jejich dětí došlo ke zlepšení 

v samostatnosti od chvíle využívání postupů a doporučených technik. Respondentka B uvádí, že zmíněné 

zlepšení bylo závislé na každodenní práci s dítětem a jeho pokroky v samostatnosti znatelné až po dvou 

měsících intenzivní práce. Respondentky C a D uvádějí, že zmíněné pokroky nastaly až po delší době 

v řádu měsíců a let. 

 

2 Pravidelnost procvičování 

Rodič dítěte se zrakovým postižením A uvádí, že nyní se synem žádné konkrétní oblasti cíleně 

neprocvičují, ale soustředí se na orientaci v prostoru skrze každodenní situace. Rodič B odpovídá, že se této 

oblasti věnují každý den. 

Rodič dítěte s kombinovaným postižením D odpovídá, že se věnuje své dceři každý den, zejména skrze 

podnětové stimulace. Dle respondenta se nejedná o cílené procvičování kompetence prostorové orientace 

a samostatného pohybu. Rodič C uvádí, že se snaží rozvíjet dítě prostřednictvím her. Situace je u 

zmíněného respondenta stejná jako u předchozího, nedochází k cílené a souvislé podpoře v oblasti pohybu 

a orientace. 

 

3 Postupy pedagogických pracovníků a poradců rané péče při práci s dítětem s kombinovaným postižením 

Poradce rané péče H uvádí, že v případě dětí s kombinovaným postižením je žádoucí veškeré činnosti 

individualizovat. Poradkyně rané péče G podotýká, že ne všechny dětští klienti s kombinovaným 

postižením, kteří mají problémy v orientaci a pohybu, jsou dětmi se zrakovým postižením. Dále 

upozorňuje, že je třeba vnímat rozdílné potřeby a možnosti u dítěte s těžkou kombinovanou vadou. 

Pedagogický pracovník F zmiňuje, že u kombinovaného postižení zůstává základní metodika stejná, jen 

s tím aspektem, že se dle druhu přidruženého postižení musí individualizovat. Podotýká, že například žák 

o francouzských holích nebude moci chodit s bílou holí a žák s mentálním postižením bude muset dostávat 

informace přizpůsobené hloubce mentální retardace tak, aby je byl schopen zpracovat. 
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2.6 Zdařilé osvojení dovedností 

Rodič A sdělil, že se jeho syn naučil rychle orientovat v prostředí, které ho něčím zaujalo. 

Rodič B uvedl, že si jeho syn poměrně rychle osvojil zaměření zrakové pozornosti. 

Rodič C odpověděl, že je pro syna stále těžká adaptace na nové situace a prostředí.  

Rodič D odpověď na tuto otázku nedokázal specifikovat. 

Výzkumná otázka č. 1 byla ověřena na základě výše zmíněných údajů, ze kterých vyplývá, že jak 

u dětí se zrakovým, tak u dětí s kombinovaným postižením dochází po zařazení doporučených metod a 

technik k pozitivnímu zlepšení. Rozdíl nacházíme v časovém rozmezí, kdy ke zlepšení dochází. Oba 

rodičové dítěte s kombinovaným postižením potvrzují, že se jedná o rámec měsíců až let. Dá se tedy 

uvažovat o tom, že přidružené postižení má na pokrok ve vývoji dítěte spíše negativní vliv. 

V oblasti pravidelného procvičování takřka všichni dotazovaní rodičové uvedli, že oblast prostorové 

orientace a samostatného pohybu pravidelně a cíleně neprocvičují, výjimku tvořil pouze jeden respondent. 

Rodiče dítě stimulují spíše skrze každodenní činnosti. Poradci a pedagogové vnímají rozdíl v rozvoji 

orientace a pohybu u dítěte s kombinovaným postižením především v nutnosti individualizace, na rozdíl 

od dítěte se zrakovým postižením, kde se dá využít metodika prostorové orientace a samostatného pohybu. 

Dětem se zrakovým postižením dělá nejmenší problém orientace v prostředí, které dítě zajímá, dále 

pak zaměření zrakové pozornosti. Na druhou stranu dětem s kombinovaným postižením způsobuje 

problém adaptace na nové prostředí, což může být způsobeno větší zátěží v rámci kombinace více vad. 

 
 

2. Co je náplní metodiky prostorové orientace a samostatného pohybu dětí se zrakovým 

a kombinovaným postižením u rodin, pedagogických pracovníků a poradců rané péče? 

1. Praktické zaučení 

1.1 Konkrétní postupy 

Rodičové a poradci uvedli, že se jedná především o společný pohyb s dítětem, způsob jak 

vcházet do dveří, jak s dítětem mluvit, aby se neleklo, vytváření bezpečného prostředí 

v domácnosti, stimulace zraku, znakování, popisování okolí, instruktážní hry a využívání 

pomůcek. 

1.2 Využívané pomůcky 

Dle výpovědí rodičů, pedagogických pracovníků a poradců rané péče se jedná hlavně o práci 

s kontrastem a výraznými barvami, a to i v prostředí domácnosti. Využívá se černé desky 

jako kontrastního prvku při mikroorientaci na pracovním stole, hmatový plánek, hmatová 

stavebnice, hry a bludiště. 
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2 Samostatný pohyb 

2.1 Pohyb v novém prostředí 

Rodič A v rozhovoru vypověděl, že si občas tiskne mapu a pak synovi popisuje situaci v daném 

prostředí. Obě poradkyně v souladu s touto odpovědí zmiňují, že je vhodné dítě s prostorem 

předem seznámit. Jedna z poradkyň H doporučuje i seznámení dítěte s fotografií daného 

prostoru, aby dítě nabylo zkušenost s daným prostorem. Zbytek rodičů B, C a D se shodují 

v tom, že v takových situacích dítě drží za ruku, jsou s ním a snaží se mu v daný okamžik 

popisovat situaci v okolí. Tyto tvrzení podporuje i pedagogický pracovník F, který zdůrazňuje 

důležitost navození pocitu bezpečí a jistoty. 

2.2 Samostatný pohyb v domácnosti 

Rodičové dětí se zrakovým postižením A a B odpověděli, že své děti nechávali věci ohmatávat. 

Rodič A se snažil synovi stále popisovat předměty z jeho okolí a rodič B uvedl, že spíše 

využívali barev a kontrastů. Oba rodičové dítěte s kombinovaným postižením odpověděli, že se 

spolu s dítětem neučili, jak se v domácnosti pohybovat. Rodič D uvedl, že si tuto dovednost dítě 

osvojilo samo – přirozeným vývojem. 

2.3 Samostatný pohyb venku 

Samostatný pohyb v exteriéru si děti se zrakovým postižením osvojují následovně. Rodič A i B 

se shodují, že dítě neustále upozorňují na podněty a předměty z jeho okolí a snaží se je 

popisovat. Rodič A uvedl, že k seznámení s předměty využívá i čichu. 

Rodič C uvedl, že dává dítěti prostor na jeho seznámení se s prostorem a pak se stejným 

způsobem snaží, stejně jako rodičové A a B, vše popisovat. Rodič D uvedl, že jeho dcera ještě 

nechodí. 

Pedagogický pracovník E odpověděl, že této oblasti nemusí věnovat pozornost, protože jejich žák nemá 

problémy v orientaci v prostoru ani v samostatném pohybu. Pedagogický pracovník F uvádí, že s žáky 

zpravidla trénuje orientaci ve třídě a škole. Až po zvládnutí těchto prostorů se vydávají do exteriéru 

k procvičování technik pohybu ve zmíněném prostředí. 

Pracovnice rané péče G zmiňuje, že konzultace mohou probíhat i venku, kdy se rodičům sdělují obecná 

doporučení. Poradkyně H uvádí, že jsou pro osvojení dovednosti pohybu v exteriéru nejlepší hry cílené 

na pohyb skrze stimulaci zraku. 

2.4 Rozvoj odhadu vzdálenosti 

Pedagogický pracovník E u svého individuálně integrovaného žáka oblast cíleně nerozvíjí. Pedagogický 

pracovník F rozvíjí schopnost odhadu vzdálenosti skrze pochopení a osvojení míry jednoho metru 

na vlastním těle. Touto metodou se snaží znázorňovat veškeré míry a velikosti, pokud je to možné. 

Po nabytí této schopnosti učí žáky jednotlivé kroky, které pak procvičuje, dokud si je nezafixují. Poradce 
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rané péče podotýká, že vzdálenost koreluje s 3D vnímáním a tedy i schopností binokulárního vidění. 

Vzhledem k výše zmíněnému uvádí, že se snaží o posilování funkcí oka skrze okludování nebo provádění 

ortoptických cvičení pro zajištění binokulárního vidění. Druhá poradkyně popisuje, že odhad vzdálenosti 

procvičovala zatím jen na ploše, skrze dřívka a jejich vzdálenost či shodu v řazení. 

2.5 Rozvoj schopnosti orientace  

Pedagogický pracovník E uvádí, že schopnost orientace cíleně u žáka nerozvíjí, ale rozvíjí ji skrze 

každodenní činnost a hry. Pedagogický pracovník F seznamuje zpočátku žáka s místy, která bude nejčastěji 

používat. Pracovník projde místa s žákem nejprve po obvodu a poté mu představuje samotný prostor. Tento 

prostor ze začátku představuje od místa, kde bude žák sedět v lavici. Pedagožka podotýká, že je důležité 

žákovi předávat jasný popis místa, a to i v elektronické podobě nebo v Braillově písmě, a žáka nezahlcovat 

informacemi. Po osvojení základních míst ve škole se jednotlivé třídy propojují v patro a pak jednotlivá 

patra v celou školu. Poradkyně rané péče se shodují, že se u malých dětí začíná s orientací na těle, skrze 

tělesné schéma, a pak se přechází na plochu a poté do prostoru. 

2.6 Předpoklady budoucího samostatného pohybu 

Poradci rané péče vidí předpoklady budoucího samostatného pohybu dětí se zrakovým postižením 

v limitech dítěte, postojích rodičů, jejich aktivitě či pasivitě a osobnosti dítěte. Někdy záleží jen na tom, že 

dítě pohyb nezajímá, protože je přirozeně pasivnější. 

Pedagogičtí pracovníci uvádí následující předpoklady budoucího samostatného pohybu dětí – přístup 

rodiny, výchovné postoje, poctivost rodiny v dodržování doporučení, kvalita poradenských zařízení, 

informovanost širší rodiny, pedagog, pracovníci školy a široká veřejnost. Pedagogický pracovník F 

podotýká, že by mezi aspekty ovlivňující samostatný pohyb neřadil diagnózu takového dítěte. Dále zmiňuje 

potřebu osvěty pro širokou veřejnost v komunikaci s osobami se zdravotním postižením, která by přispěla 

i k samostatnosti osob se zrakovým postižením. 

 

3 Budování jistoty dítěte 

3.1 Postupy podpory jistoty dítěte ze strany rodičů 

Rodič A uvádí, že podporuje jistotu svého dítěte tím, že vytváří prostředí otevřené pro pocity dítěte, 

a to i pro nepříjemné pocity jako je nejistota a strach. Dále ho učí, jakým způsobem oslovit cizí osobu 

v případě nouze. Rodiče B a C se v této oblasti shodují, že se především snaží s dítětem být v situacích, kdy 

dítě pociťuje zmíněnou nejistotu. Rodič D uvedl, že pro odbourání tenze dítěti zpívá večer stále stejnou 

písničku. 

3.2 Vliv úzkostnosti rodiče na jistotu dítěte se zrakovým postižením  

Z otázek v rozhovoru s pedagogickými pracovníky vyplynulo, že dle pedagoga E nemá 

úzkostnost rodiče vliv na úzkostnost dítěte. Pedagog F uvedl, že na jistotu dítěte má větší vliv 
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aktivní přístup k samotnému dítěti než úzkostlivost rodiče. Poradkyně G nebyla situaci schopna 

posoudit a poradkyně H uvedla, že si myslí, že je to v obecném hledisku možné. 

3.3 Podpora rodičů v budování jistoty, sebevědomí a samostatnosti dítěte 

Pedagogický pracovník F si myslí, že rodiče děti zpravidla podporují a snaží se, aby věci dělaly 

samy. Nepopírá však, že se někdy ptá rodičů na onu oblast, zda ji dělá dítě doma samo 

nebo mu někdo pomáhá. Dále uvádí, že se snaží jak dítě, tak rodiče motivovat. 

Pedagožka E se domnívá, že rodiče budují jistotu dítěte a že není potřeba do situací vstupovat. 

Poradkyně rané péče G i H uvádějí, že se v těchto oblastech vždy snaží rodiče normalizovat. 

Že o této oblasti také mluví a může se stát na konzultacích tématem, pokud poradkyně registruje, 

že je dítě nedoceňované. Poradkyně G se domnívá, že má i rodiče, které dítě podporují také tím 

způsobem, že u dítěte dochází ke stavům úzkosti a strachu. Situaci vysvětluje tak, že se 

domnívá, že to lze vnímat jako přirozený pud sebezáchovy. Poradkyně H sděluje, že je v této 

oblasti opatrná, protože to někdy vnímá jako zásah do výchovného stylu rodičů a ne vždy se cítí 

kompetentní se k této oblasti vyjadřovat. 

 

4 Metodická podpora 

4.1 Metodické vedení rodičů v závislosti na vývojových etapách 

Rodič A uvedl, že nebyl seznámen s tím, co by jeho dítě mělo zvládnout v určitém úseku svého 

vývoje. Rodiče B a C dostali jakýsi přehled z rané péče či SPC. Rodič D uvedl, že vzhledem ke 

své profesi nemusel být s vývojem seznámen. 

4.2 Využívané metodiky 

Pedagogický pracovník E uvedl, že nemá žádnou systematickou metodiku k rozvoji prostorové orientace 

a samostatného pohybu. Druhý pedagogický pracovník F odpovídá, že ač je metodika dle Wienera daná, 

jsou nutné určité inovace dle individuálního případu. 

Poradkyně rané péče G uvedla, že využívá metodiku stimulace zraku, v rámci které je část věnující 

se prostorové orientaci. Poradkyně rané péče H odpověděla, že se nepřipravuje dle konkrétní metodiky, 

ale využívá zpravidla vývojových tabulek a zkušeností ostatních poradkyň. 

4.3 Spolupráce na metodice prostorové orientace a samostatného pohybu 

Pedagogický pracovník E uvádí, že jistá spolupráce probíhá s SPC a maminkou. Pedagogický pracovník F 

zmiňuje, že pokud potřebuje, tak konzultuje s jinými instruktory prostorové orientace nebo se specialistou 

z Pedagogické fakulty. Poradci rané péče pravidelně nespolupracují v této oblasti s žádným odborníkem. 
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5 Cíle 

Většina respondentů si u dítěte klade za cíl dosáhnout co možná nejvyšší míry samostatnosti, 

včetně samoobslužných činností. Pedagogický pracovník E zmiňuje navíc rozvoj hry s vrstevníky 

a sjednocení komunikačního systému před tím, než žák přestoupí na jinou školu. Poradci rané péče uvádějí 

jako svůj cíl přiblížení dítěte se zrakovým postižením co možná nejvíce běžnému vývoji dítěte a dále 

konkrétní cíle dle požadavků rodičů. 

 
Výzkumná otázka č. 2 byla ověřena na základě výše zmíněných údajů, ze kterých vyplývá, že v 

rámci metodiky konkrétních postupů se jedná především o společný pohyb s dítětem, dovednost jak 

vcházet do dveří, jak s dítětem mluvit, aby se neleklo, vytváření bezpečného prostředí v domácnosti, 

stimulace zraku, znakování, popisování okolí, instruktážní hry, využívání pomůcek. V oblasti využívání 

pomůcek se jedná hlavně o práci s kontrastem, barvou, hmatovým plánkem a stavebnicí. V rámci metodiky 

rodičů pohybu dítěte v novém prostředí pak popisování prostředí a vedení dítěte za ruku. S tímto přístupem 

se neztotožňují poradkyně rané péče, které upřednostňují předchozí seznámení dítěte s prostorem, ať už 

skrze fotografii či hmatový materiál. 

Metodika rodičů dětí se zrakovým postižením z hlediska pohybu v domácnosti učí děti pomocí 

hmatových zkušeností, popisování, využívání barev a kontrastů. Ve srovnání s rodiči dětí s kombinovaným 

postižením, kteří se tuto oblast s dětmi vůbec neučili, je zde patrný rozdíl. 

V rámci metodiky pohybu v exteriéru rodiče zpravidla upřednostňují metodu popisování podnětů 

a předmětů z okolí dítěte v dané situaci. Pedagogický pracovník zprvu neprocvičuje prostorovou orientaci 

a samostatný pohyb v exteriéru, nýbrž v rámci budovy školy. Poradkyně rané péče uvádějí, že vykonávají 

konzultace i mimo domov jejich klientů a podle potřeb pak sdělují obecná doporučení.  Dále využívají her 

cílených na pohyb 

Metodiku odhadu vzdálenosti lze rozvinout dle pedagogického pracovníka skrze měrné jednotky 

demonstrované na vlastním těle osoby se zrakovým postižením, s následným procvičováním v prostoru. 

Poradkyně Rané péče vidí naopak primární potřebu v rozvoji binokularity a pak následnému procvičování 

odhadu vzdálenosti. 

V rámci metodiky orientace se respondenti shodují v technice, kdy se zprvu začíná s orientací na těle, 

poté v ploše a nakonec v prostoru. 

Budování jistoty dítěte se rodiče nejčastěji snaží docílit svou přítomností v blízkosti dítěte v situacích, 

kdy dítěti hrozí pocit nejistoty či strachu. 

V oblasti vlivu úzkostnosti rodiče na jistotu dítěte se zrakovým postižením spíše převládá názor, 

že úzkostnost rodiče nemá vliv na úzkostnost dítěte. Pedagogové se shodují, že rodiče budují sebevědomí 

dětí a snaží se je nadále motivovat. Poradkyně rané péče uvádí, že se v této oblasti snaží rodiče 

normalizovat. Dále dává rodičům prostor se o této oblasti bavit.  
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Většina rodičů byla seznámena s tím, co by jejich dítě mělo zvládnout v určitém úseku života. 

V rámci využívaných metodik neexistuje jediná, která by se využívala v rámci škol, školských zařízení a 

sociálních služeb.  

Mezioborová spolupráce mezi jednotlivými institucemi probíhá z uvedených výsledků spíše 

z nutnosti dané situace, nikoli v rámci interdisciplinárního přístupu. 

Většina respondentů má v rozvoji dítěte v oblasti pohybu a orientace za cíl nejvyšší možnou míru 

samostatnosti, včetně samoobslužných činností. 

 
3. Z jakých zdrojů se rodiče dovídají o problematice prostorové orientace či možnostech metodiky 

rozvoje? 

1 Zdroj informovanosti 

Rodiče se o zmíněné problematice dozvídají v rané péči a pokud nejsou klienty rané péče, tak ve speciálně 

pedagogických centrech. 

1.1 Předávání informací o konkrétních postupech 

Z rozhovorů s rodiči dětí se zrakovým a kombinovaným postižením a poradci rané péče 

vyplývá, že dochází k předávání konkrétních postupů, jakým způsobem mohou rodiče dítě v této 

oblasti rozvíjet a podporovat. Dále bylo zjištěno, že tyto konkrétní postupy jsou rodičům 

poskytovány na základě jejich potřeb. Pokud je rodiče nevyžadují, konkrétní postupy jim 

předávány nejsou. 

 
2 Období informovanosti 

Rodič A uvádí, že se s ním o dané problematice začali bavit až ve čtyřech letech dítěte, a to ne hned potom, 

co do instituce začal docházet. Rodič B naopak zmiňuje, že se s ním bavili o této problematice 

asi již od začátku, ale na základě toho, že se sám začal ptát. Rodič C uvádí, že se s ním o uvedené 

problematice bavili také již od začátku. 

 

3 Informovanost rodičů ze strany poradenských a pedagogických pracovníků v rámci prostorové orientace 

a samostatného pohybu 

Pedagogická pracovnice E uvádí, že se informováním rodičů příliš nezaobírá vzhledem k tomu, že neměla 

předchozí zkušenost s dětmi se zrakovým postižením. Za dané situace došlo ke spolupráci maminky, 

SPC a školy. Pedagogická pracovnice F se snaží podporovat rodiče i děti pro spolupráci rodičů, školy 

i speciálního pedagoga. 
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Poradkyně rané péče G uvádí, že se na základě registrovaných odchylek ve vývoji dítěte v této oblasti snaží 

dát taková doporučení, aby jimi přispěla k žádoucímu rozvoji. Pokud rodina zhodnotí, že je to oblast, které 

se nechce věnovat, tak situaci poradkyně respektují. 

Poradkyně rané péče H probírá s rodiči, jak by měl vývoj probíhat a jak u konkrétního dítěte probíhá. 

Dále probírá způsoby, kterými lze dítě podpořit. 

 
Výzkumná otázka č. 3 byla ověřena na základě výše zmíněných údajů, ze kterých vyplývá, že se 

rodiče o zmíněné problematice dozvídají v rané péči. Pokud nejsou klienty rané péče, tak získávají 

informace ve speciálně pedagogických centrech. K předávání jednotlivých informací o konkrétních 

postupech rozvoje orientace a pohybu dítěte se zrakovým a kombinovaným postižením dochází zpravidla 

jen na základě potřeb rodičů. Pokud pro rodiče oblast není limitující, konkrétní postupy předávány nejsou. 

Většina rodičů uvádí, že se s nimi o dané problematice bavil někdo v poradenských zařízeních již od 

začátku. 

Informovanost rodičů ze strany poradenských a pedagogických pracovníků v rámci prostorové 

orientace a samostatného pohybu je závislá na instituci. V rané péči je informovanost více závislá 

na potřebách rodičů, zatímco ve škole se více odvíjí od potřeb žáka. 

 
4. Jsou tyto materiály pro rodiče dostačující? 

1 Dostatečnost 

Respondentka A uvádí, že vzhledem k tomu, že se na informace doptávala, pociťuje, že byly informace 

asi nedostatečné. Respondentka B má informace za spíše nedostatečné. Respondentka C považuje jakékoli 

informace za dobré a respondentka D za asi dostatečné. 

 
Výzkumná otázka č. 4 byla ověřena na základě výše zmíněných údajů, ze kterých vyplývá, 

že materiály poskytnuté rodičům byly pro jejich informovanost vesměs nedostatečné. 

 
5. Jsou tyto materiály pro rodiče snadno dostupné? 

1 Dostupnost 

Respondentka A uvádí, že dostali jisté letáky z SPC. Respondentka B zmiňuje, že by v dané době ocenila 

praktickou brožuru nebo webové stránky úzce zaměřené na danou problematiku. Respondentka C uvádí, 

že si půjčovala knihy v SPC nebo rané péči. Respondentka D odpovídá, že kdykoli by nějaký materiál 

potřebovala, tak je přesvědčená, že by jí ho poradkyně sehnala a přivezla na konzultaci k nim domů. 
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Výzkumná otázka č. 5 byla ověřena na základě výše zmíněných údajů, ze kterých vyplývá, že dostupnost 

tiskových materiálů skrze SPC a ranou péči je poměrně dobrá. Nicméně je zde absence jiných druhů 

informačních materiálů, např. webových stránek. 

7.3 Diskuze 

Pokud víme, jaký je stav metodické podpory v rámci prostorové orientace a samostatného pohybu 

osob se zrakovým postižením, nemůžeme se divit, že v případě kombinovaného postižení je stav metodické 

podpory ještě horší. Je s podivem, že organizace jako Společnost pro ranou péči nebo SPC nevytvářejí 

dostatečný tlak na to, aby se situace v této oblasti změnila. Z dostupných teoretických informací a výsledků 

výzkumu vyplývá, že metodou pro budování kompetence prostorové orientace a samostatného pohybu dětí 

s kombinovaným postižením je především individuální přístup. Pokud je ale budování něčeho tak 

náročného a všeprostupujícího redukováno na obecnou a univerzálně užívanou individualizaci, není to dle 

mého názoru správně. Rozumím, že zpracování materiálu pro odborníky i laickou veřejnost v oblasti 

prostorové orientace a samostatného pohybu jedinců s kombinovanou vadou není záležitostí nikterak 

lehkou, na druhou stranu zde není zpracován ani materiál pro osoby se zrakovým postižením. 

Dalo by se říct, že se tak stává výzvou pro všechny instituce, aby se některá z nich pokusila o překlad 

některé ze zahraničních publikací srov. viz (Wiener, Richard, Blasch, 2010), která by mohla přispět 

k dualitě metodické podpory v této oblasti u nás. 

Z výzkumu vyplývá, že při zařazení doporučených technik a metod dochází zpravidla k pozitivnímu 

zlepšení v oblasti pohybu a orientace. I když vzhledem k počtu respondentů nelze tento vzorek považovat 

za zcela reprezentativní, domnívám se, že je tato informace pozitivní zprávou pro všechny. A to jak pro 

poradce rané péče, tak pro rodiče. Toto zjištění je zajímavé i tím, že zmínění respondenti soustavně a cíleně 

neprocvičují oblast orientace a pohybu a spíše ji podporují skrze každodenní činnosti. 

Myslím, že to je nejideálnější forma osvojování si dovedností a schopností pro všechny zúčastněné 

osoby. Domnívám se, že se jedná o nejpřirozenější formu učení, která má tendenci dítě bavit a ne ho 

stresovat. Zároveň je výhodná také pro rodiče, kteří nemusí úzkostlivě plnit vše, co se jim sdělí. 

V rozhovorech se několikrát objevila informace, že některá doporučení uznali rodiče či pedagogičtí 

pracovníci za nevhodné a nevyhověli tak doporučení jiné instituce. Myslím, že se právě v takovém případě 

demonstruje určitá obtížnost rozvoje oblasti prostorové orientace a samostatného pohybu a její složité 

uchopení v rámci individuality každého jedince. 

Dalším zajímavým aspektem zjištěným na základě rozhovorů je jakási absence rozvoje této oblasti 

již od narození dítěte v rámci rané péče srov. viz (Wiener, Richard, Blasch, 2010). Rozumím konceptu 

toho, že záleží zcela na rodičích, jakou “poptávku“ vytvoří u své poradkyně a že se raná péče zaměřuje na 

zrakovou stimulaci. Nicméně je pro mne nepochopitelné, že na této úrovni nedochází ke spolupráci 

s instruktory prostorové orientace a samostatného pohybu či jinými subjekty, a že si organizace 
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pravděpodobně nevypracovala svůj interní materiál, který by ujednotil postupy a principy při podpoře v 

budování této kompetence. Jsem si vědoma toho, že se nejedná o reprezentativní vzorek, který by tuto 

skutečnost potvrzoval, a je možné, že kdybych vedla obdobný rozhovor s jinou poradkyní, není vyloučené, 

že by o nějaké interní metodice věděla více. 

Zajímavým postřehem jednoho respondenta bylo upozornění na absenci osvětové činnosti v rámci 

komunikace široké veřejnosti s osobami se zdravotním postižením. Musím přiznat, že jsem se nad tímto 

aspektem nikdy nezamyslela. V podstatě je zde absolutně opomíjená primární prevence v rámci této oblasti. 

Tato informace ještě nabývá na podstatnosti v souvislosti s fenoménem inkluzivního vzdělávání, 

které je bez této prevence dle mého názoru nemožné uskutečňovat. 

Počet dotazovaných respondentů a jejich různorodost mohla dle mého názoru negativně zatížit 

výsledky rozhovorů. Pokud by měly z výzkumu vzejít relevantní informace, musel by vzorek obsahovat 

více respondentů, ideálně z několika rozdílných měst a s větší diverzitou věku jejich dětí.
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8 Informační brožura 

 Obsah informačního materiálu je ve výsledné podobě přiložen v přílohách (viz Příloha č.13). 

Informační brožura obsahuje krátké seznámení s problematikou prostorové orientace a samostatného 

pohybu a jejím významem pro veškeré vývojové etapy dítěte s primárně zrakovým postižením, dále souhrn 

rad, zkušeností a nápadů pro rodiče děti se zrakovým postižením. Zmíněný obsah byl sestaven na základě 

rozhovorů a v práci uváděných zdrojů (srov. viz Perla, Duckret, 2006, online; Wiener, Richard, Blasch, 

2010). V poslední řadě jsou zde uvedené kontakty na zařízení, které se problematice věnují. Uvedený 

materiál má za cíl poskytnout základní informace a podporu rodičům dětí se zrakovým postižením a také je 

vybízet k zájmu o tuto kompetenci, jako jednu z nejdůležitějších v životě jedince s takovým typem 

postižení. 
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9 Závěr 

 Problematika prostorové orientace a samostatného pohybu je dle výše uvedeného nedílnou součástí 

života každého jedince se zrakovým postižením, a to v každé své etapě. V rámci této problematiky 

v České republice nelze z dostupných zdrojů nalézt v podstatě jinou literární oporu než od autora Pavla 

Wienera. Jeho publikace, která se věnuje problematice prostorové orientace a samostatného pohybu, byla 

vydaná roku 1986 a její druhé vydání v roce 2006. Navíc není pro širokou veřejnost snadné ji sehnat. Je 

s podivem, že neexistuje žádný ucelený materiál, který by obsahoval nové informace a zároveň byl dobře 

dostupný pro rodiče dětí se zrakovým postižením, protože by se tak mohl stát jejich praktickou oporou. 

Tento materiál by nemusel být jen v tiskové podobě, ale mohlo by se využít i webového prostředí, které 

nabízí větší možnosti. Webové stránky by pak mohly obsahovat videa, fotografie, poradnu s odborníky či 

diskuzi rodičů dětí se zrakovým postižením. 

V rámci obecných cílů, ať už pedagogických pracovníků, poradců rané péče nebo rodičů dětí se 

zrakovým postižením, se nejčastěji vyskytoval cíl dosáhnutí samostatnosti těchto osob. Vzhledem k tomu, 

že bez kompetence prostorové orientace a samostatného pohybu nelze zpravidla mluvit o samostatnosti 

jedince se zrakovým postižením, je tedy žádoucí, aby se touto oblastí začaly zabývat subjekty pracující 

s touto skupinou. Další alarmující oblastí, vyplývající z výsledků rozhovorů, je absence osvětové činnosti 

v rámci široké veřejnosti zaměřené na komunikaci s lidmi se zdravotním postižením. Osvětová činnost by 

mohla přispět nemalou měrou do komfortu života lidí se zrakovým postižením, ale také široké veřejnosti, 

která by nabyla jistoty při interakci se zmíněnou skupinou.  

Výsledky metod ukazují určité odchylky v rozvoji prostorové orientace a samostatného pohybu u 

dětí se zrakovým postižením a kombinovaným postižením. Na základě údajů z výzkumného šetření lze 

uvést, že u dětí se zrakovým a u dětí s kombinovaným postižením dochází k rozdílnému časovému rozmezí 

pozitivního rozvoje jedince. Dále, že je nutné metodiku prostorové orientace a samostatného pohybu 

individualizovat, a to speciálně pro děti s více vadami. Další oblastí je adaptace na nové prostředí, kde dítě 

s kombinovaným postižením potřebuje větší míru podpory a času. Z další oblasti šetření vyplývá, že rodiče 

dítěte se zrakovým postižením mají větší tendenci dítě učit pohybu v domácnosti. V rámci pohybu 

v exteriéru rozvíjí oblast každá skupina dotazovaných jinak. Rodiče se snaží popisovat prostředí okolo 

dítěte, pedagogický pracovník se zaměřuje především na zvládnutí pohybu na škole. Poradci rané péče 

vykonávají dle potřeb konzultace v exteriéru, při kterých se zaměřují na pohybové hry. Z šetření dále 

vyplynulo, že z využívaných metodik neexistuje žádná jednotná, která by se využívala v rámci škol, 

školských zařízení a sociálních služeb. 

Z výše zmíněných údajů vyplývá, že se rodiče o zmíněné problematice dozvídají v rané péči či SPC. 

V rané péči je informovanost více závislá na potřebách rodičů a ve škole se více odvíjí od potřeb žáka. 
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Na základě šetření se dá sdělit, že materiály poskytnuté rodičům byly vesměs nedostatečné pro jejich 

informovanost. Nicméně dostupnost těchto materiálů je poměrně dobrá. 
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