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Abstrakt 

   Cílem této bakalářské práce je zjistit, jak jsou uţivatelé v organizaci TyfloCentrum 

v Karlových Varech spokojeni s poskytovanou sociálně aktivizační sluţbou, jaký má sluţba 

pro klienty přínos a v čem naopak vidí její nedostatky. Výsledky své práce následně poskytnu 

vedení organizace, jako zpětnou vazbu, pro zkvalitnění sluţby.  

   Práce se dělí na dvě části – teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou nejprve 

vymezena teoretická východiska a pojmy. Pozornost je věnována především cílové skupině 

zrakově postiţených, systému sociálních sluţeb se zaměřením na sluţbu sociálně aktivizační a 

podání základních informací o organizaci TyfloCentrum v Karlových Varech.  

   Druhou částí je část praktická, která se zaměřuje na analýzu a interpretaci získaných dat, při 

výzkumném šetření za pomocí polostrukturovaného rozhovoru. V závěru dochází 

k celkovému zhodnocení sluţby a poskytnutí doporučení ohledně zlepšení případných 

nedostatků sluţby.  

Klíčová slova 

evaluace, sociálně aktivizační sluţby, aktivizace, sociální sluţby, osoby se zrakovým 

postiţením, TyfloCentrum, nezisková organizace  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

   The aim of my bachelor thesis is to find out whether the users of TyfloCentrum in Karlovy 

Vary are satisfied with the social-activation service provided to them, how they benefit from 

such a service and what shortcomings thereof they have experienced. Subsequently, the 

findings will be provided to the management of the organization as a feedback serving for the 

improvement of the service. 

This thesis is divided into two parts – theoretical and practical. The former defines the 

theoretical basis and terms. The main focus is on the target group of the persons having sight 

impairment, the social services system with emphasis on the social-activation service and the 

provision of the basic information regarding the organization TyfloCentrum in Karlovy Vary. 

The second part is practical and deals with the analysis and interpretation of the data gathered 

by way of a semi-structured interview during the research. At the end of the work, an overall 

evaluation of the service in question as well, as several recommendations for its improvement 

are provided. 

Key words 

evaluation, social-activation services, activation, social services, persons with sight 

impairment, TyfloCentrum, non profit organization  
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Úvod 

   Inspirací pro téma této bakalářské práce bylo mé dobrovolnictví v organizaci TyfloCentrum 

v Karlových Varech. Jako dobrovolník jsem v této organizaci pomáhala v posledním ročníku 

svého studia na gymnáziu a vzhledem k tomu, ţe mi tato práce dávala velký smysl, jsem se 

následně rozhodla pro studium sociální práce. V TyfloCentru mě nadchly především 

nejrůznější aktivity, které pracovníci pro své klienty připravovali a tak, kdyţ jsem se poté 

rozhodovala, čím se v této práci budu zabývat, napadla mě právě sociálně aktivizační sluţba, 

kterou povaţuji za velice prospěšnou a důleţitou a to nejen pro klienty se zrakovým 

postiţením.  

   Mým cílem v této práci je celkové hodnocení (evaluace) sociálně aktivizační sluţby ze 

strany klienta a zjištění, zda je, či není se sluţbou spokojen, případně kde vidí určité 

nedostatky. Spokojenost klientů samozřejmě budu posuzovat z více hledisek, jako je 

spokojenost klientů s nabídkou volnočasových aktivit, s průběhem a zajištěním poskytované 

sluţby a s přístupem pracovníků. Poslední oblastí mého zkoumání je zjistit, jaký má sociálně 

aktivizační sluţba vliv na ţivot klienta a jaké je tedy klientovo celkové hodnocení sluţby. Je 

důleţité zmínit, ţe mým cílem v této práci není posoudit kvalitu této sluţby, ale podívat se na 

ni z pohledu jejích klientů.      

   Vzhledem k tomu, ţe TyfloCentrum v Karlových Varech má celkem čtyři střediska, 

rozhodla jsem se oblast svého výzkumu zaměřit na středisko Cheb. Toto středisko jsem si 

zvolila z více důvodu. Zejména však proto, ţe se nejvíce ze všech středisek zaměřuje na 

sportovní aktivity, které povaţuji za velice zajímavé. Mimo jiné také pro velmi dobrou 

spolupráci s pracovníky střediska a pro největší počet pravidelně docházejících klientů. Navíc 

jako dobrovolník jsem působila ve středisku Karlovy Vary, tudíţ klienty, kteří docházejí do 

Chebu neznám a nemám k tomuto středisku ţádný vztah, předpokládám tedy, ţe nebudu mít 

problém s objektivností, i tak si ji samozřejmě budu hlídat.  

   V teoretické části se zaměřím na cílovou skupinu osob se zrakovým postiţením, dále na 

sociální sluţby, kde se budu detailněji zabývat sluţbou sociálně aktivizační a nakonec 

organizacemi, které sociálně aktivizační sluţby lidem se zrakovým postiţením poskytují, 

zejména tedy na TyfloCentrum v Karlových Varech a jeho středisko v Chebu. 

    V praktické části se nejprve budu podrobněji zabývat metodologií výzkumu a následné 

analýze a interpretaci dat, které při svém výzkumném šetření získám. V závěru dojde ke 



10 
 

shrnutí mého výzkumu a podám vhodná doporučení pro případné zlepšení nedostatků, které 

ve sluţbě objevím. Výsledky svého šetření následně organizaci poskytnu, spolu se svým 

doporučením, jako zpětnou vazbu vedení organizace pro případné zlepšení sluţeb.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

I. TEORETICKÁ ČÁST  

1. Zrakové postižení a osoby se zrakovým postižením 

   V první kapitole se věnuji správnému vymezení pojmu zrakového postiţení, které je pro 

mou práci klíčové, z toho důvodu, ţe je zaměřena na cílovou skupinu osob se zrakovým 

postiţením. Detailněji se věnuji především charakteristice základních skupin osob a etiologii 

zrakového postiţení.   

1. 1. Vymezení pojmu zrakové postižení 

    Tématem zrakového postiţení se jiţ v minulosti zabývalo mnoho autorů a existuje tedy 

velké mnoţství definic. Já jsem si pro svou práci vybrala definici dle Kolaříkové a Kimplové 

(2014, s. 24), které za osoby se zrakovým postiţením povaţují lidi „s různými druhy a stupni 

snížených zrakových schopností.“ Konkrétně pak tímto termínem označují osoby, u nichţ 

poškození zraku určitým způsobem ovlivňuje činnosti v běţném ţivotě, a zároveň u těchto 

osob nepostačuje běţná optická korekce (např. sem nezahrnujeme člověka, který nosí 

dioptrické brýle, s nimiţ „normálně vidí“). Obdobně zrakové postiţení definují Finková, 

Ludíková a Růţičková (2007, s. 37), které jedince se zrakovým postiţením chápou jako 

osobu, která „trpí oční vadou či chorobou, kdy po optimální korekci má stále zrakové vnímání 

narušeno natolik, že ji činí problémy v běžném životě.“ 

   Můţeme se setkat ještě s uţívaným termínem těžce zrakově postižení, který se občas 

pouţívá na zdůraznění rozdílu mezi lidmi, kterým postačuje běţná optická korekce a mezi 

těmi, kterým zraková vada jiţ určitým způsobem zasahuje do běţného ţivota.  

1. 2. Charakteristika základních skupin osob se zrakovým postižením 

   Za normálních okolností zrakové vnímání člověku přináší většinu informací o okolním 

světě. Člověk tak získává mnohé zkušenosti a orientuje se ve světě. Pokud je přísun těchto 

podnětů omezení, či dokonce chybí je třeba ztracené podněty určitým způsobem 

kompenzovat. Při ztrátě zraku má kompenzační funkci především sluchové a hmatové 

vnímání. U lidí se zrakovým postiţením bývají lépe rozvinuty sluchové schopnosti, nejde ale 

o vrozené zvýhodnění, ale o důsledek zvýšené potřeby uţívat právě tento způsob orientace 

v prostředí. Stejně tak hmat je nutné při ztrátě zraku systematicky cvičit a zdokonalovat, 

neděje se tak spontánně. Lidé s těžkým zrakovým postiţením mají zároveň omezenou moţnost 

získat potřebné sociální zkušenosti a naučit se tak reagovat poţadovaným způsobem. Zrakové 
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postiţení ovlivňuje kupříkladu neverbální komunikaci, kdy si zrakově postiţený 

neuvědomuje, ţe jeho neverbální projevy (drţení těla, výraz obličeje apod.) mají pro vidícího 

určitou informační hodnotu. Pro něj samotného význam nemají, nevěnuje jim tedy pozornost. 

Obdobně nemůţe vnímat ani rozumět mnoha neverbálním a komunikačním signálům, jako 

jsou různé mimické a pantomimické projevy jeho komunikačního partnera. Lidé se zrakovým 

postiţením mají také obvykle obtíže s orientací v neznámém prostředí, důsledkem čehoţ 

mají takto postiţení lidé tendenci k izolaci ve známém prostředí, kde se zrakově postiţený 

člověk cítí bezpečně. (Vágnerová, 2012)  

1.2.1. Klasifikace zrakového postižení  

   Skupinu osob se zrakovým postiţením můţeme rozdělit podle mnoha kritérií.  Základním 

kritériem pro posouzení stupně zrakového postiţení je míra sníţení zrakové ostrosti, tzv. 

vizus a do jisté míry i stav zachování zorného pole. V případě posuzování stupně zrakového 

postiţení by se ale mělo přihlíţet i k celé řadě dalších faktorů, jakým je například doba vzniku 

postiţení, další přidruţená postiţení apod. (Ludíková, 2006)  

  V případě členění osob, dle stupně zrakového postižení je v praxi nejpouţívanější klasifikace 

Světové zdravotnické organizace (WHO), po oftalmologickém
1
 vyšetření je moţné zrakově 

postiţeného zařadit do jedné z 5 kategorií. Nicméně není vhodné řídit se jen lékařským 

vyšetřením, ale zároveň posoudit stav zrakově postiţeného i třeba z hlediska 

psychologického.  

Klasifikace zrakového postiţení dle WHO
2
 

 Kategorie 1. Střední slabozrakost  

 Kategorie 2. Silná slabozrakost 

 Kategorie 3. Těţce slabý zrak 

 Kategorie 4. Praktická nevidomost 

 Kategorie 5. Úplná nevidomost  

   Dále můţeme zrakově postiţené dělit z hlediska trvání zrakové vady na osoby se zrakovým 

postiţením krátkodobým (akutním), dlouhodobým (chronickým) a opakujícím se 

                                                      
1
 Oftalmologie – oční lékařství  

2
 Příloha č. 1  
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(recidivující). Z hlediska doby vzniku zrakového postižení na postiţení vrozené či získané. 

(Finková, Ludíková a Růţičková, 2007).  

   Vágnerová (2012) stanovuje tři stupně zrakového postiţení, dle závaţnosti – slabozrakost, 

praktická nevidomost (resp. zbytky zraku) a nevidomost.  

   1.2.2. Slabozrakost a nevidomost 

   „Slabozrakost je méně závažné postižení zraku, které omezuje možnosti společenského 

uplatnění postiženého.“ (Matoušek, 2003, s. 156)  

  Za slabozrakost je obecně povaţováno orgánové postiţení obou očí, které jedinci činí i při 

optimální brýlové korekci problémy v běţném ţivotě. U slabozrakých osob se mimo sníţení 

zrakové ostrosti také často objevují problémy s narušením zorného pole. Slabozrakost můţe 

být vrozená i získaná (obdobně jako nevidomost). Projevy slabozrakosti jsou většinou spojené 

se špatným rozvojem vnímání a s omezením či deformací zrakových schopností, následkem 

čehoţ se u takto postiţených lidí vytváří nepřesné nebo zkreslené představy. Problémy, 

s kterými se u slabozrakých můţeme setkat, se vyskytují např. v oblasti prostorové orientace. 

(Ludíková, 2006)  

   Při práci na blízko se objevují potíţe s koordinací oka a ruky, slabozrací často pouţívají 

příliš krátkou nebo naopak příliš dlouhou zrakovou vzdálenost. Proto je důleţité, aby práce 

nablízko netrvala příliš dlouho a byla střídaná s odpočinkem. (Kimplová a Kolaříková, 2014) 

   V případě uţití termínu nevidomost rozlišujeme dva druhy – nevidomost praktická a 

nevidomost úplná. Termín slepý (či slepec) není vhodné v současné době pouţívat, neboť je 

jak veřejností, tak samotnými nevidomými vnímán jako hanlivý.  

   „Úplná nevidomost je ztráta zraku zahrnující stav od naprosté ztráty světlocitu až po 

zachování světlocitu s chybnou světelnou projekcí, tj. ztráta schopnosti určit směr, odkud 

světlo přichází. (…) Praktická nevidomost je definovaná jako porucha zraku znemožňující 

orientaci v neznámém prostředí.“ (Trnka, 2012, s. 14)  

   Zásadním rozdílem mezi lidmi slabozrakými a nevidomými je ten, ţe slabozrací ještě dost 

často na svůj zrak spoléhají. Mohou, ale také nemusí pouţívat bílou hůl, často pouţívají tzv. 

krátké hole, které jim slouţí k upozornění okolí na jejich zrakovou vadu, případně aby si jimi 

ohmatali určité překáţky v terénu (např. výšku schodů). V kaţdodenním ţivotě obvykle 

pouţívají různé optické pomůcky, které jim mnohé usnadní. Příkladem můţe být počítač se 
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zvětšovacími programy. Naproti tomu lidé nevidomí vyuţívají pouze kompenzační smysly, 

které jim vynahrazují nedostatek zraku. Především se jedná o sluch a hmat. Pohybují se 

s bílou holí či vodícím psem. Stejně tak vyuţívají velké mnoţství kompenzačních pomůcek, 

jakým je třeba indikátor barev, který jim sdělí jako barvu má předmět, jehoţ se tímto 

přístrojem dotknou. Aktivně také vyuţívají Braillovo písmo, i kdyţ v současné době většina 

nevidomých preferuje dokumenty a knihy ve zvukové formě. (Kavalírová, 2014)  

1.2.3.  Kombinované postižení  

   „Kombinované postižení lze charakterizovat jako kombinaci dvou a více postižení u jednoho 

jedince.“ (Kunhartová, 2017)  

   V případě kombinovaného postiţení je prvním a zároveň nejdůleţitějším krokem zjistit, zda 

ten konkrétní jedinec skutečně vícečetně postiţen je. Často se totiţ stává, zejména u 

nevidomých dětí od narození, ţe tyto děti jsou automaticky hodnoceny jako mentálně či 

tělesně postiţené, pouze z důvodu odlišných reakcí. Pokud skutečně existuje podezření na 

vícečetné (kombinované) postiţení, je nezbytné co nepřesněji určit stupeň zrakového 

postiţení a zároveň provést přesné vyšetření i v oblasti onoho dalšího postiţení. Klíčový 

faktor pro adekvátní terapii pro osoby s kombinovaným postiţením je totiţ určení poměru 

mezi jednotlivými handicapy a následné stanovení těžiště problému. V praxi je toto správné 

stanovení velmi důleţité. Zcela odlišná bude například práce s člověkem, který je slabozraký 

a plně neslyšící, neţ s člověkem, který je nevidomý, ale alespoň částečně slyší. (Wiener a 

Rucká, 2006)  

   V současné době výrazně přibývá počet lidí s kombinovaným postiţením, a naproti tomu 

ubývá lidí, kteří trpí „jen“ zrakovým postiţením. Je tedy velmi pravděpodobné, ţe se tento 

trend v budoucnu projeví i v oblasti poskytování sociálních sluţeb.   

1.3. Výskyt a etiologie zrakového postižení  

    V současné době nejsou ve světě k dispozici přesné statistické údaje o počtu osob se 

zrakovým postiţením a ani v České republice tomu není jinak. Veškeré statistické údaje, které 

jsou k dispozici, jsou tedy pouze přibliţné. 

   „Světová zdravotnická organizace (dále WHO; říjen 2013) odhaduje, že ve světě žije 285 

milionů lidí se zrakovým postižením, z toho je 39 milionů nevidomých a 246 milionů má těžce 

slabý zrak.“ (Kimplová a Kolaříková, 2014, s. 11)  
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   „Podle statistických údajů žije v České republice na 100 000 osob se zrakovým postižením, 

z toho 10 000 tvoří lidé s těžkým zrakovým postižením.“ (Kavalírová, 2014)  

    Zároveň je velmi pravděpodobné, ţe se toto číslo bude nadále zvyšovat z důvodu 

demografických změn a s tím související nárůst obyvatel, změna ţivotního stylu a 

prodluţování délky ţivota. Věk hraje v případě ztráty zraku důleţitou roli, neboť většina 

nevidomých osob je starších 50 let a je tedy prokázáno, ţe míra zrakového postiţení je závislá 

na věku. V současné době došlo ve světě k nárůstu příčin slepoty z důvodu chronických 

s věkem souvisejících onemocnění a naopak k výraznému poklesu podílu infekčních chorob. I 

přes to, lze však předejít aţ 80% případů slepoty, převáţně v rozvojových zemích. Z důvodu 

nedostupnosti vhodné léčby. Příkladem je katarakta (viz níţe), která je povaţována za hlavní 

příčinu ztráty zraku ve světě, s podílem 51%, navzdory tomu, ţe léčba je jiţ známá a 

v ekonomicky vyspělých zemích dostupná. (Kuchynka a kol., 2016)  

   Etiologie zrakového postiţení je velmi pestrá. Jak jsem jiţ zmiňovala, postiţení můţe být 

vrozené či získané. Podle Matouška (2003) jsou poruchy zraku ve většině případů důsledkem 

různých onemocnění a jen malá část z nich je vrozená, či vzniklá úrazem.  

   Z toho důvodu se nejprve zaměřím na rozlišení vrozeného a získaného postiţení a následně 

představím nejčastější onemocnění, které mají za následek těţké zrakové postiţení.  

1.3.1. Osoby s vrozeným zrakovým postižením 

   V případě vrozeného postiţení patří mezi nejčastější příčiny dědičnost, poškození plodu 

v prenatálním období, infekční choroby matky v době těhotenství, narkomanie matky apod. 

(Ludíková, 2006)  

    Vrozené postiţení, tedy postiţení získané jiţ v raném věku, významně ovlivňuje vývoj 

dítěte, které v důsledku toho nemůţe získat určité zkušenosti. Jeho představa o světě můţe být 

chudší a méně přesná, svět se mu tak můţe jevit hůře srozumitelný. Na druhou stranu vrozené 

postiţení nepředstavuje pro toho daného jedince takové trauma, protoţe je na své postiţení 

adaptován. Postupem času si uvědomí, ţe ostatní lidé mají určité moţnosti, které on nemá, a 

přál by si je mít také, ale většinou si ani neumí představit, jaké konkrétní výhody by tím 

získal. Narození postiţeného dítěte představuje náročnou ţivotní situaci především pro rodiče, 

kteří mívají pocit viny a selhání v rodičovské roli. Rozvoj zrakově postiţeného dítěte bude 

mít samozřejmě více či méně odlišný průběh. Co se týče rozvoje osobnosti postiţeného dítěte, 

v jejím rozvoji hraje klíčovou roli rodina. Konkrétně přijetí dítěte rodiči a způsob výchovy, 
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který bývá v případě postiţených dětí extrémní, neboť rodičovské postoje a chování k dítěti je 

jiné, neţ kdyby bylo zdravé. Je větší riziko, ţe dítě bude odmítáno, pokud rodiče nejsou s jeho 

postiţením vyrovnáni, nebo naopak se na něj matka nepřiměřeným způsobem zafixuje, coţ 

můţe v budoucnu přinést problém s jeho osamostatněním. U zrakově postiţených dětí je 

velmi důleţitá specifická vizuální stimulace, neboť zraková stimulace má velký význam pro 

udrţení aktivizace dítěte. Pokud je aktivační úroveň sníţená, můţe se dítě jevit jako apatické, 

bez zájmu, někdy chybně diagnostikované jako autistické. Velmi důleţitá je i socializace 

zrakově postiţených dětí, obzvláště v období dospívání. Nicméně kontakt se zdravými 

vrstevníky bývá často obtíţný, z důvodu omezené moţnosti zúčastnit se běţných aktivit. 

(Vágnerová, 2012)  

   Nevidomý si nemůţe jen tak sám vyběhnout do přírody, jít si kdy chce a kam chce, stejně 

tak chce-li se něco naučit, ve většině případů k tomu bude potřebovat pomoc někoho dalšího. 

(Chvátalová, 2001) 

1.3.2. Osoby se získaným zrakovým postižením  

  Získané zrakové postiţení můţe být dvojího typu. Buď člověk přijde o zrak náhle (většinou 

úraz) nebo u něj dochází k postupnému zhoršování vidění (nejčastěji nemoc). V obou 

případech jde o váţný zásah do ţivota jedince, kdy se člověk znenadání ocitne v „jiném 

světě“. (Wiener a Rucká, 2006)  

   Psychologický dopad ztráty zraku na osobnost jedince je individuální a hodně závisí i na 

společenském prostředí, ve kterém se daná osoba nachází. Ať uţ je příčina jakákoliv, 

v případě trvalé ztráty zraku u doposud vidícího člověka se nejčastěji setkáváme s počátečním 

šokem. Většinou se toto počáteční období projevuje poklesem zájmu o okolní prostředí. 

Člověk se stáhne do sebe, nekomunikuje, dojde k duševnímu i pohybovému „zamrznutí“. 

Toto období je však pouze dočasné, následuje období tzv. reaktivní deprese, truchlení, které je 

velmi nebezpečné, neboť se mohou objevit sebevraţedné myšlenky či dokonce pokusy. 

(Čálek, Holubář a Cerha, 1991)  

   Následně obvykle dochází k postupnému uklidnění a adaptace, kdy se postiţený učí různým 

kompenzačním způsobům sebeobsluhy, orientaci v prostředí apod. Člověk se získaným 

zrakovým postiţením musí většinou najít nový smysl svého ţivota a s ním související změnu 

ţivotních hodnot. Velké mnoţství lidí se získaným zrakovým postiţením se i po uplynutí 

určité doby stále cítí osamělí a izolovaní. (Vágnerová, 2012) 
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   Je tedy zřejmé, jak ostatně tvrdí i Matoušek (2003, s. 156), ţe „pokud postižený přišel o 

zrak během života, potřebuje k dobré adaptaci kontakt s lidmi, kteří mají stejnou zkušenost.“  

   Tento kontakt a stejně tak i poskytování vhodných sociálních sluţeb zajišťují zrakově 

postiţeným zejména různé nestátní neziskové organizace (např. TyfloCentrum).   

1.3.3. Nejčastější onemocnění způsobující zrakové postižení 

Katarakta (šedý zákal) 

    Jedná se o nejčastější příčinu slepoty na světě. Následkem tohoto onemocnění dochází 

k tzv. zakalení čočky. Zakalená čočka pak částečně nebo úplně brání světelným paprskům ke 

vstupu do oka. Člověk s tímto onemocněním mívá obvykle sníţenou zrakovou ostrost, 

problémy s oslněním apod. (Kimplová a Kolaříková, 2014)  

Glaukom (zelený zákal) 

   Glaukom je povaţován za jedno z nejzávaţnějších onemocnění, jehoţ výskyt stoupá 

s přibývajícím věkem. Nebezpečí glaukomu spočívá v jeho nenápadnosti, kdy dochází 

k postupnému úbytku zorného pole. (Kimplová a Kolaříková, 2014)  

Retinopatie 

   Retinopatie je označení pro patologické změny sítnice a jejich cév. Dle příčin jejich vzniku 

se rozlišuje – diabetická retinopatie (cukrovka – chronické dědičné onemocnění) a 

retinopatie nedonošenců (nepřiměřená koncentrace kyslíku v inkubátorech). (Kimplová a 

Kolaříková, 2014).  

   Dle Kuchynky a kol. (2016) se postupně daří zlepšit moţnosti léčby diabetické retinopatie, 

coţ má za následek menší míru zrakového postiţení, na druhou stranu počty lidí s diabetem
3
 

nadále stoupají. Z toho tedy vyplívá, ţe i přes rostoucí počet lidí onemocnění diabetem je ve 

většině případů moţné ztrátě zraku zabránit.  

Degenerace sítnice  

                                                      
3
 Diabetes mellitus (DM) – zkráceně cukrovka (chronické onemocnění, které je způsobené nedostatkem inzulinu 

(hormon slinivky břišní, který sniţuje hladinu cukru v krvi) nebo jeho malou účinností. (Velký lékařský slovník, 

© 1998 – 2017)   
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   Zde bych chtěla zmínit především věkem podmíněnou makulární degeneraci, která je dle 

Kuchynky a kol. (2016) hlavní příčinou postiţení zraku u starších osob. V případě osob 

starších 80 let je jiţ riziko vzniku tohoto onemocnění aţ 20%.  
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2. Sociální služby v České republice  

   V této kapitole se zabývám obecným vymezením systému sociálních sluţeb v České 

republice. Zaměřuji se na správné vymezení termínu poskytovatel x uţivatel sociálních sluţeb 

a dále na jednotlivé druhy sociálních sluţeb, které mohou vyuţívat osoby se zrakovým 

postiţením. V následující kapitole se jiţ věnuji konkrétní sociálně aktivizační sluţbě 

poskytované osobám se ZP, která je zásadní pro můj výzkum.  

2.1. Definice a účel sociálních služeb  

    Dle zákona je sociální sluţba definována jako „činnost nebo soubor činností (…) 

zajišťujících pomoc a podporu za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního 

vyloučení“ (§3 č. 108/2006 Sb.) Pojem sociální vyloučení zákon dále specifikuje jako 

„vyčlenění osoby mimo běžný život společnosti a nemožnost se do něj zapojit v důsledku 

nepříznivé sociální situace“ (§3 č. 108/2006 Sb.) 

    Obdobně sociální sluţby definuje i Matoušek a kol. (2007, s. 9) „Sociální služby jsou 

poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit kvalitu jejich života, 

případně je v maximální možné míře do společnosti začlenit, nebo společnost chránit před 

riziky, jejichž jsou tito lidé nositeli.“  

   Cílovou skupinou sociálních sluţeb jsou zejména osoby, které je potřebují vzhledem ke 

svému zdravotnímu stavu a věku, tedy osobám s určitým zdravotním postiţením
4
 a seniorům. 

Následně také lidem a rodinám s dětmi, kteří bez pomoci společnosti nemohou překonat 

těţkou ţivotní situaci, ve které se nachází.  (Kozlová, 2005) 

   V České republice se po roce 1989 dospělo k významné reformě v oblasti sociálních sluţeb, 

coţ mělo za následek výrazný nárůst nabídky sociálních sluţeb. Byl započat proces 

deinstitucionalizace, který u nás v určité míře probíhá dodnes. Tímto procesem se míní 

odchod od tzv. ústavního modelu, kdy společnost povaţovala za běţné zavírat lidi 

s postiţením (ať uţ tělesným či duševním) do ústavů. Sociální sluţby se nově začaly 

zaměřovat na individuální podporu ţivota člověka v jeho přirozeném prostředí. Postupně 

dochází k odklonu od dlouhodobé péče v institucích směrem ke sluţbám komunitního typu 

(osobní asistence, podpora samostatného bydlení apod.). Skutečný rozvoj sociálních sluţeb 

                                                      
4
 Termín zdravotní postižení lze vymezit jako ztrátu nebo poškození určitého orgánového systému, v důsledku 

čehoţ dochází k narušení či úplné ztrátě určitých kompetencí. (Vágnerová, 2012). Patří sem mimo jiné i lidé 

s postiţením zrakovým.  
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nastal ale aţ po účinnosti zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Řídicí a 

koordinační činnost byla ponechána v rukou Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), 

ale svou nezastupitelnou roli začal hrát i sektor neziskový. Smyslem tohoto zákona je 

zabezpečení sociální péče pro všechny osoby, které ji nezbytně potřebují a dále napravit 

právní vztahy mezi státem, poskytovatelem sociálních sluţeb a jejich uţivateli, který jiţ bude 

zaloţen na rovnoprávnosti, dobrovolnosti a individuálním přístupu. (Čámský, Sembdner a 

Krutilová, 2011) 

2.2. Zřizovatelé, poskytovatelé a uživatelé sociálních služeb 

   Jako poskytovatel je v oblasti sociálních sluţeb označován subjekt, který danou sociální 

sluţbu nabízí a provozuje, za jeho práci je pak odpovědný zřizovatel.  

   V České republice jsou zřizovateli obce, kraje a MPSV. Zřizovatelem a poskytovatelem 

sociálních sluţeb mohou být i nestátní neziskové organizace. Kaţdý poskytovatel má 

povinnost zapsat se do Registru poskytovatelů sociálních služeb. Uživatel je ten, kdo sociální 

sluţbu vyuţívá, případně se ještě pouţívá termín klient či zákazník, pro zdůraznění jeho role 

jakoţto partnera poskytovatele. (Matoušek a kol., 2007)  

   Jak jsem jiţ uváděla, po roce 1989 došlo v České republice ke vzniku mnoha neziskových 

organizací. Lidem se zrakovým postiţením se tak otevřely nové moţnosti rozvoje a uplatnění, 

které do té doby u nás nebylo moţné, ať uţ v oblasti vzdělávání či v moţnosti aktivního 

trávení volného času. 

   Neziskové organizace se osoby se zrakovým postiţením snaţí co nejvíce podporovat. Jejich 

cílem je dosáhnout co nejlepšího osobního rozvoje jedince se zrakovým postiţením, které 

povede k sociálnímu začlenění a samostatnosti. K dispozici jim jsou nejrůznější sociální 

sluţby, které organizace nabízí. (Kimplová a Kolaříková, 2014)   

2.3. Druhy sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením  

   Sociální sluţby se podle zákona rozdělují na tři základní druhy.  

 sociální poradenství  

- základní sociální poradenství – „poskytuje osobám potřebné informace 

přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace“ (§37 odst. 2 č. 108/2006 

Sb.) 
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- odborné sociální poradenství – „poskytování se zaměřením na potřeby 

jednotlivých okruhů sociálních skupin osob“ (§37 odst. 3 č. 108/2006 Sb.) 

 služby sociální péče – „napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou 

soběstačnost, s cílem podpořit život v jejich přirozeném sociálním prostředí a umožnit 

jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti“ (§38 č. 108/2006 

Sb.)  

 služby sociální prevence – „napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které 

jsou tímto ohroženy“ (§53 č. 108/2006 Sb.)  

   Lidé se zrakovým postiţením (ZP) mohou vyuţívat všechny tři druhy sluţeb. Z oblasti 

služeb sociální péče mohou vyuţívat osobní asistenci, pečovatelskou sluţbu, průvodcovskou 

a předčitatelskou sluţbu, podporu samostatného bydlení, odlehčovací sluţby, centra denních 

sluţeb, denní a týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postiţením, domovy pro 

seniory a chráněné bydlení. Z oblasti služeb sociální prevence se jedná o ranou péči, 

telefonickou krizovou pomoc, sociálně aktivizační sluţby pro seniory a osoby se zdravotním 

postiţením, sociálně terapeutické dílny a sociální rehabilitace.
5
 (Vojtíšek, 2011)   

   Jednotlivých druhů sociálních sluţeb je pro ZP k dispozici velké mnoţství. Ve své práci se 

však detailněji zaměřuji pouze na sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 

zdravotním postižením, neboť tato sluţba je pro tuto práci klíčová.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
5
 Příloha č. 3  
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3. Sociálně aktivizační služby 

   Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, které jsou pro 

tuto práci stěţejní a kam mimo jiné spadají i osoby se zrakovým postiţením, jsou vymezeny v 

§ 66 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách, kde však zároveň není přesná definice 

této sluţby. Dle tohoto zákona se jedná o ambulantní, případně terénní sociální sluţby, které 

spadají do oblasti sociální prevence. Tyto sluţby jsou poskytovány „osobám v důchodovém 

věku nebo osobám se zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloučením“. (§ 66, č. 

108/2006 Sb.)  

   Sociálně aktivizační sluţby
6
 obsahují tyto základní činnosti a úkony:  

 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (zájmové, vzdělávací a 

volnočasové aktivity) 

 sociálně terapeutické činnosti (jejichţ poskytování vede k rozvoji nebo udrţení 

osobních sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob) 

 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záleţitostí 

(pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, pomoc při 

vyřizování běţných záleţitostí)  

(§ 31, č. 505/2006 Sb.) 

   Pro lidi se zrakovým postiţením je sociální aktivizační sluţba velmi důleţitá, neboť 

uţivatele této sluţby vede k větší samostatnosti, aktivnímu ţivotu a zmírňuje případný pocit 

osamění, slouţí tedy jako prevence sociálního vyloučení. Jejím obsahem jsou především 

nejrůznější volnočasové aktivity, jejichţ hlavním smyslem je „snížit riziko sociálního 

vyloučení osob, které mají v důsledku těžkého zrakového postižení ztíženou možnost 

samostatného pohybu a orientace, přístupu k informacím, k aktivnímu trávení volného času a 

k poznávání světa“. (TyfloCentrum Brno, o.p.s., ©2002 - 2017)   

3.1. Význam aktivizace   

   Pojem aktivizace můţeme vymezit jako soubor činností vedoucí k nastartování aktivity, 

která dále povede k sociálnímu začleňování. Aktivizace je většinou zmiňována ve spojení 

s různými volnočasovými aktivitami, které jsou klientům nabízeny v různých organizacích 

poskytující sociální sluţby. Nabídka činností/aktivit, které jsou klientům poskytovány, je 

                                                      
6
 Pokud v textu uvádím termín sociální aktivizační sluţba/y mám na mysli sociální aktivizační služby pro seniory 

a osoby se zdravotním postižením  
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velmi široká, od sportu přes hudbu aţ k ručním pracím, na druhou stranu se však od klientů 

očekává určitá motivace a pozornost při aktivitě. (Medlíková, 2011a)  

   Smyslem aktivizace v sociálních sluţbách je tedy podporovat takové procesy, jejichţ 

výsledkem je větší nezávislost na sluţbě a vyšší míra samostatnosti. Aktivizační činnosti 

můţeme rozdělit na dva typy: 

 ty, které vedou k získání něčeho nového – pro člověka jsou výzvou k získání nové 

zkušenosti 

 ty, které vedou k udrţení stávajících dovedností – při těchto činnostech nejde o 

hledání něčeho nového, ale o zachování předchozích dovedností a aktivit (Vojířová, 

2012)  

   Aktivizace je nezbytná i pro samotný rozvoj mozku, neboť platí, ţe čím více ho člověk 

pouţívá, tím víc se mozek rozvíjí. Podstatou je tvorba nových spojů, tzv. synapsí, mezi 

jednotlivými mozkovými buňkami. Pokud člověk uţívá mozek novým, nezvyklým způsobem, 

např. začne tvořivě přemýšlet, tak mezi mozkovými buňkami se buď začnou tvořit nové 

spoje, nebo se ty dosavadní prohloubí. Jakákoliv aktivita je vţdy spojena s přísunem nových, 

neobvyklých podnětů, a tím můţe slouţit i jako prevence demence
7
. Druh a intenzita podnětů 

musí být ovšem přizpůsobena individuální potřebě jednotlivých klientů a je nutné zváţit jejich 

moţnosti. Pro někoho můţe být vhodná aktivizace výlet na hrad, či pletení košíků, pro jiného 

třeba masáţ nohou. (Medlíková, 2011a)  

   „Základními východisky práce musí být vždy respektující a partnerský přístup ke klientovi, 

jeho potřebám a přáním. Začít lze třeba citlivým hledáním toho, co má klient rád a co mu 

dělá radost.“ (Medlíková, 2011b, s. 17)  

3. 2. Možnosti volnočasových aktivit pro osoby se zrakovým postižením  

   V dnešní době existuje jiţ velké mnoţství nejrůznějších volnočasových aktivit, které jsou 

lidem se zrakovým postiţeným nabízeny, zejména v různých neziskových organizacích, 

kterými se zabývám v následující kapitole. Volnočasové aktivity zahrnují širokou škálu 

sportovních, vzdělávacích, kulturních a rukodělných aktivit. Patří sem ale i turistika, různé 

výlety apod.  

                                                      
7
 Demence – chronický, trvalý úbytek duševních funkcí a schopností, nejčastější příčinou je Alzheimerova 

nemoc (Velký lékařský slovník, © 1998 – 2017)  
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   Jesenský (1998) vidí volný čas zdravotně postiţených jako příleţitost k neformální 

integraci, tedy začlenění postiţených jedinců do většinové společnosti. Obdobně aktivní 

vyuţití volného času chápe také Kozlová (2005, s. 32) „Aktivní využití volného času, kultura 

a sport jsou pro občany se zdravotním postižením velice důležitou kompenzací společenských 

a psychických problémů, které jim jejich zdravotní postižení působí. Při těchto činnostech 

také nejčastěji dochází k jejich integraci do nepostižené populace.“  

   Volnočasové aktivity můţeme skrze osoby s postiţením dále vnímat jako prostor pro jejich 

seberealizaci, kterou je z důvodu znevýhodnění obtíţné uspokojit v rámci školy či zaměstnání 

a také jako prostor pro rozvoj schopností a dovedností, včetně rozvoje osobnosti a posílení 

jejich kompetencí. Jako negativum můţeme vnímat to, ţe veškeré aktivity jsou závislé na 

iniciativně jedince či skupin, v rámci nestátních neziskových organizací. (Toušek, 2007)  

   Aktivně a smysluplně strávený volný čas můţe také zrakově postiţeným přispět k získání 

nových přátel, lepší orientaci ve světě a k navýšení sebevědomí. Jedinci se ZP mívají 

tendence prokázat sobě i svému okolí, ţe něco dovedou. (Ţumárová, 2003)  

   3. 2. 1. Sportovní aktivity  

   U lidí s postiţením můţeme velmi často pozorovat málo aktivní životní styl a celkovou 

převahu pasivity v chování. Celková pasivita a úbytek pohybu bývá často spojen s tím, ţe se 

zejména smyslově postiţenému dostává z okolí mnohem méně smyslových podnětů a jeho 

aktivita je tak mnohem méně stimulována. (Vágnerová, Hadj-Moussová a Štech, 2001)  

   Následkem toho se u člověka oslabuje jeho pohybový systém a mohou vznikat různé vady 

drţení těla. U osob se zrakovým postiţením se často vyskytují vady, jako kupříkladu předklon 

hlavy, ramena nachýlená vpřed, zvýšená kyfóza (prohnutí páteře dozadu) v horní hrudní 

páteři či zvýšená bederní lordóza (prohnutí páteře dopředu) s vystupujícím břichem. Ztráta 

zraku vede celkově ke změně ţivotního stylu a mnohdy se u těchto lidí objevuje nadměrná 

obezita. Je proto velmi vhodné, aby se lidé se ZP věnovali, v rámci jejich moţností, 

nejrůznějším pohybovým aktivitám, které zároveň pozitivně ovlivňují i jejich psychiku, 

sebevědomí a chuť do ţivota. Mezi vhodné a oblíbené sportovní aktivity patří zejména 

lyţování, bowling, kuţelky, lukostřelba, plavání, tandemová cyklistika, zvuková střelba, dále 

pak turistika, showdown a šachy. (Trnka, 2012)  
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   V České republice mají lidé se zrakovým postiţením v dnešní době na výběr velké mnoţství 

nejrůznějších sportovních aktivit a kaţdá z nich má svá specifika. Z toho důvodu detailněji 

přibliţuji pouze ty sportovní aktivity, které jsou mezi ZP nejvíce preferované.   

Plavání 

   V případě plavání ZP se u některých plavců, záleţí na stupni zrakového postiţení, vyţaduje 

asistence druhé osoby, tzv. tapper, který napomáhá plavci před blíţícím se koncem bazénu. 

Tapper poklepe pomocí hole plavci na hlavu nebo záda a plavec následně provede obrátku. 

K signalizaci se pouţívá hůl zakončená měkkým předmětem, např. tenisovým míčkem. 

(Trnka 2012)  

Lyţování 

  Lidé se ZP se mohou účastnit jak běhu na lyţích, tak sjezdového lyţování. V obou případech 

je potřeba brát zřetel především na bezpečnost. Zrakově postiţený vyuţívá při lyţování 

pomoci tzv. traséra, který jede před ním a vede lyţaře podle hlasu. S dostatečným předstihem 

samozřejmě upozorňuje na překáţky a udrţuje optimální vzdálenost. Trasér i lyţař jsou 

vybaveni výstraţnými vestami.  (Trnka, 2012)  

Cyklistika 

   Cyklistika je jednou z nejprospěšnějších a nejšetrnějších aktivit, z důvodu nepřetěţování 

kloubů. Cyklisté se ZP jezdí na tandemových kolech, kdy pilot kola je vidící.  Jízda na 

tandemu vyţaduje dokonalou souhru cyklisty se zrakovým postiţením a cyklisty bez 

zrakového postiţení. (Trnka, 2012)  

Goalball 

   Goalball
8
 se hraje na hřišti, většinou v sále, kdy cílem je střelit bránu, která je našíř přes celé 

hřiště na obou stranách. V sále musí být naprosté ticho, protoţe míč zvoní, má v sobě rolničky 

a podle tohoto zvuku se hráči orientují.  Oba týmy mají na obličeji chrániče očí, ve kterých je 

naprostá tma, aby se srovnaly rozdíly mezi stupni zrakového postiţení. (ČSZPS, © 2011 – 

2017)  

Showdown 

                                                      
8
 Příloha č. 2 – Obrázek č. 1. a 2.  
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   Showdown
9
 je hra pro dva nebo čtyři hráče, kteří se snaţí střelit gól do soupeřovy branky. 

Tento sport je také nazýván jako stolní tenis pro zrakově postiţené. Hráči mají na očích 

klapky, díky nimţ mají všichni stejné podmínky ve hře. Míček, ve kterém chrastí olověné 

kuličky, se posílá po hrací desce dřevěnou pálkou. Cílem je odpálit míček pod středovou 

deskou a trefit se do soupeřovy gólové jamky. (TyfloCentrum Karlovy Vary, o.p.s., 2015a)  

Zvuková střelba 

   Simulovaná zvuková střelba
10

 patří v České republice mezi tradiční sporty pro ZP. 

„Zvuková střelba se provádí pomocí střeleckého trenažéru (počítač se speciálním softwarem, 

terč, modifikovaná pistole), který umožňuje zvukovou orientaci při míření na terč. Střelec je 

povinen při střelbě používat neprůhledné klapky na oči. Střelba se provádí vstoje obouruč 

s napnutými pažemi bez opory.“ (Trnka, 2012, s. 62)  

Kuţelky 

   Kuţelky patří mezi velmi populární sport osob se zrakovým postiţením. Kuţelkáři se ZP 

hrají vţdy do plných kuţelek. K dispozici jim je asistent, který přivádí hráče do hracího 

prostoru a zajišťuje tak správné nasměrování hráče, informuje ho také o kvalitě jednotlivých 

hodů a počtu sraţených kuţelek.  (Trnka, 2012)  

3. 2. 2. Ostatní volnočasové aktivity  

   Mimo sportovních aktivit, je pro osoby se zrakovým postiţením k dispozici také mnoho 

jiných volnočasových aktivit, jak jsem jiţ zmiňovala, jedná se zejména o vzdělávací, kulturní, 

společenské a rukodělné aktivity, které se mezi ZP téţ těší velké oblibě. Kromě sportu je 

velmi oblíbená pohybová aktivita i tanec. Z oblasti vzdělávacích a kulturních aktivit můţeme 

zmínit třeba návštěvu různých kulturních památek, výstav, koncertů či seminářů, některé 

organizace nabízejí dokonce poznávací zájezdy do zahraničí. Oblíbené jsou i besedy 

v knihovnách a jazykové kurzy. Čím dál populárnější se stává surfování na internetu, které 

můţe mít funkci zábavnou i vzdělávací. Velké mnoţství lidí se zrakovým postiţením ve 

volném čase vyuţívá i audioknih či poslechu rádia.   

   Manuální, tzv. rukodělné aktivity, jsou nejenom tvůrčí náplní volného času, ale často jsou i 

zdrojem zapojení či návratu lidí se ZP zpět do pracovního procesu. Například Pobytové 

                                                      
9
 Příloha č. 2 – Obrázek č. 3  

10
 Příloha č. 2 – Obrázek č. 4  
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rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé, Dědina, o. p. s. nabízí svým klientům 

v rámci rekvalifikace velké mnoţství rukodělných aktivit, jako košíkářství, tkalcovství (tkaní 

deček a sedáků), keramiku (výroba misek, sošek), či kartonáţ (výroba desek, bloků či 

krabiček). Výrobky jsou poté prodávány ve středisku či na různých akcích. Klienti to však 

mohou mít i pouze jako volnočasovou aktivitu. (Dědina, o. p. s., © 2010)  
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4. Organizace poskytující sociálně aktivizační služby pro osoby se zrakovým postižením 

– TyfloCentrum Karlovy Vary, o.p.s.  

   Neziskové organizace lze charakterizovat jako organizace, které nerozdělují zisk mezi své 

vlastníky či zakladatele, ale svůj hospodářský výsledek převádí do následujícího roku pro svůj 

další rozvoj. Strategií neziskové organizace je zejména efektivní naplňování jejího poslání a 

cílů. (Šedivý a Medlíková, 2011)  

   Za hlavní organizaci, která poskytuje sluţby zrakově postiţeným, je povaţována 

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých (SONS), která sdruţuje přes 12 000 těţce 

zrakově postiţených občanů, jejich rodinných příslušníků a příznivců. SONS je mimo jiné 

také zřizovatelem velkého mnoţství středisek - Tyfloservis, Středisko výcviku vodicích psů 

apod. (Kimplová a Kolaříková, 2014)  

4.1. TyfloCentrum Karlovy Vary, o.p.s. 

   Zřizovatelem TyfloCentra (TC) je také Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých. 

Právní forma této organizace je obecně prospěšná společnost (o.p.s.).     

   Organizace vznikla v roce 2000 a jako svůj cíl si stanovila „zabezpečení poskytování 

širokého okruhu služeb zrakově a jinak zdravotně postiženým občanům Karlovarského kraje 

s cílem usnadnění jejich života, dosažení maximální míry samostatnosti a nezávislosti na 

pomoci jiných osob a podpora integrace postižených osob do společnosti.“  (TyfloCentrum 

Karlovy Vary, o.p.s., 2010, s. 3)  

4.1.1. Zásady a poslání poskytovaných služeb    

   Posláním TyfloCentra v Karlových Varech je zejména „podpora integrace těžce zrakově 

postižených a lidí s kombinovaným postižením do společnosti“. (TyfloCentrum Karlovy Vary, 

o.p.s., 2015c, s. 4)  

   Zásady poskytovaných sluţeb jsou mlčenlivost, profesionální a individuální přístup ke 

klientovi, uplatňování svobodné vůle uţivatele a jeho samostatnost. Všechny uvedené zásady 

musí být v souladu s etickým kodexem TyfloCentra Karlovy Vary, o.p.s. (TyfloCentrum KV, 

© 2017)  

   Mezi Registrované sociální služby, které jsou v TC v Karlových Varech poskytovány, patří:  

 sociální rehabilitace 
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 průvodcovská a předčitatelská sluţba  

 sociálně aktivizační sluţby  

(TyfloCentrum Karlovy Vary, o.p.s., 2015c)  

   Sluţby jsou určeny osobám těţce zrakově postiţeným a klientům s kombinovaným 

postiţeným od 16 let a výše (sociální rehabilitace, průvodcovské a předčitatelské sluţby). 

Sociálně aktivizační sluţba je poskytována od 18 let. Za klienta s kombinovaným postiţeným 

je konkrétně povaţována osoba, která má zrakové postiţení kombinované s vadou: zrak/ 

lehké mentální postiţení, zrak/diabetes, zrak/ lehké sluchové postiţení (osoba pouţívajíc 

naslouchadlo). Pokud má klient kombinaci zrak/tělesné postiţení je mu sluţba poskytována 

ve středisku Ostrov, kde jsou k dispozici bezbariérové prostory. (TyfloCentrum KV, © 2017)  

Sociální rehabilitace  

   Sluţba sociální rehabilitace je poskytována ambulantní i terénní formou. Tato sluţba 

navazuje na klientovu předešlou základní rehabilitaci a věnuje se tak jeho dalšímu rozvoji a 

docvičování konkrétních dovedností. Zejména se jedná o zdokonalování sebeobsluhy, vaření, 

čtení a psaní Braillova písma. Dále zdokonalování v samostatnosti pohybu a chůze s bílou 

holí, orientace v neznámém prostředí, nácvik schopnosti vyuţívat dopravní prostředky, 

obsluha nejrůznějších kompenzačních pomůcek, nácvik práce s internetem a mnohé další. 

Sluţba je poskytována bezplatně. (TyfloCentrum Karlovy Vary, o.p.s., 2010)  

Průvodcovská a předčitatelská sluţba 

   Posláním této sluţby je podpora a doprovod ZP při vyřizování běţných záleţitostí na 

úřadech, u lékařů, při nákupech a při vykonávání oblíbených činností a aktivit. Důleţitým 

cílem sluţby je také zprostředkování informací ve srozumitelné podobě z tisku a při 

vyřizování korespondence. Sluţba je poskytována formou ambulantní i terénní. Jako jediná 

sluţba je poskytována za úhradu. (TyfloCentrum KV, © 2017)  

Sociálně aktivizační sluţby  

   „Posláním služby je poskytovat příležitosti vedoucí k aktivnímu naplnění volného času a 

zároveň k rozvoji, obnově a udržení schopností a dovedností uživatelů služby“ (TyfloCentrum 

Karlovy Vary, o.p.s., 2015c, s. 4)  

   Tato sluţba je poskytována bezplatně a pouze ve formě ambulantní, tedy ţe uţivatel přijde 

sám na pracoviště. Cílem sluţby je zejména smysluplné vyuţití volného času, 
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zprostředkování kontaktu s lidmi nejen se stejným zdravotním postiţením, moţnost dělat 

určité zájmové činnosti, které klient dělal před ztrátou zraku, zlepšení a udrţení fyzické 

kondice za pomocí sportovních aktivit, které jsou k tomu určené.  Také udrţení a případný 

rozvoj psychických a motorických dovedností a setrvání uţivatele v jeho přirozeném 

prostředí. (TyfloCentrum KV, © 2017)  

   Nabídka volnočasových aktivit, z které si zrakově postiţení mohou v TyfloCentru 

v Karlových Varech vybrat je podstatně široká, jedná se zejména o: 

 pravidelné sportovní aktivity – showdown, simulovaná střelba, relaxační cvičení, 

cvičení s míči, plavání a cvičení v bazénu, turistika, kuţelky, jízda na tandemovém 

kole 

 besedy pořádané ve spolupráci s jinými organizacemi (např. s krajskou knihovnou)  

 besedy pořádané samotným TyfloCentrem (témata besed jsou vybírány dle potřeb 

uţivatelů)  

 poznávací zájezdy, návštěvy výstav, kulturních akcí 

 společenské hry, soutěţe, procvičování paměti, různé kvízy 

 výtvarné a rukodělné činnosti  

 aktivity procvičující sebeobsluţné dovednosti, jemnou motoriku a prostorovou 

orientaci (např. společné vaření) 

 základní sociální poradenství (např. zda má klient nárok na sociální dávky) 

(TyfloCentrum KV, © 2017)  

   V rámci sportovních aktivit se v organizaci pravidelně konají také různé turnaje. Jednou 

z takových tradičních akcí TC v Karlových Varech je turnaj v kuželkách a simulované střelbě. 

V roce 2012 se konal např. vánoční turnaj, kterého se účastní členové TC i členové SONS 

z celé severozápadní oblasti. Za zmínku také stojí kupříkladu i jedna z nejvýznamnějších 

kulturně společenských akcí jakou je slavnostní koncert SONS  ve Španělském sále Praţského 

hradu, který se koná kaţdoročně u příleţitosti Mezinárodního dne osob se zdravotním 

postiţením. (TyfloCentrum Karlovy Vary, o.p.s., 2015b)  

   Kromě výše uvedených registrovaných sociálních sluţeb organizace dále poskytuje masáţe, 

vydavatelskou činnost – časopis Oblastník, převod textu do zvukové podoby a Braillova 

písma, konzultace bariér pro zrakově postiţené, moţnost zapůjčení tandemového kola či MP3 

přehrávače. (TyfloCentrum Karlovy Vary, o.p.s., 2015c)  
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4.1.2. Spolupráce organizace s dalšími subjekty  

   TyfloCentrum Karlovy Vary, o.p.s. pravidelně spolupracuje i se svým zakladatelem 

Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých a s jejími jednotlivými Oblastními 

odbočkami. V roce 2015 se díky spolupráci TyfloCentra a Oblastní odbočky SONS Karlovy 

Vary podařilo uspořádat rehabilitační a rekondiční pobyty ve Velkých Pavlovicích, Podhájské 

a Řecku. Organizace také spolupracuje s rehabilitačním a rekvalifikačním střediskem Dědina, 

magistrátem města Karlovy Vary, Krajskou knihovnou Karlovy Vary (oddělení pro 

nevidomé). Také s Tyfloservisem Karlovy Vary, Centrem pro zdravotně postižené 

Karlovarského kraje a s mnoha dalšími subjekty. (TyfloCentrum Karlovy Vary, o.p.s., 2015c)  

   Organizace se také rozděluje na několik středisek. Za hlavní středisko je povaţováno 

středisko Karlovy Vary, které svou činnost provozuje na dvou pracovištích. Pracoviště 

v penzionu Hestie, kde je soustředěna činnost střediska Karlovy Vary, slouţí zároveň jako 

administrativní základna celé společnosti. Další střediska se nachází v Sokolově, Chebu a 

Ostrově.  

Středisko Cheb  

   Všechna střediska, která spadají pod organizaci TC Karlovy Vary, o.p.s. spolu navzájem 

spolupracují a nabízejí podobný výčet různých volnočasových aktivit, které jsem jiţ 

představovala. Na druhou stranu kaţdé středisko má trochu jiné zaměření, kupříkladu 

středisko v Ostrově a v Sokolově se zaměřuji zejména na výtvarné a rukodělné aktivity. 

Středisko Cheb naproti tomu více preferuje sportovní aktivity. Na středisku pracují dva 

pracovníci, z nichţ jeden je zrakově postiţený. Občas do Chebu dojíţdí i jiný pracovníci TC, 

záleţí na druhu pořádané aktivity.  

    Středisko se nachází v blízkosti vlakového i autobusového nádraţí, přibliţně 7 minut chůze. 

Klientům je vţdy na následující měsíc k dispozici program a oni se tak mohou rozhodnout, na 

kterou aktivitu chtějí přijít. Většina aktivit se uskutečňuje na středisku, některé mimo. 

Nejčastěji se jedná o simulovanou střelbu, počítačový klub, gurmán klub (společné vaření), 

různé kvízy, procvičování Braillova písma, besedy a vzdělávací přednášky v Městské 

knihovně v Chebu, společenské hry – zejména hmatová karetní hra „Qardo“, velké mnoţství 

výletů, výstav apod. Specifikou chebského střediska je, ţe se snaţí o osvětu zrakového 

postiţení na středních školách. Studenti jsou tak osobně seznámeni s problematikou 

zrakového postiţení a vyzkoušet si mohou i různé kompenzační pomůcky. (TyfloCentrum 

Karlovy Vary, o.p.s., 2015c)  
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II. PRAKTICKÁ ČÁST 

5. Metodologie  

5.1. Cíl výzkumu a výzkumná otázka 

   Cílem mého výzkumu je celkové zhodnocení sociálně aktivizační sluţby ze strany klientů a 

zjištění, zda jsou uţivatelé v organizaci TyfloCentrum Karlovy Vary spokojeni 

s poskytovanou sociálně aktivizační sluţbou či nikoliv. Vzhledem k tomu, ţe TyfloCentrum 

Karlovy Vary má několik středisek, jak jsem jiţ zmiňovala v teoretické části, je tento výzkum 

zaměřen pouze na středisko Cheb. Jsem si vědoma toho, ţe výsledky mého výzkumu tedy 

nebudou reprezentativní na celé TC Karlovy Vary, ale budou v tomto případě jen určitou 

sondou. Účelem mého výzkumu je reprezentativnost ve vztahu ke středisku v Chebu, jakoţto 

jedné z poboček TC Karlovy Vary.  

   Za hlavní výzkumnou otázku jsem si poloţila: „Jsou či nejsou uživatelé spokojeni 

s poskytovanou sociálně aktivizační službou v organizaci TyfloCentrum Karlovy Vary, o.p.s., 

ve středisku Cheb?“   

5.2. Metoda výzkumu   

   Pro svou práci jsem si zvolila kvalitativní design výzkumu, konkrétně tedy kvalitativní 

evaluaci. Kvalitativní metodu výzkumu je moţné definovat jako „jakýkoliv výzkum, jehož 

výsledků se nedosahuje pomocí statistických procedur, nebo jiných způsobů kvantifikace. 

Může to být výzkum týkající se života lidí, příběhů, chování, ale také chodu organizací, 

společenských hnutí nebo vzájemných vztahů.“ (Strauss a Corbinová, 1999, s. 10)  

   Hendl (2008) mimo jiné zdůrazňuje, ţe kvalitativní výzkum poskytuje podrobnější 

informace, nezůstává jen na povrchu a dobře reaguje na lokální situace a podmínky. Velkou 

roli v tomto typu výzkumu hraje sám výzkumník, který se na jednu stranu snaţí blíţe 

seznámit s respondenty, aby lépe porozuměl zkoumaným situacím, na stranu druhou jsou však 

kvůli tomuto faktoru výsledky výzkumu více ovlivnitelné.  

   Můj hlavní důvod pro volbu této metody bylo zejména bliţší porozumění klientům, jejich 

vnímání a pocitům z poskytované sluţby. Chtěla jsem, aby se mi klienti více otevřeli za 

účelem poskytnutí více podrobnějších informací a zkušeností ohledně sociálně aktivizační 

sluţby. Případná spokojenost či nespokojenost klientů se sluţbou tak mohla být posouzena 

více do hloubky, neţ jak by tomu bylo u jiného typu výzkumu. Svou roli pro volbu 
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kvalitativního výzkumu zde sehrál i menší počet klientů, kteří sociálně aktivizační sluţbu ve 

středisku Cheb vyuţívají, aktuálně se jedná celkem o deset klientů. Povaţovala jsem to za 

vhodné i z důvodu větší pohodlnosti mnou vybraných respondentů, neboť právě vzhledem k 

jejich zrakovému postiţení se tato metoda jevila jako nejvhodnější.  

5.2.1. Kvalitativní evaluace  

   Evaluace, tedy určitý proces posuzování a hodnocení výzkumného předmětu, v sobě 

zahrnuje aplikaci všeobecně známých metod a technik výzkumu. To, v čem se od ostatních 

forem sociálního výzkumu odlišuje, je její smysl a účel. Záměrem evaluace je často 

zhodnocení sluţeb, tvorba konkrétních doporučení, případně změna určité sluţby či 

programu. Kvalitativní evaluace tedy spoléhá zejména na kvalitativní techniky sběru dat, jako 

například rozhovory, pozorování apod. (Smutek, 2005)  

   Pro svou práci jsem si zvolila formativní přístup v evaluaci. Hlavním cílem tohoto přístupu 

je „přinést taková data, prostřednictvím jejichž analýzy získáme informace potřebné 

k nalezení silných a slabých stránek předmětu našeho výzkumu a budeme schopni formulovat 

doporučení ke zlepšení.“ (Miovský, 2006, s. 116)  

   Důraz je tedy kladen na zjištění, zda je zapotřebí učinit nějaké změny pro zlepšení a 

případně identifikovat směry, kterými by ke zlepšení určité sluţby mohlo dojít. (Smutek, 

2005)  

5.3. Technika sběru dat  

   Jako hlavní techniku sběru dat jsem si zvolila polostrukturovaný rozhovor a pro doplnění 

jsem vyuţila ještě metodu zúčastněného pozorování. Obě tyto techniky jsou v případě 

kvalitativního designu výzkumu velmi časté.  

    V případě polostrukturovaného rozhovoru jsem si určila konkrétní oblasti, kterých se mé 

šetření bude týkat, a k nimţ jsem si vypracovala podrobné otázky, které jsem následně 

poloţila vybraným respondentům. Polostrukturovaný rozhovor jsem si zvolila z toho důvodu, 

ţe dovoluje určitou míru improvizace, je moţné podávat doplňující otázky, případně měnit 

jejich pořadí. Mohla jsem se tak doptat na určité souvislosti, které mi třeba byly z výpovědi 

respondenta nejasné. Vzhledem k tomu, ţe jsem v průběhu sběru dat pobývala ve středisku 

Cheb a aktivně se účastnila volnočasových aktivit, měla jsem moţnost vyuţít i metodu 

zúčastněného pozorování. Pozorovatel se přitom „sám účastní dění v sociální situaci, v níž se 
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předmět výzkumu projevuje. Je v osobním vztahu s pozorovanými, sbírá data, zatímco se 

účastní přirozeně se vyvíjejících životních situací.“ (Hendl, 2008, s. 193)  

5.4. Dílčí výzkumné otázky a jejich operacionalizace  

   Kromě jiţ uvedené hlavní výzkumné otázky jsem si stanovila také dílčí výzkumné otázky, z 

nichţ jsem za pomocí procesu operacionalizace (převedení obecných teoretických pojmů do 

jejich měřitelné podoby), formulovala jiţ konkrétní otázky, které jsem následně pouţila 

v rozhovorech.  

   Otázky jsem zvolila většinou otevřené, abych se dozvěděla co nejvíce informací, ale také 

dvě polootevřené, neboť jsem potřebovala na tyto dvě konkrétní otázky dostat jednoznačnou 

odpověď. 

Dílčí výzkumné otázky Hlediska Otázky použité 

v rozhovorech 

Jak jsou uţivatelé spokojeni 

s nabídkou volnočasových 

aktivit, které organizace 

nabízí? 

 motivace klientů 

k vyuţití sociálně 

aktivizační sluţby 

 četnost uţívání 

sociálně aktivizační 

sluţby 

 preference určitých 

aktivit uţivateli  

 spokojenost 

s nabídkou aktivit, 

které spadají do 

sociálně aktivizační 

sluţby 

 potřeba rozšíření 

nabídky 

Z jakého důvodu jste se 

rozhodl/a vyuţívat sociálně 

aktivizační sluţbu?  

Jak často této služby 

využíváte? 

Kterou z nabízených aktivit 

navštěvujete nejčastěji? 

Jste spokojen/a s nabídkou 

aktivit, které Vám organizace 

nabízí? 

Jsou nějaké další aktivity, 

které byste rád/a vyuţila, ale 

organizace je nenabízí? 

Navštěvujete nějaké aktivity i 

v jiné organizaci, protože 

Vám zde chybí? 

Jak jsou klienti spokojeni 

s průběhem a zajištěním 

sociálně aktivizační sluţby?  

 očekávání klientů od 

sociálně aktivizační 

sluţby 

 četnost pořádaných 

Máte pocit, ţe sociálně 

aktivizační sluţba naplnila 

Vaše očekávání?  

Vyhovuje Vám, jak často se 
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aktivit 

 místní dostupnost a 

případné bariéry, 

které znemoţňují 

návštěvu určitých 

aktivit 

 technická vybavenost 

střediska, zaměřeno 

na kompenzační 

pomůcky  

jednotlivé aktivity konají?  

Jste spokojen/a s místem, kde 

se aktivity konají? 

Vnímáte nějaké bariéry či 

překážky, kvůli kterým na 

určitou aktivitu nemůžete 

docházet?  

Jak byste posoudila 

technické vybavení, zejména 

co se týče kompenzačních 

pomůcek, které Vám jsou při 

aktivitách k dispozici, na 

škále výborné/dobré/ 

dostačující či nedostačující? 

Jak jsou klienti spokojeni 

s přístupem pracovníků
11

 

k jejich osobě?  

 pozornost pracovníka 

 přístup pracovníka ke 

klientům 

 moţnosti zlepšení 

pracovníků  

Věnuje Vám při aktivitách 

pracovník dostatečnou 

pozornost? 

Jaký máte pocit z přístupu 

pracovníků k Vám?  

V čem by se podle Vás mohli 

pracovníci zlepšit?  

Jakým způsobem ovlivnila 

sociálně aktivizační sluţba 

ţivot klientů a jak hodnotí 

sluţbu celkově?  

 vliv sociálně 

aktivizační sluţby na 

ţivot klientů 

 moţné zlepšení 

psychického či 

fyzického stavu 

uţivatele  

 moţné nedostatky 

sociálně aktivizační 

sluţby 

V čem se změnil Váš ţivot 

od té doby, co sluţbu 

navštěvujete?  

Cítíte nějaké zlepšení ať už 

po psychické nebo fyzické 

stránce?  

Jaké nedostatky podle Vás 

sluţba má?  

Celkově jste se službou 

spokojen/spíše spokojen/ 

                                                      
11

 Pokud v textu uţívám termín pracovník, mám tím na mysli jak sociálního pracovníka, tak pracovníka 

v sociálních sluţbách.  
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  celkové zhodnocení 

sluţby  

spíše nespokojen či 

nespokojen?  

 

5.5. Výzkumný vzorek  

   Jednotkou zkoumání je tedy spokojenost klientů se sociálně aktivizační sluţbou ve středisku 

Cheb, které spadá do organizace TC Karlovy Vary. Jednotkou zjišťovací jsou klienti střediska 

Cheb, kteří vyuţívají sociálně aktivizační sluţby a zároveň splňují mnou stanovená kritéria.  

   Jako metodu výběru vzorku jsem pouţila záměrný kriteriální výběr, kdy stanovenými 

kritérii bylo: 

1. Respondent musel na libovolnou aktivitu, která spadá do sociálně aktivizační sluţby, 

docházet déle než 1 rok.  

2. Respondent musel na libovolnou aktivitu, která spadá do sociálně aktivizační sluţby, 

docházet pravidelně, alespoň 1x za měsíc.  

   Tato kritéria jsem si stanovila z toho důvodu, ţe podle mého názoru spíše klienti, kteří 

sluţbu vyuţívají pravidelně a dlouhodobě, mohou poskytnout více informací, a také dokáţou 

lépe posoudit svou spokojenost se sluţbou, neţ kupříkladu klient, který teprve s vyuţíváním 

této sluţby začal.  

   Ve středisku Cheb na sociálně aktivizační sluţbu dochází aktuálně, dle vyjádření 

pracovníka střediska Emila Miklóše, 10 klientů, z toho mnou stanovená kritéria splňovalo 

osm z nich. Jedna klientka rozhovor z osobních důvodů odmítla, výzkum byl tedy nakonec 

proveden se sedmi respondenty. Jednalo se o 5 ţen a 2 muţe, z toho šest respondentů bylo 

nevidomých a jeden slabozraký. Věkové rozpětí mezi vybranými respondenty bylo 35 aţ 92 

let. Vzhledem k cíli mého výzkumu neuvádím o klientech jiţ ţádné bliţší informace (ani já 

sama jsem si je nezjišťovala), aby mohlo být posouzení spokojenosti klientů opravdu 

objektivní. Z toho důvodu v textu pouţívám označení respondentů pouze číslicí 1 – 7.  

5.6. Průběh sběru dat 

   Mé výzkumné šetření probíhalo od poloviny března do poloviny dubna, vţdy ve čtvrtek, 

neboť v tento den probíhá na středisku pravidelná aktivita, při které se schází většina klientů, 

tudíţ bylo moţné rozhovory uskutečnit. Rozhovory probíhaly tedy na výše uvedeném 

středisku. Bylo to vhodné místo nejen proto, ţe tam byl potřebný klid a čas, ale také proto, ţe 
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zde respondenti byli ve svém přirozeném prostředí. Mohla jsem tak vyuţít metodu pozorování 

a zároveň respondenty vzhledem ke zrakovému postiţení nezatěţovala tím, ţe bychom se 

setkali na jim neznámém místě. Všechny rozhovory probíhaly v soukromí, většinou 

v kanceláři střediska, nebo v klubovně. Záleţelo na tom, kde zrovna bylo volno a potřebné 

soukromí. Rozhovory trvaly přibliţně 30 minut, záleţelo na výřečnosti konkrétního 

respondenta.  

    Všichni respondenti byli velmi vstřícní a otevření, občas měli sklon k jednoslovným 

odpovědím i na otevřené otázky, tudíţ jsem se snaţila je trochu vybízet k tomu, aby se nebáli 

některé odpovědi více rozvinout. Na druhou stranu byli několikrát upozorněni, ţe pokud jim 

daná otázka není příjemná, nemusí na ni v ţádném případě odpovídat. Odpovědi jsem 

nahrávala na diktafon a následně provedla doslovný přepis. Před zahájením kaţdého 

rozhovoru jsem respondenty seznámila s cílem mého výzkumu a zároveň jsem zdůraznila, ţe 

veškeré odpovědi jsou zcela anonymní. Všichni respondenti souhlasili s nahráváním 

rozhovoru.  
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6. Analýza a interpretace dat 

   Výsledky svého výzkumného šetření
12

 nejprve vyhodnocuji pro lepší přehlednost dle dílčích 

výzkumných otázek a k nim uvádím i jednotlivé závěry a doporučení pro případné zlepšení 

sociálně aktivizační sluţby, které následně shrnuji v celkovém závěru. Ve vztahu ke dvěma 

polootevřeným otázkám výsledná data také kvantifikuji pro lepší přehlednost. Součástí 

analýzy dat je i výsledek mého zúčastněného pozorování.  

6.1. Jak jsou uživatelé spokojeni s nabídkou volnočasových aktivit, které organizace 

nabízí?  

   V této oblasti mě jako první zajímalo, z jakého důvodu se respondenti rozhodli sociálně 

aktivizační sluţbu vyuţívat. Dotazovaní měli tendenci odpovídat poměrně ze široka, nicméně 

5 ze 7 respondentů se shodlo na tom, ţe jim tato sluţba byla po ztrátě zraku doporučena, ať uţ 

od lékařů, přátel či rodiny.  Respondentka 2: „Já jsem přišla o zrak velice brzo a tak prostě 

jsem se do toho zapojila, že mi to bylo doporučený, abych s tou nemocí nebyla sama, to je asi 

taky účel tady těch organizací. (…) Poznala jsem prostě, že i s tou nemocí se dá velice dobře 

žít, když někoho máme kolem sebe. Je to tady taková psychická podpora.“ Kromě toho, ţe jim 

tato sluţba byla nejprve doporučena, respondenti jako další důvody, proč sociálně aktivizační 

sluţbu navštěvují, uváděli zejména potřebu sociálního kontaktu a smysluplné náplně volného 

času. Respondent 1: „No pochopitelně, protože tady se něco dělá, prostě je nějakej program a 

jsou tu přátelé, pro mě je to teď prostě už druhá rodina jo (…) tady se hrajou hry a to se 

člověk zabaví a pak tu jsou přátelé, je nás tady spousta, můžeme se bavit, vyříkat si, 

vyzpovídat se, vybrečet se.“ Respondent 4: „Kvůli přátelům, prima partě, nějaký tý aktivitě, 

různým znalostem novejch.“ 

   Dále mě zajímalo, jak často tuto sluţbu respondenti vyuţívají, 5 ze 7 respondentů 

odpovědělo, ţe pravidelně dle programu, který má středisko naplánovaný vţdy měsíc 

dopředu. Respondent 2: „(…) Jednou za týden pravidelně a jinak podle programu.“ 

Respondentka 3: „Koná se to tu každej tejden, většinou pokud lidi můžou, mají možnost přijít 

(…) ale většinou ty čtvrtky. Prostě jednou za týden.“  

   Na otázku, kterou z nabízených aktivit navštěvují klienti nejčastěji, 4 respondenti uvedli, ţe 

navštěvují všechny aktivity, které jsou zrovna na programu. Respondent 1: „No tak všechny, 

co jsou, pokud nejsem marod, nebo není nějaký zlý počasí, tak jsem tady pokaždý.“  

                                                      
12

 Doslovný přepis rozhovorů uvádím v příloze č. 4  
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Z toho důvodu jsem ještě spontánně připojila doplňující otázku, kterou aktivitu mají nejraději. 

Zde uţ byly odpovědi různé, nejčastěji byly zmiňované přednášky, návštěvy knihovny či 

koncerty. Respondentka 6: „Tak já nevim no, asi ty přednášky na různý témata. Já jsem 

vždycky ráda četla, i když to teda bylo obtížnější. (…)“ Respondentka 5: „No chodíme 

společně na přednášky, do knihovny, to je pro mě zajímavý. Na koncerty několikrát za rok. 

(…)“ Pro mě to bylo poměrně překvapivé zjištění, neboť vzhledem k tomu, ţe středisko Cheb 

se hodně zaměřuje na sportovní aktivity, především tedy zvukovou střelbu a kuţelky, jsem 

očekávala spíše odpovědi tohoto typu. Nicméně svůj podíl na tom má určitě to, ţe většinu 

respondentů (a rovněţ tedy i klientů střediska Cheb) tvoří starší dámy, které upřednostňují 

právě jiţ uváděné aktivity. Výjimku tvořila respondentka 7, která uvedla: „No tak dá se říct, 

že se snažím navštěvovat tu střelbu, že to je taková změna.“ 

   Z hlediska spokojenosti respondentů s nabídkou aktivit odpověděli všichni dotazovaní, ţe 

spokojeni jsou. Respondent 1: „Ano samozřejmě. To bych sem nechodil. A jsou tady většinou 

samý příjemný dámy, takže je to paráda.“ Obdobně na tom byli i s odpovědí na otázku, zda 

jsou nějaké další aktivity, které by rádi vyuţili. Zde 6 ze 7 respondentů odpovědělo záporně. 

Respondentka 2: „Ne, moje další aktivity jsou rodina, takže jako rozhodně mi to tady 

dostačuje.“ Svou roli zde sehrálo i pro mě překvapivé pozitivní zjištění, ţe respondenti se 

aktivně podílejí na tvorbě programu a vzájemně o aktivitách diskutují. Respondent 4: „(…) 

Tady není problém se domluvit na těch aktivitách jako kolektiv.“ Obdobně odpověděla i 

respondentka 2, která tak zdůvodnila svou spokojenost s nabídkou aktivit: „No tak vzhledem 

k tomu, že si to vybíráme sami, je to podle našich návrhů, tak rozhodně jo.“ V odpovědích se 

však také ukázalo, ţe někteří respondenti nemají úplně představu o tom, jaké další aktivity pro 

zrakově postiţené jiţ dnes existují. Respondentka 7: „Já o ničem jinym nevim. Já skutečně 

nevim, že by byli ňáký aktivity jiný, (…)“  

   Poslední otázka v této oblasti byla zaměřena na zjištění, zda respondenti navštěvují nějaké 

aktivity i v jiné organizaci. Zde 5 ze 7 respondentů odpovědělo opět záporně. Nicméně 

například respondent 4 uvedl: „No turistiku občas ano. Ona jako funguje i v Chebu, ale já 

mám teďka na mysli klasickou pořádnou turistiku, pražský oddíl, samozřejmě, který dělá 

různý ty memoriály, takovýhle ty pochody, který jsou v Praze. Je to jedna z mých oblíbených 

aktivit.“  Stejně tak respondentka 3 zmínila, ţe navštěvuje i jiné aktivity a zároveň naznačila i 

problém spojený s dostupností, který budu ještě dále rozvádět: „Jako do divadla, nebo na 

koncerty, to se zúčastňuju i jinde, protože to mi tady chybí. Ale jinak, ono je to o tom, že to je 

opravdu tím, že jsme z různých míst a třeba to pokaždý nevyjde, aby to člověk zařídil pro 
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všechny, takže to asi každej navštěvujeme zvlášť podle svých možností, jako myslím nějaký 

další aktivity. Třeba tady se samozřejmě nabízí i plavání, ale na to já nemůžu přijet sem, takže 

jdu v Aši do bazénu, nebo různě prostě, to už je o tom podle místa bydliště. (…)“  

Dílčí závěr: 

   V této oblasti bylo mým cílem odpovědět na dílčí výzkumnou otázku: „Jak jsou uživatelé 

spokojeni s nabídkou volnočasových aktivit, které organizace nabízí?“ Zde jsem díky 

výpovědi respondentů došla k závěru, ţe s nabídkou spokojeni jsou. Důvodem této 

spokojenosti je dle respondentů pestrý a bohatý program. Významnou roli sehrává i 

skutečnost, ţe středisko umoţňuje, aby se na tvorbě programu sami podíleli a vzájemně 

podávali návrhy o tom, co dalšího by si zde představovali, případně kam dále by se chtěli 

podívat. Určité rezervy zde vidím v tom, ţe někteří respondenti moc neměli přehled o tom, 

jaké další aktivity jsou dnes jiţ pro zrakově postiţené k dispozici. Z toho důvodu bych 

doporučovala, aby pracovníci střediska uskutečnili například určitou besedu, či přednášku na 

téma jaké další aktivity jiţ dnes pro zrakově postiţené existují, a případně které z nich by bylo 

moţné ve středisku nově zavést, či které místo by bylo moţné nově navštívit a zda by o to 

klienti měli zájem. Určitě by také nebylo od věci rozšířit v rámci moţností organizace 

nabídku koncertů, či více se zaměřit na návštěvu divadel, neboť předpokládám, ţe právě tyto 

aktivity by se setkaly s úspěchem. Obdobně by na tom určitě bylo rozšíření nabídky o více 

přednášek na různá témata, která se dle výpovědí respondentů těší velké oblibě.  

6.2. Jak jsou klienti spokojeni s průběhem a zajištěním sociálně aktivizační služby?  

   Zde mě jako první zajímalo, zda sociálně aktivizační sluţba naplnila klientovo očekávání. 

Všichni respondenti se shodli na tom, ţe ano. Respondent 1: „No samozřejmě, jinak bych sem 

nechodil. To určitě ano. Já se vždycky těším. Kord pro mě, jak říkám, je to tu druhá rodina. 

Tady jsem šťastnej.“ Respondentka 3: „No to očekávání to plní, protože je to o tom, že jinak 

by sem člověk nechodil, kdyby tady byla ňáká nespokojenost, nebo ňáká aktivita, která by se 

mi nelíbila, tak sem samozřejmě nepůjdu. (…)“  

   Další otázka zjišťovala, zda respondentům vyhovuje, jak často se jednotlivé aktivity konají. 

I zde všichni dotazovaní odpověděli kladně. Respondentka 2: „Určitě, protože nejenom 

pravidelně ty čtvrtky, ale ještě kdykoliv se člověk na něčem domluví, tak to může být kterýkoliv 

jiný den, prostě když se domluvíme, tak jdeme (…)“ Respondentka 3: „No mně to vyhovuje, 

protože kdyby to bylo častěji tak já bych nemohla. (…) Pokud by lidi jako mohli sem chodit, 

tak v pondělí a středu by tady ta aktivita ňáká mohla být, ale zase je to o tom, že když člověk 
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nevidí, nebo špatně vidí, tak je pro něj problém, aby se sem ňák dostal, jak jsem říkala. Tak 

jsme tady z různých míst, tady toho vlastně bývalýho karlovarskýho okresu, takže by to asi pro 

někoho byl problém, ale myslim, že takhle ty čtvrtky a ta týdenní aktivita, že to vyhovuje 

všem.“  

   Následující otázky byly směřovány na posouzení místa, kde se většina aktivit koná, tedy na 

středisko Cheb, a to převáţně z hlediska dostupnosti místa, moţných bariér či na posouzení 

technického vybavení organizace. S místem střediska, kde se aktivity konají, bylo spokojeno 

6 ze 7 respondentů, a to především díky dobré dostupnosti střediska od nádraţí. Respondentka 

2: „Ne, jako samo sebou, že když je průvodce, je to lepší, ale tady je to dostupný. Tady 

všichni, co se scházíme, to tu zvládají, a jak říkám, tady je to velice výhodný. Tady od 

autobusu to není daleko, od vlaku není daleko, takže ta dostupnost tu je.“ Nicméně se ve 

výpovědích respondentů objevily i určité problémy, které jsou s místem poskytování aktivit 

spjaté. Respondent 1 například určitou bariéru spatřuje ve schodech: „No my vlastně chodíme 

sem tady do klubovny, a pokud je to někde jinde, ňáká akce venku, tak jdeme ven. Já mám 

pejska, ten mě sem dovede (…) Jedinej problém jsou ty schody trochu, no.“  Obdobně to vidí i 

respondentka 3: „ (…) přece jenom nám ty roky přibývají a třebas ty schody, to může být čas 

od času pro lidi problém (…)“ Na druhou stranu ovšem zdůrazňuje, ţe se organizace jiţ 

v minulosti pokoušela sehnat lepší místo pro středisko. „(…) tak jsme se snažili sehnat pro 

lidi někde něco bezbariérovýho, nebo něco s menším počtem schodů, ovšem to je všechno 

hodně daleko od nádraží a to by asi nastal opravdu problém. To bychom šli minimálně půl 

hodiny, možná i tři čtvrtě, než bychom z nádraží došli. Zase o to by se musela krátit ta 

aktivita, aby se stíhal další spoj, protože jízdní řád je jízdní řád, to asi my těžko teda 

ovlivníme, kvůli nám ho asi nikdo přizpůsobovat nebude, bohužel…“ Respondentka 2 naproti 

tomu uvedla další zajímavou skutečnost, tedy ţe jiţ v minulých letech došlo k přesunu 

střediska na vhodnější, tedy na aktuální místo. „(…) Rozhodně teda lepší než v předchozím, 

kde jsme bydleli až pod náměstím a to nebylo dobrý jo. Přesto lidi chodili, to je o tom, kdo 

chce přijít, ten přijde. Kdo má zájem, tak rozhodně to nějak zařídí.“ Respondentka 3 ještě 

dodává, ţe v aktuálním umístění střediska hrají roli i peníze. „(…) tady jde o to taky, že tahle 

budova má nejlevnější nájem ze všech těch možností, takže i finančně je to pro tu organizaci 

dostupný.“  

   Určitou potíţ s dostupností respondenti zmiňovali také v případě, ţe nebyli z Chebu, ale 

byli nuceni do střediska dojíţdět ze vzdálenějších měst Karlovarského kraje, většinou 

z Mariánských lázní, Aše či Kynšperka nad Ohří. Například respondentka 7 uvedla: „Já třeba 
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z těch Mariánek se sem nedostanu každej tejden, spíš jednou za měsíc, podle toho jakou mám 

možnost, s kym.“ Podobně odpověděl i respondent 1: „(…) Takhle, já nejsem místní, dojíždím, 

nejsem z Chebu, já jsem z Kynšperka, tak jako je někdo z Aše, někdo z Mariánských lázní, tak 

tam je to složitější trošku.“ Respondentka 3 ještě zmínila nesnáze s bariérami ne ve vztahu ke 

středisku, ale k samotnému městu Cheb a potíţe s dostupností kvůli vlivu počasí. „Někdy nám 

nastaví takový dobrý bariéry, jako že třeba se vykope příkop někde, nikdo nic neřekne, není to 

ohražený, to jako je někdy takový, že se tam člověk někdy zasekne, že přijde dýl, nebo když je 

hodně sněhu, tak to jsou pro nás takový situace, který nám tu dostupnost trošku zhorší, nebo 

tak ňák někdy třeba velký náledí, (…) ale jinak si myslim, že za to nemůže ta služba jako 

taková, že je třeba blbej přístup, že jo (…)“  

   Co se týče otázky, která směřovala na stav technického vybavení střediska, posuzovali 

respondenti středisko na škále výborné/ dobré /dostačující /nedostačující následovně: 

 

Graf 1 

   Z uvedeného grafu vyplývá, ţe respondenti jsou s technickým vybavením střediska, tedy ve 

vztahu ke kompenzačním pomůckám, které jim jsou ve středisku k dispozici, spokojeni. 4 

respondenti uvedli stav jako dobrý, 3 respondenti jako výborný. Dále 4 ze 7 respondentů 

uvedlo, ţe mají k dispozici všechny pomůcky, které potřebují. Konkrétně to respondentka 7 

komentuje takto: „No je dobře vybavený, jaký já mám přehled, jaký jsou možnosti, pomůcky, 

tak já mam pocit, že maj všechno, že tady maj ukázky všech těch pomůcek, který existujou, že 

v rámci toho karlovarskýho vedení tady mají k zapůjčení všechno. (…)“  

Dílčí závěr: 

Výborné 

43% 
Dobré 

57% 

Technické vybavení střediska 
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   Zde bylo cílem odpovědět na dílčí výzkumnou otázku: „Jak jsou klienti spokojeni 

s průběhem a zajištěním sociálně aktivizační služby?“ I v této oblasti jsem dle výpovědí 

respondentů došla k závěru, ţe spokojeni jsou. Hodnocená sluţba splňuje očekávání všech 

dotazovaných. Spokojenost se projevila i v četnosti pořádaných aktivit a technické 

vybavenosti střediska. Nikdo z respondentů neuvedl, ţe by existovala nějaká zásadní 

překáţka, kvůli které by na určitou aktivitu nemohl docházet.  

   Na druhou stranu i přes to, ţe 6 ze 7 respondentů je s místem střediska spokojeno, během 

výpovědí vyšlo najevo pár problémů. Například určitý problém s dostupností se ve 

výpovědích respondentů objevoval napříč celým rozhovorem a byl zmiňován opakovaně. Za 

klad aktuálního umístění střediska bylo označeno dobrá dostupnost od nádraţí (ať uţ 

vlakového, či autobusového) a levný nájem budovy. Jako negativum však bylo uváděno větší 

množství schodů a tedy fakt, ţe budova není bezbariérová ani zde není výtah, coţ vzhledem 

k tomu, ţe většina respondentů je vyššího věku, by mohlo hlavně v budoucnu představovat 

problém. Stejně tak se občas potýkají s potíţemi s dostupností ti respondenti, kteří bydlí ve 

vzdálenějším městě, coţ má za následek, ţe sluţbu nevyuţívají tak často, jak by si 

představovali. Potíţe s dostupností se tak promítají i do četnosti návštěvy aktivit. Za velký 

plus zde povaţuji to, ţe v minulých letech jiţ došlo k přesunu střediska na aktuální místo a 

většina respondentů je tedy, i přes drobné problémy oproti minulosti, spokojená. Nicméně já 

bych doporučovala organizace, i přes to, ţe chápu její omezené finanční moţnosti, aby dál 

aktivně hledala lepší umístění pro své středisko, kde by byl pro klienty k dispozici alespoň 

výtah. Mimo to bych také doporučovala, aby se organizace pokusila vytvořit určitý svoz 

klientů ze vzdálenějších měst, alespoň v zimním období. Kupříkladu by organizace mohla 

pověřit některého z pracovníků, aby klientům ze vzdálenějších měst v případě špatného 

počasí, zajistil dovoz a odvoz (samozřejmě za určitou finanční odměnu ze strany organizace).   

6.3. Jak jsou klienti spokojeni s přístupem pracovníků k jejich osobě?  

   V této oblasti jsem se zaměřila na spokojenost respondentů s pracovníky střediska. Zajímalo 

mě, zda jim pracovník věnuje dostatečnou pozornost, jaké mají z pracovníků pocity a zda vidí 

prostor pro zlepšení. Všichni respondenti se shodli na tom, ţe s pracovníky spokojení jsou. 

Respondentka 5: „Já jsem spokojená ohromně. Jednak je všechny znám, takže sem jdu mezi 

přátele. Jsem ráda, že někoho mám, protože když je člověk sám, tak nutně potřebuje ňákou tu 

společnost, kde se cítí dobře.“ Zajímavé bylo, ţe 5 ze 7 respondentů uvedlo, ţe i kdyţ se 

občas nějaká ta neshoda objeví, nemají problém si to s pracovníky vyříkat. Respondentka 6: 

„Tak oni vědí už, že když mě něco naštve, tak to já si to s nima vyřídim hned jako. To oni vědí, 
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že když to, tak je taky dokážu pěkně naštvat no, ale ono to je vždycky tak, všude. To není nikde 

dokonalý. (…)“ Respondentka 3: „Kdyby nevěnovali, já bych si to s nima vyřídila. (smích) Ne 

jako snaží se. Tak je nás dost, že jo, tak každej jako musíme občas… ale věnujou se nám. 

Věnujou.“  

   Ojedinělý byl případ respondenta 1, který zmínil problém ve vztahu k organizací SONS, pro 

do vysvětlení uvádím, ţe mnou zkoumané středisko v Chebu (TyfloCentrum) a oblastní 

odbočka v Chebu (SONS), sídlí ve stejné budově. Klienti tak sdílejí jednu klubovnu. „No 

tady my si dovedeme vyříkat všechno. My tady máme možná jeden problém, že jsou tady 

vlastně dvě instituce a máme jednu klubovnu, z takových nepochopitelných důvodů, ale to 

všechno zařizujou, že jo, támhle pražský chytráci, já bych je teda nazval úplně jinak, ale jinak 

tady žádný problémy nejsou. My si to dovedeme vyříkat na rovinu všechno a vysvětlíme si to.“ 

Naproti tomu však respondentka 3 měla opačný názor. Kdyţ se zmínila, ţe jsou tu dvě 

organizace na jednom místě, zeptala jsem se, zda má pocit, ţe spolu tyto dvě organizace 

spolupracují. Odpověď byla: „Určitě jako, protože to je nejdůležitější, k čemu si budem házet 

klacky pod nohy, když máme takhle těch problémů našich hodně, natož ještě abychom si tu 

situaci ňák ztěžovali. Takže někde to tak je, že si hodí různý klacky pod nohy, ale my se tady 

snažíme jako, abychom ňák byli aspoň trošku v pohodě, (…) No, jako někdy je to takový, že 

člověk se snaží ňáky situace třeba řešit, které by zrovna nemusely být, ale stane se no, ale tak 

většinou se snažíme ňák dohodnout.“  

Dílčí závěr:  

   Na otázku:  „Jak jsou klienti spokojeni s přístupem pracovníků k jejich osobě?“ jsem podle 

odpovědí respondentů došla k závěru, ţe spokojeni jsou, pracovníci se jim věnují dostatečně a 

dle svých moţností. Za velký klad zde povaţuji to, ţe respondenti opakovaně zmiňovali, ţe 

nemají obavy si případný problém s pracovníkem vyříkat. Mimo jiné bylo pro mě opravdu 

překvapivé zjištění, ţe respondenti často nemluvili jako – já x oni (klient x poskytovatel), jak 

jsem předpokládala, ale jako my, tedy ţe se povaţují za součást organizace, součást „týmu“. 

Bylo to patrné i u předešlých oblastí, kdy oni sami jsou víceméně do určité míry tvůrci těch 

aktivit a je patrný i velký přehled respondentů, který o organizaci mají. Co se týče 

zmiňovaného problému s organizací SONS, jenţ jeden respondent uvedl, zde bych viděla pro 

organizaci doporučení, aby se zaměřila na lepší komunikaci s pracovníky SONS, i přes to, ţe 

spolu oficiálně organizace spolupracují, v praxi se ukazuje, ţe někteří klienti to mohou vnímat 

jinak. Případně by celý problém vyřešilo jiţ zmiňované přestěhování střediska na vhodnější 

místo, kde by se jiţ nemuseli o prostory dělit s jinou organizací. 
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6.4. Jakým způsobem ovlivnila sociálně aktivizační služba život klientů a jak hodnotí 

službu celkově?  

   Při získání odpovědi na tuto otázku mě nejprve zajímalo, v čem se respondentův ţivot 

změnil od té doby, co sluţbu navštěvuje. Z odpovědí vyplynulo, ţe sluţba ovlivnila jejich 

ţivot jednoznačně pozitivně. Pro představu uvádím více příkladů. Respondent 1: „Jsem 

v baráku sám, takže se hrozně těšim, abych mohl sem přijít mezi kamarády, kamarádky, tady 

sem do klubu, kde zapomenu na nějaký ty starosti, kde se mohu odreagovat, kde mě utěší. 

Proto jsem říkal na začátku, že oni už jsou vlastně moje druhá rodina, tady zapomenu.“ 

Respondentka 5: „No tak jsem ráda, že mám kam jít. Vždyť to je strašný, já když nevidim, já 

jsem z toho zoufalá sama doma, protože to je všechno takový pasivní, buď ta televize, nebo 

rádio poslouchám. (…) Já teda i něco přečtu, ale nemam s kym si o tom popovídat, nebo 

s kym si ten svůj názor jako měřit, nebo slyšet jinej názor na to. Tohle hrozně chybí.“ 

Respondentka 2: „(…) Je to o tom, že ta nemoc na nás tak netlačí, jak kdybychom s ní byli 

sami, protože tady se sejdeme jako rodina. Ta vzájemnost, ta se nedá ničím nahradit. 

Společenství a rodina to jsou nejdůležitější věci pro zrakově postižený.“  

   Na dotaz, zda došlo u respondentů ke zlepšení jejich psychického či fyzického stavu 

odpovědělo 6 ze 7 respondentů ano, nicméně pouze po stránce psychické. O změně fyzického 

stavu se nikdo nezmínil. Respondentka 3: „Jako určitě v tom, že jako člověk tu má přátele, 

kamarády, jo… je to takový obohacení života. Myslim si, že to je určitě pro mě jako přínos.“ 

Respondentka 2: „Je to takový odlehčení, velký odlehčení v životě. Já si myslim, že takový 

spolky by měly být v každym městě.“  

   Při celkovém zhodnocení sociálně aktivizační sluţby jsem opět vyuţila polootevřenou 

otázku, abych tedy došla k jednoznačné odpovědi ze strany respondentů o jejich spokojenosti 

či nespokojenosti se sluţbou. Respondenti odpovídali na škále spokojen/ spíše spokojen /spíše 

nespokojen/ nespokojen. 6 respondentů odpovědělo, ţe jsou spokojeni, 1 ţe spíše 

spokojen/a.  
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Graf 2 

Kupříkladu respondentka 5 odpověď dále rozvedla: „Naprosto spokojena. Myslim si, že oni 

jsou tady opravdu mimořádnej spolek, tady jsou všichni rádi spolu.“ 

   Kdyţ měli respondenti uvést, jaké nedostatky tedy celkově sluţba má, 5 respondentů se 

shodlo na tom, ţe o ţádných zásadních nedostatcích neví, případně je v tu chvíli nic 

nenapadlo. Respondentka 6: „Ale tak teď mě nic nenapadá, nebo jako aspoň to není tak 

závažný, abych to musela řešit. To prostě tak život nese s sebou. Když tak si to vyříkáme.“ 

Respondentka 7: „Když já opravdu nemůžu říct, že bych tady našla nějakej ten nedostatek.“ 

Dva respondenti ještě opakovaně zmínili problémy s dostupností, kterými jsem se jiţ 

podrobněji zabývala v předchozí oblasti. Respondent 1: „Já nehledám nedostatky. Všude se 

vyskytne vždy nějaký problémek. My to tady řešíme, že si to řeknem, ale nedohadujeme se, 

neřešíme nějaký problémy, proto sem chodíme, abychom se pobavili, abychom pokecali, 

zahráli si a tak… Je problém akorát ta doprava, no. Kdybych žil tady v Chebu, tak je to úplně 

bez problému, to by tady člověk mohl být i častějc.“  

Dílčí závěr:  

   V této oblasti bylo cílem odpovědět na dílčí výzkumnou otázku: „Jakým způsobem ovlivnila 

sociálně aktivizační služba život klientů a jak hodnotí službu celkově?“ Z výzkumného šetření 

vyplynulo, ţe sluţba má na ţivot všech respondentů pozitivní dopad, především tedy po 

psychické stránce. Z výpovědí respondentů bylo patrné, ţe jsou rádi, ţe mají místo, kam 

mohou přijít, o všem si popovídat, nebýt sami. Pro mě překvapivé zjištění bylo, ţe jsem si 

uvědomila, ţe dotazovaní sluţbu nevyuţívají ani tak kvůli těm aktivitám, ale zejména kvůli 

společenskému kontaktu. Co se týče vlivu sluţby na lepší fyzický stav, to z respondentů nikdo 

spokojen/a 

86% 

spíše 

spokojen/a 

14% 

Celkové hodnocení služby 
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neuvedl. Z toho důvodu bych doporučovala zařadit do programu více pohybových aktivit, 

zejména více cvičení či plavání, to by mohlo přinést na klienta pozitivní vliv i po fyzické 

stránce.   

   Z celkového hodnocení jednoznačně vyplynulo, ţe respondenti jsou se sociálně aktivizační 

sluţbou spokojeni, 5 ze 7 respondentů neuvádělo ţádné nedostatky, které na sluţbě pozorují, 

dva z dotazovaných uvedli jako určitý problém dostupnost, kterou jsem jiţ detailněji 

zmiňovala. Téma dostupnosti sluţby (ve vztahu k dopravě) a moţných překáţek se prolínalo 

celým rozhovorem a respondenti to zmiňovali v různých souvislostech. Nicméně při 

závěrečném shrnutí byli všichni spokojeni a většina z respondentů tedy uvedla, ţe ve sluţbě 

nepozorují ţádné nedostatky. To mě dovedlo k závěru, ţe zmiňované problémy, které se 

v průběhu rozhovoru objevily, nejsou povaţovány za závaţné a nepředstavují zásadní 

překáţku při celkovém vyuţívání sluţby.  
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6.5. Výsledek pozorování  

   Během svého výzkumného šetření jsem ve středisku strávila přibliţně 20 hodin. Průběţně 

jsem si zapisovala poznámky, pokud jsem si něčeho zajímavého všimla, či mě něco napadlo. 

S klienty jsem se aktivně účastnila volnočasových aktivit i společného diskutování o všem 

moţném. Většina klientů na mě působila spokojeně a šťastně, ţe jsou tady a bylo vidět, ţe 

jsou rádi, ţe se mají kde vypovídat. Dospěla jsem k názoru, ţe organizaci se skutečně podařilo 

navázat partnerský vztah mezi klientem a pracovníkem. Svoji roli v tom hraje zřejmě také 

skutečnost, ţe jeden z pracovníků střediska je sám nevidomý a dokáţe tak klientům lépe 

porozumět. Prostředí střediska na mě celkově působilo velmi přátelským a otevřeným 

dojmem. Příjemně mne překvapila také skutečnost, kolik se zde vyskytovalo lidí. Nešlo totiţ 

jen o samotné klienty, ale opakovaně se zde nacházelo velké mnoţství příbuzných klientů, 

kteří se také aktivně do společenského dění zapojovali. Vnímám to jako velice pozitivní, 

neboť díky tomu dochází u klientů, alespoň v určité míře, ke kontaktu s vidící populací. Spíše 

neţ jako organizace to zde ve mně vzbuzovalo dojem setkání dlouholetých přátel.  

   Z mého pozorování vyplynul jediný nedostatek, a to stav budovy střediska, která je tedy 

opravdu velmi blízko autobusového, či vlakového nádraţí, coţ je pro zrakově postiţené velmi 

důleţité, na druhou stranu je však budova v poměrně špatném technickém stavu, jak zvenku, 

tak zevnitř, není zde výtah a ke klubovně vede poměrně dost schodů. Navíc má organizace 

v budově k dispozici pouze dvě, nikterak velké místnosti, klubovnu a kancelář, coţ při situaci, 

kdy se ve středisku nachází velké mnoţství lidí, způsobuje poměrně veliký hluk a klienti tak 

mají problém vzájemně se slyšet a domluvit se.  
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Závěr a doporučení  

   V této bakalářské práci jsem se zabývala hodnocením (evaluací) sociálně aktivizační sluţby 

v organizaci TyfloCentrum Karlovy Vary, o.p.s. ve středisku Cheb. Sluţba byla hodnocena 

pohledem jejích klientů, kdy cílem bylo nalézt odpovědět na hlavní výzkumnou otázku: „Jsou 

či nejsou uživatelé spokojeni s poskytovanou sociálně aktivizační službou v organizaci 

TyfloCentrum Karlovy Vary, o.p.s., ve středisku Cheb?“   

   V teoretické části jsem se nejprve zaměřila na správné vymezení pojmu zrakového 

postiţení, charakteristiku základních skupin osob se zrakovým postiţením a na nejčastější 

onemocnění způsobující zrakové postiţení. Dále jsem se zabývala obecným vymezením 

systému sociálních sluţeb v České republice a následně jiţ konkrétní sociálně aktivizační 

sluţbě, kde jsem podrobněji zmínila volnočasové aktivity, které jsou zrakově postiţeným 

k dispozici, a zdůraznila důleţitost smysluplného trávení volného času zrakově postiţených. 

V poslední části teorie jsem se detailněji věnovala organizaci TyfloCentrum Karlovy Vary, 

o.p.s., kde jsem se zaměřila na její zásady, poskytované sluţby a vzhledem ke svému 

výzkumu také na středisko Cheb.  

   Praktická část navazovala na část teoretickou, kdy jsem metodou kvalitativní evaluace a za 

pomocí polostrukturovaných rozhovorů získala jednoznačnou odpověď na hlavní výzkumnou 

otázku, tedy ţe respondenti jsou s poskytovanou sluţbou spokojeni. Zároveň se podařilo 

dostatečně zodpovědět i dílčí výzkumné otázky. Většina respondentů je tedy spokojena 

s nabídkou volnočasových aktivit, s průběhem a zajištěním sluţby i s přístupem pracovníků. 

Ukázalo se, ţe zde hraje velkou roli skutečnost, ţe sami klienti se aktivně podílejí na tvorbě 

programu, diskutují nad společnými návrhy dalších aktivit. Zároveň se organizaci podařilo 

vybudovat mezi klienty a pracovníky partnerský vztah, z čehoţ plyne, ţe klienti nemají 

problém si případné neshody s pracovníky vyříkat a mají velký přehled o celkovém chodu a 

moţnostech organizace. Sluţba splňuje očekávání respondentů a má na jejich ţivot 

jednoznačně pozitivní vliv. Ukázalo se, ţe klienti sluţbu navštěvují především pro potřebu 

sociálního kontaktu, vzájemného porozumění, mít jednoduše určité místo, kde se cítí dobře a 

kde mají moţnost se vypovídat. Samotné aktivity klienti vnímají spíše jako pozitivní zpestření 

volného času strávený s přáteli.  

   Během rozhovorů se neobjevily ţádné váţné nedostatky ve sluţbě, nicméně se podařilo 

identifikovat některé oblasti, ve kterých stále spatřuji určité rezervy, a které jsem podrobně 

rozebrala v dílčích závěrech. Jednalo se zejména o informovanost klientů o dalších moţných 
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aktivitách, dostupnosti sluţby i lidem ze vzdálenějších měst, bariéra budovy ve formě schodů 

a celkový technický stav střediska, a také moţné neshody s partnerskou organizací SONS.  Z 

toho důvodu jsem stanovila určitá doporučení, která by měla vést k dalšímu zlepšení 

poskytované sluţby:  

 uskutečnit besedu na téma, jaké další aktivity, pokud by o ně byl zájem, by bylo 

moţné ve středisku zavést (doporučuji rozšířit nabídku zejména o pohybové aktivity, 

případně více do programu zařadit návštěvu kulturních akcí)  

 aktivně vyhledávat vhodnější budovu pro středisko (tím by se vyřešilo hned několik 

zmiňovaných problémů – bariéra ve formě schodů, samostatnost organizace, větší a 

kvalitnější prostory)  

 zařídit alespoň v zimních měsících svoz autem pro klienty ze vzdálenějších měst  

 zapracovat na komunikaci s druhou organizací, se kterou TyfloCentrum sdílí prostory  

   Vzhledem ke spokojenosti klientů se sluţbou nepovaţuji tato doporučení za nezbytné, 

nicméně by bylo vhodné, aby organizace z těchto doporučení uskutečnila alespoň to, co je 

v jejích silách tak, aby to do budoucna vedlo k dalšímu zlepšení sluţeb a případně i nárůstu 

klientů.  

   Výsledky svého výzkumného šetření povaţuji za reprezentativní pro středisko Cheb, nikoliv 

tedy pro celé TyfloCentrum Karlovy Vary, z toho důvodu by do budoucna bylo jistě zajímavé 

a přínosné uskutečnit hodnocení spokojenosti klientů i v ostatních střediscích, které spadají 

pod organizaci TyfloCentrum Karlovy Vary, o.p.s. a provést vzájemné srovnání.  
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Přílohy 

Příloha č. 1.: Tabulka klasifikace zrakového postižení podle Světové zdravotnické 

organizace (WHO)  

Položka Druh zdravotního postižení 

1. Střední slabozrakost 

zraková ostrost s nejlepší moţnou korekcí: maximum menší neţ 6/18 (0,30) - minimum rovné 

nebo lepší neţ 6/60 (0,10); 3/10 - 1/10, kategorie zrakového postiţení 1 

2. Silná slabozrakost 

zraková ostrost s nejlepší moţnou korekcí: maximum menší neţ 6/60 (0,10) - minimum rovné 

nebo lepší neţ 3/60 (0,05); 1/10 - 10/20, kategorie zrakového postiţení 2 

3. Těžce slabý zrak  

a) zraková ostrost s nejlepší moţnou korekcí: maximum menší neţ 3/60 (0,05) - minimum 

rovné nebo lepší neţ 1/60 (0,02); 1/20 - 1/50, kategorie zrakového postiţení 3  

b) koncentrické zúţení zorného pole obou očí pod 20 stupňů, nebo jediného funkčně zdatného 

oka pod 45 stupňů 

4. Praktická nevidomost 

zraková ostrost s nejlepší moţnou korekcí 1/60 (0,02), 1/50 aţ světlocit nebo omezení 

zorného pole do 5 stupňů kolem centrální fixace, i kdyţ centrální ostrost není postiţena, 

kategorie zrakového postiţení 4 

5. Úplná nevidomost 

ztráta zraku zahrnující stavy od naprosté ztráty světlocitu aţ po zachování světlocitu s 

chybnou světelnou projekcí, kategorie zrakového postiţení 5 

 

(Čákiová, 2014)  
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Příloha č. 2.: Vybrané sporty pro ZP  

Obrázek č. 1.: Hráči při Goalballu  

 

(ČSZPS © 2011 -2017) 

Obrázek č. 2.: Ozvučený gumový míč na Goalball  

 

(ČSZPS © 2011 – 2017)  

Obrázek č. 3.: Showdown  
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(ČSZPS © 2011 -2017)  

Obrázek č. 4.: Zvuková střelba – Lázeňsky turnaj 2013 v TyfloCentru KV, o.p.s.  

 

(TyfloCentrum KV © 2017)  
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Příloha č. 3: Druhy sociálních služeb pro ZP  

Sociální poradenství  

Služby sociální péče  

 Průvodcovské a předčitatelské sluţby – terénní nebo ambulantní sluţby poskytované 

osobám, jejichţ schopnosti jsou sníţeny z důvodu věku, nebo zdravotního postiţení.  

Sluţba jim pomáhá osobně si vyřídit vlastní záleţitosti.  

 Podpora samostatného bydlení – terénní sluţba poskytovaná osobám, které mají 

sníţenou soběstačnost z důvodu zdravotního postiţení, nebo chronického onemocnění 

a jejichţ situace vyţaduje pomoc jiné fyzické osoby.  

 Odlehčovací sluţby – cílem této sluţby je umoţnit pečující fyzické osobě nezbytný 

odpočinek. 

 Domovy pro osoby se zdravotním postiţením – zde se poskytují pobytové sluţby 

osobám, které mají sníţenou soběstačnost z důvodu zdravotního postiţení a jejichţ 

situace vyţaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.  

 Domovy pro seniory – zde se poskytují pobytové sluţby osobám, které mají sníţenou 

soběstačnost zejména z důvodu věku a jejichţ situace vyţaduje pravidelnou pomoc 

jiné fyzické osoby. (Vojtíšek, 2011)  

 Osobní asistence – cílem je pomoci osobě, která se ocitla v nepříznivé sociální situaci 

z důvodu svého zdravotního postiţení.  

 Pečovatelská sluţba – cílem je umoţnit ţít lidem ve svém přirozeném prostředí. 

Sluţba je určena osobám, které si ze zdravotních, či jiných důvodů nejsou schopni 

zajistit své ţivotní potřeby sami, nebo s pomocí rodiny.  

  Centra denních sluţeb a stacionáře – cílem je zachování či zlepšení kvality ţivota 

uţivatelů se zdravotním postiţením, kteří ţijí ve své rodině, ale potřebují podporu 

v některých oblastech svého ţivota.  

 Chráněné bydlení – poskytované osobám, které jsou dlouhodobě sociálně 

znevýhodněni v důsledku věku, nebo zdravotního stavu, a proto nemohou, nebo 

nechtějí ţít samostatně. (Kozlová, 2005)  

Služby sociální prevence  

 Raná péče – posláním této sluţby je podpora rodiny a dítěte se zdravotním postiţením. 

Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi do 7 let věku dítěte. Mezi základní formy práce 
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patří konzultace v rodině, vytvoření ambulantního programu a vzájemné setkávání 

rodin, při němţ jsou rodičům nabízeny společné aktivity. (Kimplová a Kolaříková, 

2014)  

 Telefonická krizová pomoc – terénní sluţba poskytovaná na přechodnou dobu 

osobám, které se nacházejí v situaci ohroţení zdraví, nebo ţivota, nebo v jiné obtíţné 

ţivotní situaci.  

 Sociálně terapeutické dílny – ambulantní sluţby poskytované osobám se sníţenou 

soběstačností z důvodu zdravotního postiţení, mající sníţenou či ţádnou moţnost 

pracovního uplatnění. Účelem je podpora a zdokonalování pracovních dovedností.  

 Sociální rehabilitace – soubor specifických činností, které směřují k dosaţení 

samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických 

schopností a dovedností.  (Vojtíšek, 2011)  
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Příloha č. 4: Přepis rozhovorů s respondenty 1 – 7  

Respondent 1 

T: Z jakého důvodu jste se rozhodl využívat sociálně aktivizační službu?  

R: Přišel jsem prostě o zrak, tak jsem začal chodit prostě mezi odborníky, abych se 

naučil…naučil prostě všechny ty…pouţívat věci, naučit se chodit s hůlkou, s pejskem a 

všechno to, co normální člověk má, tak jsem se musel naučit. Normálně jsem viděl, měl jsem 

zelený zákal, glaukom, to se zhoršovalo aţ natolik, aţ jsem prostě úplně oslepl. Mně byl od 

lékaře doporučenej Tyfloservis, tam jsem začal, měl tam opravdivou školu a pak jsem šel sem 

teda, do Chebu. Tam jsem začínal, no. Na to nezapomenu do smrti. 

T: Dobře, děkuji, ale mě spíš zajímá, proč jste se rozhodl navštěvovat konkrétně tady ty 

volnočasové aktivity, které spadají do té sociálně aktivizační služby?  

R: No pochopitelně, protoţe tady se něco dělá, prostě je nějakej program a jsou tu přátelé, pro 

mě je to teď prostě uţ druhá rodina jo. Takţe já… Dělaj se tu hry, hrajem různý hry, chodí se 

na vycházky, chodí se na… jezdím na zájezd do muzea, tady se hrajou hry a to se člověk 

zabaví a pak tu jsou přátelé, je nás tady spousta, můţeme se bavit, vyříkat si, vyzpovídat se, 

vybrečet se. 

T: Jak často tuto službu navštěvujete? 

R: Víte, my to máme pravidelně, tady v klubu prostě jednou týdně, to je čtvrtek, jako dneska, 

pravidelně. Jinak, kdyţ se pořádají nějaký prostě zájezdy, nebo já nevim, výlet do muzea, 

prostě tady ty… tak to můţe vycházet i na jinej den, jinak máme tady pravidelný tyhle 

schůzky, tenhle čtvrtek. Takţe podle programu.  

T: A kterou z nabízených aktivit navštěvujete nejčastěji?  

R: No tak všechny co jsou, pokud nejsem marod, nebo není nějaký zlý počasí, tak jsem tady 

pokaţdý.  

T: Dobře a máte alespoň nějakou aktivitu, kterou navštěvujete nejraději?  

R: Nejradši kterou? Mně jsou všechny příjemný (smích).  

T: (smích) Jste tedy spokojen s tou nabídkou aktivit, které Vám zde organizace nabízí?  
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R: Ano samozřejmě. To bych sem nechodil. A jsou tady většinou samý příjemný dámy, takţe 

je to paráda.  

T: Mě ještě zajímá, zda jsou nějaké další aktivity, které byste rád využil, ale tato 

organizace je nenabízí?  

R: No já si nemůţu nic vymýšlet. Za prvý jako, protoţe uţ nejsem z těch nejmladších, teď 

mam zase rodinný problém, takţe mně bohatě vystačí tyhle ty aktivity, které jsou tady, na 

které stačím. Tady jich je taková spousta, dneska máme to střílení, gurmán klub a já nevim, 

různý hry no a tak dále. 

T: Takže rozumím tomu správě, že nenavštěvujete ještě nějaké jiné aktivity i v jiné 

organizaci?  

R: Ne nenavštěvuju. Mně to tu bohatě stačí, teď jsem musel nějaký vynechat, měl jsem nějaký 

problém s chůzí, coţ uţ je problém.  Tahle, já nejsem místní, dojíţdím, nejsem z Chebu, já 

jsem z Kynšperka, tak jako je někdo z Aše, někdo z Mariánských lázní, tak tam je to sloţitější 

trošku.  

T: Máte pocit, že tady ta sociálně aktivizační služba naplnila Vaše očekávání?  

R: No samozřejmě, jinak bych sem nechodil. To určitě ano. Já se vţdycky těším. Kord pro 

mě, jak říkám, je to tu druhá rodina. Tady jsem šťastnej.  

T: Vyhovuje Vám, jak často se jednotlivé aktivity konají?  

R: Mně je to jedno, jestli je to tak, nebo tak. Mně to vyhovuje, jak je to daný. Pokud nemám 

návštěvu lékaře, nebo nějaký plány, tak mi to vůbec nevadí. Ještě pokud počasí není špatný, 

tak je mi to jedno, kterej by to bylo den. Já jsem teď sám, takţe mně je to jedno. 

T: A mně by ještě zajímalo, jestli byste například nebyl raději, kdyby se ty různé 

aktivity konaly častěji?  

R: Jo (smích) teď bych byl rád, kdyby se to konalo častěji, protoţe, říkám, jsem doma sám, 

jen s čubinou. Mám teda doma ještě pejska jednoho a kočku. Jinak mám rodinu teda ještě, 

dceru a syna, ty jsou zaměstnaný, ty času moc nemaj. Ty přijdou ráno a večer píchnout 

inzulin Britě, páč má cukrovku, no a ostatní uţ je na mně.  

T: Jste spokojen s místem, kde se ty aktivity konají?  
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R: No my vlastně chodíme sem tady do klubovny, a pokud je to někde jinde, ňáká akce 

venku, tak jdeme ven. Já mám pejska, ten mě sem dovede, přijedu vlakem, uţ je tu odemčeno, 

řeknu, jdeme do klubovny a jdeme do klubovny. Zpátky řeknu, jdeme na vláček, tak jdeme na 

vláček. Jedinej problém jsou ty schody trochu, no.  

T: A vnímáte tedy nějaké bariéry nebo překážky, kvůli kterým na určitou aktivitu 

nemůžete docházet?  

R: Ne. To se domluvíme. Jinak jezdí ty vlaky pravidelně, tak jako všem ostatním, no. 

T: Jak byste posoudil technické vybavení tady toho střediska, na škále výborné/dobré/ 

dostačující či nedostačující? Zejména, co se týče různých kompenzačních pomůcek, 

které jsou Vám při aktivitách k dispozici?  

R: Dobrý, no. Těch pomůcek tady je hodně, já je moc nevyuţívám. My spíš máme ty hry a to 

povídání. Radši jdeme ven. Tady je nějakej ten rotoped, nebo co to je, to šlapání. Jako 

pomůcky jsou tady různý, daj se vyuţívat. Není problém opatřit nové, ale spíš se podřídíme 

tomu, co je tady. Já si nemůţu vymejšlet, ţe bych chtěl skákat padákem, nebo tady ze střechy. 

Mně osobně to vyhovuje.  

T: Dobře, moc děkuji. Teď se chci ještě zeptat, zda Vám při těch aktivitách pracovník 

věnuje dostatečnou pozornost?  

R: V tom nevidim problém.  

T: Jaký máte pocit z přístupu pracovníků k Vám? 

R: No tady my si dovedeme vyříkat všechno. My tady máme moţná jeden problém, ţe jsou 

tady vlastně dvě instituce a máme jednu klubovnu, z takových nepochopitelných důvodů, ale 

to všechno zařizujou, ţe jo, támhle praţský chytráci, já bych je teda nazval úplně jinak, ale 

jinak tady ţádný problémy nejsou. My si to dovedeme vyříkat na rovinu všechno a vysvětlíme 

si to. 

T: A je něco, v čem by se podle Vás mohli pracovníci zlepšit?  

R: Nenapadá mě, co by… Říkám, akorát ten jedinej problém, to co se pokazilo, kdyţ se tady 

dělala vedle ta další instituce, to SONS, co tady máme. Tak to nás někdy na chvíli rozházelo 

tohle, názorově. Jinak si to dovedeme vyříkat. Teď se tady měnili lidi, tak se to tu střídalo, ale 
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já jsem spokojenej, pokud něco mam, tak to řeknu na rovinu.  Já uţ jsem takovej, mně uţ tady 

taky všichni tak berou. 

T: V čem se změnil Váš život od té doby, co službu navštěvujete?  

R: No… (ticho)  

T: Cítíte třeba nějaké zlepšení ať už po psychické nebo fyzické stránce? 

R: Těţko se mi to říká… Mně v listopadu umřela ţena a tak změnilo se pro můj osobní ţivot 

hodně moc. Nerad bych o tom mluvil, protoţe se to těţko překonává, ještě spousta věcí se 

zařizuje. Jsem v baráku sám, takţe se hrozně těšim, abych mohl sem přijít mezi kamarády, 

kamarádky, tady sem do toho klubu, kde zapomenu na nějaký ty starosti, kde se mohu 

odreagovat, kde mě utěší. Proto jsem říkal na začátku, ţe oni uţ jsou vlastně moje druhá 

rodina, tady zapomenu.  

T: Jaké nedostatky podle Vás služba má?  

R: Já nehledám nedostatky. Všude se vyskytne někdy nějaký problémek. My to tady řešíme, 

ţe si to řeknem, ale nedohadujeme se, neřešíme nějaký problémy, proto sem chodíme, 

abychom se pobavili, abychom pokecali, zahráli si a tak… Je problém akorát ta doprava, no. 

Kdybych ţil tady v Chebu, tak je to úplně bez problému, to by tady člověk mohl být i častějc. 

T: Dobře, moc děkuji. Poslední otázka. Pokud bychom to shrnuli, celkově jste se službou 

spokojen/spíše spokojen/ spíše nespokojen nebo nespokojen?  

R: Uţ jsem Vám to říkal několikrát, ţe jsem absolutně spokojen. Kdybych nebyl spokojen, 

tak sem nebudu chodit. 

Respondentka 2 

T: Z jakého důvodu jste se rozhodla využívat sociálně aktivizační službu?  

R: Já jsem přišla o zrak velice brzo a tak prostě jsem se do toho zapojila, ţe mi to bylo 

doporučený, abych s tou nemocí nebyla sama, to je asi taky účel tady těch organizací. A 

prakticky během tý doby, uţ je to teda čtyřicet sedm let, tak během tý doby opravdu mi 

pomáhá ţe… Poznala jsem prostě, ţe i s tou nemocí se dá velice dobře ţít, kdyţ někoho 

máme kolem sebe. Je to tady taková psychická podpora. 

T: Jak často této služby využíváte? 



66 
 

R: Podle programu. Jednou za týden pravidelně a jinak podle programu.  

T: Kterou z nabízených aktivit navštěvujete nejčastěji?  

R: Asi všechny, podle programu. My se na nich většinou domlouváme. Říkáme si, co by nás 

bavilo, na co bysme šli.  

T: Máte nějaké aktivity, které navštěvujete nejraději?  

 R: Různý společenský hry, setkání s přáteli, to je to nejdůleţitější, ale mají tady daleko, 

daleko víc aktivit, ale to je spíš pro někoho mladšího.  

T: Jste spokojena s tou nabídkou aktivit, které Vám zde organizace nabízí?  

R: No tak vzhledem k tomu, ţe si to vybíráme sami, je to podle našich návrhů, tak rozhodně 

jo. 

T: A Jsou třeba nějaké další aktivity, které byste rád využila, ale tato organizace je 

nenabízí?  

R: Tak to určitě ne, protoţe tady se dá domluvit. 

T: A jsou nějaké aktivity, které třeba navštěvujete i v jiné organizaci?  

R: Ne, moje další aktivity jsou rodina, takţe jako rozhodně mi to tady dostačuje. 

T: Dobře, děkuji. A máte tedy pocit, že tato služba naplnila Vaše očekávání?  

R: Vzhledem k tomu, ţe uţ tu jsem přes čtyřicet let, tak asi ano. (smích) Splňuje to svůj účel. 

T: Vyhovuje Vám, jak často se jednotlivé aktivity konají?   

R: Určitě, protoţe nejenom pravidelně čtvrtky, ale ještě kdykoliv se člověk na něčem 

domluví, tak to můţe být kterýkoliv jiný den, prostě kdyţ se domluvíme, tak jdeme, těch 

aktivit je hodně.  

T: Jste spokojena s místem, kde se ty aktivity konají, především tedy z hlediska 

dostupnosti?  

R: Ano, tady je blízko autobusový nádraţí i vlakový nádraţí. Takţe to momentálně máme na 

velice dobrým místě. 
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T: Vnímáte nějaké bariéry nebo překážky, kvůli kterým na nějakou aktivitu nemůžete 

docházet?  

R: Ne, jako samo sebou, ţe kdyţ je průvodce, je to lepší, ale tady je to dostupný. Tady 

všichni, co se scházíme, to tu zvládají, a jak říkám, tady je to velice výhodný. Tady od 

autobusu není daleko, od vlaku není daleko, takţe ta dostupnost tady je. Rozhodně teda lepší 

neţ v předchozím, kde jsme bydleli aţ pod náměstím a to nebylo dobrý jo. Přesto lidi chodili, 

to je o tom, kdo chce přijít, ten přijde. Kdo má zájem, tak rozhodně si to nějak zařídí.  

T: Jak byste posoudila technické vybavení tady této organizace, na škále výborné/dobré/ 

dostačující či nedostačující? Zejména, co se týče různých kompenzačních pomůcek, 

které jsou Vám tady k dispozici? 

R: Výborný.  

T: Věnuje Vám při těch aktivitách pracovník dostatečnou pozornost?  

R: No věnujou mi dostatečnou pozornost. 

T: Jaký máte pocit z přístupu pracovníků k Vám?  

R: Já jsem spokojená. 

T: V čem by se podle Vás mohli pracovníci zlepšit? 

R: Tak oni mají svoje povinnosti vůči Praze. Tak ta jim určuje, jak se maj nebo nemaj chovat. 

T: V čem se změnil Váš život od té doby, co službu navštěvujete?  

R: No… mám pocit, jako ţe někam patřim, společenský vyţití, je to pro mě docela jako… no 

asi bych sem nechodila, uţ sem chodim opravdu přes čtyřicet let, takţe rozhodně to pro mě 

význam má, protoţe kdybych byla doma, tak nevim nic a tady probereme všechno. (smích) 

Takţe po téhle stránce je to výborný. My si vzájemně i pomáháme, jako kdyţ to, tak jeden 

druhýmu… Je to o tom, ţe ta nemoc na nás tak netlačí, jak kdybychom s ní byli sami, protoţe 

tady se sejdeme jako rodina. Ta vzájemnost, ta se nedá ničím nahradit. Společenství a rodina 

to jsou nejdůleţitější věci pro zrakově postiţený. 

T: No to máte určitě pravdu. A cítíte nějaké zlepšení ať už po psychické či fyzické 

stránce? 
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R: Je to takový odlehčení, velký odlehčení v ţivotě. Já si myslim, ţe takový spolky by měli 

být v kaţdym městě. 

T: Jaké nedostatky podle Vás služba má? Vnímáte nějaké?  

R: Nedostatky, to ne. To je vţdycky o dohodě. 

T: Dobře, moc děkuji. Poslední otázka. Pokud bychom to shrnuli, celkově jste se službou 

spokojena/spíše spokojena/ spíše nespokojena nebo nespokojena?  

R: Já tu jsem naprosto spokojena, my tu fungujem. Aktivit je tu hodně, je to tu pěkný, uţ tu 

jsme zvyklý, přece jen tu jsme pár let.  

Respondentka 3 

T: Z jakého důvodu jste se rozhodla využívat sociálně aktivizační službu?  

R: Jednak je tady hodně přátel, aktivity jsou bezvadný, můţeme si tu vybrat, o co zrovna 

máme zájem, program je pestrej, plno přátel a je to tu prostě skvělý. 

T: Jak často této služby využíváte? 

R: Koná se to tu kaţdej tejden, většinou pokud lidi můţou, mají moţnost přijít, a holt pokud 

to některej tejden nevyjde, tak prostě buď přijdou jindy, no… ale většinou ty čtvrtky. Prostě 

jednou za týden. 

T: Kterou z nabízených aktivit navštěvujete nejčastěji, případně nejraději? 

R: Já si myslím, ţe jsou dobrý všecky aktivity, který tu jsou pro nás. Jednak jsou dobrý, kdyţ 

má člověk volný čas, tak aby ho vyuţil rozumně trošku, nebo tak nějak podle svých představ. 

Já nevím, dobrá je aktivita třeba z knihovny, čtení knih, čtení do ucha a vůbec ty aktivity, 

který my si domlouváme mezi náma. Myslím, ţe všechny aktivity jsou tak nějak dobrý a je to 

rozumně vyváţený i s poznávacími a se zábavou.  

T: S nabídkou aktivit jste tady teda spokojena?  

R: Ano. 

T: Jsou nějaké další aktivity, které byste ráda využila, ale tato organizace je nenabízí? 

Případně jsou nějaké aktivity, které navštěvujete i v jiné organizaci, protože Vám zde 

chybí?  
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R: Jako do divadla, nebo na koncerty, to se zúčastňuju i jinde, protoţe to mi tady chybí. Ale 

jinak, ono to je o tom, ţe to je opravdu tím, ţe jsme tu z různých míst a třeba to pokaţdý 

nevyjde, aby to člověk zařídil pro všechny, takţe to asi kaţdej navštěvujeme zvlášť podle 

svých moţností, jako myslím nějaký další aktivity. Třeba tady se samozřejmě nabízí i plavání, 

ale na to já nemůţu přijet sem, takţe jdu v Aši do bazénu, nebo různě prostě, to uţ je o tom 

podle místa bydliště. Asi si člověk potom vybere ve svým bydlišti, pokud něco je takovýho, 

co by ho zajímalo. 

T: Máte pocit, že sociálně aktivizační služba naplnila Vaše očekávání? 

R: No to očekávání to plní, protoţe je to o tom, ţe jinak by sem člověk nechodil, kdyby tady 

byla ňáká nespokojenost, nebo ňáká aktivita, která by se mi nelíbila, tak sem samozřejmě 

nepůjdu. Je to tu vyváţený, jak jsem říkala, ty poznávací s tou zábavou. 

T: Vyhovuje Vám, jak často se jednotlivé aktivity konají?   

R: No mně to vyhovuje, protoţe kdyby byly častěji, tak já bych nemohla. Já ještě učim 

v hudebce, takţe já bych určitě nemohla. Pokud by lidi jako mohli sem chodit, tak v pondělí a 

ve středu by tady ta aktivita ňáká mohla být, ale zase je to o tom, ţe kdyţ člověk nevidí, nebo 

špatně vidí, tak je pro něj problém, aby se sem tak ňák dostal, jak jsem říkala. Tak jsme tady 

z různých míst, tady toho vlastně bývalýho karlovarskýho okresu, takţe by to asi pro někoho 

byl problém, ale myslim, ţe takhle ty čtvrtky a ta týdenní aktivita, ţe vyhovuje všem. 

T: Jste spokojena s místem, kde se ty aktivity konají?  

R: Ano, jako my jsme sháněli lepší místo, protoţe přece jenom nám ty roky přibývají a třebas 

ty schody, to můţe být čas od času pro lidi problém, tak jsme se snaţili sehnat pro lidi někde 

něco bezbariérovýho, nebo něco s menším počtem schodů, ovšem to je všechno hodně daleko 

od nádraţí a to by asi nastal opravdu problém. To bychom šli minimálně půl hodiny, moţná i 

tři čtvrtě, neţ bychom z nádraţí došli. Zase o to by se musela krátit ta aktivita, aby se stíhal 

další spoj, protoţe jízdní řád je jízdní řád, to asi my těţko teda ovlivníme, kvůli nám ho asi 

nikdo přizpůsobovat nebude, bohuţel… No ale on je fakt, ţe třebas kdo chce, si to zařídí, ale 

určitě by to třeba nevyšlo pokaţdý. Pokaţdý by se třeba ňáký doprovod nesehnal, takţe si 

myslim, ţe tady to místo je tak ňák blízko nádraţí, blízko města, ţe to je dostupný tak ňák, 

myslim si, všem lidem z naší organizace. Nebo většině našich lidí. Myslim si, ţe je to opravdu 

vyhovující místo. Doufám tedy, ţe nám všem to zdraví vydrţí, ţe budeme moct tady tu 
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místnost zatím tahle vyuţívat, jestli teda s tím město nebude něco dělat. Ono město slibuje uţ 

asi tři roky, ţe s tou budovou něco udělá, moţná i víc. 

T: Jako opravu té budovy máte na mysli? 

R: No ňákou opravu, s tím, ţe bysme se sem pak vrátili. Ale snad jim došli peníze, nebo co, 

ale tady jde o to taky, ţe tahle budova má nejlevnější nájem ze všech těch moţností, takţe i 

finančně je to pro tu organizaci dostupný. 

T: Vnímáte tedy nějaké bariéry nebo překážky, kvůli kterým na určitou aktivitu 

nemůžete docházet? 

R: Ne, to zatím ne. 

T: Jak byste posoudila technické vybavení, zejména co se týče kompenzačních pomůcek, 

které Vám jsou při aktivitách k dispozici, na škále výborné/dobré/ dostačující či 

nedostačující?  

R: Jo dobrý… Tak ty pomůcky vyuţíváme ty, které tady jsou. Pak samozřejmě kdyţ je 

potřeba, tak je to taky hodně o penězích, tak občas se něco nového přikoupí nebo doneseme i 

něco z domova, kdo co máme, ţe jo. Takţe se snaţíme si i takhle jednotlivý věci ukázat, co 

kdo vyrobil, nebo různě…  

T: Dobře, děkuji. Teď další otázka. Věnuje Vám při aktivitách pracovník dostatečnou 

pozornost? 

R: Kdyby nevěnovali, já bych si to s nima vyřídila. (smích) Ne jako snaţí se. Tak je nás dost, 

ţe jo, tak kaţdej jako musíme občas… ale věnujou se nám. Věnujou.  

T: Jaký máte pocit z přístupu pracovníků k Vám? 

R: Myslim, ţe dobrý. 

T: Je něco, v čem by se podle Vás mohli pracovníci zlepšit?  

R: Člověk by musel přemejšlet, ale zatím jako opravdu se nám věnujou podle moţností jako 

našich i svých teda, protoţe nás se tu opravdu kolikrát sejde dost, takţe myslim, ţe dělaj 

všichni, co můţou a ţe myslim opravdu, ţe je to dobrý. 

T: Dobře, děkuji. Mně by ještě zajímalo, v čem se změnil Váš život od té doby, co službu 

navštěvujete?  
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R: No… Tak všem se změnil. Já takhle cestuju dost zatím. Mám teda vodícího psa, teda Endţí 

je bohuţel třetí, protoţe oni ten ţivot nemaj tak dlouhej. Takţe je to jako jednoduší to 

cestování a tak ňák ten ţivot s pejskem.  

T: Cítíte nějaké zlepšení ať už po psychické či fyzické stránce? 

R: Jako určitě v tom, ţe jako člověk tu má přátele, kamarády, jo… je to takový obohacení 

ţivota. Myslim si, ţe to je určitě pro mě jako přínos.  

T: Jaké nedostatky podle Vás služba má?  

R: No tak víte co, ta dostupnost je někdy taková… Někdy nám nastaví takový dobrý bariéry, 

jako ţe třeba se vykope příkop někde, nikdo nic neřekne, není to ohraţený, to jako je někdy 

takový, ţe se tam člověk někdy zasekne, ţe přijde dýl, nebo kdyţ je hodně sněhu, tak to jsou 

pro nás takový jako situace, který nám tu dostupnost trošku zhorší, nebo tak ňák někdy třeba 

velký náledí, nebo třeba ţe se nedostaneme hned jako od nás, ale jinak si myslim, ţe za to 

nemůţe ta sluţba jako taková, ţe třeba je blbej přístup, ţe jo, ale jinak jako myslim si, ţe ta 

sluţba jako je dobrá. Máme tu fajn posezení s přáteli a je to hodně rozmanitý.  Jak jsem uţ 

říkala, jsme tu dvě organizace na jednom místě, takţe se snaţíme doplňovat jedna organizace 

druhou. Myslim si, ţe kaţdej si tu vybere, co kdo koho zajímá.  

T: Tou druhou organizací myslíte tedy SONS a jejich středisko tady v Chebu?  

R: Jo. SONS, TyfloCentrum, Tyfloservis a těch organizací je hodně, ale všichni jako jsou pro 

lidi se zrakovým handicapem. I jako kolik je nás tu lidí, tak můţeme vyuţít sluţby kterýkoliv 

z těchto organizací.  

T: Chápu to dobře, že ty organizace mezi sebou tedy spolupracují? 

R: Určitě jako, protoţe to je nejdůleţitější, k čemu si budem házet klacky pod nohy, kdyţ 

máme takhle těch problémů našich hodně, natoţ ještě abychom si tu situaci ňák ztěţovali. 

Takţe někde to tak je, ţe si hodí různý klacky pod nohy, ale my se tady snaţíme jako, 

abychom ňák byli aspoň trošku v pohodě, protoţe jak říkám opravdu těch problémů a situací, 

který řešíme kaţdý den… Protoţe člověk je pořád ve střehu, jak říkám, je to náročný, takţe se 

snaţíme aspoň si neházet klacky pod nohy. No, jako někdy je to takový, ţe člověk se snaţí 

ňáký situace třeba řešit, které by zrovna normálně nemusely být, ale stane se no, ale tak 

většinou se snaţíme ňák dohodnout.“  
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T: Dobře, děkuji moc. Poslední otázka. Pokud bychom to shrnuli, celkově jste se službou 

spokojena/spíše spokojena/ spíše nespokojena/nespokojena?  

R: Spokojena. 

Respondent 4  

T: Z jakého důvodu jste se rozhodl využívat sociálně aktivizační službu?  

R: Kvůli přátelům, prima partě, nějaký tý aktivitě, různým znalostem novejch. 

T: Jak často této služby využíváte? 

R: No většinou jednou týdně, ale kdyţ jsou akce i mimo to, tak samozřejmě pokud mám čas a 

hlavně jsem třeba tady v Chebu, tak se zúčastním. 

T: Kterou z nabízených aktivit navštěvujete nejčastěji? 

R: Tak jako většinu toho navštěvuji. Fakt jako většinu, ale tady zase není problém se 

domluvit, někdo přijde s návrhem, ţe to nemusí být jenom prostě striktně daný.  

T: Jste tedy spokojen s tou nabídkou aktivit, které Vám zde organizace nabízí?  

R: Ano, úplně. Tady není problém se domluvit na těch aktivitách jako kolektiv.  

T: Dobře, děkuji, Mě ještě zajímá, zda jsou nějaké další aktivity, které byste rád využil, 

ale tato organizace je nenabízí?  

R: Mně vyhovujou zatím tyhle aktivity. A tak ono zase jsou jako i další organizace, který 

třeba dělaj turistický oddíly. 

T: A navštěvujete třeba takhle tu turistiku i v jiné organizaci?  

R: No turistiku občas ano. Ona jako funguje i v Chebu, ale já mám teďka na mysli klasickou 

pořádnou turistiku, praţský oddíl, samozřejmě, který dělá různé ty memoriály, takovýhle ty 

pochody, který jsou v Praze. Je to jedna z mých oblíbených aktivit. 

T: Máte pocit, že tady ta sociálně aktivizační služba naplnila Vaše očekávání?  

R: Tak jako naplnilo, no. Neměl jsem asi specifický očekávání. 

T: Vyhovuje Vám četnost aktivit, tedy to jak často se aktivity konají? 
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R: To je bez problémů. To stačí takhle, ale tak to není problém, to se vţdycky domluví tady. 

To není tak, ţe jako jenom ve čtvrtek. 

T: Jste spokojen s místem, kde se aktivity konají?  

R: Jsem spokojený. 

T: Vnímáte nějaké bariéry nebo překážky, kvůli kterým na určitou aktivitu nemůžete 

docházet?  

R: Ne. (smích) Ne vůbec. 

T: Jak byste posoudil technické vybavení, zejména co se týče různých kompenzačních 

pomůcek na škále výborné/dobré/ dostačující či nedostačující?  

R: Výborné. 

T: Věnuje Vám při těch aktivitách pracovník dostatečnou pozornost?  

R: Ano.  

T: Jaký máte pocit z přístupu pracovníků k Vám?  

R: Jsem úplně spokojený. To já zas se nebojim projevit svůj názor. Fakulta nás, jako 

historiky, vţdycky k tomu vychovávala, takţe jako já se nebojim kdyţ tak projevit svůj názor.  

T: V čem by se podle Vás mohli pracovníci zlepšit?  

R: Tak jako spokojený sem, samozřejmě kdyby člověk hodně přemejšlel, tak vţdycky Vás 

napadne něco na všem, i v běţným ţivotě, co třeba zlepšit. A zase kaţdý to vidí jinak, ţe jo, 

takţe to neznamená, ţe nutně musí být všechno špatný, ale přece dva, tři stejní lidi nejsou a 

ani by to dobrotu nedělalo. Takţe asi tolik k tomu. 

T: V čem se změnil Váš život od té doby, co službu navštěvujete?  

R: Já nevim, já myslim, ţe jako to nedokáţu asi říct, ňákou výraznou změnu. 

 T: Cítíte nějaké zlepšení ať už po psychické či fyzické stránce? 

R: Nevim, fakt mě nic nenapadá. 

T: Jaké nedostatky podle Vás služba má?  
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R: No jako nenapadá zatím mě nic. 

T: Opravdu nemusíte mít obavy cokoliv říct, stačí i nějaká maličkost, jestli Vás třeba 

napadá? 

R: Ne to já se nebojim. Fakt mě jako nic nenapadá. Jak to říkám, já z fakulty nemám, myslim, 

zrovna problém s mluvenim. Historie je jako hlavně o tom mluvení. 

T: Dobře, tak moc děkuji. Poslední otázka. Pokud bychom to shrnuli, celkově jste se 

službou spokojen/spíše spokojen/ spíše nespokojen nebo nespokojen?  

R: Spokojen.  

Respondentka 5 

T: Z jakého důvodu jste se rozhodla využívat sociálně aktivizační službu? 

R: Já jsem po operaci šedého zákalu a po operaci jsem přestala vidět. Ta operace se nezdařila 

nebo zjistilo se, ţe je sítnice degenerativní, takţe jsem přestala vidět na čtení a na psaní. Tak 

jsem sem zašla, skoro jako náhodou. No poslal mě sem manţel, on tady s těma nevidomýma 

pracoval léta. No bylo o nich psáno v časopise Květy, kdysi. No a já se na to chtěla podívat, 

co je tam napsaný. No a měla jsem to štěstí, ţe kdyţ jsem přišla tak právě někdo vrátil čtecí 

kameru jo, takţe oni mně ji půjčili a to bylo pro mě veliký štěstí, protoţe já si to pouštim na 

obrazovku v televizi a vidim na čtení, takţe takhle jsem se sem dostala a jsem za to ohromně 

vděčná, protoţe já vůbec nevidim, číst a psát nemůţu.  

T: A jak často tyto služby využíváte? 

R: Tak tady je kaţdej čtvrtek ňákej program a já tak za čtrnáct dní nebo jednou za tři týdny. 

No a teďka chodim vţdycky ve středu, kdy je sociální poradenství a sice snaţím se, jestli 

bych zvládla mobilní telefon s hlasovým programem. Tak zatím nevim. (smích) Zatím jsem 

mu moc nerozuměla, protoţe on tam mluví ne přímo člověk na člověka, ale přes počítač. 

T: Kterou z nabízených aktivit navštěvujete nejčastěji, případně nejraději?  

R: No chodíme společně na přednášky, do knihovny, to je pro mě zajímavý. Na koncerty, 

několikrát za rok. Ty mladší, co můţou, tak mají výlety společný, moţná i dovolenou. 

T: Jste tedy spokojena s nabídkou těch aktivit?  

R: Jo. 
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T: Napadají Vás ještě nějaké další aktivity, které byste ráda využila, ale organizace je 

nenabízí?  

R: Já myslim, ţe nabízí hodně.  

T: Navštěvujete tedy nějaké aktivity i v jiné organizaci?  

R: Ne. 

T: Máte pocit, že sociálně aktivizační služba naplnila Vaše očekávání? 

R: Jo já jsem spokojená moc. 

T: Vyhovuje Vám četnost aktivit, tedy jak často se jednotlivé aktivity konají? 

R: Jo, rozhodně. 

T: Jste spokojena s místem, kde se aktivity konají? 

R: Jo. 

T: Vnímáte nějaké bariéry nebo překážky, kvůli kterým na určitou aktivitu nemůžete 

docházet? 

R: Ne, ne ne ne, tady je MHD.  Takţe buď z nádraţí, nebo z křiţovatky, to jestli je pár 

kroků… Takţe spojení dobrý. 

T: Jak byste posoudila technické vybavení tady toho střediska, zejména co se týče 

kompenzačních pomůcek, které Vám jsou při aktivitách k dispozici, na škále 

výborné/dobré/ dostačující či nedostačující?  

R: Výborné, my tady máme všechno, co jako je potřeba.  

T: Věnuje Vám při aktivitách pracovník dostatečnou pozornost? 

R: Ano. 

T: Jaký máte pocit z přístupu pracovníků k Vám? 

R: Já jsem spokojená ohromně. Jednak je všechny znám, takţe sem jdu mezi přátele. Jsem 

ráda, ţe někoho mám, protoţe kdyţ je člověk sám, tak nutně potřebuje ňákou společnost, kde 

se cítí dobře. 
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T: A napadá Vás něco, v čem by se podle Vás mohli pracovníci zlepšit? 

R: Asi v ničem.  

T: V čem se změnil Váš život od té doby, co službu navštěvujete? 

R: No tak jsem ráda, ţe mám kam jít. Vţdyť to je strašný, já kdyţ nevidim, já jsem tak z toho 

zoufalá sama doma, protoţe to je všechno takový pasivní, buď ta televize, nebo rádio 

poslouchám. Spíš tak pospávám…Kdyţ je takhle krásně, tak jsem ráda, ţe ještě můţu chodit 

venku, protoţe doma mi ta činnost chybí. Já teda něco i přečtu, ale nemam s kym si o tom 

popovídat, nebo s kym si ten svůj názor jako měřit, nebo slyšet jinej názor na to. Tohle hrozně 

chybí. 

T: A cítíte nějaké zlepšení ať už po psychické nebo fyzické stránce? 

R: No já obdivuju, jak oni jsou ohromně šikovní a snaţim se být spokojená s tim, jak jsem 

dopadla. Mam vţdycky obavy a strach, aby se to dál nehoršilo, ten můj zrak. 

T: Jaké nedostatky podle Vás služba má?  

R: Já jsem opravdu spokojená, protoţe třeba Emilka toho znám uţ jako malého chlapce, přes 

třicet let a obdivuju, jak jsou samostatný, jak se smířili s tim stavem, v jakém jsou.  

T: Moc děkuji za rozhovor. Poslední otázka. Celkově jste se službou tedy spokojena/ 

spíše spokojena/ spíše nespokojena nebo nespokojena?  

R: Naprosto spokojena. Myslim si, ţe oni jsou tady opravdu mimořádnej spolek, tady jsou 

všichni rádi spolu.  

Respondentka 6  

T: Z jakého důvodu jste se rozhodla využívat sociálně aktivizační službu? 

R: Já jsem tady vlastně od začátku. Kdyţ ještě ţil mojí kamarádky manţel, který tady 

pracoval, tak se znali s našim tehdejšim předsedou a my jsme pořádali krásný výlety i třeba 

autama, ţe jelo několik aut a pak jsme putovali po Šumavě, nebo různě kolem Prahy. Takţe 

Kája, to byla jako velká pomoc. A on se s náma nebál i do terénu, opravdu, kdy uţ by bejvalo 

šlo i o ţivot. (smích) Na něj ale prostě bylo naprostý spolehnutí, ţe vţdycky se všichni 

dostaneme zpátky v pořádku. Ale teda občas jsem ho obdivovala, protoţe opravdu nikdy se 

nikomu nic nestalo. 
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T: Jak často tyto služby využíváte? 

R: Tak čtyřikrát aţ pětkrát do měsíce. 

T: Kterou z nabízených aktivit navštěvujete nejčastěji, případně nejraději?  

R: Tak já nevim no, asi ty přednášky na různá témata. Já jsem vţdycky ráda četla, i kdyţ to 

teda bylo obtíţnější. Máme tady teda i nějakej ten gurmán klub, kde občas něco vaříme, nebo 

prostě něco připravujeme, nějaký to jídlo. Nějaký ty hry, to Quardo, takový ty plastový 

destičky s různými tvary pro nevidomý.  

T: Slyšela jsem, že je to docela populární…  

R: No, to jo. Jsou to různý srdíčka, hvězdičky nebo tak a skládá se to. Má to samozřejmě 

pravidla, to zavedl ten, jeţiš teď si nevzpomenu na jméno, on bejval docela známej fotograf a 

i cvičitel, ale nevzpomenu si na jméno. Přišel o zrak, tak vymyslel tohle to Quardo, to tu 

všichni hrajeme. Je osm druhů a musíte mít dva páry a pak se vyřazuje, jo. No a pak se 

spočítaj body, kdyţ třeba máte dvě dvojice stejný, nebo takhle, tak máte zase víc bodů. Je to 

takový jako pexeso po hmatu, kdyţ někdo vidí, tak se mu zaváţou oči jo, aby to bylo 

spravedlivý. 

T: Tak děkuji za vysvětlení. A s tou nabídkou tady těch aktivit jste tedy spokojena?  

R: My máme těch aktivit opravdu dost. Děláme si vycházky tak, jak potřebujeme. Bohuţel 

nám přibývají léta, takţe je to všechno takový i náročnější trošku, ten ţivot. Taky se změnili 

podmínky trochu, tak ňák je ta doprava a všechno je to takový rušnější. No ale jinak jako se 

snaţíme, i třeba ţe skupinky, ne všichni, do divadla do Prahy jezdíváme, teď zrovna v neděli 

jsme byli. No a jako SONS co pořádá koncerty, taky zrovna zítra bude koncert v Ostrově nad 

Ohří, velikonoční. Jinak v Sokolově bývaj zase adventní koncerty, vţdycky kaţdej rok. No 

tak co všechno pořádají… Zájezdy, společné výlety do ciziny, takţe jako těch aktivit je docela 

dost. Máme tady tu střelbu vlastně, to jste dneska viděla, takţe jako je toho hodně. Máme tady 

ty různé přednášky, chodíme do tý knihovny, vlastně teď jedeme s knihovnou v dubnu a 

v květnu taky na výlet. Takţe takhle se účastníme těch akcí spolu jo, ţe spolupracujeme. 

Takhle sem chodí z knihovny nám sem číst z kníţek jednou měsíčně, takový jako besedy. 

Hrávala jsem kuţelky, ale nedělaj mi dobře předklony uţ taky teďka, s tim jsem hezky brzy 

skončila, ale manţel hrával kuţelky. No a je těch sportů víc. To uţ zase ty mladí, to uţ ani já 

neznám, ten goalball s tim míčem a různý… Dneska uţ i lyţujou, běhaj s vodičem, lezou po 

skalách. To jako i za nás bylo, třeba to plávání, to občas taky jedem do Frantovek. 



78 
 

T: Napadají Vás tedy ještě nějaké další aktivity, které byste ráda využila, ale organizace 

je nenabízí?  

R: Ne.   

T: Dobře a navštěvujete nějaké aktivity třeba i v jiné organizaci, protože Vám zde 

chybí?  

R: No jako nemůţu říct, ţe by mi něco chybělo. 

T: Máte pocit, že sociálně aktivizační služba naplnila Vaše očekávání? 

R: No tak asi jo.  

T: Vyhovuje Vám četnost těch aktivit? 

R: Jo, určitě.  

T: Jste spokojena s místem, kde se aktivity konají? 

R: Jako tady s tim?  

T: Ano, mě zajímá především dostupnost tady toho střediska, jestli Vám to vyhovuje?  

R: Jo, tady je ta dostupnost dobrá.  

T: A vnímáte třeba nějaké bariéry nebo překážky, kvůli kterým na určitou aktivitu 

nemůžete docházet? 

R: Ne.  

T: Jak byste posoudila technické vybavení, zejména co se týče kompenzačních pomůcek, 

které Vám jsou při aktivitách k dispozici, na škále výborné/dobré/ dostačující či 

nedostačující?  

R: To je dobrý… Je pravda, ţe zrovna s těma pomůckama, tak sem zajíţdí ta Spectra, jo ty co 

opravujou ty pomůcky a jednak ţe je teda nabízí. To uţ je zase dneska těch čtecích lup, nebo 

různý ty telefony s tim hlasovým výstupem, počítače vlastně taky s hlasovým výstupem. 

T: Věnuje Vám při aktivitách pracovník dostatečnou pozornost? 
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R: No, jo…Tak, někdo je trochu víc flegmatičtější, někdo výbušnější, ale někdy holt to tak je. 

To je asi normální, kdybychom byli všichni stejný, tak se unudíme. Tak je to, občas mám ráda 

boj. (smích) Tak to nese ten ţivot. 

T: A jaký máte tedy pocit z  přístupu pracovníků k Vám? 

R: No musim říct, ţe někdy mam uţ takovou jako ponorku, ţe mě něco naštve, ale to uţ je 

všude jako. On si taky občas člověk tu náladu uţ odněkud přinese tak je to horší, ale to není 

nic zvláštního. 

T: A když máte tedy nějaký problém, něco Vám vadí, vyslechnou si Vás pracovníci? 

R: No tak nic jiného jim nezbude, kdyţ nemůţou utéct. (smích) Jo, ale taky musí uznat třeba, 

ţe někdy mam pravdu, já to někdy taky vim o těch druhejch, ale těţko se mi to připouští. 

T: A je něco, v čem by se podle Vás mohli pracovníci zlepšit? 

R: Tak oni vědí uţ, ţe kdyţ mě něco naštve, tak to já si to s nima vyřídím hned jako. To oni 

vědí, ţe kdyţ to, tak je taky dokáţu pěkně naštvat no, ale ono to je vţdycky tak, všude. To 

není nikde dokonalý. Kdyţ to bude selanka, tak to bude nuda. (smích) To je marný, ale zase 

jako vcelku, já bych to nechtěla dělat, no. Bohuţel, dneska je to ve všech organizací to stejný, 

je to strašný papírování, to je něco. Takţe uţ zato teda, ţe já to dělat nemusim, za to jsem 

vděčná všem. 

T: V čem se změnil Váš život od té doby, co službu navštěvujete? 

R: No tak ţivot jde dál… Je fakt, ţe kdyţ něco je, tak si tady pomůţeme.  

T: Takže to zlepšení je především v té podpoře?  

R: No tak kdyţ uţ nějaký ty problémy člověka postihli, tak tady ta podpora je důleţitá, i kdyţ 

je třeba tichá. To někdy nemusí být moc slov, ale je to důleţitý.  

T: Jaké nedostatky podle Vás služba má?  

R: Ale tak teď mě nic nenapadá, nebo jako aspoň to není tak závaţný, abych to musela řešit. 

To prostě tak ţivot nese sebou. Kdyţ tak si to vyříkáme.  

T: Dobře, moc děkuji. Poslední otázka. Celkově jste se službou spokojena/ spíše 

spokojena/ spíše nespokojena nebo nespokojena?  
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R: Spíše spokojena. 

Respondentka 7  

T: Z jakého důvodu jste se rozhodla využívat sociálně aktivizační službu? 

R: No takhle, my jsme v tomhle kontaktu uţ strašnejch let. Jo… pětačtyřicet let. Prakticky 

jsme organizovaní, tehdá to bylo jako sraz invalidů zrakově postiţených, mělo to časem různý 

názvy jo… protoţe kdyţ jsme přišli s manţelem, já jsem z Mariánek teda, a my kdyţ jsme 

přišli s manţelem do Mariánek, tak nás kontaktovali tady z Chebu, protoţe my jsme byli oba 

zrakově postiţený, jako ale ne tolik třeba jako dneska. Manţel i já jsme úplně nevidomý jo, 

takţe tady v Chebu byl takovej poměrně aktivní pán, kterej rozhodil kontakty, taky byl 

zrakově postiţenej. No a s tim jsme se od tý doby uţ znali takhle všichni, trošku ten kolektiv 

tady. No a časem se začali takový různý poznávací akce, protoţe se časem, jak se měnila 

společnost, tak byli různý výhody pro zrakově postiţený, tak abysme o těch zrakových 

výhodách měli povědomí a abysme si je mohli i potom vyjednat, abychom věděli o tom všem. 

Takţe tim to začalo. No, a pak se časem začali navazovat tadyhle ty aktivity různě, jako třeba 

tady ta střelba, co jste viděla. No a oni co tejden maj různý náplně, většinou se to dělá čtvrtek, 

protoţe to je taková doba před víkendem a zase uţ to není tak těsně po víkendu. Jo… tak se 

dělaj různý náplně, aby ty lidi se dostali mezi lidi, protoţe ono kontaktovat se, se zdravou 

společností je někdy problém. Jo já jsem byla zaměstnaná dvaatřicet roků mezi zdravejma, 

sice kolektiv vynikajcí, všechno dobrý, ale já vţdycky jsme říkala, ţe se v tom kolektivu 

člověk ztrácí. Jo, protoţe kdyţ nemáte zrakovej kontakt s tim okolim, tak je to takový náročný 

někdy. Takţe člověk sice dobrý, bere, ale je to takový náročný, protoţe být ve společnosti 

stejně zrakově postiţených je jednoduší. Člověk se v tom cítí líp, jo. No a tady právě, ţe se 

dělaj ty různý akce, jako třeba takhle střelba, no a vůbec kaţdej tejden je něco jinýho. Zase 

abysme věděli jaký se připravujou nový zákony nebo výhody, nebo takovýhle různý věci. 

Takţe člověk, aby dobře byl v tom spojení. Já třeba z těch Mariánek se sem nedostanu kaţdej 

tejden, spíš jednou za měsíc, podle toho jak mam moţnost, s kym. Jo a jsme stejně v kontaktu 

přes maily, přes telefony, ţe o sobě víme. Takţe člověk má pořád přehled o tom, co se děje. 

No tak asi z tohohle důvodu, ţe opravdu je to prospěšný. Třeba já, ţe uţ odcházim úplně 

vedle…. (smích)  

T: To nevadí. (smích)  

R: Já mam třeba v delší rodině kontakt v Holandsku a tam je to vysokoškolačka, která teda 

z mládí vada, ale taky se zhoršovala, učitelka, střední věk no a jak třeba i v tom Holandsku 
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konkrétně, ţe to Holandsko se dá říct, ţe je země pokroková, ale má někdy problém zjistit ty 

věci, který získává ode mě. Třeba takováhle organizace tam není. Nebo ona třeba v tom okolí 

nemá nikoho takovýho, kdo by ji podával ty informace tak za čerstva, jak je potřeba, po 

Skypu je zjišťuje ode mě. Takţe tady jako ta organizace se pravdu dá říct, ţe šlape dobře. Ona 

je teda ve spojení s Karlovejma Varama, kde se to tak ňák získává, to ale… Jo, ale je to dobře, 

protoţe aby si ty lidi, jak říkam, zjišťovali…v tom mladšim věku. Dneska uţ je to horší se 

sháněním povolání, protoţe dřív byli maséři, byli telefonisti, ještě ty maséři, ty dneska jdou… 

Ty telefonisti, dneska uţ jsou všude mobily a přes provolby to všechno to… Telefonisti uţ 

nejsou, takţe jednak to získává ňáký to uplatnění a pro nás důchodce uţ je to jenom o tom 

zjištění, jestli existujou nějaký výhody, nebo moţnost ňákýho toho vyţití, no… (smích)  

T: Jak často Vy, teda tu službu využíváte? 

R: No já osobně, se dá říct, snaţim se jednou do měsíce, ale moţnost je tady kaţdej tejden.  

T: No a kterou z těch nabízených aktivit navštěvujete nejčastěji, případně nejraději? 

R: No tak dá se říct, ţe se snaţim navštěvovat tu střelbu, ţe to je taková změna. No a jinak 

ňáký ty kontakty, osobní kontakty jenom tak v rámci popovídání, protoţe tady s panem 

Miklošem jsme oba z Mariánek, takţe tam se navštěvujeme i vzájemně, soukromě. Takţe tak 

ňák, asi tak.  

T: Jste spokojena s nabídkou aktivit, které Vám organizace nabízí? 

R: Určitě jo, já říkam, ţe oni jsou opravdu vynikajcí, fakt a dělaj i různý zájezdy mimo, jo a 

třeba pan Mikloš píše články, ţe kolikrát i kdyţ se zúčastním ňákýho toho výletu, tak on třeba 

má i nějaký další ty informace, tak je dá do článku, který po mailech posílá, nebo takhle i 

dává do těch našich časopisů, ţe někdy z toho článku se dovíme víc, neţ kdyţ jsme byli 

přímo. (smích) Takţe opravdu v tomhle v tom se dá říct, ţe on je vynikajcí a ţe tady opravdu 

to funguje dobře.  

T: A Jsou nějaké další aktivity, které byste ráda využila, ale nejsou tady nabízeny? 

R: Já o ničem jinym nevim. Já skutečně nevim, ţe by byli ňáký aktivity jiný, který se dají… 

protoţe i takhle po tý republice i v zahraničí, já nevim, ţe by bylo ještě něco, co by…  

T: Mě napadá, třeba takový běh na lyžích o to byste neměla zájem?  
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R: No tak za mlada. (smích) Ale tady myslim, ţe věkově to… Vim, ţe to existuje, vim o tom, 

ale já osobně za mlada jsme taky jezdila na běţkách, ale tady na to tak ňák nejsou moţnosti.  

T: A nvštěvujete nějaké aktivity i v jiné organizaci? 

R: Ne, určitě ne.  

T: Dobře a ještě se chci zeptat… Jestli máte pocit, že ta sociálně aktivizační služba 

naplnila Vaše očekávání, které jste od ní měla? 

R: No tak já myslim, ţe určitě jo. Bohatě.  

T: Vyhovuje Vám, jak často se jednotlivé aktivity konají? 

R: No tak já řikam, nemůţu se toho zúčastnit pokaţdý, ale kdyţ ta moţnost je, tak tady ty lidi 

jsou většinou chebský, tak mají lepší moţnost si sem zajít, na to čtvrteční odpoledne, pro ně 

se dá říct, ţe jsou to maximálně čtyři hodiny, já jsem tady s tou jednou kolegyní z těch 

Mariánských lázní pro nás je to dá se říct na celej den, kdyţ to máme i s tou cestou, tak ňák 

jo, takţe pro nás je to uţ časově náročnější, no ale pro ty chebský, je to otázka pár hodin, 

takţe já myslim, ţe těm to vyhovuje.  

T: Dobře a vnímáte tedy nějaké bariéry nebo překážky, kvůli kterým na určitou aktivitu 

nemůžete docházet? 

R: No tak mě to nedělá ţádný problémy, takţe z mýho hlediska ne.  

T: Jste spokojena tady s tím místem, kde se aktivity konají? 

R: Jo… 

T: Jak byste posoudila technické vybavení, zejména co se týče kompenzačních pomůcek, 

které Vám jsou při aktivitách k dispozici, na škále výborné/dobré/ dostačující či 

nedostačující? 

R: No je dobře vybavený, já jaký mám přehled, jaký jsou moţnosti, pomůcky, tak já mam 

pocit, ţe maj všechno, ţe tady maj ukázky všech těch pomůcek, který existujou, ţe v rámci 

toho karlovarskýho vedení tady mají jako k zapůjčení všechno. Nehledě na to, ţe to 

zapůjčujou, kdyţ někdo potřebuje něco zapůjčit, tak zapůjčujou.  

T: Věnuje Vám při aktivitách pracovník dostatečnou pozornost? 
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R: Zase, já to beru z toho svýho hlediska, ţe si umim poradit a umim si… protoţe se natolik 

známe, ţe si s tim pracovníkem to dovedu, dovedu se přihlásit, kdyţ o něco jde. To by bylo 

dobře, kdybyste si spíš popovídala s někym jinym, protoţe já mam někdy pocit, ţe jsem tvor 

aţ příliš tolerantní, ţe kdyţ potom někdy posloucham lidi, tak věci nad kterýma já mávám 

rukou a říkám si propána, co ty lidi pořád mají, tak já z toho nedělam absolutně ţádný 

problém jo. (smích) Tak nevim, no… Já tu ţádnej problém nemam.  

T: Jaký máte tedy pocit z přístupu pracovníku k Vám? 

R: No ten mam opravdu dobrý…  

T: V čem by se podle Vás mohli pracovníci zlepšit? 

R: Nevim, nic není… Já nemůţu… Jak řikam, kdyţ něco, tak sem proto přihlásit se, no a 

nemůţu říct, co by…  

T: V pořádku, děkuji. A v čem se změnil Váš život od té doby, co službu navštěvujete? 

R: Hm… Tak právě, ţe člověk pořád má přehled, jaký jsou moţnosti a co se dá dělat. Třeba je 

to takový, třeba i ta střelba jo, ţe člověk jednak si procvičí to soustředění, no a jinak ty 

moţnosti těch výletů a vůbec ten kontakt s těma lidma…  

T: A cítíte tedy nějaké zlepšení ať už po psychické nebo fyzické stránce? 

R: Ale tak určitě jo, určitě je to dobře, ţe… jednak člověk ví, ţe… ví o těch lidech, ten má ty 

problémy, ten má ty problémy, snaţí se to člověk mezi sebou řešit. Alespoň občas se dostane 

mezi lidi, není jenom doma zavřenej a tak ňák je to určitá změna.  

T: Dobře, děkuju. A jaké nedostatky podle Vás služba má? 

R: Kdyţ já opravdu nemůţu říct, ţe bych tady našla nějakej ten nedostatek.  

T: Celkově jste tedy se službou spokojena/spíše spokojena/ spíše nespokojena či 

nespokojena?  

R: Určitě spokojena.  


