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Abstrakt 

 

Název: Vliv edukačního programu na povědomí středoškolských studentů o asistenci 

osobám se zrakovým postiţením ve veřejném prostoru 

Cíle: Cílem bakalářské práce je zkoumat efekt edukačního programu na znalosti 

středoškolských studentů o asistenci osobám se zrakovým postiţením ve veřejném 

prostoru. Vedlejším cílem této bakalářské práce je shrnout praktické a bezpečné zásady 

pro doprovázení nevidomého jedince ve veřejném prostoru a poukázat na důleţitost 

edukačních programů pro veřejnost.     

Metody: Kvantitativní výzkumné šetření formou kvaziexperimentu sledovalo efekt 

edukačního programu u souboru 30 studentů gymnázia. Jako metodu sběru dat jsem 

pouţila test vlastní konstrukce zaloţený na vědomostech probandů, formou testových 

otázek. Polovině probandů byl rozdán po absolvování edukačního programu, kontrolní 

skupina probandů na otázky odpovídala bez absolvování edukačního programu, pouze 

dle vlastních vědomostí. Pro výzkum jsem si zvolila za cílovou skupinu 30 studentů 

gymnázia ve věku 14 aţ 18 let.  

Výsledky: Z šetření vyplývá, ţe skupina patnácti probandů, kterým byl test rozdán po 

absolvování edukačního programu, má značně lepší povědomí o asistenci osobám ve 

veřejném prostoru, neţ skupina kontrolní, coţ se prokázalo u 91 % otázek. Výsledky 

testu prokázaly, ţe zkušenost s pomocí nevidomému ve veřejném prostoru má doposud 

jen 37 % z 30 dotazovaných studentů.   

Závěr: Výzkum prokázal vliv edukace na pozitivní změnu ve znalostech. Výsledky 

tedy poukazují na smysluplnost realizace školních edukačních programů zaměřených na 

téma zdravotního postiţení, které svým obsahem přesahují nad rámec běţné výuky. 

Klíčová slova:  zrakové vady, nevidomí, vzdělávací program, praktické a bezpečné 

zásady pro doprovázení nevidomých 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

  

Title: Educational program influence on the secondary school students´ awareness 

about the assistance to people with visual disabilities in public space 

Objective: The aim of the bachelor thesis is to study the effects of the educational 

program on secondary school students’ awareness about the assistance to people with 

visual disabilities in public space. The secondary aim of this bachelor thesis is to 

summarize the practical and safety principles for assistance to people with visual 

disability in public space and to emphasize the importance of educational programs for 

public. 

Methods: Quantitative research in the form of quasi-experiment was aimed on the 

effect of the educational program in a group of 30 secondary school students. Self-

designed test based on the knowledge of the probands was used as a data collection 

method, in the form of test questions. First half of the probands took the test after they 

completed the educational program, the second half took the test without attending the 

program and their answers were based only on their knowledge. Thirty secondary 

school students aged 14-18 were chosen as the target group. 

Results: The survey has indicated that a group of fifteen probands who were given a 

test after they completed the education program has achieved much better awareness of 

the assistance to people with visual disabilities in the public space than the second target 

group. The result was proven in 91% of the questions. The results of the test have 

shown that only 37 % from the 30 probands have had any personal experience with the 

help to a person with visual disability. 

Conclusion: The survey has proven the impact of education program on positive 

change in the awareness. Consequently, the results has shown the direct influence of 

educational programs focused on disabilities, which in their content exceed the tuition. 

Keywords: visual defects, visual disability, the blind, educational program, practical 

and safety principles for assistance to people with visual disabilities 
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1 ÚVOD 

 

Kvalita ţivota osob s těţkým zrakovým postiţením je ovlivňována mnoha 

faktory. Důleţité je, jak se s handicapem vyrovná sám zrakově postiţený jedinec, ale 

také do jaké míry dokáţe společnost přijímat a pomáhat osobám se zrakovým resp. 

zdravotním postiţením vůbec. Při integraci těchto jedinců je důleţitá oboustranná 

spolupráce, během které dochází k vzájemnému obohacení o mnoho nových zkušeností.  

V rámci studia oboru Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými 

potřebami jsem dostala příleţitost spolupracovat s centrem Rozhledna, které poskytuje 

poradenské sluţby pro ţivot s těţkým zrakovým postiţením. Účastnila jsem se několika 

kurzů a edukací pod vedením Mgr. Pavly Kovaříkové, kde jsem zastávala roli asistenta. 

Tato zkušenost pro mě byla velmi obohacující a motivovala mě ke zvolení problematiky 

„asistence osobám se zrakovým postiţením ve veřejném prostoru“ jako téma bakalářské 

práce.  

Osoby se zrakovým postiţením se ve veřejném prostoru mohou pohybovat zcela 

samostatně, nicméně se mnohdy ocitají v situacích, kdy je pro ně asistence nezbytná. 

Mnohé lze uzpůsobit architektonicky, avšak ţádný prostor nelze předem dokonale 

uzpůsobit pro potřeby všech, a proto se nevyhneme nečekaným překáţkám. Pak leccos 

závisí na lidech a do určité míry je tedy nevidomý závislý na pomoci náhodných 

kolemjdoucích. Zkušenosti osob se zrakovým postiţením jsou různé a mě v tématu 

bakalářské práce zajímalo, jak je o asistenci informována mladá generace, potenciální 

poskytovatelé pomoci.  

Cílem této bakalářské práce je shrnout praktické a bezpečné zásady pro 

doprovázení nevidomého jedince ve veřejném prostoru. Porovnávat povědomí 

veřejnosti o této asistenci a zkoumat efekt edukačního programu. Na počátku teoretické 

části práce je popsán zrak a zraková postiţení, u kterých je zmíněno jejich dělení a 

dopady na jedince a jeho ţivot. Dále se tato část zabývá bariérami při samostatném 

pohybu nevidomých, přizpůsobení prostředí pro potřeby zrakově postiţené osoby a 

zejména na praktické a bezpečné zásady pro doprovázení nevidomého. Jsou zde 

uvedena pravidla komunikace a vysvětlení Braillova písma. V závěru této části je 

nastíněn systém sluţeb pro osoby se zrakovým postiţením, vybrané kompenzační 

pomůcky a tvorba edukačních programů. Praktická část práce se věnuje výzkumnému 
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šetření. V tomto případě pomocí testů, které byly rozdány 30 respondentům ve věkové 

kategorii od 14 do 18 let. Pomocí testů má být zjištěno, zda má edukační program „Jak 

vidím svět, kdyţ nevidím“ vliv na změnu vědomostí v oblasti asistence osobám se 

zrakovým postiţením ve veřejném prostoru.  

Tato práce poskytuje základní informace a přehled praktických a bezpečných 

zásad pro doprovázení nevidomého. Je určena především široké veřejnosti, budoucím 

dobrovolníkům a asistentům, kteří chtějí pomáhat zrakově postiţeným jedincům při 

asistenci ve veřejném prostoru. Dále z ní mohou čerpat odborníci ze sociální oblasti, 

zdravotnictví, školství, a dalších odvětví, kteří přichází do kontaktu s osobami se 

zrakovým postiţením. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

 

2.1 Zrak 

Pro lepší pochopení zrakového systému bývá oko mnohdy přirovnáváno 

k fotografickému aparátu. Optický systém oka vykonává funkci objektivu, clonu 

zastupuje duhovka s měnící se šíří zornice a choulostivou vrstvu filmu představuje 

sítnice. Ciliární sval svým působením na modifikace optické mohutnosti čočky 

zprostředkovává zaostření předmětů na různou vzdálenost. Objekty vnějšího prostředí 

zhotovují na sítnici skutečný, převrácený a zmenšený obraz. Z fyzikálně optického 

pohledu vykazují jednotlivé sloţky optické soustavy oka četné nedostatky, avšak obraz 

zůstává poměrně přesný. Sítnice je od zevního vrcholu rohovky vzdálena 24 mm a 

nachází se v ohnisku rovnoběţných paprsků, které se k oku dostávají při uvolněné 

akomodaci (Janečka a kol., 2013, Kudláček a kol., 2013). 

 

 
 

 

Obr. 1: Schématické zobrazení lidského oka a zjednodušený princip projekce oka na 

sítnici (Kudláček a kol., 2013).  
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2.2 Zrakové postiţení 

Pod pojmem zrakové postiţení si laická veřejnost často představí jedince, který 

nosí silné brýle nebo se pohybuje za pomoci bílé hole, poněvadţ nevidí. Toto 

zjednodušené mínění je velmi zkreslené a můţe nepříznivě ovlivňovat počínání okolí 

k lidem se zrakovým postiţením. Neznalost rozdílnosti zrakového postiţení a jeho 

dopadů situaci přijetí ztěţuje a proces vypořádání se s ním narušuje jiţ od samého 

počátku. Podstatným východiskem pro vypořádávání se se situací, její akceptaci a 

nalezení síly na překonávání překáţek tedy není porozumět pouze tomu, co je špatně, 

ale pochopit i to, jak toto postiţení ovlivňuje kaţdodenní ţivot. Důleţité je především 

vědět, které věci daný jedinec zvládá, které překonává jen stěţí, a které nezdolá vůbec. 

A dále také to, v jaké oblasti lze najít řešení (Kimplová a Kolaříková, 2014).  

2.2.1 Vymezení pojmu zrakové postiţení 

Tímto tématem se zabývají různí autoři jiţ po dlouhou dobu, ale i v dnešní době 

najdeme spoustu těch, kteří se ho snaţí stále více rozvíjet. Proto ani v současné době 

nenalezneme její jednotnou definici. Podle Kavalírové (2012) zrakové postiţení 

chápeme jako takový stupeň zrakové vady, při kterém uţ postiţenému jedinci ke 

korekci zraku nestačí běţné dioptrické brýle, aby mohl dobře vidět.  Škála zrakových 

vad je velmi rozsáhlá, a to jak z hlediska stupně zrakové vady, tak i jejího typu. 

Hovoříme-li o osobách se zrakovým postiţením, máme tím na mysli jak jedince, kteří 

jsou schopni s určitými kompenzačními pomůckami ještě číst či se ve veřejném 

prostoru pohybovat bez pomoci bílé hole, tak i jedince zcela nevidomé. Květoňová – 

Švecová (2000, s. 18) dále zrakové postiţení definuje jako „nedostatky zrakové 

percepce různé etiologie i rozsahu.“ 

2.2.2 Klasifikace zrakových vad  

Zrakové postiţení kaţdého jedince je zcela specifické. S ohledem na tato 

specifika je nutné charakterizovat druh a stupeň sníţených zrakových schopností. Vady 

zraku lze rozčlenit z různých hledisek. K těm podstatným patří vedle hlediska zrakové 

ostrosti a zrakového pole také doba vzniku, předpokládaný vývoj, etiologie a další 

(Kudláček a kol., 2013). Objevují se snahy pro stanovení kritérií směřujících 

k vytvoření systému pro posuzování této závaţnosti. 
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Typy zrakových vad 

 

Kimplová a Kolaříková (2014) rozdělují zrakové vady následovně:  

 ztráta zrakové ostrosti,  

 postiţení šíře zorného pole, 

 okulomotorické problémy, 

 obtíţe se zpracováním zrakových informací. 

Květoňová – Švecová (2000) přidává ještě pátou skupinu zrakových vad, kterými jsou: 

 poruchy barvocitu.  

Zrakově postiţený člověk můţe mít potíţe současně v několika z těchto oblastí. 

Lidé trpící ztrátou zrakové ostrosti nevidí zřetelně, jedná se o refrakční vady. 

Podle typu refrakční vady mohou mít potíţe s rozlišováním detailů, ale nemusí se u nich 

vyskytovat problém s identifikací větších předmětů. A naopak, někteří nemají obtíţe  

s rozlišováním detailů, ale vzdálenější předměty mohou vidět jen velmi špatně. Existují 

i vady, u kterých člověk vidí špatně jak na blízko, tak do i dálky. Je tomu tak například 

u těţké dalekozrakosti. Stupeň poškození zrakové ostrosti bývá velmi rozdílný a 

prakticky není moţné najít dvě totoţná poškození (Kimplová a Kolaříková, 2014). 

Postiţení zorného pole způsobuje omezení prostoru, který člověk vidí. K této 

vadě mohou být přidruţena omezení zrakové ostrosti, obtíţe s viděním barev, popřípadě 

zhoršující se vidění při adaptaci na změnu osvětlení a za šera. Příkladem postiţení 

zorného pole je např. trubicové vidění (Kimplová a Kolaříková, 2014).  

Okulomotorické poruchy vznikají při špatné koordinaci pohybu očních bulbů. 

Potíţe nastávají při práci obou očí, při sledování pohybujícího se předmětu nebo při 

jeho prohlíţení. Jedinec s tímto typem zrakového postiţení sleduje předmět nejprve 

jedním, pak druhým okem. Při pohledu na blízký objekt se můţe jedno oko stáčet 

zevně, druhé dovnitř, nebo se oba bulby asymetricky stáčejí dovnitř. Následkem 

okulomotorické poruchy u jedince vznikají problémy při uchopování věcí a s přesně 

mířenými pohyby (Kimplová a Kolaříková, 2014).  

Potíţe se zpracováním zrakových podnětů jsou zapříčiněny poškozením 

zrakových center v kůţe mozkové. Oko jako orgán je bez patologických změn, ale 
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přesto jedinec nedokáţe vyhodnocovat přicházející zrakový vjem (Kimplová a 

Kolaříková, 2014). 

 Kromě uvedených typů zrakových vad vymezujeme stupně zrakového postiţení, 

kde vycházíme z úrovně zrakové ostrosti neboli vizu (Květoňová – Švecová, 2000).  

 

Rozdělení zrakových vad dle stupně zrakového postiţení 

Hošková, Hůrková a Michálek (2015) vymezují 3 jednotlivé stupně zrakového 

postiţení na nevidomé, prakticky nevidomé a silně slabozraké lidi. 

Nevidomí lidé skutečně většinou nevidí vůbec nic. Někteří mají zachovaný 

světlocit a mohou tedy rozeznávat maximálně světlo od tmy nebo mají klamné zrakové 

vjemy, které jim nic o okolním světě nevypovídají a neurčí, odkud světlo přichází. 

Prakticky nevidomí lidé v nejlepším případě rozeznávají na vzdálenost menší 

neţ 1 metr ty předměty, které zdravé oko rozpozná na vzdálenost 60 metrů. Řada 

prakticky nevidomých lidí má další komplikace zraku (světloplachost, poruchy 

barvocitu, zúţené zorné pole aj.).  

Silně slabozrací lidé rozeznávají zhruba na vzdálenost 1–3 metry předměty, 

které zdravé oko rozpoznává na vzdálenost 60 metrů. Vidění silně slabozrakého člověka 

často bývá ještě více komplikováno např. úzkým zorným polem. 

Podle Flenerové (1985) je nejvhodnější klasifikace, která rozlišuje čtyři 

kategorie osob se zrakovým postiţením na:  

 osoby slabozraké, 

 osoby se zbytkem zraku, 

 osoby nevidomé, 

 osoby tupozraké a šilhavé.  

Avšak celá řada zemí a fungujících systémů se v současné době přiklání spíše k 

definici Světové zdravotnické organizace (Tab. 1), která vymezuje 5 stupňů zrakového 

postiţení (Kudláček a kol., 2013). 
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Tab. 1: Vymezení stupňů zrakového postiţení podle WHO    

Stupeň (třída) Funkční schopnost a kategorie zrakového postiţení 

Střední 

slabozrakost 

zraková ostrost s nejlepší moţnou korekcí: maximum menší neţ 

6/18 (0,30) – minimum rovné nebo lepší 6/60 (0,10); 3/10-1/10, 

kategorie zrakového postiţení 1 

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 

Těţce 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 

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 

Úplná nevidomost ztráta zraku zahrnující stavy od naprosté ztráty světlocitu aţ po 

zachování světlocitu s chybnou světelnou projekcí, kategorie 

zrakového postiţení 4 

 

Zdroj: Klasifikace zrakového postiţení podle WHO (Sjednocená organizace 

nevidomých a slabozrakých ČR, 2010).  

2.2.3 Nejčastější zrakové vady  

Podle Kimplové a Kolaříkové (2014) mezi nejčastější vady zraku patří: poruchy 

barvocitu, katarakta, afakie, glaukom, refrakční vady, retinopatie, záněty sítnice, 

degenerace sítnice, albinismus, kolobom, aniridie, změny terče zrakového nervu, 

keratokonus, nystagmus, amauróza, mikroftalmie a poruchy binokulárního vidění.   

V následujícím textu se budeme věnovat stručné charakteristice vybraných 

z nich: poruchám barvocitu, kataraktě, glaukomu a refrakčním vadám.  

Poruchy barvocitu znamenají neschopnost vidění barev v celém spektru. Ve 

většině případů se však nejedná o úplnou barvoslepost, častěji se setkáváme s případy, 



  16 

 

kdy se jedná o problémy ve vnímání určitých barev. Poruchy barvocitu zpravidla řadíme 

mezi dědičné a neprogresivní poruchy, u kterých jsou porušeny čípky a jejich funkce. 

Čípky kromě vnímání barev zajišťují také zrakovou ostrost, která v důsledku jejich 

poškození bývá také sníţena. Fyziologický stav korektního vidění barev se nazývá 

trichromazie. V oku se nacházejí tři skupiny sítnicových čípků s pigmenty, které reagují 

na modrou, červenou a zelenou barvu. Anomálie těchto čípků způsobují např. 

protanomálii, o které hovoříme v případě, kdy zrakově postiţený vidí hůře červenou 

barvu. Vidí-li hůře zelenou barvu, jedná se o tzv. deuteranomálii. Postrádá-li člověk 

zcela jednu skupinu pigmentu, mluvíme o dichromazii, při které také nastávají stavy, 

kdy člověk nevidí červenou (protanopie), anebo zelenou barvu (deuteranopie). Poruchy 

vidění barvy modré (tritanopie) se vyskytují jen velmi ojediněle. Lidé s úplnou 

barvoslepostí mají pouze jeden čípkový pigment. O této velmi vzácné vadě hovoříme 

jako o monochormazii, díky které nejsou postiţení lidí schopni vnímat barevné 

spektrum, rozeznávají pouze černou, bílou a odstíny šedi (Kimplová a Kolaříková, 

2014).  

Katarakta neboli šedý zákal spočívá v částečné nebo úplné ztrátě průhlednosti 

čočky (Kudláček a kol., 2013). Kimplová a Kolaříková (2014) dále vysvětlují, ţe 

zakalená čočka pak brání světelným paprskům vnikat do oka a zhotovovat na sítnici 

ostrý obraz pozorovaných předmětů. Osoba s tímto typem zrakové vady popisuje vidění 

jako přes špinavé oko. Ke korekci šedého zákalu dochází pomocí chirurgického 

zákroku, během kterého dochází k odstranění zakalené čočky, čímţ vzniká afakie. 

Následně dochází k implantaci IOL (intraocular lense).  

Glaukom, jinak nazývaný také zelený zákal, pokládáme za jedno 

z nejzávaţnějších onemocnění zraku. Je to onemocnění hlavního nervového vidění, 

který se nazývá optický nerv (Dahl, 2018). Charakteristickým znakem pro tento typ 

onemocnění zraku je velmi nepříznivá prognóza (Kudláček a kol., 2013). Jedna 

z charakteristik glaukomatického onemocnění zní: „Glaukom není jediná choroba, ale 

skupina chorobných stavů, při kterých je poškozován terč zrakového nervu (papilla n. 

optici, optic disc, optic nerve head), většinou v delším časovém intervalu. Z tohoto 

poškození nervových vláken rezultují i typické změny zorného pole. U převážné většiny 

těchto stavů je hlavní příčinou vyšší nitrooční tlak. Existují však i faktory, které mohou 

typické změny terče vyvolat i při tlaku, který je staticky normální“ (Kraus a kol., 1997, 

s. 161).  
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Refrakční vady (myopie, hypermetropie, astigmatismus) řadíme do kategorie 

poruch zrakové ostrosti. Zraková ostrost vyjadřuje schopnost vizuální diferenciace a 

posuzuje se vidění do dálky a na blízko (Kudláček a kol., 2013). Podle Kimplové a 

Kolaříkové (2014) je nejčastější výskyt zaznamenán u myopatie, hypermetropie a 

astigmatismu.  

a) Myopie  

Myopie neboli krátkozrakost je jedna z nejpočetněji zastoupených zrakových 

vad. Rozlišujeme myopii osovou s prodlouţenou osou optického systému a myopii 

lomivou, kdy je při zachované délce oka zvýšena lomivost optického prostředí. Myopie 

se řeší pomocí dioptrických brýlí s minusovými skly, která oslabují lomivý aparát oka 

rozptylnou čočkou a obraz pak dopadá na sítnici (Kimplová a Kolaříková, 2014). 

b) Hypermetropie  

Hypermetropie neboli dalekozrakost je opakem myopie. Pro oko s tímto typem 

vady je charakteristický relativně zkrácený bulbus oka. To způsobí, ţe rovnoběţné 

paprsky přicházející k oku mají ohnisko lomivosti za sítnicí. Tento stav se řeší pomocí 

dioptrických brýlí s plusovými skly (tzv. spojkami), které posílí optický aparát oka tak, 

aby rovnoběţné paprsky dopadaly do místa nejostřejšího vidění (Kimplová a 

Kolaříková, 2014).  

Symptomaticky je dalekozrakost popisována jako špatné vidění na blízko. Lehký 

stupeň této vady nijak nenaruší vidění do dálky, ale při těţkém stupni hypermetropie 

narušené uţ bývá a dochází k jeho zhoršení (Kimplová a Kolaříková, 2014).  

c) Astigmatismus 

Astigmatismus bývá způsoben vrozeným nepravidelným zakřivením rohovky 

nebo pooperačním a poúrazovým stavem. Poškození zraku spočívá v nerovnoměrném 

rozloţení optické mohutnosti bulbu ve všech rovinách. Tento stav můţeme 

kompenzovat pomocí brýlí s cylindrickými skly, která lámou obraz jen v jednom směru 

(Kimplová a Kolaříková, 2014).  
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2.3 Dopady zrakového postiţení na jedince a jeho ţivot  

Těţké zrakové postiţení významně ovlivňuje kaţdodenní ţivot. Nevidomí lidé 

mají v mnoha oblastech svého ţivota moţnosti značně limitované oproti lidem 

zdravotně nepostiţeným. Senzorické postiţení má vliv na ţivotní moţnosti a příleţitosti 

v oblasti vzdělání, volnočasových zájmů, práce, volby partnera, místa pobytu a vůbec 

všech základních stránek ţivota (Michálek, 2016).  

Kaţdý zrakově postiţený jedinec se nachází v rozdílné ţivotní situaci. Jinak na 

tom s příleţitostmi budou lidé nevidomí on narození, jinak zase lidé, kteří ztratili zrak 

během ţivota. Jedno mají však společné, příleţitosti plně se rovnající vidící populaci 

nemůţe mít ţádný z nich. Proto je nezbytně nutné neustále vyrovnávat moţnosti 

a příleţitosti tak, jak to ekonomická, technická a kulturní vyspělost společnosti 

umoţňují. Tuto potřebu naštěstí plní odborní pracovníci institucí, nadací a firem 

umoţňující realizaci projektů, díky kterým pak tíţivá ţivotní situace nemusí 

představovat permanentní neštěstí. I zrakově postiţený člověk můţe proţít 

plnohodnotný šťastný ţivot, jen cesta k němu bude trnitější neţ pro člověka 

nepostiţeného. Můţe se vyskytnout dokonce i takový případ, kdy ztráta zraku přinese 

člověku nové moţnosti a přivede ho k ţivotnímu naplnění (Michálek, 2016).  

Následující kapitoly rozebírají jednotlivé limitující oblasti, které bývají 

problémem pro většinu zrakově postiţených. 

2.3.1 Psychika 

Jednou z nejpodstatnějších limitujících oblastí pro člověka se zrakovým 

postiţením je psychika. Velmi důleţitým kritériem při určování dopadu zrakového 

postiţení na jedince a jeho psychiku je především doba vzniku dané zrakové vady. 

Postiţení vrozené je pro jedince méně traumatizující, avšak můţe do jisté míry ovlivnit 

vývoj jedince. Získané postiţení sebou nese pozitivní vliv předchozí zrakové 

zkušenosti, na druhou stranu bývá pro jedince velmi traumatizující. Další faktor 

ovlivňující správný psychický vývoj zrakově postiţené osoby je vliv prostředí. Jedinec 

musí od svého okolí pociťovat pozitivní přijetí a podporu, aby sám dokázal získanou 

zrakovou vadu akceptovat. Je nezbytné znát fáze přijetí onemocnění či handicapu, podle 

nichţ budeme řídit nás přístup k zrakově postiţenému jedinci, čímţ můţeme ovlivňovat 

sebepojetí jedince pozitivním směrem (Slouka a kol., 2013).  
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Fáze vyrovnávání se se skutečností popsala Elizabeth Kübler-Ross (Slezáková 

a kol., 2007). Jednotlivé fáze, zpopularizované pod anglickým názvem DABDA, 

zahrnují: 

 Denial (popírání) 

 Anger (hněv/agrese) 

 Bargaining (smlouvání) 

 Depression (deprese) 

 Acceptance (smíření) 

Tyto fáze se vztahují na kteréhokoli člověka, který proţívá traumatizující událost 

měnící ţivot, coţ zahrnuje i jiţ zmíněné získané postiţení (Morrow, 2018).  

2.3.2 Vztahy 

Ţivoty zrakově postiţených lidí zasahují ještě další významná omezení a to 

omezení v navazování mezilidských vztahů. Jedinec se zrakovým postiţením má menší 

moţnosti se seznamovat a navazovat kontakty. Ze strany vidící populace je celá řada 

předsudků a pro většinu z nich je nepředstavitelné navázání dlouhodobého partnerského 

vztahu s nevidomým, natoţ zaloţení rodiny. Jedná se o zásadní téma, které však často 

bývá nezodpovězené i pro samotné nevidomé. Přitom se jedná o nejdůleţitější stránky 

lidského ţivota utvářející individuální lidský příběh (Michálek, 2016). 

2.3.3 Vzdělání a profese 

Největší rozdíly mezi nevidomými a lidmi bez zrakového postiţení lze pocítit 

v oblasti profesí. Kdybychom z celkového počtu existujících profesí vyčlenili ty, které 

jsou skutečně vykonávány nevidomými jedinci, došli bychom zřejmě k velmi nízkému 

počtu. Stejně tak je mnoho vzdělávacích oborů, které jsou ze své vizuálně podmíněné 

podstaty nevidomým zcela logicky nedostupné. Zrakově postiţený člověk tak nebude 

přijat na studijní obor bezpodmínečně vyţadující dobrý zrak, jako je chirurg nebo pilot 

(Michálek, 2016).  

2.3.4 Volnočasové aktivity 

Co se týče volnočasových zájmů přístupných nevidomým, jejich počet je také 

velmi malý. Významně limitované jsou veškeré aktivity zaměřené na vizuální 

kreativitu. Jen stěţí si představíme nevidomého fotografa, malíře či sběratele 
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uměleckých předmětů. Značné limity zrakově postiţení pociťují i při samostatných 

pohybových aktivitách. Čas od času se zcela výjimečně nějaký nevidomý parašutista či 

fotograf objeví a svým talentem a mimořádnou pílí docílí vynikajících výsledků. Jedná 

se však pouze o výjimky potvrzující pravidlo, se kterými nelze srovnávat ostatní jedince 

z populace nevidomých (Michálek, 2016). 

2.3.5 Samostatný pohyb ve veřejném prostoru 

Pokud se zrakově postiţení lidé pohybují sami ve veřejném prostoru, mohou 

narazit na mnoho nepředvídatelných situací, se kterými se musí následně vyrovnat. 

Podmínky v prostředí domova si jedinci mohou uzpůsobit dle svých potřeb, ve 

veřejném prostoru to však není moţné a nevidomí se na svých cestách potýkají 

s nejrůznějšími bariérami. Velice často je zrakově postiţený při samostatné chůzi 

doprovázen vodícím psem, ten je speciálně vycvičen, aby nevidomému dokázal pomoci 

při orientaci v prostoru a jeho cestování mu značně urychlil. Pokud se zrakově 

postiţený pohybuje na ulici se svým psem, je velmi důleţité, aby kolemjdoucí se psem 

nenavazovali ţádný kontakt. Vodící pes se na svou práci musí plně soustředit, aby 

svého pána provedl kolem veškerých nástrah. Při samostatném pohybu s bílou holí 

nastává mnohdy situace, kdy musí zrakově postiţený jedinec poprosit o radu 

neznámého kolemjdoucího. Ti bývají často nepoučeni a nevidomým poskytují 

informace, které pro ně bývají spíše matoucí a neuţitečné (Kudláček a kol., 2013). 

2.3.6 Získávání informací  

Jelikoţ ţijeme ve vizuálním světě, dochází u zrakově postiţených lidí k velkému 

informačnímu deficitu. Podle odborné literatury jsou připraveni přibliţně o 80 aţ 90 % 

informací, neboť nemohou číst běţný typ písma. Vidící člověk díky zraku získává 

kaţdý den důvěryhodné informace pro praktický ţivot. Zrakově postiţenému jedinci 

však jeho kompenzační smysly nedokáţí ani zdaleka zajistit dostačující mnoţství 

adekvátních informací, coţ má negativní dopad na jejich ţivotní moţnosti. Podpora 

přístupu k informacím pozitivně ovlivňuje kvalitu ţivota nevidomých, rozšiřuje jejich 

vzdělávací, pracovní a společenské uplatnění, čímţ jsou budovány podstatné podmínky 

pro jejich začlenění do společnosti (Michálek, 2016).  
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Braillovo písmo 

Podle Michálka (2016) bývá vysoce efektivním prostředkem ke zmírnění 

informačního deficitu běţná konverzace nevidomého s lidmi bez zrakového postiţení, 

avšak základním nástrojem gramotnosti těchto lidí je znalost Braillova bodového písma. 

Toto písmo slouţí zrakově postiţeným a přispívá ke zmírnění jiţ zmíněných 

informačních nedostatků (Smýkal, 1994). Jedná se o systém hmatového písma, jehoţ 

tvůrcem je Louis Braille. Základem tohoto písma je šestibodí. Následnou kombinací 

těchto bodů se vytvářejí jednotlivá písmena. Body mají své neměnné místo a také dané 

rozměry, odpovídající ergonomickým poţadavkům. Pro některé ze znaků (např. velká 

písmena, číslice, matematické výrazy atd.) se pouţívají tzv. předznaky, díky kterým se 

například znak můţe změnit z písmena na číslo. Braillovo písmo lze psát na Praţské 

tabulce nebo pomocí Pichtova stroje (Slouka a kol., 2013). 

Píše se na papír s určitou danou tvrdostí, který lze zakoupit v prodejnách 

tyflopomůcek. V dnešní době se vyuţívají také tiskárny Braillova písma, které pracují 

ve spojení s počítačem a speciálně vynalezeným softwarem (Slouka a kol., 2013). 

Čtení Braillova písma předchází cvičení jemného hmatu, během kterého pomáhá 

celá řada pomůcek. Aţ po pečlivém procvičení a zvládnuté manipulaci  

s trojrozměrnými šestibodovými pomůckami lze přejít na čtení psaného Braillova 

písma. Při čtení se pouţívají obě ruce. Levá ruka čte detailně a počátky řádků, pravá 

ruka čte globálně a řádky dočítá (můţeme se setkat s odchylkami od tohoto způsobu). 

Čte se pomocí ukazováků, někdy prostředníčků a vyuţívají se především bříška těchto 

prstů. V počátcích je důleţité zafixovat správný směr četní písmene. Postupem času a 

díky kaţdodennímu tréninku se tento proces stává automatickým a dochází k jeho 

zrychlování (Slouka a kol., 2013).  

Po celém světě se jím tisknou knihy a vychází bezpočet časopisů určených 

výhradně pro zrakově postiţené čtenáře. Nevidomým se tak díky němu otevřel svět 

krásné i vědecké literatury. Smýkal (1994, s. 67) uvádí, ţe: „Braillovo písmo je a vždy 

bude základním pilířem pro rozvíjení jazykového myšlení i při poznávání literárního 

umění a poezie.“ 

Dalšími prostředky pro zmírnění informačního deficitu jsou veškeré pomůcky a 

technologie vybavené hlasovým výstupem (Michálek, 2016). 
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2.4 Bariéry při samostatném pohybu nevidomých 

Bariéry v našem okolí jsou dvojího typu. Fyzické a psychické. Fyzické bariéry 

jsou chápány ve smyslu reálných omezení v prostředí, ve kterém ţijeme, a která 

komplikují nebo zcela znemoţňují pohyb v daném prostředí osobám se zdravotním 

postiţením. V praxi se dělí na překáţky v prostředí a architektonické bariéry. Oproti 

tomu, psychické bariéry jsou jak v lidech se zdravotním postiţením, tak i v osobách 

„zdravých“. Zdraví lidé se mnohdy zrakově postiţeným jedincům vyhýbají, důvody 

mohou být různé, avšak výsledek je vţdy stejný. Osoba s jakýmkoli handicapem se cítí 

být vyřazena ze společnosti podle toho, jak se k ní chová její okolí a přítomnost 

fyzických bariér situaci jenom zhoršuje. Z tohoto důvodu je důleţité oba dva typy bariér 

„bourat“ a přispívat k tomu, aby se lidé se zdravotním omezením ve společnosti cítili 

bezpečně a rovnocenně (Filipiová, 1998).  

2.4.1 Psychické bariéry  

Psychické bariéry (stres, shon, panika, obavy, nepřipravenost trasy) osob se 

zrakovým postiţením se projevují jako vnitřní překáţky nevidomého chodce. Sniţují 

pozornost, vyvolávají chybné reakce a mylné představy, coţ můţe vést k nepříjemným 

proţitkům a úrazům (Michálek a Vondráčková, 2013). Stres samotného nevidomého 

můţe být vyvolán sloţitou situací nebo nevhodnou pomocí (Hošová, Hůrková a 

Michálek, 2015). Před tímto typem bariér by měla být populace zrakově postiţených 

osob uchráněna, jelikoţ ve veřejném prostoru musí čelit ještě bariérám fyzickým, na 

které je třeba plného soustředění.  

2.4.2 Fyzické bariéry 

Ztráta zraku mění naprosto obvyklé předměty a situace na překáţky, jenţ do 

ţivotů vidících vůbec nezasahují. Pro člověka je tak často velmi těţké vyhodnotit, co 

všechno by si měl pod fyzickými bariérami představit. Následující odstavec je věnován 

právě této problematice, podle Michálek a Vondráčkové (2013) popisuje druhy 

překáţek, které zrakově postiţeného na jeho běţné cestě mohou v různé míře 

pravděpodobnosti potkat. 
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 Překáţky, které lze zachytit bílou holí, např. zdi domů, stojící lidé, zdi domů, 

sloupy elektrického vedení, telefonní budky a poštovní schránky, které jsou 

zapuštěny po celém svém obvodu kolmo dolů aţ do země. 

 Pevné nebezpečné překáţky vyčnívající do prostoru ve výši pasu a výše 

(předměty, jeţ nelze holí zachytit, protoţe se vyskytují ve vetší výšce, neţ paţe 

pracující s bílou holí), např. cedule upevněné na sloupu, zpětné zrcátko většího 

automobilu, či přízemní okno otevřené do ulice. 

 Nestabilní matoucí překáţky před chodcem, např. drţadla visící v autobuse a 

větve stromů, nemusí pro nevidomého představovat přímo nebezpečí, ale dokáţí 

vyvést z míry.  

 Rychle se pohybující osoby a nebezpečné předměty, jako jsou dopravní 

prostředky, automobil vjíţdějící do dvora přes chodník, mladík na skateboardu, 

či kolečkových bruslích.  

 Překáţky pod úrovní chodidel špatně zachytitelné holí, představují 

především prohlubně všech druhů, výkopy, obrubníky, můstky bez zábradlí a 

schody dolů.  

 Plochy nebezpečné pro chodce, kterým se vidící vyhne, zahrnují rozlité 

tekutiny na dlaţdicích, náledí, krycí desky před jámy a výkopy.  

 Nepříznivé počasí (vítr, sníh, prudký déšť) a hluk brání přijímání podnětů 

z okolí sluchem a práci s bílou holí.  

 Předměty, které nelze bez zraku identifikovat, např. letící hmyz, malíř na 

štaflích nebo vystrčená ruka s cigaretou.  

 Architektonické bariéry zahrnují nezabezpečené rampy, rozkopaný chodník, 

nízké podhledy na schodištích, dále také nepřehledné náměstí a park.  

 

Hošová, Hůrková a Michálek (2015) obohacují toto téma o další významné 

body: 

 Selhání pomáhající techniky a poruchy pomůcek, např. nefunkčnost 

zvukových majáků na přechodu, zlomení bílé hole, nesprávná hlášení stanic 

v MHD.  

 Obtěţování opilými lidmi, rozdováděnými dětmi a psy 
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2.5 Vhodné prostředí pro orientaci zrakově postiţené osoby 

Dříve, neţ začneme uvaţovat o úpravách prostředí, je důleţité myslet na to, ţe 

slabozrací mají jiné potřeby neţ nevidomí. Při úpravách jakéhokoli prostředí bychom 

měli tento fakt zohlednit, a proto potřeby pro tyto dvě skupiny rozebereme samostatně 

(Kavalírová, 2012).  

2.5.1 Vhodné prostředí pro slabozraké 

Nejprve naši pozornost zaměříme na jedince slabozraké. Je nutné podotknout, ţe 

i mezi lidmi slabozrakými jsou rozsáhlé odlišnosti, které vyplývají z typu jejich 

zrakových vad. Kavalírová (2012) vymezuje následující opatření a zároveň upozorňuje 

na to, ţe jsou vyhovující pro většinu, ne však pro kaţdého slabozrakého jedince: 

 Vhodné světlo 

 Zvětšené písmo 

 Velký kontrast 

 Barevné zvýraznění 

Chceme-li slabozrakým lidem ulehčit orientaci v prostředí, měli bychom dbát na 

dobré osvětlení v daném prostoru. Avšak nemělo by se jednat o příliš ostré světlo, které 

oslňuje (Kavalírová, 2012). 

Dalším zásadním opatřením pro slabozraké osoby je zvětšené písmo, které 

významně pomáhá při zpřístupňování prostředí. Zvětšovat lze veškeré tištěné 

dokumenty, od prospektů přes informační tabule aţ po popisky na dveřích pracoven 

(Kavalírová, 2012). 

Vedle dobrého osvětlení a zvětšeného písma je dalším uţitečným opatřením 

kontrast. Platí totiţ, ţe čím je kontrast mezi plochou a předmětem větší, tím lepší jsou 

moţnosti slabozrakého rozpoznávat (Kavalírová, 2012).  

Za ideální barevné kombinace pro slabozraké se většinou povaţují černá a bílá 

nebo sytě modrá a oranţová či ţlutá. Především by barvy měly být volené tak, aby 

v nich byly dobře viditelné důleţité orientační prvky. Co se týče textu, někomu 

vyhovuje lépe klasický tmavý text na světlém pozadí, jinému přijde vhod spíše světlý 

text na tmavém pozadí (Kavalírová, 2012).  
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2.5.2 Vhodné prostředí pro nevidomé 

Nevidomí se ve svém ţivotě opírají především o hmat a sluch, jenţ nazýváme 

kompenzačními smysly, neboť jimi nevidomí kompenzují své zrakové postiţení 

(Kavalírová, 2012).  

Při orientaci v prostoru hraje velmi důleţitou roli sluch, díky němuţ dokáţí 

nevidomí získávat informace, následně odhadnout mnoho situací a relativně bezpečně 

se pohybovat v prostoru. Proto je nezbytné, aby koncentraci tohoto smyslu 

nenarušovaly jiţ zmíněné technické hluky (např. hluk dopravy, vrtačky apod.) a hluky 

způsobené špatným počasím. Situaci nejvíce komplikuje déšť a silný vítr, jelikoţ 

přehlušují zvuky důleţité pro orientaci sluchem (Hošková, Hůrková a Michálek, 2015).  

Jak jiţ bylo řečeno, dalším kompenzačním smyslem je hmat. Nemáme tím na 

mysli pouze hmat rukou, ale i hmat nohou, který mohou nevidomí také vyuţívat při 

prostorové orientaci, a „hmat“ bílé hole, která je nezbytnou orientační pomůckou 

nevidomého (Kavalírová, 2012). Pokud s nevidomým sdílíme společné prostory, naši 

pozornost bychom měli zaměřit na pořádek při ukládání věcí na své místo. Je dobré, aby 

se řád ukládání řídil dle poţadavků nevidomého, jelikoţ dohledávání předmětů je pro 

něj velmi obtíţné. Pečlivě je třeba zachovávat i pravidla týkající se nábytku. Dveře musí 

být buď zavřené, nebo otevřené. Pootevřené dveře mohou pro nevidomého představovat 

značné nebezpečí, při kterém můţe dojít k bolestivému setkání. Stejně důsledně musíme 

zavírat zásuvky a zasouvat ţidle ke stolu (Kudláček a kol., 2013). Pokud budeme 

systém u společně uţívaných věcí respektovat, můţeme daným jedincům značně 

pomoci a orientaci v prostoru jim usnadnit.  
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2.6 Komunikace s nevidomým  

„Komunikace je každá interakce v přítomnosti jiného člověka, všechno co 

říkáme, děláme a způsob jakým to děláme. V užším pojetí je komunikace proces vysílání 

a přijímání zpráv“ (Slouka a kol., 2013, s. 31). Pokud se jedná o komunikaci se zrakově 

postiţeným jedincem, důleţitou roli hraje doba, kdy ke vzniku postiţení došlo. Pokud 

došlo ke ztrátě zraku aţ později během ţivota, velký význam hraje předchozí zraková 

zkušenost. Pro takto postiţené jedince má velký význam nejen z hlediska orientačních 

schopností a utváření představ, ale také z hlediska osvojených komunikačních 

dovedností (Slowík, 2010). 

Při setkání s nevidomým člověkem náleţí první komunikační iniciativa té osobě, 

která vidí lépe. Verbální kontakt navazujeme vţdy tak, aby dotyčný poznal, ţe 

hovoříme právě s ním. Pokud nevidomého člověka, se kterým navazujeme kontakt, 

známe, je dobré oslovit ho jménem a popřípadě připomenout i své jméno. Toto jednání 

pomáhá předcházet váhání a nejistotě na straně zrakově postiţeného, který nás pak 

dokáţe rychleji identifikovat. Po oslovení nebo pozdravu můţe následovat podání ruky. 

Pokud toto gesto vychází z naší iniciativy, musíme na něj nevidomého člověka 

upozornit slovy, aby mohl reagovat a podání ruky nám oplatit (Slowík, 2010).  

Během probíhajícího rozhovoru se doporučuje chovat zcela přirozeně, naše 

chování by nemělo být křečovité či příliš soucitné. Je vhodné dodrţovat běţné konvence 

společenského chování, a proto bychom měli stát čelem k dotyčnému, přestoţe nás 

nevidí. Nevidomí lidé obvykle mají velmi dobře vycvičený sluch a poznají, kdyţ se 

během rozhovoru otáčíme jiným směrem. Dále se snaţíme vyhýbat nepřesným popisům 

a nevhodným sdělením typu: „za támhletím domem“. Naopak je velmi důleţité 

nevidomému člověku detailně a co nejpřesněji popsat vše, co nemůţe sám dobře vidět a 

postřehnout ostatními smysly. Při komunikaci s osobou s těţkým zrakovým postiţením 

dbáme na to, aby probíhala v přijatelném akustickém prostředí bez nadměrného hluku a 

šumu, který můţe tomuto jedinci znesnadňovat porozumění svému okolí a orientaci  

v prostoru. Ve chvíli našeho odchodu bychom měli nevidomého člověka upozornit, ţe 

se vzdalujeme a následovně ukončit konverzaci příslušným pozdravem na rozloučenou 

(Slowík, 2010).  

V komunikaci s nevidomým jedincem, kterého doprovází vidící průvodce, platí, 

ţe úkolem průvodce není zastupovat svého klienta a jednat za něj. Je tedy neţádoucí 
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obracet se na jinou osobu, pokud potřebujeme hovořit přímo s nevidomým (Slowík, 

2010).  

Písemnou komunikaci s nevidomým člověkem nám můţe velmi usnadnit znalost 

jiţ zmíněného Braillova písma, avšak v dnešní době to není podmínkou. Počítače a další 

elektronické pomůcky dnes dokáţou takto postiţeným jedincům pomáhat se čtením 

běţného tisku a stále větší význam má nahrazování psané formy audiozáznamem. Díky 

přístrojům s hlasovým výstupem mohou i těţce zrakově postiţení lidé např. surfovat na 

internetu a komunikovat přes e-mail (Slowík, 2010). 
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2.7 Praktické a bezpečné zásady pro doprovázení nevidomého 

Nevidomí lidé se velmi často pohybují ve veřejném prostoru v doprovodu 

vidícího průvodce. Proto je velmi důleţité si v této kapitole shrnout praktické a 

bezpečné zásady právě pro tento typ asistence poskytované zrakově postiţeným tak, aby 

kapitola slouţila svému čtenáři jako návod a inspirace pro různé situace, ve kterých se 

můţe jednou ocitnout. Protoţe pokud chceme pomoci, měli bychom vědět, jakým 

způsobem pomoc správně vykonat, ať praktickým úkonem, či verbálně (Kudláček a 

kol., 2013).  

Základní zásady praktického a bezpečného doprovázení nevidomého podle 

Hošové a kol. (2015) a Michálka a kol. (2013) shrneme v následujících bodech: 

 Prvním a asi nejdůleţitějším pravidlem je, ţe bychom neměli váhat naši pomoc 

nabídnout, ale zároveň ji nebudeme nikomu vnucovat. 

 Nevidomého nejprve oslovíme, aby bylo zřejmé, ţe hovoříme právě k němu. 

Pokud naši nabídku přijme, následně se s ním domluvíme, o jakou pomoc by se 

mělo jednat.  

 Pokud jde o doprovod ve veřejném prostoru, tak si před začátkem cesty s daným 

jedincem upřesníme její cíl a trasu. Dále se nevidomého optáme na vše, co nám 

není ohledně asistence jasné.  

 Nejběţnější způsob chůze s vidícím průvodcem vypadá následovně. Nevidomý 

se přidrţuje ohnuté ruky nad loktem a kráčí necelý krok za průvodcem, aby 

mohl reagovat na změny jeho chůze.  

 Doprovázení je dobré obohatit slovním popisem situací, při kterých dochází 

k výraznějším změnám terénu. Máme tím na mysli např. schody, zúţené 

prostory a obrubníky.  

 To, jestli jde nevidomý po naší pravici či levé straně, určují okolnosti. 

Nevidomý by se při chůzi měl nacházet na bezpečnější straně. Pokud ţádné 

nebezpečí nehrozí, je dobré ponechat volbu strany na něm.  

 Pokud se blíţíme k zúţenému prostoru a potřebujeme např. projít dveřmi, 

upozorníme nevidomého předem a upravíme rychlost naší chůze. Nadloktí, 

kterého se nevidomý přidrţuje, zasuneme za sebe. Pro nevidomé je to znamení, 

ţe se mají zařadit za nás a udrţovat stejný směr. Konec zúţeného prostoru opět 

oznámíme a vrátíme se k předchozímu způsobu chůze. 



  29 

 

 Stejně tak upozorňujeme předem na schody a obrubníky. Zmíníme, zda vedou 

nahoru či dolů a dle zkušeností nevidomého můţeme opět uzpůsobit rychlost 

naší chůze. Před posledním schodem oznámíme konec schodiště. 

 Pokud naše doprovázení zahrnuje i cestování městskou hromadnou dopravou, 

vţdy se s nevidomým před nástupem do dopravního prostředku domluvíme, co 

od nás bude potřebovat. Někteří jedinci vyţadují pouze navedení ruky na madlo 

a dále nastupují sami. Jinému můţe při nastupování vyhovovat stálé přidrţování 

se za paţi či záda, čímţ nedojde ke ztrátě směru. Pokud se v soupravě nachází 

volné místo k sezení a nevidomý by se rád posadil, popíšeme mu situaci a 

k sedadlu ho přivedeme.  

 Po dojití do předem domluveného cíle je ţádoucí se s nevidomým náleţitě 

rozloučit a upozornit ho na to, ţe náš doprovod v tomto bodě končí. 
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2.8 Systém sluţeb pro osoby se zrakovým postiţením  

Chceme-li začlenit osobu se zdravotním postiţením do běţného prostředí, do 

běţných škol, na trh práce a do volnočasových aktivit, měli bychom vţdy dbát na 

vytvoření vhodných podmínek a zajištění potřebné podpory. V tom nám pomáhá systém 

sluţeb pro osoby se zrakovým postiţením. Způsoby a míra podpory jsou u kaţdého 

daného jedince zcela individuální, liší se případ od případu a zohlednění skutečných 

potřeb by se mělo vţdy řídit dle konkrétního člověka (Uzlová, 2010).  

2.8.1 Asistenční sluţby 

Mezi významná podpůrná opatření spadají asistenční sluţby. V současné 

pedagogické a sociální praxi je můţeme dělit na dva základní typy asistenčních sluţeb 

pro osoby se zdravotním postiţením – osobní a pedagogickou asistenci. Okruh činností 

a kompetencí kaţdé z obou funkcí vymezují dokumenty a předpisy vydané oběma 

příslušnými orgány (Uzlová, 2010). 

a) Osobní asistence 

Osobní asistence je sociální sluţba, která je definována jako komplex sluţeb, 

jejichţ cílem je poskytnout podporu osobám, které z důvodu zdravotního postiţení, 

věku nebo nemoci potřebují pomoc osobního asistenta v běţných činnostech 

kaţdodenního ţivota (Uzlová, 2010).  

Tento typ placené sociální sluţby, jeţ je poskytován bez omezení místa a času, 

má uţivateli zabezpečit základní biologické i společenské ţivotní potřeby. Řadíme mezi 

ně stravování, pomoc při osobní hygieně, doprovody k lékaři a na úřady, podporu při 

vzdělávání a výkonu povolání, při kulturních a sportovních činnostech, zprostředkování 

kontaktu se společenským prostředím atd. Veškerá podpora je poskytována s cílem 

vyrovnávat příleţitosti k aktivitám běţného ţivota, aby byly srovnatelné s příleţitostmi 

osob bez jakéhokoli omezení (Uzlová, 2010).  

Zákon č. 108 / 2006 Sb., o sociálních službách, definuje v § 39 sluţbu osobní 

asistence takto:  

§ 39 Osobní asistence  

1) Osobní asistence je terénní sluţba poskytovaná osobám, které mají sníţenou 

soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního 
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postiţení, jejichţ situace vyţaduje pomoc jiné fyzické osoby. Sluţba se 

poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při 

činnostech, které osoba potřebuje. 

2) Sluţba podle odst. 1 obsahuje zejména tyto základní činnosti:  

a. pomoc při zvládání běţných úkonů péče o vlastní osobu, 

b. pomoc při osobní hygieně, 

c. pomoc při zajištění stravy, 

d. pomoc při zajištění chodu domácnosti, 

e. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 

f. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

g. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záleţitostí. 

 

Zákon rovněţ stanovuje zásady pro poskytování sociálních sluţeb. K základním 

pravidlům poskytování sociálních sluţeb patří zachování důstojnosti a lidských práv 

člověka, který danou sociální sluţbu vyuţívá, a individuální přístup vycházející z potřeb 

konkrétní osoby. Individuální plánování osobní asistence umoţňuje stanovit cíle a 

potřeby uţivatele sluţby a najít nejlepší moţnou cestu k jejich naplnění (Uzlová, 2010).  

Podle Uzlové (2010) rozeznáváme dva typy osobní asistence, sebeurčující 

osobní asistenci a řízenou osobní asistenci. 

Sebeurčující osobní asistence, která nevyţaduje odborné proškolení asistentů. 

Uţivatel této sluţby se sám na sebeurčující asistenci podílí. To znamená, ţe musí být 

schopen sám si osobního asistenta vyškolit, organizovat a vést jeho práci. Pokud 

uţivatel není schopen tuto podmínku splnit, je třeba volit řízenou osobní asistenci nebo 

jiný způsob péče.  

Řízená osobní asistence naopak vyţaduje odbornou přípravu osobních 

asistentů, jelikoţ se obvykle týká osob, které potřebují specializovanou pomoc. 

Odbornou přípravou se rozumí akreditované vzdělávací kurzy pro osobní asistenty, 

které v současné době nabízí celá řada organizací. Klient tohoto typu osobní asistence 

tedy neškolí své osobní asistenty a neorganizuje jejich práci, neboť ze závaţnosti jeho 

zdravotního postiţení vyplývá, ţe toho není schopen. 
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Osobní asistent 

Osobní asistent je zaměstnanec poskytovatele sociálních sluţeb. Je to fyzická 

osoba, která pečuje o klienta v jeho přirozeném prostředí za předem dohodnutou 

finanční odměnu. Náplň práce osobního asistenta zahrnuje pomoc klientovi 

v kaţdodenním ţivotě, coţ zahrnuje osobní péči a domácí práce, vţdy dle potřeb 

jednotlivce. Pro práci osobního asistenta se můţe rozhodnout téměř kaţdý, pod 

podmínkou, ţe splní poţadavky konkrétního klienta nebo poskytovatele sociální sluţby, 

u které bude zaměstnán. Jednotliví poskytovatelé sociálních sluţeb se většinou zaměřují 

na cílovou skupinu osob se zdravotním postiţením. Někteří poskytovatelé zaměřují své 

sluţby na klienty s tělesným postiţením, jiní na klienty se zrakovým či sluchovým 

postiţením, další na lidi s mentálním postiţením, psychickým onemocněním, s 

autismem, jedni nabízejí sluţby pouze pro dospělé, jiní naopak pracují jen s dětmi, 

sluţby dalších se orientují na široké spektrum uţivatelů. Od toho, jaké cílové skupině je 

sluţba určena, se odráţí podmínky pro výběr vhodných uchazečů o práci osobního 

asistenta (Uzlová, 2010, http://pacecil.org/personal-assistance/).  

b) Pedagogická asistence  

Pedagogickou asistenci regulují právní ustanovení MŠMT, především školský 

zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (Uzlová, 2010).  

Asistent pedagoga 

Asistent pedagoga je pedagogický pracovník. Zaměstnává jej škola, kde působí 

ve třídě, ve které je začleněn student se speciálními vzdělávacími potřebami. Asistent 

pedagoga není v dané třídě pouze pro potřeby začleněného studenta, ale je vedle učitele 

dalším pedagogickým pracovníkem, jeţ zabezpečuje hladký průběh výuky a svou 

pozornost dle potřeb věnuje i ostatním ţákům ve třídě (Uzlová, 2010).  

Náplň pracovní činnosti asistenta pedagoga se reguluje dle konkrétních potřeb 

začleněného studenta a situace ve třídě, do které bude přiřazen. Pracovní náplň je 

asistentovi pedagoga stanovena po domluvě ředitele školy s třídním učitelem tak, aby 

souhlasila s potřebami, k jejichţ zajištění byla tato funkce ve školském zařízení 

zavedena (Uzlová, 2010). 
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2.9 Kompenzační pomůcky  

Pod pojmem kompenzační pomůcky se skrývají nástroje, přístroje a zařízení 

speciálně vyrobené či speciálně uzpůsobené tak, aby svými vlastnostmi a moţnostmi 

vyuţití alespoň z části kompenzovaly zrakovou nedostatečnost způsobenou těţkým 

zrakovým postiţením. Vyuţitím těchto pomůcek můţe docházet k odstranění, zmírnění 

nebo překonávání následků zrakového postiţení. Omezení způsobená zrakovou 

nedostatečností přinášejí neschopnost nebo omezenou schopnost získávat potřebné 

informace, proto veškeré kompenzační pomůcky pro nevidomé uţivatele slouţí  

k poskytnutí informace nebo k jejímu zpřístupnění. Kompenzační pomůcky umoţňují 

integraci jedince se zrakovým postiţením do společenského i pracovního ţivota 

(Matysková, 2009). Bez nich by se o integraci dalo jen stěţí hovořit.  

V České republice mohou lidé s postiţením získat s podporou státu celou řadu 

pomůcek. Jednak jsou to pomůcky (zdravotnické prostředky) hrazené ze zdravotního 

pojištění, které jsou poskytované zdravotními pojišťovnami, nebo zvláštní pomůcky, na 

které je poskytován příspěvek úřady práce (Matysková, 2009). 

Vývoj v oblasti kompenzačních pomůcek se stále posouvá velkou rychlostí 

kupředu, neustále se objevují nové moţnosti kompenzace především z důvodu velkého 

rozvoje techniky. Při výběru některé z kompenzačních pomůcek je ţádoucí, aby si jí 

jedinec vţdy ozkoušel, naučil se s ní zacházet, pochopil, k čemu slouţí a jaké jsou její 

moţnosti či omezení (Matysková, 2009). 

Podle Matyskové (2009) dělíme kompenzační pomůcky podle převaţující 

oblasti, v níţ pomáhají. 

2.9.1 Pomůcky pro běţný ţivot  

Tato skupina kompenzačních pomůcek má usnadnit nevidomým lidem zvládání 

běţných kaţdodenních aktivit nezbytných pro zajištění základních ţivotních potřeb. 

Dále do této skupiny spadají pomůcky potřebné pro zvládání domácích prací 

(Matysková, 2009).  

V některých případech mohou lidé se zrakovým postiţením vyuţít běţně 

dostupné nástroje a přístroje pro domácnost, které lze zakoupit v obchodech s domácími 

potřebami. Vţdy je třeba mít na mysli, zda zvolený přístroj bude vyhovovat potřebám 

zrakově postiţeného. Mezi nejvhodnější přístroje pro nevidomé neřadíme ty  
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s digitálním displejem, neboť je nelze hlasově označit. Dá se o nich uvaţovat v tom 

případě, pokud mají zároveň hlasový výstup. Mezi pomůcky pro domácnost řadíme: 

váhu s hlasovým výstupem, indikátory barev a světla, hmatové i mluvící hodinky a 

budíky, teploměr s hlasovým výstupem, zvukový hlásič hladiny vody a další 

(Matysková 2009).  

2.9.2 Pomůcky pro prostorovou orientaci a samostatný pohyb 

Pomůcky pro prostorovou orientaci a samostatný pohyb mají umoţnit 

nevidomým osobám bezpečně se orientovat a pohybovat ve veřejném prostoru a 

cestovat městskou hromadnou dopravou. Kromě pomůcek, které mohou ve veřejném 

prostoru zrakově postiţení lidé vyuţívat, existují také určitá opatření a úpravy prostředí, 

usilující o dosaţení co největší bezbariérovosti pro všechny osoby, které to potřebují 

(Matysková, 2009).  

V posledních letech se bezbariérovost značně zlepšila. Ve větších městech jsou 

dnes jiţ běţné akustické orientační majáky umoţňující nevidomým lidem snadnější 

cestovat dopravními prostředky a orientovat se ve veřejných prostorách. Bezpečný 

pohyb dále zajišťují ozvučené přechody pro chodce nebo ţelezniční přejezdy. Mezi 

důleţitá opatření řadíme také signální a varovné pásy na okrajích chodníků, které 

nasměrují nevidomého jedince ke konkrétnímu cíli (dveře, přechod atd.), nebo ho 

upozorní na případná nebezpečí (okraj nástupiště, vstup do vozovky) (Matysková, 

2009). 

Bílá hůl 

Jednou ze základních pomůcek pro prostorovou orientaci a samostatný pohyb je 

bílá hůl. Zrakově postiţenému jedinci umoţňuje vyhledávat orientační body, 

rozpoznávat typ terénu, šíři prostoru, drţet se vodící linie či upozornit na některé 

překáţky. Hole mohou být jednodílné nebo vícedílné, mezi které patří hole neskládací 

(pevné), skládací, teleskopické a kombinované (Bubeníčková, 2012).  

Nezastávají pouze funkci orientační, ale podle Bubeníčkové (2012) můţeme 

odlišit rovnou tři základní funkce bílé hole:  
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a) funkci signalizační 

Hole s funkcí signalizační se vyuţívají při chůzi nevidomého s průvodcem, 

vodícím psem a příleţitostně u osob slabozrakých. Signalizační holí je moţné ověřit 

některé důleţité orientační informace (počátek schodiště, rozhraní mezi chodníkem a 

vozovkou apod.), avšak primárně slouţí ke zviditelnění osoby s váţným poškozením 

zraku.  

b) funkci orientační  

Orientační hole zajišťují díky své délce dostatečný odstup od překáţek a tím 

zvyšují bezpečnost při pohybu uţivatele. Jsou cenným zdrojem především hmatových, 

ale i sluchových informací (povrchy, materiály, odraţený zvuk). Pouţívají se k udrţení 

směru určeného zřetelnými liniovými prvky a vyhledání orientačně významných míst.  

c) funkci opěrnou 

Opěrné hole jsou určené osobám s omezením pohybového aparátu v kombinaci 

se zrakovým postiţením. Těmto osobám zajišťují stabilitu při chůzi i ve stoje, čemuţ 

odpovídá typická masivní konstrukce a protiskluzové koncovky.  

Chůze s bílou holí je specifická dovednost, kterou si musí nevidomý člověk 

nejprve osvojit pod vedením edukovaného a zkušeného instruktora, aţ poté by s ní měl 

vyráţet do ulic. Doba, za kterou zrakově postiţený jedinec zvládne samostatný pohyb s 

bílou holí, se individuálně liší (Bubeníčková, 2012).  

Vodící pes 

Velmi uţitečným pomocníkem zrakově postiţeného jedince, zejména při 

samostatném pohybu ve veřejném prostoru, je vodící pes. Avšak je velmi důleţité, aby 

si nevidomí pořízení vodícího psa nejprve řádně promyslel a zváţil všechna pro a proti, 

která mu pořízení této „pomůcky“ přinese. Je nutné si uvědomit, ţe vodící pes není 

náhradou hole, kterou stačí v případě nepouţívání odloţit. Péče o něj bývá časově 

náročná. Na druhou stranu vodící pes nevidomému značně zjednoduší a urychlí jeho 

cestování. Vodící psi jsou vycvičeni k tomu, aby se dokázali soustředit na svou práci, 

bezpečně doprovázeli svého pána po naučených i neznámých trasách a vyhledávali 

některá místa. Pokud nevidomý dává svému psovi jasné signály, pak se nemusí na chůzi 
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soustředit, tolik jako při pohybu s bílou holí. Vodící pes stejně jako ostatní psi potřebuje 

prostor pro hru a zábavu, nelze jej vyuţívat pouze pro práci (Matysková, 2009). 

Vodící pes se v první řadě musí naučit základním povelům poslušnosti (sedni, 

lehni, chůze na vodítku u nohy a další), podávání předmětů, cestování dopravními 

prostředky a také pohyb na rušných místech, kde se nesmí nechat rozptýlit rušivými 

zrakovými, sluchovými či pachovými vjemy. Dále musí zvládat více neţ 30 povelů 

potřebných pro bezpečné vedení nevidomého. Patří sem například povely na udrţení 

přímého směru chůze, zpomalení či zrychlení tempa, odbočování doprava a doleva, 

zastavení. Pes musí umět upozornit a následně obejít různé statické i pohyblivé 

překáţky, díky kterým by zrakově postiţená mohl přijít k úrazu (Kavalírová, 2017).  

Výcvik vodícího psa trvá obvykle 18-20 měsíců a je zakončen zkouškou, která 

psa opravňuje k vykonávání funkce vodícího psa. Po sloţení této zkoušky můţe být pes 

předán nevidomému. Proces předávání psa probíhá řádově jeden týden, a to většinou 

v přirozeném prostředí klienta. Během předávání se klient se psem pomalu seznamuje, 

získává o něm informace (např. co má a nemá pes rád) a učí se ním zacházet (povelová 

technika, péče o psa). Cvičitel předávající psa je klientovi po tuto dobu k dispozici a 

dohlíţí na to, aby dvojice zvládala vše potřebné a navázala pevný vztah, kdy pes 

ochotně pomáhá svému novému majiteli a nevidomý důvěřuje svému pomocníkovi. 

Takový vztah samozřejmě nejde vybudovat za pouhý jeden týden, ale lze jej 

„nastartovat“ a postupně důvěrný vztah upevňovat (Kavalírová, 2017).   

V době předání psa novému majiteli je započato období činné sluţby psa, které 

trvá přibliţně 5-9 let. Po tuto dobu lze vodícího psa od běţných psů rozlišit díky postroji 

s reflexními pruhy a s nápisem „vodící pes“ (Hošová, Hůrková a Michálek, 2015).  

2.9.3 Pomůcky pro práci s informacemi 

V této oblasti kompenzačních pomůcek došlo během posledních let k velkému 

rozvoji. Existuje celá řada moţností, jak získávat informace a pracovat s textem. Rozvoj 

informačních technologií doprovázejí nově vzniklé programy vhodné pro zrakově 

postiţené (Matysková, 2009).  

Optické pomůcky 

Mezi optické pomůcky řadíme různé typy lup a dalekohledové systémy, které 

vyuţívají lidé slabozrací a lidé se zbytky zraku. U osob se zrakovým postiţením, které 
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jsou schopny zrakové práce, je základním principem optických pomůcek zvětšení 

obrazu. Lupy jsou určeny pro práci do blízka, dalekohledy plní funkci opačnou a jsou 

vyuţívány pro pohled do dálky. Práce s pomůckami vyţaduje nácvik a jinak tomu není 

ani při práci s optikou (Matysková, 2009).  

Elektronické pomůcky 

Mezi elektronické pomůcky patří především kamerové lupy, mobilní telefony  

s hlasovým výstupem, navigační jednotky nebo ultrazvukové vyhledávače překáţek. 

Kamerové lupy většinou slouţí pro práci s textem, některé umoţňují i prohlíţení 

obrázků či provádění drobných ručních prací. Jsou uţitečné i pro ţáky běţných škol, 

díky pohyblivému ramenu umoţňují přiblíţení vzdálených předmětů a tím i čtení  

z tabule. Nejvíce vyuţívané elektronické pomůcky dnešní doby jsou telefony  

s hlasovým výstupem. Zpřístupnění běţného mobilního telefonu pro nevidomé uţivatele 

je v současnosti řešeno pomocí hlasové syntézy, která uţivateli předčítá. Ozvučeny jsou 

nejen všechny běţné funkce včetně stavu baterie a signálu, identifikace volajícího, čtení 

a psaní SMS zpráv, práce s telefonním seznamem, ale i většina pokročilých funkcí 

včetně nastavení telefonu, přístupu k internetu a map, které také mohou nevidomému 

značně pomoci při orientaci v prostoru (Matysková, 2009).  

Digitální čtecí zařízení 

Digitálním čtecím zařízením se nejčastěji rozumí počítač a doplňky k němu 

potřebné (myš, klávesnice, reproduktory) doplněné o skener příp. Braillský řádek či 

hmatový výstup (zobrazovač). Součástí této pomůcky je standardní softwarové 

vybavení a dále programy specializované a slouţící zrakově postiţeným nejen k obsluze 

počítače, ale i ke zpracování a čtené textů. Pod pojmem Braillský řádek se skrývá 

přídavné zařízení připojené k počítači, na kterém se zobrazí část textu v Braillově 

písmu, jiţ vidomý uţivatel můţe sledovat na obrazovce. Práce s ním není jednoduchá, 

vyţaduje dobrou znalost Braillova písma, schopnost práce s počítačem a textovými 

soubory. Pokud jde o softwarové vybavené počítače, je vyuţíváno hned několik typů, 

mezi nimiţ si uţivatelé vybírají dle konkrétních potřeb. Speciální softwary mohou 

zvětšovat pracovní plochu počítače, ozvučovat pracovní plochu počítače nebo 

kombinovat obojí (Matysková, 2009). 
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Elektronické zápisníky 

Elektronické zápisníky pro zrakově postiţené jsou dvojího typu. Jsou to 

specializovaná zařízení zkonstruovaná dle potřeb zrakově postiţených a běţné 

notebooky doplněné o speciální software. Specializovaná zařízení bývají obvykle bez 

obrazovky, mají pouze hlasový a někdy hmatový výstup. Jejich součástí je zabudovaná 

běţná klávesnice nebo klávesnice pro psaní Braillova písma. Nevidomí uţivatelé si je 

obvykle pořizují pro jejich velikost a nízkou hmotnost, na druhou stranu neposkytují 

tolik moţností jako notebooky. Výhodou notebooků je, ţe zrakově postiţení mohou 

vyuţívat totoţné programy jako vidící uţivatelé, coţ usnadňuje vzájemné propojení a 

komunikaci obou těchto skupin (Matysková, 2009).  

Pomůcky pro psaní Braillova písma 

Lidé se zrakovým postiţením mohou pomocí Braillova písma číst hmatem, nebo 

jím psát s vyuţitím k tomu určených pomůcek. Mezi pomůcky pro psaní Braillova 

písma patří tyto pomůcky: praţská tabulka, Pichtův psací stroj a tiskárna reliéfních 

znaků pro tisk Braillova písma. Praţská tabulka je jednoduchou pomůckou pro psaní 

krátkých textů v Braillově písmu, která je pouţívána většinou lidmi se zrakovým 

postiţením, kteří s Braillovým písmem aktivně pracují a mají dobře vyvinuté hmatové 

vnímání. Pichtův psací stroj je obdobou klasického kancelářského psacího stroje pro 

psaní Braillova písma. V dnešní době jsou Pichtovy psací stroje k dostávání v 

mechanické či elektronické podobě a jsou určeny především pro domácí pouţití. 

Poslední pomůckou je tiskárna reliéfních znaků, coţ je externí zařízení připojující se k 

počítači. Nevidomí si díky němu mohou vytisknout text v Braillově písmu (Matysková, 

2009). 

2.9.4 Pomůcky pro volný čas a zábavu 

Do této skupiny kompenzačních pomůcek řadíme především stolní deskové hry 

a hračky pro děti, vybrané didaktické pomůcky, hmatové knihy a také sportovní 

pomůcky přímo vyrobené s ohledem na potřeby jedinců s těţkým postiţením zraku. 

Jedná se o pomůcky, na které nelze získat příspěvek a nejsou hrazeny z veřejného 

zdravotního pojištění (Matysková, 2009). 

Zvukové a hmatové hry či didaktické pomůcky jsou vhodné jak pro zábavu, tak 

pro rozvoj a trénink „kompenzačních“ smyslů, kterými jsou sluch a hmat. Bývají 

vyrobeny ve výrazných barvách, kontrastním provedení a vizuální prvky bývají 
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zvětšené, proto se obvykle hodí i pro děti se zbytkem zraku. V dnešní době je na trhu k 

dostání celá řada klasických deskových her (Člověče nezlob se, dáma, šachy atd.), ale i 

hry a hlavolamy méně tradiční a známé. Pro rozvoj sluchového vnímání jsou k mání 

nejrůznější ozvučené předměty (balonky, kostky) či hry (zvukové pexeso). U malých 

dětí bývají velmi oblíbené tzv. hmatové knihy. Nejčastěji bývají určeny dětem 

nejniţšího věku a dětem věku předškolního, kteří se jejich prostřednictvím seznamují s 

okolním světem. Pro starší děti jsou vyhotoveny tematicky zaměřené knihy (ovoce a 

zelenina, zvířata z farmy a ZOO), kde kromě obrázků můţeme najít i text příběhu, a to 

jak v běţném tisku zvětšené velikosti, tak i v Braillově písmu. U dětí se kromě 

seznamování s daným tématem tak rozvíjí i hmatové vnímání (Matysková, 2009).  

Pomůcky pro sport a jiné pohybové aktivity: 

Stejně tak, jak je tomu u vidomých lidí, i řada nevidomých ráda sportuje. Sport  

v ţivotech nevidomých můţe hrát důleţitou roli, přináší především smysluplné naplnění 

volného času. Dále přispívá k rozvoji koordinace, fyzické zdatnosti, prostorové 

orientace a dalších neméně důleţitých dovedností. Zásadním důvodem, proč provozovat 

sportovní aktivitu je i to, ţe pomáhá zrakově postiţeným navázat sociální vztahy a 

začlenit se do společnosti. Pro většinu sportovních aktivit je nutné mít po ruce 

zkušeného vidícího průvodce, který je nazýván trasérem a v některých případech také 

speciální vybavení. V současné době mají nevidomí lidé k dispozici balony a míče 

všech druhů i velikostí. Od běţných míčů se liší tím, ţe jsou uvnitř opatřeny rolničkou 

nebo jsou ozvučeny jiným způsobem. Pro jízdu na kole bylo vynalezeno tandemové 

jízdní kolo neboli tandem, který je určen pro dvě osoby. Vpředu jede vidící „pilot“, 

který ovládá řízení, za ním pak sedí zrakově postiţený a oba dva musí šlapat 

(Matysková, 2009).  
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2.10 Edukační programy jako prostředek ke změně postojů 

Postoj je definován jako subjektivní orientace jedince vůči nějakému tématu. 

Zahrnuje sloţku kognitivní (to, co o předmětu víme, jaké máme informace, jak o něm 

přemýšlíme a porovnáváme to s informacemi dříve získanými), emotivní (jak se k němu 

pocitově vztahujeme) a konativní (jak vůči němu jednáme, jak se prakticky chováme). 

(Nýdrlová a Vařeková, 2018). 

Tyto postoje veřejnosti ke zrakovému postiţení mohou být ovlivněny pomocí 

edukačních programů a dalších záţitkových programů či projektů, které mají za cíl 

vzdělávat.  

2.10.1 Zásady pro realizaci edukačních programů  

Stejně jako při běţné výuce, je i během edukačních programů důleţité dodrţovat 

didaktické zásady kvůli lepšímu vštípení informací a zábavnosti.  

Didaktické zásady neboli zásady procesu učení, jsou obecnými doporučeními 

pro zaměstnance vzdělávacích institucí, jejichţ respektováním při výuce a edukačních 

programech lze dosáhnout maximální účinnosti a efektivity. Podle Čadílka a Lovečka 

(2005) tvoří tradiční systém didaktických zásad především:  

 zásada názornosti,  

 zásada uvědomělosti a aktivity,  

 zásada soustavnosti, 

 zásada přiměřenosti, 

 zásada trvalosti.  

Vedle těchto tradičních zásad bývají dále uváděny ještě zásady vedlejší. 

Důsledná aplikace těchto zásad umoţňuje zvýšit efekt programu, tedy nejen 

informovanost, ale i vztah k tématu a motivaci aplikovat osvojené znalosti. V praxi to 

znamená, ţe v edukačních programech zaměřených na témata týkající se zdravotního 

postiţení usilujeme nejen o sdílení informací, ale také o moţnost seznámení se 

s příběhy, s prostředím a s praktickým vyzkoušením. 

Tak je efekt maximální, dochází ke změně postojů a porozumění jedincům se 

zdravotním postiţením. 
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2.10.2 Příklady edukačních programů 

 Vzdělávací program „Paralympijský školní den“ 

„Paralympijský školní den“ je jednodenním vzdělávacím programem, který je 

pořádám Fakultou tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci v oblasti 

aplikovaných pohybových aktivit (APA). Do programu jsou zahrnuty následující 

aktivity: teoretická přednáška o sportech osob se speciálními potřebami, beseda se 

sportovcem s postiţením, základní mobilita bez zrakové kontroly, základní mobilita na 

vozíku, sport osob se zrakovým postiţením, sportovní hry osob s tělesným postiţením, 

atletika sportovců s tělesným a zrakovým postiţením a boccia. Prostřednictvím těchto 

aktivit se účastnící programu seznamují se sportem osob se speciálními potřebami, 

s moţnostmi jejich volnočasových aktivit a se specifiky ţivotního stylu. Cílem je 

ovlivnit zlepšení postojů k osobám se specifickými potřebami (Jelšina, Kudláček a 

Migdauová, 2017).  

 „Neviditelná výstava“ 

„Neviditelná výstava“ je záţitkový program, během kterého si účastníci mohou 

vyzkoušet, jaký je ţivot bez zraku. Prohlídku si lze vybrat dle věku a pokročilosti, 

čemuţ je následně přizpůsobena náplň programu. Po celou dobu výstavy se 

návštěvníkům věnují zcela nevidomí nebo částečně nevidomí průvodci, kteří se snaţí 

lidem ukázat, ţe svět můţe být krásný i bez onoho klíčového smyslu. „Neviditelná 

výstava“ se snaţí veřejnosti ukázat především reálný svět nevidomých jedinců, dále 

také moţnosti, kterými jim lze pomoci a porozumět. K porozumění dochází díky tomu, 

ţe se na výstavě  účastník řídí výhradně hmatem, sluchem, čichem a smyslem pro 

rovnováhu. Program si lze vybrat dle věku a pokročilosti (http://neviditelna.cz/).  

 Program „Jak vidím svět, kdyţ nevidím“ 

Projekt „Jak vidím svět, kdyţ nevidím“ je edukačním programem určený 

především středním školám. Projekt je zaměřený na přiblíţení osobních zkušeností 

s postupnou ztrátou zraku a moţností fungování lidí, kteří nevidí, nebo vidí velmi 

špatně. Účastníci programu se mohou těšit na obohacení o mnoho nových informací, 

dozvědí se například, jak nevidomého člověka na ulici oslovit a jakým způsobem a  

v jakých situacích mu lze nabídnout pomoc. Do programu je zařazena i praktická 

ukázka. Dále je účastníkům poskytnuta příleţitost prohlédnout si kompenzační 

pomůcky pouţívané zrakově postiţenými jedinci a ukázka hmatové kresby. Program 
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zahrnuje také stručné vysvětlení Braillova písma včetně osobní zkušenosti s jeho 

luštěním (http://www.rozhledna.info/vzdelavaci-a-zazitkove-programy/osvetove-

programy/). 
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3 PRAKTICKÁ ČÁST 

 

3.1 Cíle a úkoly práce 

3.1.1 Cíle 

Cílem bakalářské práce je zkoumat efekt edukačního programu na znalosti 

středoškolských studentů o asistenci osobám se zrakovým postiţením ve veřejném 

prostoru. Vedlejším cílem této bakalářské práce je shrnout praktické a bezpečné zásady 

pro doprovázení nevidomého jedince ve veřejném prostoru a poukázat na důleţitost 

edukačních programů pro veřejnost.      

3.1.2 Úkoly práce 

Vzhledem ke stanovenému cíli jsem si sestavila následující úkoly: 

a) Nastudovat materiály týkající se zásad praktického a bezpečného doprovázení 

nevidomého, bariér při samostatném pohybu nevidomých, kompenzačních 

pomůcek a metodologie bakalářské práce 

b) Vybrat vhodný termín na výzkum 

c) Zvolit cílovou skupinu 

d) Sestavit test 

e) Rozdělit probandy na dvě skupiny 

f) Provést edukační program u jedné ze skupin 

g) Zpracovat test 

h) Sepsat teoretickou část bakalářské práce 

i) Sepsat praktickou část bakalářské práce 

 

3.2 Výzkumné otázky a hypotézy 

Na základě rešerše odborných studií a v souladu se stanoveným cílem a úkoly 

bakalářské práce, byly stanovena tato hypotéza (H): 

H1: Předpokládáme, ţe středoškolští studenti, kteří absolvovali edukační program, 

dosáhnou v testu lepších výsledků. 
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Stanovené vědecké otázky (VO): 

VO1: Kolik probandů obou skupin se jiţ ve veřejném prostoru setkalo s nevidomým a 

jaká byla jejich ochota poskytnout pomoc? 

VO2: Jakých metod vyuţívá edukační program „Jak vidím svět, kdyţ nevidím“ a jakým 

způsobem mohou ovlivňovat postoje studentů? 

 

3.3 Metodika výzkumu 

3.3.1 Pouţité metody 

V mé bakalářské práci jsem pouţila typ výzkumného plánu kvaziexperiment. 

Tato kvantitativní metoda spočívá ve sběru a vyhodnocení dat. Někdy bývá označován 

jako tzv. přírodní experiment. Výzkumný vzorek není moţné tvořit náhodně, je tvořen 

nenáhodným výběrem nebo také skupinou lidí, přičemţ tyto vzorky většinou vznikly jiţ 

před sestavením experiment (třídy, pracovní skupiny,…). Cílová skupiny se dále můţe 

vybírat dle atributů a charakteristik (pohlaví, věk…) (Ferjenčík, 2000).  

K zodpovězení na druhou poloţenou výzkumnou otázku byla dále vyuţita 

metoda kvalitativní evaluace na základě pozorování, analýz dat z programu a jejich 

komparace s dalšími podobnými projekty. Tato metoda předpokládá, ţe se realizuje 

nějaký projekt či program konkrétním způsobem a s určitými úmysly. Výzkum je 

směřován k popisu aktuálního průběhu a stanovení závěru, zda se daných cílů dosahuje 

a jaké další efekty jsou přítomny. Existuje více modelů evaluačního výzkumu (Hendl, 

1999).  

3.3.2 Metoda sběru dat 

Ke sběru dat jsem pouţila vědomostní test vlastní konstrukce. Test zahrnoval 

celkem dvanáct otázek a byl sestaven na základě mých zkušeností pod odborným 

vedením PhDr. Jitky Vařekové, Ph.D. Otázky byly z poloviny otevřené a z poloviny 

uzavřené. Testování bylo anonymní a informace v něm zahrnuté byly vyuţity pouze pro 

potřebu tohoto výzkumu, coţ bylo uvedeno v hlavičce kaţdého testu.  

V testu byly uvedeny 3 tematické okruhy. První okruh zahrnoval otázky týkající 

se znalosti pravidel asistence nevidomému ve veřejném prostoru. Druhý okruh otázek se 

pak zabýval povědomím o nevidomých a jejich pohybu ve veřejném prostoru. V závěru 
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testu a součástí posledního třetího tematického okruhu byly otázky tázající se na osobní 

zkušenosti s poskytnutím asistence nevidomému ve veřejném prostoru, které jiţ 

neověřovaly vědomosti probandů.  

3.3.3 Popis výzkumného souboru 

Dotazováni byli studenti z gymnázia Ústavní v Praze ve věku od 14 do 18 let. 

Probandy jsem kontaktovala prostřednictvím jejich pana profesora, se kterým jsem 

komunikovala přes email. Ten mi následně potvrdil účast svých ţáků na výzkumu. Na 

základě této dohody se k mému výzkumu připojilo celkem 30 studentů. Všem 

probandům byl vysvětlen účel a nastíněn průběh výzkumu.  

3.3.4 Organizace výzkumu 

Probandy jsem rozdělila na dvě skupiny, kdy kaţdá skupina zahrnovala  

15 studentů. Jedna skupina obdrţela k vyplnění mnou sestavený test (příloha č. 3) bez 

absolvování programu. S druhou skupinou byl domluven termín edukačního program, 

po jehoţ absolvování probandi obdrţeli totoţný test jako skupina experimentální. Sběr 

dat byl realizován v listopadu 2017 a informace, které jsem díky němu získala, byly 

zaneseny do grafů.  

 Při samotném edukačním programu byly probandům v podobě přednášky 

přiblíţeny osobní zkušenosti s postupnou ztrátou zraku a moţnosti fungování lidí, kteří 

nevidí, nebo vidí velmi špatně. Dále byli obohaceni o informace týkající se správného 

postupu při poskytování asistence nevidomým ve veřejném prostoru. Dozvěděli se 

například, jak nevidomého člověka na ulici oslovit a jakým způsobem a v jakých 

situacích mu lze nabídnout pomoc, k čemuţ byla zařazena i praktická ukázky. Ve druhé 

části edukačního programu dostali studenti prostor k seznámení se s přítomnými 

pomůckami pro nevidomé, na vyzkoušení si „prohlíţení“ obrázků pomocí hmatu a čtení 

Braillova písma s klapkami přes oči, na dotazy a na zhlédnutí spolupráce nevidomého 

člověka se slepeckým psem. 
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4 VÝSLEDKY 

V níţe uvedených grafech jsou zaznamenány výsledky vědomostních testů. Do 

grafu je zanesena kaţdá testovací otázka. Na otázky odpovídalo celkem 30 studentů 

(100 %), z toho 15 studentů (50 %) absolvovalo edukační program a dalších 15 studentů 

(50 %) se programu neúčastnilo. 

 

 

 
 

 

Graf č. 1: Znalost pravidel pro navázání kontaktu s nevidomým člověkem na ulici 

 

 V grafu č. 1 vidíme, ţe na otázky „Jak se zachovat, kdyţ chceme pomoci 

nevidomému člověku na ulici?“ a „Jaký je první důleţitý krok?“ lépe odpovídali 

studenti, kteří absolvovali edukační program. Za správnou odpověď bylo povaţováno: 

„Prvním důleţitým krokem je oslovení nevidomého a optání se, zda naši pomoc vůbec 

potřebuje“. 87 % ze studentů, kteří absolvovali edukační program, odpovědělo správně 

a dalších 13 % zvolilo chybnou odpověď. U studentů, kteří se edukačního programu 

neúčastnili, odpovědělo správně 73 % a 27 % chybně. 
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2 

Studenti, kteří se edukačního programu
neúčastnili

Studenti, kteří absolvovali edukační program

Graf č. 1: Jak se zachovat, když chceme pomoci nevidomému 
člověku na ulici? Jaký je první důležitý krok? 

Chybná odpověď Správná odpověď
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Graf č. 2: Znalost pravidel, kdy pomoci nevidomému jedinci ve veřejném prostoru 

 

 Z grafu č. 2 je patrné, ţe opět lépe odpovídali studenti, kteří absolvovali 

edukační program. U otázky „Pokud vidíme ve veřejném prostoru nevidomého člověka, 

vţdy mu pomůţeme s přesunem?“ bylo na výběr mezi odpověďmi „ano“ a „ne“. 

Správnou odpovědí v tomto případě bylo „ne“. Ze studentů, kteří absolvovali edukační 

program, takto odpovědělo 93 % a 7 % zvolilo odpověď chybnou. U studentů, kteří se 

edukačního programu nezúčastnili, odpovědělo správně 67 % z nich a zbylých 33 % 

chybovalo.  
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Studenti, kteří se edukačního programu
neúčastnili

Studenti, ktěří absolvovali edukační program

Graf č. 2: Pokud vidíme ve veřejném prostoru nevidomého 
člověka, vždy mu pomůžeme s přesunem? 

Chybná odpověď Správná odpověď
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Graf č. 3: Znalost pravidel pro chůzi nevidomého s průvodcem 

 

 V grafu č. 3 vidíme, ţe lepší znalost pravidel pro chůzi nevidomého 

s průvodcem mají studenti, kteří absolvovali edukační program. Správně odpovědělo 53 

% z nich a 47 % zvolilo chybné odpovědi. Za správné odpovědi u otázky „Jakým 

způsobem mohou nevidomí vnímat své okolí při pohybu ve veřejném prostoru?“ bylo 

povaţováno: „Pokud jde po ulici nevidomý s průvodcem, tak se nevidomý drţí za loket 

a nevidomý jde mírně za průvodcem“. U studentů, kteří se edukačního programu 

neúčastnili, odpovědělo úspěšně jen 20 %, zbylých 80 % chybovalo. 
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Graf č. 3: Chůze nevidomého s průvodcem 

Chybné odpovědi Správné odpovědi
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Graf č. 4: Znalost pravidel chování k vodícímu psovi  

 

 V grafu č. 4 jasně vidíme, ţe všichni oslovení studenti, kteří absolvovali 

edukační program, mají dobré povědomí o tom, jak přistupovat ve veřejném prostoru 

k nevidomému, kterému pomáhá vodící pes. 100 % z nich zvolilo správnou odpověď.  

U studentů, kteří se edukačního programu neúčastnili, odpovědělo správně 87 % a 

chybně 13 %.  
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Studenti, kteří se edukačního programu
neúčastnili

Studenti, kteří absolvovali edukační program

Graf č. 4: Pokud se na ulici setkáme s nevidomým, kterému 
pomáhá vodící pes, tak: 

Snažíme se navázat kontakt s osobou i se psem. Psovi nabídneme fyzický kontakt, necháme
se očichat a pohladíme.

Komunikujeme pouze s nevidomým. Psa nehladíme a neodvádíme jeho pozornost.
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Graf č. 5: Znalost kompenzačních smyslů nevidomých osob 

 

 Z grafu č. 5 lze vyčíst bezchybnost u studentů, kteří absolvovali edukační 

program. 100 % z nich zvolilo správné odpovědi. U otázky „Jakým způsobem mohou 

nevidomí vnímat své okolí při pohybu ve veřejném prostoru?“ bylo za správnou 

odpověď povaţováno: „Pomocí kompenzačních smyslů, sluchu a hmatu.“ Studenti, 

kteří se edukačního programu neúčastnili, v odpovědi také téměř nechybovali. 93 % 

z nich odpovědělo správně, zbylých 13 % pak chybně.  
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Graf č. 5: Jakým způsobem mohou nevidomí vnímat své okolí 
při pohybu ve veřejném prostoru?  

Chybná odpověď Správná odpověď
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Graf č. 6: Znalost samostatného pohybu nevidomých osob ve veřejném prostoru 

 

 V grafu č. 6 můţeme vidět, ţe 93 % ze studentů, kteří absolvovali edukační 

program, si správně myslí, ţe se nevidomý ve veřejném prostoru můţe pohybovat zcela 

samostatně například za pomoci bílé hole. Zbylých 7 % z nich zvolilo chybnou 

odpověď a to, ţe se nevidomý můţe ve veřejném prostoru pohybovat pouze s vodícím 

psem. U studentů, kteří se edukačního programu neúčastnili, výsledky poukazují na to, 

ţe 80 % z nich zvolilo správnou odpověď. Zbylých 20 % v odpovědích chybovalo. 

Z toho 13 % vybralo odpověď, ţe se nevidomý ve veřejném prostoru nemůţe nikdy 

pohybovat bez doprovodu druhé osoby a 7 % si myslí, ţe se nevidomý ve veřejném 

prostoru můţe pohybovat pouze v doprovodu vodícího psa. 

 

12 

14 

1 

1 

2 

0 

Studenti, kteří se edukačního programu
neúčastnili

Studenti, kteří absolvovali edukační program

Graf č. 6: Zcela nevidomý člověk se ve veřejném prostoru: 

Nemůže nikdy pohybovat bez doprovodu druhé osoby

Může pohybovat pouze s vodícím psem

Může pohybovat zcela samostatně například za pomoci bílé hole
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Graf č. 7: Znalost architektonických bariér pro nevidomé osoby 

 

 Z grafu č. 7 je patrné, ţe všech 30 studentů (100 %) má dobré povědomí  

o architektonických bariérách pro nevidomé a všichni uvedli správné příklady k otázce 

„Co pro nevidomého člověka můţe představovat ve veřejném prostoru  

tzv. „architektonickou bariéru/překáţku“.  
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Studenti, kteří se edukačního programu
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Studenti, kteří absolvovali edukační program

Graf č. 7: Uveďte příklad, co pro nevidomého člověka může 
představovat ve veřejném prostoru tzv. "architektonickou 

bariéru/překážku"? 

Chybná odpověď Správná odpověď
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Graf č. 8: Znalost opatření, která usnadňují orientaci osobám se zrakovým 

postiţením 

V grafu č. 8 jasně vidíme, ţe 93 % studentů, kteří absolvovali edukační program, 

má dobré znalosti v oblasti opatření, která usnadňují orientaci osobám se zrakovým 

postiţením, na rozdíl od zbylých 7 %. U studentů, kteří se edukačního programu 

neúčastnili, se výsledky liší jen velmi málo. Správně odpovědělo 87 % a chybně 13 %. 
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Graf č. 8: Znalost opatření, která usnadňují orientaci osobám 
se zrakovým postižením 

Chybná odpověď Správná odpověď
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Graf č. 9: Znalost pouţívání bílé hole 

  

 Graf č. 9 poukazuje na větší úspěšnost ţáků, kteří absolvovali edukační program. 

Ti na otázku „K čemu slouţí nevidomému bílá hůl“ odpověděli z 80 % správně a 

zbylých 20 % chybovalo. Za správnou odpověď bylo povaţovány významově stejné 

odpovědi jako: „Prvním důleţitou funkcí bílé hole je to, ţe díky ní nevidomého člověka 

vůbec poznáme, dále splňuje funkci orientační a ochrannou.“ U studentů, kteří se 

edukačního programu neúčastnili, byl téměř shodný počet správných a chybných 

odpovědí. Správně odpovědělo 53 % a chybně 47 %. 
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Graf č. 9: K čemu slouží nevidomému bílá hůl? 

Chybná odpověď Správná odpověď
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Graf č. 10: Znalost úlohy vodícího psa pro zrakově postiţené 

 

 V grafu č. 10 vidíme, ţe větší povědomí o úloze vodícího psa pro zrakově 

postiţené mají studenti, kteří edukační program absolvovali. 87 % z nich odpovědělo 

správně, u zbylých 13 % byly odpovědi povaţovány za chybné. U studentů, kteří se 

edukačního programu neúčastnili, odpovědělo správně 60 % a 40 % chybně. 
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Graf č. 10: Jaká je hlavní úloha vodícího psa pro zrakově 
postižené? 

Chybná odpověď Správná odpověď
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Graf č. 11: Znalost označení vodícího psa, který „pracuje“ 

 

 Z grafu č. 11 je patrné, ţe se výsledky mezi studenty, kteří absolvovali edukační 

program a studenty, kteří se edukačního programu neúčastnili, příliš nelišily.  

U studentů, kteří absolvovali edukační program, byly odpovědi z 80 % správné a z 20 % 

chybné. U studentů, kteří se edukačního programu neúčastnili, byly správné odpovědi 

zaznamenány u 67 % studentů, zbylých 33 % v odpovědi chybovalo.  

 

 

 

 Následující grafy jsou vytvořeny k otázkám, které jiţ neověřovaly vědomosti 

experimentální a kontrolní skupiny, ale byly zaměřeny na zjišťování dosavadních 

zkušeností probandů obou skupin s nevidomými ve veřejném prostoru. 

 Bylo zjišťováno, zda se studenti jiţ ocitli v situaci, kdy nevidomý potřeboval 

jejich pomoc a zda mu byli ochotni jistý druh pomoci poskytnout. 
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Graf č. 11: Pokud vodící pes "pracuje", podle čeho ho 
poznáme? 

Chybná odpověď Správná odpověď
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Graf č. 12: Rozdělení studentů podle toho, zda poskytli nevidomému pomoc 

  

 V grafu č. 12 vidíme, ţe 63 % ze třiceti dotazovaných studentů ještě nikdy 

neposkytlo pomoc nevidomému ve veřejném prostoru. Dalších 37 % buď pomoc 

poskytlo, nebo se alespoň zeptalo, jestli nevidomý jejich pomoc potřebuje.  

 

 

63% 

37% 

Graf č. 12: Pomohl/a jsi někdy nevidomému ve veřejném 
prostoru nebo ses alespoň zeptal/a, jestli tvou pomoc 

nepotřebuje? 

NE ANO
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Graf č. 13: Odůvodnění, proč daní studenti neposkytli nevidomému pomoc 

 

 V grafu číslo 13 odpovídali pouze ti studenti, kteří v grafu č. 12 zvolili moţnost 

ne. Vyčteme z něj, ţe 37 % studentů nenabídlo pomoc z toho důvodu, ţe se jim zatím 

nenaskytla příleţitost. Dalších 15 % uvádí, ţe důvodem byl jejich strach, ţe během 

pomoci udělají chybný krok. 11 % spěchalo a 26 % se obávalo navázat kontakt a 

nevědělo, jak pomoci. Posledních 11 % uvedlo, ţe mělo k neposkytnutí pomoci důvod 

jiný.  
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Studenti, kteří doposud nepomohli nevidomému
ve veřejném prostoru

Graf č. 13: Ne, nenabídl/a jsem pomoc: Proč? 

Zatím se mi nenaskytla příležitost

Bál jsem se, že během pomoci udělám chybný krok

Spěchal jsem

Obával jsem se navázat kontakt a nevěděl jsem, jak pomoci

Jiné… 



  59 

 

 
 

 

Graf č. 14: Četnost pomoci nevidomému danými jedinci 

 

 Graf č. 14 se opět vztahuje ke grafu č. 12, odpovídali zde pouze ti studenti, kteří 

zvolili moţnost ano. Ukazuje, ţe 55 % z nich pomohlo nevidomému 1-2x, 36 % 3-5x a 

9 % vícekrát. 82 % z těchto studentů dále uvedlo, ţe jejich pomoc byla nevidomými 

přijata.  
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Graf č. 14: Ano, nabídl jsem pomoc. Kolikrát? 

1-2x 3-5x vícekrát
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Graf č. 15: Typ pomoci nevidomému 

 

 Graf č. 15 navazuje na graf č. 14. To odpovídá 11 studentům (100%). Z toho 46 

% uvedlo, ţe šlo o pomoc při nasměrování na správnou tramvaj. Dalších 27 % nabídlo 

pomoc převedení přes ulici, 9 % doprovod na eskalátor v metru a 18 % pomohlo 

nevidomému jiným způsobem.  
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Studenti, kteří již pomohli nevidomému ve
veřejném prostoru

Graf č. 15: O jakou pomoc nevidomému se jednalo?  

Nabídka převedení přes ulici Doprovod na eskalátor v metru

nasměrování na správnou tramvaj Jiné… 
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5 DISKUZE 

Edukační programy jsou vytvářeny v návaznosti na rámcové vzdělávací 

programy. Jejich popularita stoupla během posledních let a jsou povaţovány za 

nepostradatelný článek ve vzdělávání. Toto téma jsem si zvolila především z důvodu, ţe 

mohu vyuţít svých vlastních zkušeností, které jsem načerpala jako asistentka při 

edukačních programech. V mé práci jsem se zaměřila na edukační program, který má 

přiblíţit problematiku osob se smyslovým postiţením ţákům střední školy a změnit 

jejich postoje k asistenci ve veřejném prostoru. Na základě realizace tohoto projektu 

mají ţáci pochopit problematiku smyslové postiţení a začít ji vnímat jako zcela běţnou 

záleţitost v reálním ţivotě, nikoli ji označovat za něco méně hodnotného. Tato 

zkušenost by v nich měla probudit snahu o pomoc lidem se zrakovým postiţením ve 

veřejném prostoru a odstranit strach kvůli nevědomosti o asistenci. 

 

 V provedené analýze jsem se snaţila vyvrátit nebo potvrdit stanovenou 

hypotézu. 

 V hypotéze číslo jedna předpokládám, ţe středoškolští studenti, kteří 

absolvovali edukační program, dosáhnou při testování lepších výsledků. Tato hypotéza 

se zcela potvrdila. Experimentální skupina prokázala oproti kontrolní skupině lepší 

znalosti ve všech otázkách kromě jedné, na kterou probandi obou skupin odpověděli 

shodně správně (Tab. 2).  

 

Tab. 2:  Celkový počet chybných a správných odpovědí  

 

Odpověď 

Probandi 

Studenti, kteří absolvovali 

edukační program 

Studenti, kteří se 

edukačního programu 

neúčastnili 

Celkový počet chybných 

odpovědí 

20 47 

Celkový počet správných 

odpovědí 

145 118 
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Tyto výsledky poukazují na to, ţe edukační program jednoznačně pozitivně 

ovlivnil znalosti studentů o tématu. Studenti, kteří absolvovali edukační program, 

v odpovědích chybovali pouze z 12 %, ve zbylých 88 % odpověděli správně. U 

studentů, kteří se edukačního programu neúčastnili, byl celkový počet chybných 

odpovědí značně vyšší. Kontrolní skupina chybovala v 29 % svých odpovědí a ze 71 % 

pak volila odpovědi správné.  

Bláha (2012) uváţí, ţe v je ČR ţije několik desítek lidí se zrakovým postiţením, 

jejichţ smyslový nedostatek se promítá nejen do omezení či ztráty příjmu vizuálních 

informací, ale zasahuje prakticky do všech sloţek ţivota. 

Podle Micháka (2016) zrakové postiţení limituje člověka v mnoha ohledech a 

ten je následně odkázaný na pomoc druhých. Z toho důvodu je důleţité pracovat na 

zlepšení znalostí i praktickém nácviku, aby byla veřejnost schopná zrakově postiţeným 

jedincům potřebnou pomoc poskytnout. 

Jak píší Nýdrlová a Vařeková (2018), k utváření pozitivních postojů ke 

zdravotnímu postiţení je důleţité s tématem pracovat komplexně, coţ můţe právě 

edukační program nabídnout a dopomoci ke změně postojů veřejnosti ke zrakovým 

postiţením.  

 

 Pokusila jsem se nalézt odpovědi na otázky ohledně pomoci osobám se 

zrakovým postiţením ve veřejném prostoru a efektu edukačního programu na postoje 

studentů.  

Odpověď na výzkumnou otázku číslo jedna: „Kolik probandů obou skupin se 

jiţ ve veřejném prostoru setkalo s nevidomým a jaká byla jejich ochota poskytnout 

pomoc?“ můţeme vyčíst z grafu č. 12, který dle šetření obou cílových skupin vypovídá, 

ţe z 30 studentů (100 %) pomoc poskytlo 37 % z nich a zbylých 63 % studentů svou 

pomoc nevidomému ve veřejném prostoru doposud neposkytlo.  

V grafu č. 13, který navazuje na graf č. 12, můţeme vidět, ţe studenti, kteří 

doposud neposkytli nevidomému pomoc ve veřejném prostoru, z 37 % odpověděli, ţe 

se jim zatím nenaskytla příleţitost. Dalších 15 % volilo odpověď, ţe důvodem byl jejich 

strach a nepomohli proto, aby během pomoci neudělali chybný krok. Je tomu tak právě 

proto, ţe nedochází k dostatečnému vzdělávání v této oblasti.  
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Výsledky mého průzkumu jsou shodné s názory Filipiové (1998), která hovoří  

o psychických bariérách ze strany zdravých jedinců. Uvádí, ţe zdraví lidé se mnohdy 

zrakově postiţeným jedincům vyhýbají a to často z důvodu nevědomosti a neznalosti 

pravidel pro jejich asistenci. Proto většina zdravých lidí nezíská zkušenost s asistencí 

osobám se zrakovým postiţením po celý svůj ţivot.  

Podle Nýdrlové a Vařekové (2018) je neochota pomáhat ovlivněna negativními 

postoji, které mohou vyústit aţ v xenofobii (strach z jinakosti).  

Pro zlepšení této situace by se dala pouţít celá řada edukačních programů, které 

účastníky seznamují právě s problematikou asistence nevidomému ve veřejném 

prostoru. Mezi vzdělávací programy, zabývající se podporou a posilováním pozitivních 

postojů k pomoci zrakově postiţeným jedincům se veřejném prostoru, můţeme řadit 

například edukační program „Jak vidím svět, kdyţ nedivím“ nebo „Paralympijský 

školní den“.  

Dokud nebudou studentům tyto vzdělávací programy nabízeny, nemůţe u nich 

dojít k získání vědomostí v této oblasti a následné změně postojů, které vedou k ochotě 

zrakově postiţeným lidem pomáhat, jelikoţ v rámci běţného vzdělávání ve školách 

kapitolu o asistenci nevidomým ve veřejném prostoru nenalezneme.  

Dále jsem v souvislosti s touto vědeckou otázkou zjišťovala, o jakou pomoc 

nevidomému se u 11 studentů (100 %) ochotných poskytnout pomoc jednalo. V grafu  

č. 15 se ukázalo, ţe šlo nejčastěji o nasměrování zrakově postiţené osoby na tramvaj, 

tyto odpověď zvolilo 46 % respondentů. Dalších 27 % nabídlo pomoc převedení přes 

ulici, 9 % doprovod na eskalátor v metru a 18 % pomohlo nevidomému jiným 

způsobem. 

Z toho vyplývá, ţe pokud poskytneme zrakově postiţenému jedinci ve veřejném 

prostoru naši pomoc, nebude po nás ve většině případů následně vyţadovat ţádné těţké 

úkony, ale potřebnou pomoc zvládne poskytnout kaţdý z nás. Je tedy třeba dělat vše 

proto, aby se ochota jedinců pomáhat posunula tím správným směrem.  

 

Pro odpověď na výzkumnou otázku číslo dvě: „Jakých metod vyuţívá 

edukační program „Jak vidím svět, kdyţ nevidím“ a jakým způsobem mohou 

ovlivňovat postoje studentů?“ jsem detailně rozebrala tento edukační program a jeho 
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metody, kterých vyuţívá ke vštípení nových vědomostí, osvojení nových poznatků a 

změně postojového systému jedince pozitivním směrem. 

Podle Krátké (2016) je metoda promyšlený postup při předávání vědomostí, 

dovedností a návyků. Metody se mohou vzájemně prolínat a doplňovat. Dělíme je na 

metody mluveného slova (přednáška, výklad, diskuze, beseda, konzultace, vyprávění 

příběhu), metody tištěného slova, které by měly pouze doplňovat mluvené slovo (leták, 

článek, broţura, časopis, kniha, internetový zdroj, podpůrné osnovy) a metody přímé 

zkušenosti a názorných prostředků.  

Největšího efektu edukačního programu lze docílit tehdy, pokud se v něj 

prolínají všechny tři metody, coţ edukační program „Jak vidím svět, kdyţ nevidím“ 

splňuje. Metoda mluveného slova je hlavní metodou první části programu, kdy probíhá 

přednáška nevidomou lektorkou. S touto metodou se následně setkáme i na úplném 

konci přednášky, kde je prostor pro diskuzi a zodpovězení případných otázek. Metoda 

tištěného slova je v tomto programu prezentována broţurou, ve které se nachází 

Braillova abeceda. Broţura dopomáhá účastníkům programu k pochopení problematiky 

slepeckého písma a doplňuje mluvené slovo lektorky. Poslední je metoda přímé 

zkušenosti a názorných prostředků, které je v programu vyhrazen největší časový úsek. 

Do programu je zařazena praktická ukázka asistence nevidomému jedinci ve veřejném 

prostoru. Dále je účastníkům poskytnuta příleţitost prohlédnout si kompenzační 

pomůcky pouţívané zrakově postiţenými jedinci, ukázka hmatové kresby a moţnost 

luštění textu v Braillově písmu. 

Jak píše Magerčiaková (2007), všechny tři metody jsou zaměřené na pozitivní 

působení na kognitivní (poznávací), afektivní (citové) a psychomotorické (behaviorální, 

podněcující jednání) sloţky. Působení na tyto sloţky vyuţívá edukační program 

k ovlivnění postojů studentů.  

Podle Juřenčíkové (2010) je při aplikaci edukačních metod je nezbytné dbát na 

dodrţování didaktických zásad, které pozitivně ovlivňují kvalitu výuky. Při edukaci by 

měly být respektovány veškeré didaktické zásady, ţádná z nich by neměla být 

vyčleněna či preferována, aby docházelo k co největšímu efektu působení edukace na 

jedince.  
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6 ZÁVĚR 

Z provedených rešerší výzkumných studií, odborných prací a z informací, které 

jsem získala během účasti na edukačních programech „Jak vidím svět, kdyţ nevidím“, 

jsem správně předpokládala, ţe absolvování edukačního programu bude mít pozitivní 

vliv na změnu vědomostí a moje hypotéza tak byla potvrzena.   

Výzkum jsem prováděla na třiceti studentech ve věku od čtrnácti do osmnácti 

let. Na základě získaných hodnot mohu odvodit i závěr, ţe na tuto věkovou kategorii, 

z gymnázia Ústavní v Praze, má edukační program velice pozitivní vliv.  

Práce tak navázala na řadu jiných projektů, které zkoumaly efekt edukačních 

programů na postoje týkající se zdravotního postiţení, které rovněţ poukázaly na 

skutečnost, ţe doplnění školních vzdělávacích programů o tyto akce je smysluplné a 

efektivní. 

Ve své diplomové práci bych se ráda zabývala podobnou problematikou, jelikoţ 

si myslím, ţe by výzkum mohl přinést větší mnoţství relevantních výsledků za pouţití 

širší škály testů či dotazníků. Ráda bych se zaměřila na větší cílovou skupinu s menším 

rozsahem věku a více edukačních programů. Vzhledem k mé praxi bych upřednostnila 

mladší kategorii studentů, například studenty základních škol. Mým záměrem do 

budoucna je získat v této oblasti ještě více poznatků a zkušeností. Zvýšením povědomí 

o edukačních programech pak napomoci nejen vzdělanosti jejich účastníků, ale také 

vzájemné spolupráci zdravotně postiţených osob s jedinci zdravými.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  66 

 

SEZNAM LITERATURY 

1. BLÁHA, Ladislav. Studia Kinanthropologica. Pohybové aktivity osob se zrakovým 

postiţením z pohledu výzkumů v České republice [online]. České Budějovice, 

2012, (2), 74-79 [cit. 20.3.2018]. ISSN 1213-2101.  

Dostupné z: http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/tv/SK_vol_13_2012_2.pdf#page=14  

2. BUBENÍČKOVÁ, Hana, KARÁSEK, Petr a PAVLÍČEK, Radek. Kompenzační 

pomůcky pro uživatele se zrakovým postižením. Brno: TyfloCentrum, 2012. 136 s. 

ISBN 978-80-260-1538-3. 

3. ČADÍLEK, Miroslav a LOVEČEK, Aleš. Didaktika odborných předmětů [online]. 

Brno: Masarykova univerzita, 2005 [cit. 17.2.2018]. Dostupné z: 

http://boss.ped.muni.cz/vyuka/material/puvodni/skripta/dop/didodbpr.pdf  

4. DAHL, Andrew. Glaucoma. In: MedicineNet.com [online]. ©1996-2018  

[cit. 9.3.2018]. Dostupné z: https://www.medicinenet.com/glaucoma/article.htm 

5. FERJENČÍK, Ján. Úvod do metodologie psychologického výzkumu: jak zkoumat 

lidskou duši. Praha: Portál, 2000. 256 s. ISBN 80-7178-367-6. 

6. FILIPIOVÁ, Daniela. Život bez bariér. Projekty a rekonstrukce. Praha: Grada, 

1998. 101 s. ISBN 80-7169-223-6. 

7. FLENEROVÁ, Helena. Kapitoly z tyflopedie I. díl: Základy tyflopedie. Praha: SPN 

– pedagogické nakladatelství, 1985. 72 s. ISBN (broţ.). 

8. HENDL, Jan. Úvod do kvalitativního výzkumu. Praha: Karolinum, 1999. 278 s. 

ISBN 80-246-0030-7.  

9. HOŠOVÁ, Petra, HŮRKOVÁ, Marie a MICHÁLEK, Miroslav. Manuál pomoci 

nevidomým. Praha: Okamţik, 2015. 35 s. ISBN 978-80-86932-41-5. 

10. JANEČKA, Zbyněk, BLÁHA, Ladislav a kolektiv. Motorické kompetence osob se 

zrakovým postižením. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. 243 s. 

ISBN 978-80-244-3953-2. 



  67 

 

11. JUŘENÍKOVÁ, Petra. Zásady edukace v ošetřovatelské praxi. Praha: Grada, 2010. 

ISBN 978-80-247-2171-2. 

12. KAVALÍROVÁ, Kateřina. Nevidomý ve vaší firmě. Praha: Okamţik, 2012. 52 s. 

ISBN 978-80-86932-29-3. 

13. KAVALÍROVÁ, Kateřina. Vodící pes. Kompenzační pomůcka pro osoby s těţkým 

zrakovým postiţením [online]. Praha: Okamţik, 2017 [cit. 17.2.2018].  

ISBN 978- 80-86932-46-0. Dostupné z: 

http://www.okamzik.cz/view/okamzik/Publikace/PDF_ke_stazeni/Brozura_Vodici_

pes_2017.pdf  

14. KIMPLOVÁ, Tereza a KOLAŘÍKOVÁ, Marta. Jak žít s těžkým zrakovým 

postižením? Souhrn (nejen) psychologické problematiky. Praha: Triton, 2014. 157 

s. ISBN 978-80-7387-831-3. 

15. KRAUS, Hanuš a kolektiv. Kompendium očního lékařství. Praha: Grada, 1997. 341 

s. ISBN 80-7169-079-1. 

16. KRÁTKÁ, Anna. Základy pedagogiky a edukace v ošetřovatelství [online]. 1. Vyd. 

Zlín: 2016 [cit. 21.3.2018]. ISBN 978-80-7454-635-8. Dostupné z: 

http://www.utb.cz/uploads/FHS/Ucebnice_skripta/F_po_recenzi_Zaklady_pedagog

iky_a_edukace_v_osetrovatelstvi_Kratka_2016.pdf  

17. KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ, Lea. Oftalmopedie. Brno: Paido, 2000. 70 s. ISBN 80-

85931-84-2. 

18. KUDLÁČEK, Martin a kolektiv. Základy aplikovaných pohybových aktivit. 

Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. 83 s. ISBN 978-80-244-3954-9. 

19. MAGERČIAKOVÁ, Mariana. Edukácia v ošetrovateľstve I. Ruţomberok: 

Katolícka univerzita v Ruţomberku, Fakulta zdravotníctva, 2007.  

ISBN 978- 80-8084-221-5. 

20. MATYSKOVÁ, Kateřina.  Kompenzační pomůcky pro osoby se zrakovým 

postižením. Praha: Okamţik, 2009. 60 s. ISBN 978-80-86932-24-8. 



  68 

 

21. MICHÁLEK, Miroslav. Nebojte se pomoci nevidomým. Praha: Okamţik, 2005.  

31 s. ISBN 80-86932-01-X. 

22. MICHÁLEK, Miroslav. Žít jako vy aneb rovné příležitosti pro nevidomé. 

Zkušenosti, netradiční pohledy, náměty a doporučení [online]. Praha: Okamţik, 

2016 [cit. 5.1.2018]. ISBN 978-80-86932-44-6. Dostupné z: 

http://www.okamzik.cz/view/okamzik/Publikace/PDF_ke_stazeni/Rovne_prilezitos

ti_web.pdf  

23. MICHÁLEK, Miroslav a VONDRÁČKOVÁ, Jana. Praktická pomoc lidem 

ztrácejícím zrak [online]. Praha: Okamţik, 2013 [cit. 17.2.2018]. ISBN 978-80-

86932-35-4. Dostupné z: 

http://www.okamzik.cz/view/okamzik/Publikace/PDF_ke_stazeni/Prakticka_pomo

c_final.pdf  

24. MORROW, Angela. DABDA: The 5 Stages of Coping With Death. Verywell.com 

[online]. 23.2.2018 [cit. 9.3.2018]. Dostupné z: https://www.verywell.com/dabda-

the-five-stages-of-coping-with-death-1132148 

25. Neviditelná výstava [online]. Neviditelna ©2011 [cit. 7.3.2018].  

Dostupné z: http://neviditelna.cz/ 

26. PACE. Center For Independent Living. Personal assistance [online]. PACE ©2018 

2018 [cit. 9.3.2018]. Dostupné z: http://pacecil.org/personal-assistance/ 

27. Rozhledna. Vzdělávací a záţitkové programy. Jak vidím svět, když nevidím 

[online]. ©Rozhledna, 2015-2017. [cit. 7.3.2018] Dostupné z: 

http://www.rozhledna.info/vzdelavaci-a-zazitkove-programy/osvetove-programy/ 

28. SLEZÁKOVÁ, Lenka a kol. Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty III. 

Gynekologie a porodnictví, onkologie, psychiatrie [online]. Praha: Grada, 2007 [cit. 

18.2.2018]. ISBN 978-80-247-2270-2. Dostupné z: 

https://books.google.cz/books?id=ijDCHSAN2moC&printsec=frontcover&hl=cs&r

edir_esc=y#v=onepage&q&f=false.  

29. SLOUKA, Igor a kolektiv. Studium výuky prostorové orientace zrakově 

postižených. Metodická příručka ke kurzu v rámci projektu č. 



  69 

 

CZ.1.07/1.3.00/19.0001 Specializace pedagogických pracovníků na výuku 

prostorové orientace zrakově postiţených. Brno: Tribun EU, 2013. 209 s. ISBN 

978-80-263-0289-6. 

30. SLOWÍK, Josef. Komunikace s lidmi s postižením. Praha: Portál, 2010. 155 s. 

ISBN 978-80-7367-691-9. 

31. SMÝKAL, Josef. Pohled do dějin slepeckého písma. Brno: Datis, 1994. 113 s. 

32. Tělesná výchova a sport mládeže: odborný recenzovaný časopis pro učitele, trenéry 

a cvičitele. Praha: Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, 2017, 

83(6). ISSN 1210-7689. 

33. UZLOVÁ, Iva. Asistence lidem s postižením a znevýhodněním. Praktický průvodce 

pro osobní a pedagogické asistenty. Praha: Portál, 2010. 134 s. ISBN 978-80-7367-

764-0. 

34. VAŘEKOVÁ, Jitka a NÝDRLOVÁ, Lenka. Postoje ţáků k integraci spoluţáka se 

zdravotním postiţením. Tělesná výchova a sport mládeže. 2018, 84(6), 38-42. ISSN 

1210-7689. 

35. Zákon č. 108 / 2006 Sb., o sociálních službách. 

36. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (školský zákon). 

 

 

 

 

  



  70 

 

PŘÍLOHY 

Příloha č. 1: Ţádost o vyjádření Etické komise UK FTVS 

Příloha č. 2: Informovaný souhlas 

Příloha č. 3: Test 

Příloha č. 4: Obrázky 

Příloha č. 5: Seznam grafů a tabulek  

Příloha č. 6: Seznam obrázků 

 

  



  71 

 

Příloha č. 1: Ţádost o vyjádření Etické komise UK FTVS 
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Příloha č. 2: Informovaný souhlas 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

Váţený pane, váţená paní, 

v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a 

o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými právními předpisy 

(jakoţ jsou zejména Helsinská deklarace, přijatá 18. Světovým zdravotnickým shromáţděním v roce 1964 

ve znění pozdějších změn (Fortaleza, Brazílie, 2013); Zákon o zdravotních sluţbách a podmínkách jejich 

poskytování (zejména ustanovení § 28 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb.) a Úmluva o lidských právech a 

biomedicíně č. 96/2001, jsou-li aplikovatelné), Vás ţádám o souhlas s Vaší účastí / s účastí Vašeho dítěte 

ve výzkumném projektu v rámci bakalářské práce na UK FTVS s názvem : Povědomí veřejnosti o 

asistenci osobám se zrakovým postiţením ve veřejném prostoru a moţnosti ovlivnění pomocí edukačního 

programu prováděné na gymnáziu, Praha 8, Ústavní 400.Projekt není nijak financován, pomůcky pro 

osoby se zrakovým postiţením budou zapůjčeny z poradenského sdruţení Rozhledna. Jakékoli vzniklé 

peněţní náklady budou financovány pouze soukromými financemi. Cílem výzkumu je zjistit, zda se u 

ţáků po absolvování edukačního programu zlepší povědomí o asistenci osobám se zrakovým postiţením 

ve veřejném prostoru. 

Proběhne anketní dotazování zaměřené na povědomí o asistenci osobám se zrakovým postiţením ve 

veřejném prostoru. Anketní dotazování bude probíhat před i po absolvování edukačního programu. 

Anketa zabere přibliţně 2 x 10 minut. Platný dotazník musí mít vyplněny všechny povinné otázky. Děti 

budou poţádány o pokud moţno jednoznačné a pravdivé odpovědi. Očekávaným přínosem je přiblíţit 

problematiku osob se smyslovým postiţením ţákům běţné střední školy a změna postoje k asistenci ve 

veřejném prostoru. Na základě realizace edukačního projektu Jak vidím svět, kdyţ nevidím by ţáci měli 

chápat smyslové postiţení jako zcela běţnou záleţitost v reálním ţivotě, nikoli ji označovat za něco méně 

hodnotného. Tato zkušenost by v nich měla probudit snahu o pomoc lidem se zrakovým postiţením ve 

veřejném prostoru a odstranit strach kvůli nevědomosti o asistenci. 

Výzkum je rozdělen do tří fází. V první fázi se ţáci budou seznamovat s problematikou nevidomých osob 

v podobě přednášky. Ve druhé fázi praktické části budou mít ţáci prostor na seznámení se s přítomnými 

pomůckami pro nevidomé, na dotazy a zhlédnutí spolupráce nevidomého člověka se slepeckým psem. 

Poslední třetí fáze se zaměří na lidi se zrakovým postiţením, ve které bude cílem zjistit jejich pohled na 

asistenci ve veřejném prostoru. 

Bude Vám  / Vašemu dítěti detailně vysvětlen průběh jednotlivých částí projektu.  V případě zájmu 

budete informováni o anketním setření, přítomnosti pedagogického dozoru a zajištění bezpečnosti. Rizika 

prováděného výzkumu nebudou vyšší neţ běţně očekáváná rizika u testování prováděných v rámci tohoto 

typu výzkumu. Účast v projektu nebude finančně ohodnocená. Získaná data budou zpracovávána a 

bezpečně uchovaná v anonymní podobě a publikovaná v bakalářské práci, případně v odborných 

časopisech, monografiích a na konferencích, případně budou vyuţitá při další výzkumné práci na UK 

FTVS. Po anonymizaci budou osobní data smazána. V případě zájmu bude zpracovaná bakalářská práce 

poskytnuta k nahlédnutí nebo eventuálně po vyţádání na emailové adrese: karina.sirerova@seznam.cz 

V maximální moţné míře zajistím, aby získaná data nebyla zneuţita. 

Jméno a příjmení předkladatele hlavního řešitele projektu: Karina Šírerová  

Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení: Karina Šírerová                Podpis:....................… 

Prohlašuji a svým níţe uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, ţe dobrovolně souhlasím s účastí ve 

výše uvedeném projektu a ţe jsem měl(a) moţnost si řádně a v dostatečném čase zváţit všechny 

relevantní informace o výzkumu, zeptat se na vše podstatné týkající se účasti ve výzkumu a ţe jsem 

dostal(a) jasné a srozumitelné odpovědi na své dotazy. Byl(a) jsem poučen(a) o právu odmítnout účast ve 

výzkumném projektu nebo svůj souhlas kdykoli odvolat bez represí, a to písemně Etické komisi UK 

FTVS, která bude následně informovat předkladatele projektu. 

 

Místo, datum   

 

Jméno a příjmení účastníka  ................................................  Podpis: ....................................  

 

Jméno a příjmení zákonného zástupce .................................  

 

Vztah zákonného zástupce k účastníkovi ....................................  Podpis: .............................  

 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.slg.cz/umluva-o-lidskych-pravech-a-biomedicine
http://www.slg.cz/umluva-o-lidskych-pravech-a-biomedicine
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Příloha č. 3: Test 

Dobrý den, jmenuji se Karina Šírerová a ráda bych Vás poţádala o vyplnění 

následujícího testu. Tento test je součástí mé bakalářské práce, která je zaměřena na 

téma „Vliv edukačního programu na povědomí středoškolských studentů o asistenci 

osobám se zrakovým postiţením ve veřejném prostoru“. Test je anonymní a Vámi 

svěřené informace budou vyuţity pouze pro potřebu tohoto výzkumu. 

Předem děkuji za Váš čas a vyplnění.  

Jsem: muţ/ţena  

Je mi …… let  

Absolvoval/a jsem edukační program „Jak vidím svět, kdyţ nevidím“: ANO/NE 

(Doplňte a zakrouţkujte vyhovující odpovědi.) 

 

Okruh 1: Znalost pravidel asistence nevidomému ve veřejném prostoru 

 

1. Jak se zachovat, kdyţ chceme pomoci nevidomému člověku na ulici? Jaký 

je první důleţitý krok? 

 

2. Pokud vidíme ve veřejném prostoru (například na chodníku před 

přechodem pro chodce, nad schody, ve vestibulu metra) nevidomého 

člověka, vţdy mu pomůţeme s přesunem (přejití přes ulici, doprovod se 

schodů, pomoc na eskalátor)? ANO/NE a proč?  

 

3. Pokud jde po ulici nevidomý s průvodcem, tak se nevidomý drţí za: ruku/ 

loket/ rameno/ záda a nevidomý jde před průvodcem/ mírně za průvodcem/ 

vedle něj.  

(Správné odpovědi zakrouţkujte.) 
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4. Pokud se na ulici setkáme s nevidomým, kterému pomáhá vodící pes, tak:  

a) Snaţíme se navázat kontakt s osobou i se psem. Psovi nabídneme fyzický 

kontakt, necháme se očichat a pohladíme. 

b) Komunikujeme pouze s nevidomým. Psa nehladíme a neodvádíme jeho 

pozornost. 

(Vámi vybranou odpověď zakrouţkujte a zdůvodněte.) 

 

Okruh 2: Povědomí o nevidomých a jejich pohybu ve veřejném prostoru 

 

5. Jakým způsobem mohou nevidomí vnímat své okolí při pohybu ve 

veřejném prostoru? 

 

6. Zcela nevidomý člověk se ve veřejném prostoru (na ulici, v hromadných 

dopravních prostředcích): 

a) nemůţe nikdy pohybovat bez doprovodu druhé osoby 

b) můţe pohybovat pouze s vodícím psem 

c) můţe pohybovat zcela samostatně například za pomoci bílé hole 

(Vámi vybranou odpověď zakrouţkujte.) 

 

7. Uveďte příklad, co pro nevidomého člověka můţe představovat ve 

veřejném prostoru tzv. „architektonickou bariéru/ překáţku“? 

 

8. Setkali jste se někdy ve veřejném prostoru s nějakými opatřeními 

(architektonická opatření, technické pomůcky), která usnadňují orientaci 

osobám se zrakovým postiţením?  

(Uveďte alespoň 2 příklady.) 

 

9. K čemu slouţí nevidomému bílá hůl (má více funkcí – napsat alespoň 2)?  
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10. Jaká je hlavní úloha vodícího psa pro zrakově postiţené?  

 

11. Pokud vodící pes „pracuje“, podle čeho ho poznáme? 

 

Okruh 3: Osobní zkušenosti s poskytnutím asistence nevidomému ve veřejném prostoru 

 

12. Pomohl/a jsi někdy nevidomému ve veřejném prostoru nebo ses alespoň 

zeptal/a, jestli tvou pomoc nepotřebuje? 

1) Ano, nabídl/a jsem pomoc: Kolikrát? 

a) 1 – 2x  

b) 3 – 5x 

c) vícekrát 

(Vyhovující odpověď zakrouţkujte.) 

 Vyuţil nevidomý člověk nabídky? ANO/ NE  

(Vyhovující odpověď zakrouţkujte.) 

 O jakou nabídku pomoci se jednalo? Nabídka převedení přes ulici/ 

doprovodu na eskalátor v metru/ nasměrování na správnou tramvaj/ jiné… 

  (Vyhovující odpověď zakrouţkujte.) 

     2) Ne, nenabídl/a jsem pomoc: Proč? 

     a) zatím se mi nenaskytla příleţitost 

     b) bál jsem se, ţe během pomoci udělám chybný krok 

     c) spěchal jsem 

     d) obával jsem se navázat kontakt a nevěděl jsem, jak pomoci 

     e) jiné… 

     (Vyhovující odpověď zakrouţkujte.) 
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Příloha č. 4: Obrázky  

                   

 

 

Obr č. 2: Čtení Braillova písma                      Obr č. 3: Asistence nevidomému 
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Obr. č. 4: Luštění obrázku pomocí hmatu       Obr. č. 5: Ukázka práce s vodícím psem 
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