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I. Cíl práce 

Práce se zaměřuje na specifické aspekty výuky anglického jazyka jako cizího jazyka pro 

zrakově postižené. Optimální zvládnutí anglického jazyka žákem se zrakovým postižením lze 

vnímat jako otevírání komunikačního prostoru - jednoho z předpokladů pro úspěšné 

a nezávislé zakotvení v běžném životě.  

Žáci se zrakovým postižením netvoří jednolitou skupinu. V odborné literatuře najdeme různá 

měřítka pro klasifikaci kategorie osob se zrakovým postižením. Současné studie v oboru 

speciální pedagogika používají zpravidla dělení na čtyři základní skupiny: 

• osoby nevidomé, 

• osoby se zbytky zraku, 

• osoby slabozraké, 

• osoby s poruchami binokulárního vidění (2; s. 41). 

Práce reflektuje především potřeby nevidomých žáků, neboť nemohou získávat podněty 

a informace o obklopující realitě vizuální cestou. Pro utváření adekvátní představy 

o vnímaném objektu či jevu využívají jak smyslovou aktivitu s výjimkou zraku, tak i vyšší 

kompenzační činitele, jako jsou myšlení, řeč, paměť, představivost, obrazotvornost. 

Záleží rovněž na skutečnosti, kdy se kvalita zrakového vnímání jedince dostala do úrovně 

slepoty. Pokud došlo k oslepnutí v průběhu dětství, žák získal představy a poznatky vizuální 

cestou a ty je možné ve výuce utvrzovat a rozvíjet a zabránit jejich vyhasínání. Žáci nevidomí 

od narození vizuální poznatky nemají. Je proto nutné věnovat právě jim dostatek prostoru 

při názorném a zřetelném vysvětlení nových skutečností, s nimiž se ve výuce setkávají. 

Slabozrací žáci a žáci se zbytky zraku využívají a rozvíjejí své zrakové schopnosti, přičemž je 

nutné dodržovat přísné zásady zrakové hygieny (potřebná míra světelné intenzity, pravidelné 

střídání práce nablízko a do dálky), využití doplňkové optiky (lupy, turmony, televizní lupy). 

Žáci se zbytky zraku a někteří slabozrací využívají zvětšený tisk, pro kvalitu jejich zrakového 
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vnímaní je důležitý vhodný barevný kontrast a využívání materiálů bez přemíry detailů. Je 

zapotřebí mít na paměti, že jsou tito žáci s ohledem na nároky na jejich vnímání snadno 

unavitelní, což může limitovat míru jejich pozornosti, způsobovat pomalejší pracovní tempo 

a snižovat míru jistoty v jejich pohybu. 

U některých žáků se zbytky zraku či slabozrakých může mít vada progresivní podobu. 

V důsledku toho je psychika žáka pod větší zátěží. 

Tam, kde u dětí s poruchami binokulárního vidění nebyla završena terapie v předškolním 

věku nebo byla zanedbána, případně u těžkých poruch tohoto druhu, se objevují u žáka 

obtíže ve čtení a psaní, rychlejší unavitelnost a jejich představy utvářené zrakovými vjemy 

bývají neúplné, nepřesné a zkreslené. 

 

II. Specifika výuky anglického jazyka u žáků se zrakovým postižením 

1. Celková charakteristika předmětu 

Anglický jazyk je vyučovací předmět, který se jako jeden z moderních jazyků nabízí zpravidla 

v rámci vzdělávacích oborů Cizí jazyk a Další cizí jazyk. Žák je motivován a podporován 

k zájmu o jazyk a k vytváření pozitivního vztahu k němu. Postupné osvojování jazyka pomáhá 

žákovi snižovat jazykové bariéry, přispívá k jeho osobnostnímu růstu, samostatnosti 

a nezávislosti a dává i širší možnosti profesního uplatnění. Žák se prostřednictvím cizího 

jazyka učí vnímat a respektovat jiný způsob života a kulturu jiných národů a tím prohlubuje 

své vědomí důležitosti vzájemné komunikace a tolerance.  

Žáci se zdravotním postižením mají mít zajištěny speciální podmínky. Očekávané výstupy 

jsou upraveny tak, aby byly pro žáky z hlediska jejich možností reálné a splnitelné. Je 

diferencován přístup a výběr učiva vzhledem k stupni postižení. Ve výuce je uplatňován 

princip diferenciace a individuálního přístupu při stanovení obsahu, forem i metod výuky. 

V soudobém světě zaujímá rozhodující postavení jako prostředek jazykové komunikace 

angličtina. Aktivní znalost anglického jazyka umožňuje přístup k informacím téměř ve všech 
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sférách lidské činnosti i k navázání kontaktů s lidmi převážné většiny regionů světa. 

Dominantní postavení anglického jazyka je objektivní skutečností. Z toho se odvíjí i potřeba 

vytvořit prostor pro zvládnutí angličtiny jako cizího jazyka ve školách. V žádném případě 

akcentování této priority neznamená podceňování výuky dalších cizích jazyků, které jsou 

stejně důležité pro rozvoj člověka a odstraňování překážek mezilidské komunikace. V tomto 

kontextu lze konstatovat, že výuka angličtiny je pro žáky se zrakovým postižením jedním 

z profilových předmětů. 

 

2. Výuka anglického jazyka jako komunikace - jazykové formy 

a dovednosti 

2.1 Zvuková podoba jazyka 

Výslovnost 

Výslovnost nových slov je vhodné vícekrát zopakovat. Užitečné je, pokud je pro nevidomého 

žáka k dispozici audio nahrávka s výslovností nových slov (rodilý mluvčí nebo učitel). Žák by 

rovněž měl samostatně využívat kvalitní elektronický slovník, kde je hlasový výstup 

s výslovností. Tento postup je efektivnější a snazší než pořizovat zápis výslovnosti ve 

fonetických znacích.  

Od samého počátku je užitečné seznamovat s rozdíly mezi britskou a americkou angličtinou. 

Pro žáka se zrakovým postižením je účelné, pokud se přitom seznamuje multisenzoriálně 

s reáliemi či literaturou.  Demonstrovat lze nejen na učebnicových nahrávkách, ale 

v kontaktu s rodilým mluvčím. Zároveň je vhodné ponechat na žákovi samotném, ať se sám 

rozhodne pro užívání té či oné výslovnosti, učitel by však měl důsledně trvat na jejich 

nesměšování. 

Intonace 

Běžný způsob intonace v českém jazyce je  v komparaci s anglickým jazykem poněkud 

monotónní. Anglická intonace vytváří atmosféru a náladu. Pro nás trochu nezvyklý intonační 
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rozsah je jasným signálem role, významu i emotivního zabarvení mluvčího. Lze se často 

setkat s obavami žáka se zrakovým postižením, aby vyslovoval uměřeně a nevybočil 

z intonace mateřské mluvy, což je svým způsobem projev naučené sebekontroly. Překonání 

této bariéry znamená nahradit chladný odstup zdvořilou formou a otevřít si cestu ke 

skutečnému společenskému kontaktu. Rodilého mluvčího „nebolí“ tolik gramatické chyby, 

ale neadekvátní modulace hlasu a nepatřičná výslovnost. 

Například samo kladení otázek je půvabnou hrou, kdy intonace nebo změna tempa promluvy 

může identickou otázku změnit z běžného dotazu v hrozbu, výzvu či projev starosti. Nejde 

o samoúčel, žák se zrakovým postižením nevidí naše neverbální dotazy (pokrčení ramen, 

pozdvižení obočí atd.). 

2.2 Grafická podoba jazyka 

Rozdíl mezi mluvenou a grafickou podobou anglického jazyka působí problémy rovněž 

rodilým mluvčím s nižším stupněm vzdělání. Část nevidomých studentů má tendenci 

podceňovat dobrou znalost grafické podoby anglického jazyka, což je většinou spojeno 

s upřednostňováním mluvené komunikace a spoléháním se na výpočetní techniku (hlasový 

výstup) při čtení.  

2.3 Gramatika 

Výuka anglického jazyka by měla být komunikací v anglickém jazyce. Zkušenosti z výuky žáků 

se zrakovým postižením ukázaly, že pro nemalou část z nich je užitečné a lépe pochopitelné, 

pokud je objasnění anglických gramatických struktur prováděno v kontextu a komparaci se 

strukturami mateřského jazyka. Od střední úrovně výš je účelné rozvíjet pochopení 

gramatických struktur výhradně v kontextu cizího jazyka. 

2.4 Slovní zásoba 

Žáci se zrakovým postižením se podstatně častěji než jejich intaktní vrstevníci setkávají 

s některými věcmi a jevy ve škole poprvé, mnohé znají pouze z verbálního popisu, který 
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může být neúplný či zkreslený. Učitel by měl v daleko větší míře než při výuce žáků bez 

postižení doplňovat verbální popis multisenzoriálními podněty. Může přitom využívat: 

• samotné předměty – koření (vůně, tvar, chuť), reálie (javorový sirup, bumerang, 

mince a bankovky), 

• modely reálií (double-decker, socha Svobody), ale i jiných předmětů výuky 

(prostorové tvary, lidské tělo), 

• reliéfní grafika (plastické mapy, reliéfní obrázky), 

• činnosti (dílna a nástroje; procházka Prahou s využitím zvukových, hmatových 

a čichových vjemů; zahrada a práce v ní). 

2.5 Poslech 

Pokud nejde o žáka se souběžným postižením zraku a sluchu, pak nejsou žádná specifika 

zejména ve vztahu k poslechu audio nahrávek. Naopak, většina žáků se zrakovým postižením 

má velmi dobře vycvičenou paměťovou schopnost při poslechu.  

Vzhledem ke skutečnosti, že významným mluvčím, kterému žák v hodině naslouchá, je učitel, 

dovolte několik poznámek k jeho úloze. Nevidomý žák je sice uvyklý na obsáhlejší verbální 

popis reality, přesto by měl být projev učitele přirozený. Jasně, stručně a výstižně vyjádřit 

svou myšlenku znamená působit účinně. Dlouhý a komplikovaný verbální proud formuje 

neposlouchajícího posluchače, pasivního diváka. 

Jazyk, který učitel používá, je pro žáky vzorem, jak mluvit a jak používat gramatické 

konstrukce. Zároveň, a to platí především ve vztahu k žákům se zrakovým postižením, učitel 

musí být připraven pozitivně motivovat žáka pro optimální zvládnutí anglického jazyka 

s ohledem na jeho schopnosti a možnosti. 

Hovoříme-li k nevidomým žákům, pak mluvíme tváří v tvář. Nejde jen o projev slušnosti, ale 

rovněž nezbytné nutnosti. Žák se zrakovým postižením zřetelně vnímá, že je to on, s kým 
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právě hovoříme. Pokud se učitel při promluvě pohybuje, pozvolné měnění místa promluvy 

napomáhá zrakově postiženému vnímat a lokalizovat jeho pohyb v prostoru. 

Žák se zrakovým postižením nemůže odezírat. Je ochuzen o důležitou pomůcku při sledování 

promluvy. Oč více musí spoléhat na sluchové vnímání, tím důležitější je pro něj zřetelná 

artikulace vyučujícího. 

2.6 Čtení 

Rozvíjení této dovednosti někdy bývá podceňováno v souvislosti s tím, že většina 

nevidomých dává přednost (a nelze se tomu z praktického hlediska divit) audio nahrávkám 

nebo elektronické verzi textu zprostředkované hlasovým výstupem. Přesto je účelné věnovat 

se ve škole důsledně procvičování dovednosti čtení z grafického zápisu. Týká se to především 

žáků do dosažení úrovně intermediate.  

Pro čtení je nutné vytvořit odpovídající podmínky:  - vhodné osvětlení (dle formy zrakového 

postižení), optimální teplota (zachování citlivosti pro hmatové vnímání), časový prostor 

(prodloužený čas dle individuálních schopností žáka a rychlosti jeho čtení), klid (pro 

sluchovou orientaci). 

Učitel připravuje texty pro výuku dle individuálních potřeb žáka se zrakovým postižením: 

v Brailleově písmu, texty lze dle jejich povahy naskenovat nebo přepsat do elektronické 

podoby, či si je stáhnout v elektronické podobě z příslušných webových stránek, a pak 

vytisknout braillskou tiskárnou; zvětšený text, texty v elektronické podobě lze upravit 

a zvětšit dle potřeby, při menším zvětšení lze využít kopírování originálního textu; běžný text, 

pokud jej žák se zrakovým postižením může číst pomocí korekce. 
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Čtení textu v Braillově písmu nevidomým žákem 

Není-li z objektivních důvodů k dispozici text v Brailleově písmu (porouchaná braillská 

tiskárna atd.), lze studentovi text poskytnout v elektronické podobě. Ten jej může přečíst 

s pomocí braillského řádku. 

Žák gymnázia by měl být schopen samostatně si zařídit přístup k literatuře v elektronické 

podobě a stahovat si ji a číst dle své potřeby a zájmu, je to dobrá příprava na vysokoškolské 

studium. 

2.7 Psaní 

Nevidomí žáci gymnázia už jen výjimečně při výuce anglického jazyka používají pro zápis 

Pichtův psací stroj, většina pracuje s notebookem. Dle individuálních potřeb každého žáka je 

nutné počítat oproti intaktním žákům s prodloužením časového intervalu na pořízení zápisu 

nebo na písemné práce. 
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Psaní na Pichtově psacím stroji 

 
Kontrola napsaného textu 
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2.8 Testy a písemné práce 

Zadání testů a písemných prací jsou k dispozici pro žáky dle potřeby: v elektronické podobě, 

v Brailleově písmu, ve zvětšené černotiskové podobě. Připomeňme si některé zásady, které 

by měli mít tvůrci testových úloh pro zrakově postižené žáky na paměti: 

• při tvorbě testových úloh je vhodné volit takovou formu, aby se žák „neztrácel“ 

v textu: varianty odpovědí uvádět nikoli za textem, ale přímo za místem určeným pro 

odpověď, 

• nepoužívat obrázky (verbální popis obrázku pro nevidomé nemusí být zřejmý 

a pochopitelný a nevidomý pak není objektivně schopen správně vyřešit úlohu), 

• limitovat výběr (to, co je snadno kontrolovatelné při zrakové komparaci textu 

a variantních odpovědí, je obtížné při komparaci sluchové a hmatové i při velmi dobře 

vycvičené paměti tak může být žák se zrakovým postižením výrazně znevýhodněn), 

• u náročného testu by měl mít nevidomý žák k dispozici elektronickou verzi pro 

hlasový výstup a text zadání v Brailleově písmu, při práci na počítači by měl mít 

k dispozici jak hlasový výstup, tak braillský řádek, 

• testové úlohy pro žáka se zrakovým postižením je účelné koncipovat a vytvářet tak, 

aby je mohl řešit zcela samostatně, pokud možno bez asistence. 
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Pracovní místo nevidomého žáka (vpravo braillský řádek pro hmatový výstup,  

uprostřed sluchátka pro práci s hlasovým výstupem)  

Nevidomému žákovi vysvětlujeme chyby, kterých se dopustil, individuálně, abychom se 

ujistili, že skutečně porozuměl. Obdobně postupujeme i u žáka se zbytky zraku nebo silně 

krátkozrakého. 

  

3. Přístupy, metody, techniky a pomůcky 

3.1 Zápis v Brailleově písmu 

Znaky pro anglickou abecedu jsou uvedeny v příloze, plný zápis se používá při běžné výuce 

jazyka i z toho důvodu, aby si nevidomý žák fixoval grafickou podobu jazyka. 

Většina produkce originálních textů je psána anglickým zkratkopisem (viz příloha). Pro jeho 

aktivní zvládnutí a využití by měl žák dosáhnout střední úrovně znalosti anglického jazyka. 
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Seznam značek a zkratek a anglického zkratkopisu v Brailleově písmu je k dispozici mj. 

v knihovně v Krakovské ulici. Zkratkopis se většinou učí ten, kdo má zájem pravidelně číst 

anglicky v Brailleově písmu tištěnou produkci. Je nutné mít na paměti, že běžná kniha 

v černotisku představuje několik silných svazků v Brailleově písmu, a to při oboustranně 

tištěných stranách a použití zkratkopisu. Je to také jeden z důvodů, proč z praktického 

hlediska dnes roste význam možnosti přístupu osob s těžkým zrakovým postižením ke knižní 

produkci v elektronické podobě. Zkratkopis si lze nastavit i na braillském řádku. 

 
Braillská tiskárna 

3.2 Výběr učebnice 

Vzhledem k relativně širokému výběru řad učebnic pro výuku anglického jazyka je na učiteli, 

aby na základě svých zkušeností, stupně jazykové znalosti žáků třídy/skupiny, způsobu výuky 

a jejím cílům doporučil vhodnou učebnici pro třídu/skupinu. Dovolte několik poznámek pro 
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výběr učebnice s ohledem na žáka s nejtěžší formou zrakového postižení (v praxi školy jsou 

jeden až čtyři žáci ve třídě gymnázia nevidomí): 

• Podstatná část učebnice by měla být dobře využitelná i pro žáka s nejtěžší formou 

zrakového postižení ve třídě/skupině při práci v hodině a spolu s doplňujícími 

materiály i pro samostatnou přípravu a opakování. 

• Důležité části učebnice by měly být dostupné v elektronické podobě nebo snadno do 

této podoby převoditelné (příprava materiálů v Brailleově písmu, zvětšený tisk).  

• Obrazová část učebnice by měla mít spíše doplňující ilustrační povahu nebo by měla 

být snadno nahraditelná jinými výukovými materiály (předměty, modely, reliéfní 

obrázky). 

• Učebnice by měla být doplněna audio CD a CD ROM pro domácí přípravu. Doplňující 

materiály by měly být dostupné na internetových stránkách. Materiály učebnice by 

měly být atraktivní a motivující i pro žáka s postižením. 

• Učebnice by měla být rozdělena do krátkých, přehledně uspořádaných oddílů. 

• Učitel i při maximální míře entuziasmu, kterou disponuje, by měl myslet i na to, aby 

mu vybraná učebnice nepřinášela zbytečnou časovou ztrátu při její adaptaci pro 

potřeby žáků se zrakovým postižením a aby tento čas mohl spíše věnovat přípravě 

vlastních výukových materiálů a pomůcek. 

3.3 Hry 

Při výběru jazykové hry je možné klást jediné omezení, a to, aby se do ní mohli plnohodnotně 

zapojit i žáci nevidomí či s jinou formou zrakového postižení (orientace – prostor bez bariér 

a seznámení se s prostorem před zahájením hry; obrázek jako doplňující materiál – rozdělení 

do skupin tak, aby v každé byl jeden žák, který je ostatním adekvátně verbálně popsat 

obrázek v anglickém jazyce; připravené podkladové materiály v Brailleově písmu 

a zvětšeném tisku; dostatečný časový prostor atd.). 
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3.4 Prvky dramatické výchovy 

Využívání strategie a technik dramatické výchovy ve výuce cizího jazyka představuje 

přirozenou součást procesu optimálního zvládnutí daného jazyka. Specifika mluveného 

projevu, vedení dialogu, dovednosti naslouchat a porozumět v anglickém jazyce jsou nedílně 

spojeny s jeho dramatickou podobou. V tomto kontextu představuje výuka anglického jazyka 

žáků se zrakovým postižením cestu k překonávání bariér nejen lingvistické povahy. S výukou 

jazyka si žák se zrakovým postižením osvojuje a procvičuje dovednosti, které jsou nezbytné 

pro běžný život. Patří mezi ně zbavování se výrazu „kamenné tváře“, „nehybné postavy“, 

chybných návyků držení těla a vystupování (kritika vyslovená učitelem pak nemusí být žákem 

vnímána negativně, neboť je to kritika postavy v roli, nikoli jeho chyb a nedostatků), 

orientace v prostoru a zvládnutí tohoto prostoru hlasem.  

3.5 Dialog 

Dialog představuje téměř všudypřítomnou formu promluvy v hodinách anglického jazyka. Od 

rozhovoru (interview), kde příprava otázek je důležitou úvodní aktivitou, přes rozhovor 

týkající se běžných životních situací, až po formální společenskou konverzaci. 

Dialog prolamuje bariéru ostýchavé mlčenlivosti, zapojuje aktéry do společenského 

kontextu, upevňuje používání běžných mluvních obratů, zvyšuje schopnost mluvní 

improvizace v běžných životních situacích, uspokojuje běžnou lidskou potřebu sdílení. 

3.6 Improvizace 

Rozvíjí spontaneitu. Jejím prostřednictvím student objevuje vztah mezi realitou svého 

vnitřního života, a to jak intelektuální, tak emocionální, a jejím fyzickým vyjádřením, jehož 

prostřednictvím tuto realitu dokáže sdělit ostatním. 

3.7 „Obrazový“ materiál 

Je přirozené, že ve výuce angličtiny (a jazyků vůbec) převažuje verbální stránka. V této 

souvislosti je vhodné nezapomínat na využití dalších podnětů neverbální či smíšené povahy, 

které umožní žákovi se zrakovým postižením lépe se orientovat ve struktuře a významech 
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anglického jazyka. Velmi důležité jsou v hodině angličtiny pomůcky pro hmatové vnímání 

a pro zapojení dalších smyslů (čich, chuť) -  mince a bankovky, plastické mapy, předměty 

typické pro každodenní život v anglosaské zemi.  

 
Práce při seznamování se s mincemi anglicky mluvících zemí 

Vánoční pudink a především jeho ingredience jsou nejen zdrojem široké slovní zásoby, ale 

i výrazných čichových, chuťových a hmatových podnětů. O to nezapomenutelněji pak působí 

po efektním způsobu servírování ochutnání tohoto důmyslného produktu anglické kuchyně. 

Pro zrakově postiženého je příjemným zážitkem přivonět si a ohmatat vřes, ochutnat 

shortbread atd. 

Učitel anglického jazyka žáků se zrakovým postižením v průběhu času shromažďuje sbírku 

předmětů z anglicky mluvících zemí, které hmatem chutí a vůní pomáhají vytvořit si 

praktickou představu o vybraných reáliích. Tato sbírka může někomu připomínat kabinety 

kuriozit, ale pro nevidomé žáky je důležitým zdrojem informací (listy, kameny, předměty 

denní potřeby, modely). 
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3.8 Práce s mapou 

Nevidomý žák by měl mít k dispozici plastickou mapu s popiskami v Brailleově písmu – 

využívány jsou postupy jako při výuce zeměpisu. Individuální přístup učitele je nezbytný pro 

získání základní orientace žáka, opakování a rozšiřování okruhů geografických informací. 

 

 
Práce nevidomého žáka s plastickou mapou Austrálie 

 

3.9 Reliéfní grafika 

Reliéfní obrázek by měl být jednoduchý, dobře rozeznatelný hmatem a přinášející podstatné 

informace o zobrazeném předmětu. Popisky a vysvětlivky v Brailleově písmu lze do obrázku 

nalepit (vytištěné braillskou tiskárnou, napsané na Pichtově psacím stroji, vyrobené 

dymokleštěmi) nebo přímo vepsat pomocí tzv. pražské tabulky. Reliéfní obrázek 

neoznačujeme černotiskem. To ovšem neznamená, že jeho přílohou nemůže být list 
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obsahující černotiskovou verzi, aby s obrázkem mohl pracovat snadno i ten, kdo Brailleovo 

písmo nepoužívá (učitel v běžné škole, asistent pedagoga, student na praxi atd.). 

 
Fuser pro přípravu reliéfních obrázků 

V hodinách anglického jazyka lze využít reliéfní obrázky z jiných předmětů (například 

geometrické tvary a obrazce, stavební slohy). Podle aktuálních potřeb výuky si učitel 

angličtiny sám postupně vytváří a rozšiřuje svou sbírku tyflografiky. 

3.10 Práce se slovníkem 

V současné době žáci běžně využívají slovníky v elektronické podobě, které mají 

nainstalovány v počítači. K dispozici jsou jim i internetové slovníky, učí se pracovat rovněž 

s výkladovými slovníky.  

3.11 Výpočetní technika 

Výpočetní technika je nejen z pohledu zvládnutí anglického jazyka neocenitelným 

pomocníkem žáka se zrakovým postižením, který využívá počítače pro čtení či poslech textu, 



 

19 

 

jako záznamník, jako kompenzační pomůcku, a to i ve spojení s dalšími přístroji, při 

procvičování probrané látky za pomoci řady dostupných jazykových programů komunikace 

v anglickém jazyce, jako slovník, pro běžnou komunikaci v anglickém jazyce, pro získání 

přístupu ke studijním materiálům a literatuře atd. Představuje velmi důležitou pomůcku i pro 

učitele, zejména pro přípravu textů v elektronické podobě, tisk v Brailleově písmu či zvětšený 

tisk, přípravu speciálních testových úloh a výukových materiálů. Na druhou stranu počítač 

nenahrazuje živý kontakt s jazykem v praktické výuce – v tomto ohledu je nezastupitelná 

úloha učitele anglického jazyka. 

Neocenitelným pomocníkem pro motivaci ke zvládání anglického jazyka a výpočetní techniky 

sehrávají mezinárodní počítačové tábory (ICC) pořádané o prázdninách vybranou evropskou 

zemí a zaměřené na středoškoláky. Informace lze získat organizátora za ČR – středisko 

Teiresiás při MU v Brně (www.teiresias.muni.cz). Zájemce se přihlašuje elektronicky sám 

a prochází českým výběrovým kolem. Pro účastníka je velmi užitečné, že postupně je vedle 

zvládání VT stále více akcentována komunikační stránka. Účast na ICC je zpravidla velkou 

motivací žáka se zrakovým postižením prohloubit si svou znalost jazyka. 

3.12 Pobyt v anglicky mluvícím prostředí 

Pobyt je vhodný pro žáky se zrakovým postižením, kteří ovládají jazyk alespoň na úrovni 

běžné komunikace a kteří jsou samostatní v sebeobsluze a orientaci. Tak jako u intaktních 

osob platí pro efektivitu pobytu v anglosaské zemi z pohledu rozvíjení znalosti jazyka potřeba 

pobývat mezi rodilými mluvčími a vyvarovat se pokud možno kontaktu s českým mluvčím. 

Pokud poznávací zájezd organizuje škola, pak je vhodné mít na paměti dvě potřeby: 

• v maximální míře komunikovat anglicky (ubytování v rodinách, výklad i běžná 

konverzace v anglickém jazyce, kontakt s vrstevníky – návštěva školy, žákovského 

sportovního oddílu, zájmové organizace mládeže), 

• program uzpůsobit tak, aby se žáci s těžkým zrakovým postižením mohli 

plnohodnotně seznámit s reáliemi nejen verbální cestou (multisenzoriální poznávání 

je ostatně atraktivní i pro intaktní žáky). 

http://www.teiresias.muni.cz/
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Velmi užitečná je práce na mezinárodním projektu, kde společným jazykem komunikace je 

angličtina. Společná práce na projektu je zpravidla motivující pro bezbolestné překonávání 

bariér komunikace.  

Zásada fair play 

Žákovi se zrakovým postižením je nezbytné v průběhu studia vytvořit rovné, stejné 

podmínky. Nelze jej zvýhodňovat oproti intaktním žákům. Má-li žák se zrakovým postižením 

ve škole asistenta pedagoga, pak by jej měl využívat jen na ty činnosti, které objektivně 

nemůže zvládnout. Rozhodující je, aby v běžné škole byl vytvořen prostor pro nácvik 

dovedností nezbytných pro dosažení plné samostatnosti. Škola ve spolupráci se SPC žákovi se 

zrakovým postižením poskytuje služby vzdělávací, ve výcviku dovedností pro samostatnost 

a pro pracovní zařazení.  
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IV. Přílohy (seznam) 

1. Zápis cizojazyčného textu: Anglická abeceda* (anglická podoba znaků v Braillově 

písmu)  

2. Table of Standard English Braille (anglická podoba znaků v Braillově písmu a anglický 

zkratkopis)  

3. Auld Lang Syne, Good King Wenceslas (písně) 

4. How to Be an Alien** (krátký text) 

5. Martin Luther King: I Have a Dream*** (úryvek projevu) 

6. The Water Sprite Kabourek**** (pražská pověst) 

7. Giovanni’s Café***** (scénka) 

8. Test (příklad) 

9. My Family (příklad zadání maturitní otázky pro ústní zkoušku) 

10. Some English Language Games****** (příklad jazykových her) 

11. Wales, Great Britain, Scotland (Flags) (předloha pro reliéfní obrázek) 

12. The Flag of Wales (příklad nepříliš vhodné předlohy pro reliéfní obrázek) 

13. England, Scotland, Great Britain (Flags) (vlajka Velké Británie - příklad nevhodné 

předlohy pro reliéfní obrázek) 

14. Australia (předloha pro reliéfní obrázek) 

15. Sydney Opera (předloha pro reliéfní obrázek) 

16. The Statue of Liberty (předloha pro reliéfní obrázek) 

17. Plastický glóbus a plastická mapa Británie (fotografie) 
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18. Plastická mapa Severní Ameriky (fotografie) 

19. Plastická kniha o Praze******* (fotografie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámky: 

*Wanda Gonzúrová - Příručka pro přepis textů do bodového písma, 1. část, Praha 1998; 

**George Mikes – How to Be an Alien, London 1966; ***převzato z American Holidays, 

Brattleboro 1990; ****Neprakta - Švandrlík – Molín – Prague Full of Ghosts, Praha 1993; 

***** Doug Case, Ken Wilson – Off-stage!, London1979; ****** Richard Clark – Drama 

Resource Sheet, Exeter 2005; ******* Prague. The Royal Route, Praha 2007
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Příloha 1: Zápis cizojazyčného textu: Anglická abeceda (anglická podoba znaků v Braillově 
písmu)1 

  

                                                      

1 Wanda Gonzúrová - Příručka pro přepis textů do bodového písma, 1. část, Praha 1998 
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Příloha 2: Table of Standard English Braille (anglická podoba znaků v Brailleově písmu a 
anglický zkratkopis)  
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30 
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Příloha 3: Auld Lang Syne, Good King Wenceslas (písně) 

 

Auld Lang Syne 
 
Should auld acquaintance be forgot 
And never brought to mind? 
Should auld acquaintance be forgot 
And days of auld lang syne? 
 
For auld lang syne, my dear, 
For auld lang syne, 
We’ll take a cup of kindness yet, 
For auld lang syne. 
 
 
Good King Wenceslas 
 
Good king Wenceslas looked out 
On the feast of Stephen, 
When the snow lay round about 
Deep and crisp and even. 
Brightly shone the moon that night 
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Though the frost was cruel, 
When a poor man came in sight 
Gathering winter fuel. 
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Příloha 4: How to Be an Alien2 (krátký text) 

 

HOW TO BE AN ALIEN 

 

THE LANGUAGE 

 

When I arrived in England I thought 
I knew English. After I'd been here an 
hour, I realised  I did not understand 
a word. 

 

THE WEATHER 

 

You must never contradict anybody 
when discussing the weather. Should it 
hail and snow, should hurricanes 
uproot the trees from the side of the 

                                                      

2 George Mikes – How to Be an Alien, London 1966 
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road, and should someone remark to 
you: `Nice day, isn't it?' - answer 
without hesitation: 'Isn't it lovely!' 

 

QUEUEING 

 

An Englishman, even if he is alone, 
forms an orderly queue of one. At 
weekends an Englishman queues up at 
the bus stop, travels out to Richmond, 
queues up for a boat, then queues up 
for tea, then queues up for ice cream, 
then joins a few more odd queues just 
for the fun of it, then queues up at the 
bus stop and has the time of his life. 
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PETS 

 

If you go out for a walk with a friend, 
don't say a word for hours; if you go 
out for a walk with your dog, keep 
chatting to him. 

 

SEX 

 

Continental people have a sex life; the 
English have hot-water bottles. 

 

HOW TO PLAN A TOWN 

 

1 First of all, never build a street 
straight. 



 

38 

 

2 Give a different name to a street 
whenever it bends. 

3 Call streets by various names: 
street, road, place, mews, crescent, 
avenue, lane, way, park, gardens, path, 
walk, broadway, promenade, gate, 
terrace, view, hill etc. 

 

TEA 

 

The trouble with tea is that originally it 
was quite a good drink. So a group of 
the most eminent British scientists put 
their heads together, and made 
complicated biological experiments to 
find ways of spoiling it. 

 

They suggested that if you do not drink 
it clear but pour a few drops of cold 
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milk into it, and no sugar at all, the 
desired object is achieved. Once this 
refreshing, aromatic, oriental beverage 
was successfully transformed into 
colourless and tasteless gargling 
water, it suddenly became the national 
drink of Great Britain and Ireland. 

 

There are some occasions when you 
must not refuse a cup of tea. If you are 
invited to an English home, at five 
o'clock in the morning a cup of tea is 
brought in by a heartily smiling 
hostess. You have to declare with your 
best five o'clock smile: 'Thank you so 
much. I do adore a cup of early 
morning tea, especially early in the 
morning.' If you are left alone with the 
liquid, you may pour it down the 
washbasin. 
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Then you have tea for breakfast; then 
you have tea at eleven o'clock in the 
morning; then after lunch; then you 
have tea for tea; then after supper; and 
again at eleven o'clock at night. 
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Příloha 5: Martin Luther King: I Have a Dream3 (úryvek projevu) 

Martin Luther King (1929-1968) 

 

I Have a Dream 

(Address at the Lincoln Memorial, 1963) 

 

I say to you today, my friends, that in 
spite of difficulties and frustrations of 
the moment I still have a dream. It is 
a dream deeply rooted in the American 
dream. 
I have a dream that one day this nation 
will rise up and live out the true 
meaning of its creed: “We hold these 
truths to be self-evident; that all men 
are created equal.” 

I have a dream that one day on the red 
hills of Georgia the sons of former 
                                                      

3 převzato z American Holidays, Brattleboro 1990 
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slaves and the sons of former slave-
owners will be able to sit down 
together at the table of brotherhood. 

I have a dream that one day even the 
state of Mississippi, a desert state 
sweltering with the heat of injustice 
and oppression, will be transformed 
into an oasis of freedom and justice. 

I have a dream that my four little 
children will one day live in a nation 
where they will not be judged by the 
color of their skin but by the content of 
their character.  
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Příloha 6: The Water Sprite Kabourek 4(pražská pověst) 

The Water 

Sprite Kabourek 

It is a pleasant duty to describe the water sprite Kabourek. 
He is a peaceloving, kind-hearted ghost and it can even be 
said that he is affectionate. In the Iast century this small green 
man with a clown's smile was a part of local folklore. He 
liked visiting the ale-houses on Kampa Island and chatting 
with his neighbours over good beer and for a small fee 
he advised the local fishermen. It could be said that he was 
in an alehouse more often than on the river. But he lacked 
nothing here. The service was excellent, his neighbours 
respected him and hardly did he sit down on a chair than 
they placed a tub of river water at his feet so that he could 
be in his element. lt never happened that someone cursed 
Kabourek on Kampa Island, or even sung the mocking song 
about a water sprite to him. But not even that would have 
upset the kind-hearted water sprite, because he did not lack a 
sense of humour. But even water sprites grow old and fall 
victim to various diseases. Not even the world was as it once 
had been. His friends died one after another, the little ale-
houses were modernized and instead of concertinas or barrel 
organs jazz was heard more frequently. Kabourek could not 
stand that and when he heard a saxophone he stuffed his 
green ears. He visited the ale-houses sporadically only and 
the fact that the ale-house keepers forgot to give him a tub of 
water upset him greatly. In the end he became a recluse and 

                                                      

4 Neprakta - Švandrlík – Molín – Prague Full of Ghosts, Praha 1993 
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a confirmed lover of everything old. He recalls the old, 
golden days and allegedly keeps a painting of the emperor 
under the water. Sometimes, however, he feels thirsty and 
longs for human company. And for at Ieast a moment he 
emerges from the waters of The Devil's Stream and begs 
a passer-by to bring him a bottle of beer. He who fulfils his 
wish has no need to regret it. He can be sure that Kabourek 
will present him with a pike or an eel. 
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Příloha 7: Giovanni’s Café 5(scénka) 
 
Giovanni‘s Café 
 
MUSIC 
 
GE Well, here we are in Rome. The sun is shining, and we haven´t got a care in 

the world. 
DO Yes, Rome is so beautiful. 
GE And it´s such a beautiful day. 
DO This square looks lovely in the sunshine. 
GE And it´s so nice, sitting here with you. No trains to catch … 
DO No telephones to answer … 
GE No boring business people to talk to … Do you know, this is the first holiday 

we´ve had for five years –  since we were married. 
DO And it´s our first visit to Rome, too. It´s like a second honeymoon. 
GE Yes, and now we´re alone together, with all the time in the world. 
DO Yes. 
GE Just you, and me, and romantic Rome. 
DO Yes. 
 
MUSIC 
 
TE Excuse me, do you speak English? 
GE Yes. 
TE May I sit here? 
GE Er …oh … yes. 
TE  Thank you – just a minute – it´s Geoffrey – Geoffrey Burton! 
GE Good God! Teresa Pilkington! 
TE Geoffrey, darling! How lovely to see you! It´s been so long since we – 
GE Er … Teresa, this is my wife Dorothy. 
TE Oh, your wife. Delighted to meet you.  
DO So you know Geoffrey, do you? 
TE Oh yes, Geoffrey and I are old friends, aren´t we, Geoffrey? 
GE  No. Er …yes. Er … what are you doing in Rome, Teresa? 
DO You´re old friends, are you? 
TE Oh yes, I´ve known Geoffrey for years and years, since we were both young 

and innocent. 
GE Goodness me! Look at that remarkable statue! 
DO Geoffrey! … Tell me, Miss Pilkington, what exactly do you mean by young and 

innocent? 
TE Well, darling, before Geoffrey met me, he was just an innocent boy. 
GE Er … yes … we met at kindergarten. 
TE Geoffrey, you knoow that´s not what I mean. 
DO What exactly do you mean? 
GE Good Lord! Look at that magnificent telephone-box! 

                                                      

5 Doug Case, Ken Wilson – Off-stage!, London1979 
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DO Geoffrey! 
GE Well, you don´t see telephone-boxes like that in England, do you? 
TE Poor Geoffrey! Before he met me, his life was so boring. He was a student at 

an awfull college in the mountains, and he hated every minute of it. 
DO But Geoffrey – you told me you loved that college in the mountains! 
TE Ah yes, that´s because he met me there. 
DO What – at the college? 
TE No, in the mountains. 
GE Er, Dorothy, I think we´d better go. The Colosseum closes at six o´clock, you 

know. 
DO  Sit down Geoffrey. It´s only half past eleven. 
TE Yes, I remember that day so well – the day that we met. The mountains were 

so beautiful, the sky was so blue – 
DO - and Geoffrey was so green, I suppose. 
TE Green? What do you mean? 
DO Green. Young and innocent. Just the way you like them, I suppose. 
TE Well, really! 
 Excuse me! … Goodbye, Geoffrey. … Delighted to have met you, Mrs Burton. 
GE Teresa … um … 
TE  Goodbye, Geoffrey. 
 
MUSIC 
 
GE Oh, dear. 
DO So before you met her, you were just an innocent boy! You told me I was the 

first woman in your life, and I believed you … and I´ve been so honest with 
you. 

GE Yes, Dorothy. 
DO I´ve told you everything. 
GE Yes, Dorothy, I know. I was the first man in your life. 
DO The first and only man Geoffrey. 
GE  Oh … waiter. I´ll have a Martini, please. 
GI Certainly, sir. And for you , madam? Oh! Dorothy! 
DO Giovanni! 
GI Dorothy! 
GE Giovanni? 
GI Dorothy, it´s wonderful to see you again! 
GE Dorothy, have you met this man before? 
DO Well, Geoffrey – 
GI Dorothy, it must be five years! 
DO Six, Giovanni, six! 
GI And now you´ve come back to Rome! 
GE Come back? What´s he talking about? 
DO Well, Geoffrey – 
GI Come with me, Dorothy. We´ve got so much to talk about! 
DO Oh … er, yes …um …excuse me, Geoffrey. 
GE Dorothy! Dorothy! Dorothy! 

MUSIC  
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Příloha 8: Test (příklad) 

 
Fill in the word. 
 
There are 18 ………. on this golf course. 
Jack scored a ………. in the last minute of the 
match. 
Chinese built a big Olympic ………. in Peking. 
King, queen, bishop, rook, knight and pawn – 
which game can you play with them? - ………. 
Some football ………. are really aggressive. 
Horse ……….are very popular in all English-
speaking countries. 
 
Infinitive or gerund 
 
Mary wants (to buy/buying) a house. 
They seem (to know/knowing) all about us. 
Edmund Hillary and Sherpa Tenzing were the 
first people (to climb/climbing) Mount Everest. 
John stopped (to smoke/smoking) when he 
was 37. 
I look forward (to hear/hearing) from you soon. 
She decided not (to accept/accepting) the 
invitation. 
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I hope you don’t mind my (to have/having) used 
your mobile phone. 
Ann promised not (to come/coming) late. 
I expect (to be/being) back in ten minutes. 
Being with her boyfriend Tom Helen enjoyed 
(to watch/watching) the match very much. 
 
 
Which modal verb? 
 
We (needn’t/mustn’t/must) hurry, we have time 
enough. 
Do you (have to/must/have) go home now? 
You are really ill. You  (must/will must/have) 
stay in bed. 
Her husband (must/mustn’t/have to) pay her 
debts. 
Did you (needn’t/mustn’t/have to) to wait a long 
time? 
Surely, you (must/had/will have) remember it. 
He (has to/have to/must) be really aggressive, 
he attacked ten people in the stadium. 
She didn’t (must/have/have to) tell him twice. 
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Příloha 9: My Family (příklad zadání maturitní otázky pro ústní zkoušku) 
 

3. My Family 

 

Answer the questions: 

 

Could you tell us something about your family and family life? 

Can you explain the following proverb? - A father is a treasure, a brother is 
a comfort, but a friend is both. 

 

Difficult words: 

 

stroke  - mrtvice 

raise  - vychovat 

lump  - velké sousto, kus 

rejoice - radovat se, mít radost 

owe  - vděčit, být dlužen, být zavázán 

 

Read the extract and answer the questions: 

 

What did the person say about her parents? 

What happened when she went shopping with her mother one Friday?  

What does she owe her mother?  

Is she able to return her parent‘s love and care back? 
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The last thing I thought I'd be doing when I reached the big 50 was being the parent 
of my parents. Three years ago, I gave up my job to care for my dad, now 88, who'd 
had a stroke, and my mum, now 80, who has dementia. Their house has become 
a nursing home. Friday is the day I take Mum shopping, and we go out for coffee 
afterwards. One Friday, while I was queueing for our usual coffee and cake, 
a woman tapped me on the shoulder and said, "I see you here every week with your 
mum, and it reminds me of when I brought my own mum out shopping. Mum died 
last year and I miss her so much. Please, enjoy your time with your mum. It 
doesn't last for ever." It brought a lump to my throat as I looked across at my mum. 
She gave most of her life to raising me and then helped me raise my children, now 25 
and 22. I went back to my seat and rejoiced in the fact that I still have Mum and Dad, 
even if it means extra work for me.  

 

 

Tell us as many  words as you know used for the members of the large family 
(e.g. mother, father, …). 

 

 

Direct speech in the extract transform into reported speech: 

 

A woman said (that) … 
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Příloha 10: Some English Language Games 6(příklad jazykových her) 

 

Some English Language Games 
 

Alphabet Stories  

ln pairs tell a story one sentence at a time -but each sentence must begin with the 
next letter in the alphabet - a,b,c, etc.... 

 

Fortunately, Unfortunately (or the good news and the bad news)  

Another story telling exercise. Each person in the circle contributes one line of a story 
-but alternately each person should start with either Fortunately or Unfortunately -The 
idea is NOT to cancel out what the person before you has just said -but rather to 
continue the story a Iittle -not always as easy as it sounds. 

 

Duologues  

ln pairs facing each other across the room - after being given the "opening line" (see 
below) you walk towards each other and act out the scene.  

Can you please help me?     Ssssh... This is the dangerous bit! 

What are you doing in here?    I'm sorry you‘ve got no choice 

Now what are we going to do?    We're closed 

 
Thought tracking -The Mary Tompkinson Story - see separate sheet  

Lie back eyes closed: Listen to the scenario.  

While you tell the story get the students to think of a character they would like to be 
within the scenario. When you've finished you go round the group one at a time and 
touch them on the arm -They then tell their characters version/view of what happened 
–you may find useful to touch the next student before the last has completely finished 
- it stops them trying to keep going when in fact they've said all they want/need to!  

                                                      

6 Richard Clark – Drama Resource Sheet, Exeter 2005 
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Příloha 11: Wales, Great Britain, Scotland (Flags) (předloha pro reliéfní obrázek) 
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Příloha 12: The Flag of Wales (příklad nepříliš vhodné předlohy pro reliéfní obrázek) 
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Příloha 13: England, Scotland, Great Britain (Flags) (vlajka Velké Británie - příklad nevhodné 
předlohy pro reliéfní obrázek) 
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Příloha 14: Australia (předloha pro reliéfní obrázek) 
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Příloha 15: Sydney Opera (předloha pro reliéfní obrázek) 
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Příloha 16: The Statue of Liberty (předloha pro reliéfní obrázek) 
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Příloha 17: Plastický glóbus a plastická mapa Británie (fotografie) 

 
 

 
  



 

59 

 

Příloha 18: Plastická mapa Severní Ameriky (fotografie) 
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Příloha 19: Plastická kniha o Praze 7(fotografie) 

 

                                                      

7Prague. The Royal Route, Praha 2007 
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