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I. Úvod 

Tato publikace je určena všem zájemcům, zejména však pedagogickým pracovníkům, kteří 

nemají speciálněpedagogické zkušenosti a v běžných třídách chtějí kvalitně a efektivně 

pracovat s integrovaným žákem se zrakovým postižením. Snaží se přiblížit zájemcům 

metodiku a celkovou problematiku středoškolské výuky předmětu český jazyk a literatura 

u žáků se zrakovým postižením, jehož škála je velice široká. Publikace navazuje na další 

příručky, které přinášejí informace o metodických postupech v jiných vyučovacích 

předmětech a byly vydány v rámci projektu Poskytování tyflopedických služeb a metodické 

pomoci na podporu integrace žáků se ZP v oblasti středního školství 

II. Cíle práce 

Hlavním cílem celého předmětu je rozvoj a zkvalitňování komunikační kompetence žáka, 

tedy zdokonalení jeho ústního a písemného vyjadřování natolik, aby dokázal samostatně 

řešit jazykové a stylistické úkoly, pohotově, jazykově, věcně správně a spisovně se vyjadřoval 

a smysluplně komunikoval.   

Obecným cílem zdůrazněným v oblasti literární výchovy je podpora formování osobního 

vztahu žáka k jazyku jako stěžejní složce národní kultury, dále pak vytváření kladného vztahu 

k duchovním (popř. materiálním) společenským hodnotám. Výuka tedy směřuje 

k humanizaci osobnosti žáka, k rozvoji jeho estetického cítění a k podněcování žákova zájmu 

o četbu. 

U žáků se zrakovým postižením se shledáváme s nejrůznějšími problémy, které mohou 

ovlivňovat naplňování jednotlivých cílů, k nimž při výuce jazyka, stylistiky a literatury 

směřujeme. Omezené zrakové vnímání žáky limituje v práci s textem, která je základním 

a nejdůležitějším postupem ve všech složkách vyučování jazyka a literatury, dále se 

setkáváme s potížemi v porozumění textu, výrazný handicap je patrný v procesu 

komunikace, zejména v případě akceptace nonverbální složky mluveného projevu 

komunikačního partnera nebo při vlastní realizaci takového projevu. Specifická je rovněž 

práce s obrázky a ilustracemi, větší pozornost je třeba věnovat také schopnosti pořizování 
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efektivních poznámek. V metodice se pokusíme nastínit základní cesty k překonání 

uvedených a dalších překážek, s kterými se v praxi střední školy setkáváme. 

III. Český jazyk u žáků se zrakovým postižením 

1. Charakteristika předmětu 

Vyučovací předmět český jazyk a literatura vychází ze vzdělávací oblasti Jazykové vzdělávání 

a komunikace a částečně také ze vzdělávací oblasti Estetické vzdělávání. Vzdělávací obsah 

má komplexní charakter ve vzájemném propojení tří složek – jazyková výchova, komunikační 

a stylistická výchova a literární výchova. V oblasti jazykové posilujeme vzhledem k písemné 

komunikaci, kterou žáci se zrakovým postižením podstatně využívají při styku s organizacemi, 

vrstevníky, školou, širokou veřejností (v souvislosti s omezením v samostatném pohybu 

v neznámých prostorech), dovednost zvládnutí systému spisovného jazyka po stránce 

pravopisné a rozvoj vhodného stylistického zpracování textu. Výuka literatury je naopak 

blízká tzv. výchovám (zejména na střední odborné škole), tam sledujeme dovednost 

správného porozumění čtenému textu a následné zpracování přečtených informací. Výuka 

probíhá v rámci celé třídy. Je doplňována různými besedami, návštěvami divadel, 

promítáním filmů s titulky pro nevidomé, prvky dramatické výchovy, mezipředmětovými 

projekty apod. 

2. Kompenzační pomůcky  

2.1 Speciální kompenzační pomůcky 

Na střední školu přicházejí většinou žáci vybaveni vhodným individuálním systémem 

kompenzačních pomůcek, které jim usnadňují práci nejenom v hodinách českého jazyka 

a literatury.  Často se ale setkáváme s progresivními zrakovými vadami nebo s později 

osleplými žáky, u nichž je potřeba neustále ověřovat dostatečnost uvyklé pomůcky či 

speciální potřeby, případně detekovat problém a navrhnout řešení. Ne všechny „oficiální 

a drahé kompenzační pomůcky“ jsou vhodné pro každého, často i drobný nápad usnadní 

zrakově postiženému práci v hodině. V systému speciálních středních škol žáci nejčastěji 

využívají v hodinách českého jazyka a literatury následující kompenzační pomůcky: 
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Optické pomůcky 

Název pomůcky Oblast užívání Frekvence 

Turmon práce s textem běžná 

Hyperokuláry a jiné brýle práce s textem běžná 

Zvětšovací lupy, stojánkové lupy práce s textem běžná 

Zvětšovací televizní lupa práce s textem v minimální míře 

Digitální zvětšovací televizní lupa  práce s textem pouze individuálně, 
v domácím prostředí 

 

Neoptické pomůcky 

Název pomůcky Oblast užívání Frekvence 

Různé druhy sešitů  písemné záznamy běžná 

Papír pro bodové písmo písemné záznamy běžná 

Slepecký psací stroj písemný záznam běžná 

Fixy různých barev a šířek písemný záznam běžná 

Zvýrazňovače písemné záznamy, práce s textem běžná 

Šablona podpisová orientace v textu individuální dle potřeby 

Pracovní stůl se zdvižnou 
deskou, bodové osvětlení 

systematická práce v hodině běžná 

Papírové okénko k zakrývání 
okolního textu 

orientace v textu individuálně 
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Textový materiál 

Název pomůcky Oblast užívání Frekvence 

Zvětšený tisk práce s textem běžná 

Texty v bodovém písmu práce s textem běžná 

Reliéfní obrazový materiál práce s textem běžná 

Reliéfní abeceda ovládnutí hmatového písma  
u později osleplých 

individuálně 

Reliéfní obrazový materiál interpretace textu, práce  
s textem 

běžná 

Pracovní listy pro čtení Brailleova 
písma 

ovládnutí hmatového písma 
u později osleplých - čtení 

individuálně 

 

Zvukové a audiovizuální pomůcky 

Název pomůcky Oblast užívání Frekvence 

Zvuková záznamová technika  
(př. diktafon) 

sluchová percepce individuálně 

Pomůcky pro digitální záznam  
(CD na texty, DVD, flashdisk apod.) 

práce s textem, četba běžná 

Zvukové záznamy výukových  
materiálů 

práce s textem, četba běžná 
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Moderní elektronické pomůcky 

Název pomůcky Oblast užívání Frekvence 

Počítač s příslušným hlasovým 
vybavením (př. Jaws) + braillský 
řádek 

práce s textem běžná 

Notebook se speciálním vybavením práce s textem běžná 

Mobilní telefon se speciálním 
vybavením 

práce s textem běžná 

 

Většina pomůcek slouží v hodinách středoškolské výuky ČJL k podpoře čtení a psaní, práce 

s textem a efektivní orientace v uměleckých a neuměleckých textech různé odbornosti nebo 

k podpoře čtení s porozumění. Žák volí příslušnou sadu kompenzačních pomůcek dle své 

individuální potřeby. Mezi nejzákladnější vybavení nevidomého či žáka s těžkým zrakovým 

postižením patří počítač s hlasovým výstupem nebo Pichtův psací stroj, nicméně při přípravě 

na současnou podobu maturitní zkoušky, která je výrazně orientována na práci s textem 

a porozumění, se ukazuje jako optimální možnost využití obou variant. Proto je důležité 

podporovat později osleplé nebo žáky s progresivním charakterem postižení k zvládnutí 

Brailleova písma, které mu pomůže nejenom v rozvoji jazykových dovedností, ale rovněž 

v praktickém životě (např. označování předmětů běžné potřeby – mouka, koření, DVD, knihy 

apod.).  
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Reliéfní obrazový materiál v literatuře, výuka neslovesného umění (románský sloh) 

Informace o pomůckách, případně samotné pomůcky si lze prohlédnout nebo zakoupit 

v různých organizacích, které podporují zrakově postižené. Základní informace o pomůckách 

poskytuje speciálně pedagogické centrum. Komplexní a mnohem odbornější seznámení 

s pomůckami však zajišťuje například Tyfloservis o.p.s. (sídlo: Krakovská 1695/21, 110 00 

Praha 1, centrum@tyfloservis.cz) a její krajská ambulantní střediska: Brno, České Budějovice, 

Hradec Králové, Jihlava, Karlovy Vary, Liberec, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Praha, 

Ústí nad Labem, Zlín; SONS ČR (Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, 

Krakovská 21, 110 00 PRAHA 1, e-mail: sons@sons.cz) a další organizace, sdružení či firmy. 

Velmi širokou nabídku nejmodernějších pomůcek nabízí Výrobní družstvo nevidomých 

Spektra (Spektra, v. d. n., Zátišská 1914/1, Praha 4, 143 00; info@spektra.eu). Na stránkách 

všech tří uvedených organizací najdete odkazy na další firmy dodávající různé typy 

kompenzačních pomůcek. 

 

Přehled dalších organizací, které se zabývají kompenzačními pomůckami pro zrakově 

postižené, najdete v materiálu Organizace pro zrakově postižené – kontaktní údaje, 

vydaného v rámci projektu Poskytování tyflopedických služeb 

mailto:centrum@tyfloservis.cz
mailto:sons@sons.cz
mailto:info@spektra.eu
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2.2 Učebnice 

Na středních školách pro zrakově postižené se pracuje podle učebnic pro intaktní žáky 

akreditovanými MŠMT. Žák se zrakovým postižením by měl být veden k práci s odborným 

textem, i když to pro vyučujícího představuje časové zatížení, protože žák s postižením může 

pracovat s původním grafickým vyhotovením učebnic jen velmi zřídka. Téměř vždy je nutné 

text nějakým způsobem upravit a připravit ho dle potřeb jednotlivého žáka. Existují 

samozřejmě některé digitalizované učebnice ČJL včetně čítanek – takové jsou k dispozici ve 

specializovaných knihovnách pro zrakově postižené nebo v některých digitálních knihovnách 

občanských sdružení (viz dále).  

3. Přístupy a techniky 

Výuka českého jazyka a literatury ve svém komplexním pojetí tří složek klade stěžejní důraz 

na text jako základní východisko, prostředek i cíl. Je naprosto nesporné, že vážné poškození 

nebo těžká porucha zraku výrazně omezují dovednost práce s textem, ale existují různé 

speciální postupy a techniky, jak lze nedostatky plnohodnotně kompenzovat. Práce s textem 

má vliv na rozvoj myšlení, paměti, pozornosti, ale i řeči a utváření správných představ při 

absenci zrakové informace z okolního prostředí. 

3.1 Obecné zásady práce s textem 

Jak již bylo uvedeno výše, málokdy může zrakově postižený žák pracovat s originální 

podobou původního textu. Dle jím nastavených podmínek učitel zajišťuje žákovi přístup 

k tištěným informacím tak, aby s nimi mohl žák efektivně pracovat.  

Má-li žák k dispozici skener se čtečkou (v případě dlouhých souvislých textů, např. celá 

kniha), není žádný problém. Pokud však on ani škola nedisponují takovým zařízením (což je 

vzhledem k jeho vysoké pořizovací ceně na běžných školách a v rodinách pečujících o dítě 

s postižením předpokladatelné), nebo jde-li o menší textové úseky (potřeby běžné školní 

výuky), existují následující cesty řešení: 

a) pořízení zvětšeného tisku textu (omezeno možnostmi kopírovacího stroje); 
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b) přepis textu do elektronické podoby, aby si ho mohl žák libovolně zvětšit (nebo 

poslechnout); 

c) přepis textu do elektronické podoby a pořízení braillského tisku. 

Některé tituly lze nechat za úplatu digitalizovat ve specializovaných centrech podporující 

zrakově postižené (viz dále).  

Nevidomí žáci v systému středních škol již většinou plnohodnotně pracují pomocí počítače 

s hlasovým výstupem, ale v práci s konkrétním textem, který je v hodinách podrobován 

analýze, případně interpretaci, upřednostňují textový podklad v Brailleově písmu se 

záznamem odpovědí v elektronické podobě. Braillský tisk jim umožňuje mnohem rychlejší 

orientaci v textu (návrat k předešlé informaci, vyhledávání slov, citace pasáží apod.).  

U slabozrakých žáků a žáků se zbytky zraku jsou sledovatelné rozmanitější přístupy. 

Jednoznačně upřednostňují elektronickou podobu před zvětšeným textem, nicméně měli by 

být vedeni k tomu, aby v rámci reedukace (rozvoj poškozeného smyslu) pracovali s oběma 

variantami (tištěná, elektronická). Pro textové předlohy je nejvhodnější počítačové tzv. 

bezpatkové písmo Arial ve velikosti odpovídající individuálním zrakovým potřebám. Pro lepší 

orientaci v tištěném textu je dobré, aby si žák vyrobil tzv. papírové okénko k zakrývání 

okolního textu. Tím se soustředí vždy na daný úsek sledovaného textu a zvyšuje oční 

pozornost. 
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Jedna z možných variant užití papírového okénka 

 

V textech, které předkládáme zrakově postiženým, musíme počítat s tím, že grafická 

zdůrazňování běžných textů (např. ztučnění důležitých pasáží, barevné odlišení částí textů 

apod.) nebudou pro jejich zrakovou pozornost zcela zřejmá. Braillský tisk nepodtrhává, 

v hodně zvětšených textech zvýraznění zaniká a žák jej vzhledem ke zrakové vadě 

nepostřehne. Pokud chceme, aby žák pracoval s konkrétními pasážemi nebo aby si povšiml 

důležitých míst v souvislém textu, musíme ho na daný požadavek upozornit ústně, nebo části 

vět znovu přepsat, případně mu úkol konkretizovat na vedlejší papír. Práce s barvami v textu 

je naprosto specifická, nevidomí ji nebudou akceptovat vůbec a spektrum zrakových vad 

(nejenom barvoslepost) je natolik široké a různorodé, že je lepší ji zcela vynechat a upozornit 

žáka slovně. Nejvhodnější je tučná černá kontura. Navíc u těžce postižených se setkáváme 

s tím, že nerozlišují barvy, respektive nemají „barevnou“ představu shodnou s vidícími. 
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Dalším logickým problémem v práci s textem jsou obrázky, grafy, tabulky a jiné doprovodné 

obrazové informace.  Obrázky, které jsou důležité pro splnění úkolu (např. popis pracovního 

postup s obrázkem), musíme žákovi detailně popsat, a to nejlépe písemně, protože při 

ústním popisu by neměl akceptovatelné podmínky pro plnohodnotné vypracování, skutečně 

není v jeho možnostech zrakovou informaci z obrázku získat. Bude-li žák pracovat 

s jednoduchou tabulkou, měli bychom mu poskytnout navýšený čas. Předpokládáme ale, že 

takový úkol je pro něj nepřiměřeně náročný, proto doporučujeme nahradit alternativní 

úlohou bez tabulky. V případě zadání s tabulkou je nezbytné braillský tisk zkontrolovat, zda 

se informace z tabulky vytiskly ve správné podobě (braillská tiskárna netiskne tabulky 

v podobě Microsoft Word). Slabozrakým žákům a žákům se zbytky zraku zase upravujeme 

tabulky a grafy s ohledem na jejich individuální potřeby. Žáci ale budou mít výrazné potíže 

také s obrázky, protože různé zrakové vady i přes veškerou korekci akceptují obrazové 

detaily s potížemi. V případě potřeby je vhodné vybírat obrázky s jednoduchou konturou, 

 tučnými obrysy a minimální vnitřní diferenciací. Při souvětných a větněčlenských rozborech 

v hodinách jazyka nepožadujeme po žácích grafické zpracování, stačí podrobný popis vět, 

významových poměrů, větněčlenských závislostí apod.  

Ve výuce ČJL ale nastávají situace, kdy je důležité pro pochopení smyslu problematiky 

zprostředkovat zrakový vjem z obrazového ztvárnění mnohem explicitněji než ústně. Jako 

příklad uveďme výklad moderních básnických směrů na přelomu 19. a 20. století. Nelze 

považovat za uspokojivé sdělení o existenci „kaligramů“ a prosté vysvětlení jejich podstaty 

bez obrazové předlohy. Jindy zase nastávají situace, kdy žáci se zrakovým postižením 

nepochopí metaforu či metonymii plynoucí z vnější či vnitřní podobnosti nebo nesprávně 

rozumí frazeologickému spojení z podobných důvodů. V takových případech (je-li to možné) 

je žádoucí předložit žákům reliéfní obrázek nebo vyhotovit jednoduchou reliéfní pomůcku 

(s pomocí rozličných materiálů) a dopomoci jim pochopit podstatu například daného 

frazému. U těžce zrakově postižených si často ověřujeme, jak rozumí obsahu nových slov 

z výkladu nebo neologismům apod.  

Pro práci s textem využívají žáci systém kompenzačních pomůcek – zvětšovací lupy (např. 

čtenářská do ruky s osvětlením) a lupové brýle, televizní zvětšovací lupu apod. (viz výše). 
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Kaligramy (G. Apollinaire): reliéfní vyobrazení 

 

3.2 Práce s literárním textem 

Pro práci s uměleckým textem platí v podstatě stejné obecné zásady, které jsme uvedli 

v kapitole 3.3.1. Má-li žák k dispozici text (ukázka z čítanky, pracovní list apod.) v podobě 

vyhovující jeho zrakové potřebě s výše popsanými náležitostmi a úpravami, pracujeme s ním 

stejně jako s žákem intaktním - vždy s ohledem na pomalejší pracovní tempo způsobené 

obtížemi při orientaci v textu. Trpělivě při interpretaci uměleckých textů vysvětlujeme 

významy slov a slovních spojení (zejména nepřímých a obrazných pojmenování), u výkladu 

prozodických a versologických zásad klademe mnohem větší důraz na sluchové podání 

informací (vytleskávání rytmu, práce s důrazy – žák si obtížně pořizuje klasický grafický 

záznam oblouček, čárka - daktyl, trochej, jamb apod.), do literárních a slohových hodin 

zařazujeme velmi často audioukázky s následným rozborem apod. 

Vzhledem ke zrakovému handicapu se zdá být problematické naplnění požadavků na četbu 

stanoveného seznamu literárních děl požadovaného u společné části maturitní zkoušky. To 

však neplatí, pokud poskytneme v rámci povinného seznamu žákovi tituly, o kterých víme, že 

jsou dostupné v akceptovatelné podobě pro zrakovou vadu.  
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Jakýmkoli nejasnostem a nesrovnalostem předejdeme tím, že sestavíme povinný seznam 

četby hned na začátku s vědomím, že knihy jsou dostupné alespoň v jedné z pěti základních 

podob: 

a) v digitalizované podobě v některé ze speciálních knihoven, 

b) v Brailleově písmu v některé ze speciálních knihoven, 

c) ve zvukové podobě – načtené tituly pro CD – i v běžných pobočkách knihoven, 

d) divadelní adaptace, 

e) filmové zpracování (pro nevidomé žáky opatřeno skrytými titulky). 

 

U posledních dvou variant je dobré žákům buď doporučit konkrétní „ověřené“ zpracování, 

nebo případně překontrolovat jím vybranou adaptaci, protože ne vždy je divadelní či filmové 

ztvárnění kvalitou srovnatelné s knižní předlohou, někdy se dokonce liší závěr, jindy zase 

nejsou ani zmíněny některé z hlediska četby důležité postavy apod. 

Má-li škola či žákova rodina skener se čtečkou, může si některý z nedostupných titulů přečíst 

touto cestou. Za úplatu (někdy i bez poplatku) je možné nechat digitalizovat titul na  

specializovaném pracovišti. Nutno ale podotknout, že existují velmi dobře vybavené 

a vstřícné organizace s možností výpůjčky mnoha titulů. Podobná možnost existuje i v síti 

městských knihoven, i když jsou tituly omezené. Do specializovaných knihoven mají přístup 

většinou pouze zrakově postižení přes přihlášení, nikoliv jejich učitelé.  

Vždy je možné obrátit se na některou z poboček Tyfloservisu nebo SONSu, případně na jejich 

internetové stránky, kde vám fundovaně poradí (viz přílohy). 

U žáků se zrakovým postižením využíváme širokou nabídku audioknih. Velkou výhodou 

audioknih je vícehlasá adaptace literárního díla, v níž jsou rozlišovány a umělecky 

ztvárňovány řeči vypravěče a jednotlivých postav (často v kvalitním hereckém obsazení), 

které tak navíc podporují i estetickou rovinu přijímání literárního díla. Digitalizované 

a naskenované knihy čte hlasový výstup, který nedisponuje „přirozeným“ hlasovým fondem, 

ne vždy je příjemné ho poslouchat dlouhou dobu. Navíc při poslechu kvalitních audioknih 
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zrakově postižení aktivizují sluchové vnímání, které je jejich nejdůležitějším kompenzačním 

smyslem. Audioknihy lze vybírat z bohaté nabídky na knižním trhu (vybraná nakladatelství 

v příloze). 

Fenoménem poslední doby jsou elektronické knihy (e-books), tedy zpoplatněné texty knih do 

mobilů a počítačů, které však nevidomému stále čte „digitální“ hlas čtečky. Slabozrací žáci 

a žáci se zbytky zraku si mohou samozřejmě text zvětšovat do potřebné podoby. 

3.3 Práce s vlastním textem 

Dalším atributem práce s textem je pořizování vlastních textů, záznamů, poznámek apod. 

V dnešní době si nevidomí žáci pořizují poznámky do notebooků nebo prostřednictvím 

Pichtova psacího stoje na speciální papír pro šestibod, kde s nimi dle své potřeby dále 

pracují. U ostatních žáků se zbytky zraku nebo jiným zrakovým postižením, kteří využívají 

k práci ještě papír a psací potřeby, je potřeba nastavit speciální podmínky respektující jeho 

zrakový stav. Žáci se zrakovou vadou nevyžadují pevně daný formát sešitu či papíru, 

necháme je zvolit si takovou psací „plochu“, která jim bude vyhovovat. Využít mohou papíry 

formátu A0, A1, A2, A3 nebo papíry se ztučněnou linkou, někomu vyhovuje sešit se širokými 

linkami pro první stupeň ZŠ, u nichž si jen zvýrazní černou barvou linky apod. K zápisu volí 

studenti zpravidla široký černý fix, zvýrazňovače, někteří upřednostňují obyčejné psací pero.  

Někteří žáci na list papíru, se kterým pracují, případně na lavici, připevňují přídavné bodové 

světlo nebo obyčejnou lampičku, s níž lépe vidí na vlastní text. Měli bychom si ověřit, že žák 

po sobě pořízený zápis přečte – například při různých jazykových cvičeních. Nezvládne-li to 

(nebo postupně začne ztrácet tuto schopnost), musíme navrhnout jinou metodu záznamu, 

protože v případě neuchování zápisů není práce efektivní. U žáků osleplých v průběhu studia 

(úraz, progresivita stavu) musíme předpokládat omezené dovednosti v zápisech, pak zvolíme 

možnost zvukového záznamu vyučovací hodiny a dílčích úkolů na diktafon, s nímž pak žák 

může doma pracovat. 
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Užití pohyblivého přídavného bodového světla (pro účely efektu fotografie foceno za tmy) 

3.4 Grafické zvládnutí textu 

U žáků se zrakovým handicapem bychom měli tolerantně přistupovat ke grafickému 

vyhotovení textu. Není však možné zcela opomíjet kodifikovanou grafickou úpravu 

jednotlivých textů – zejména dělení na odstavce, dodržování struktury textů 

administrativního stylu apod. – systematickým, pomalým a individuálním výcvikem (hlasově 

navádíme a opakujeme kroky při formální úpravě) žáci mohou dosáhnout optimálních 

výsledků. Pokud žák píše na běžný papír tučným fixem, je „strofizování“ textu na odstavce 

opravdu to jediné, čeho u něj docílíme, protože pro něj samotného je zpětná orientace 

v textu obtížná. Bohužel to ztěžuje a ovlivňuje jeho práci s textem a měli bychom žáka 

motivovat k tomu, aby přistoupil postupně k využívání odpovídající kompenzační pomůcky – 

tj. počítače nebo Pichtova stroje. Pokud žáci již s počítačem či Pichtovým strojem pracují, 

není třeba zohledňovat špatnou orientaci v textu, tito žáci by měli všechny nároky na 

kodifikovanou podobu textu zvládnout. Navíc si uvědomme, že pro zrakově postižené je 
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práce s počítačem a různými texty častým pracovním nástrojem, proto je potřeba tyto 

dovednosti nepodceňovat.  

Nejběžnější chybou žáků při práci na počítači bývá psaní souvislého textu bez formátování na 

odstavce, i když samotný  obsah má logicky rozdělen úvod, stať i závěr, graficky jde 

o jednolitý celek. Velmi často se také setkáváme s tím, že nevidomý žák si neobratnou 

manipulací „překlikne“ v nabídce barvu písma na bílou (neboť je uvedena v nabídce jako 

první), takže při otevření souboru učitel na standardním bílém pozadí nic nevidí, i když 

informace o textu vykazují jistý obsah. Třetím frekventovaným typem chyb je psaní velkého 

písmene za tečkou.  

V počítačích bývá systémově přednastaveno psaní velkého písmene za tečkou, takže často 

dochází k automatické úpravě všech písmen za tečkou na majuskule. Vidící změnu 

samozřejmě postřehne a opraví, nevidomému však hlasový výstup nahlásí minuskuli, ale za 

mezerou se text automaticky opraví na majuskuli. Když už nemá žák dostatek času na 

kontrolu, mnohdy tam chyba zůstane (psaní řadových číslovek, datum či jiné číselné údaje). 

Naopak žáci, kteří si tuto automatickou úpravu v systému počítače odstraní, někdy chybují 

v psaní velkého písmene na začátku věty, neboť prostě zapomenou, že úpravu vypnuli. 

3.5 Pravopisný výcvik 

Výcvik v pravopise při využití počítače by měl mít nastavena jasná pravidla. Vždy si před 

hodinami českého jazyka zkontrolujte, zda má žák vypnutou kontrolu pravopisu. Pokud ne, 

většinou není čas technicky problém vyřešit. Chcete-li tedy psát diktát nebo procvičovat 

nějaké pravopisné jevy, nechte žáka pracovat v poznámkovém bloku, v němž nelze kontrolu 

pravopisu aktivovat. Bude-li žák pracovat v běžném režimu office, výsledek jeho výkonu 

nebude vzhledem k automatické korektuře počítačového systému objektivní. 

Při diktátech a pravopisných cvičeních není třeba poskytovat žákovi výraznější úlevu, pouze 

zvolit pomalé tempo při kontrolním čtení. Žáci, kteří při kontrolním čtení diktátu zpětně čtou 

braillský tisk, musí vnímat učitele a zároveň se rychle hmatově orientovat v napsaném textu. 

Zase žáci, kteří si kontrolují napsaný diktát na počítači s hlasovým výstupem, musí vnímat 

učitele, zároveň sledovat text reprodukovaný hlasovým výstupem a zachytit případnou 
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změnu, aby ji mohli posléze opravit. Takový souběh činností požadovaných v dané chvíli po 

žákovi je velmi náročný, a proto je vhodné přečíst vždy jednu větu či souvětí z diktátu 

a chvilku počkat. Lze samozřejmě očekávat doplňující dotazy a prosby o zopakování 

konkrétních částí. Jediným závažnějším problémem při psaní diktátu je možnost vzniku 

a následného záznamu zkomolených či podobně znějících slov, což bývá právě způsobeno 

několika hlasovými impulsy naráz, k tomu je dobré být tolerantní.  

Je potřeba opravdu pozorně a pečlivě připravovat či kontrolovat pracovní texty. Naprosto 

běžná – například v zadání didaktického testu písemné části státní maturitní zkoušky – jsou 

zadaní s úkoly, které odkazují na podtržené či ztučněné pasáže v úryvku či ve výchozím textu. 

Hlasový výstup však takové grafické znázornění nečte a Pichtův psací stroj podtrhává, avšak 

rovněž neztučňuje (o tom viz výše).  

 

Ukázka částí diktátu žáka se zbytky zraku 

 

3.6 Komunikační výchova 

Výrazně posílenou složkou ve slohové části předmětu je rozvoj komunikačních dovedností. 

Žáci se zrakovým postižením mají problémy se zrakovou informací. Vejde-li vidoucí do 
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místnosti, ihned nevědomky získává velice důležité informace (kdo, kde sedí, jak ten člověk 

vypadá, kde je stůl, kde jsou světla, jak je to velký prostor, co leží na zemi atd.), ale zrakově 

postižený se nemůže zeptat na věci, které nevidí! Proto se běžně setkáváme u těžce zrakově 

postižených s pasivní znalostí běžných slov, tj. neznají obsah slov, ale slova používají. 

Například se ve dvaceti letech ptají, co je to leknín, co je to kaskáda vodopádů, atd.  

Středoškolští studenti mají největší problémy s pochopením frazeologických spojení 

obsahující zastaralé či v dnešní běžné slovní zásobě se nevyskytující výrazy a mnohoznačných 

pojmenování, dále s užíváním a interpretací cizích slov. Dalším negativním jevem při užívání 

jazyka jsou tzv. parazitní (výplňková) slova (jako by, samozřejmě, jistě atd.), to je však 

„celogenerační“ problém. Vlivem moderních technologií (sms, email, skype apod.), které 

skutečně plně využívají, promluvy podléhají řečové úspoře, tj. nepřiměřenému zkracování 

výpovědi, hromadění mnoha krátkých vět, případně pouze jednoduchých souvětí 

s omezeným výběrem spojek podřadicích (když) a souřadicích (a). Někteří si nejsou jisti svou 

promluvou, mají ostych se započetím konverzace.  

V souladu s požadavky funkční stylistiky je vhodné podporovat funkčnost jako základní 

charakteristiku jazykového projevu, písemného i řečového. Pro žáky se zrakovým postižením 

je důležité umět efektivně a věcně komunikovat, řečově se chovat adekvátně k jazykové 

situaci. Ve výuce předmětu bychom proto měli výrazně posilovat slohový a komunikační 

výcvik, častým opakováním a zařazováním do výkladu vést žáky k důkladnému osvojení učiva 

o objektivních funkčních stylech, slohových postupech a útvarech, které respektují účel, 

záměr a cíl projevu – tyto aspekty jsou navíc dnes hlavním požadavkem u státní maturity 

z českého jazyka (ústní část státní zkoušky). 

V řečnických cvičeních bude největší problémy činit nonverbální složka komunikace. Tím, že 

nevidomý nemá zrakovou zpětnou kontrolu vzájemného řečového projevu, jsou běžné 

nedostatečnosti v přirozené mimice a gestice, ale také v kinezice (komunikace pomocí 

pohybu těla – rukou, nohou a trupu), haptice (sdělování pomocí dotyku při vzájemné 

interakci), posturice (sdělování prostřednictvím tělesného postoje) či proxemice (fyzická 

vzdálenost mezi účastníky komunikace). Není určitě v silách jednoho pedagoga systematicky 

pracovat na odstranění, ale měli bychom se snažit přispět alespoň ke zmírnění problémů. 

Navíc nevidomí často trpí různými zmechanizovanými pohyby těla, jako je kývání dopředu 



 

20 

a dozadu, otáčení hlavou do stran, nekontrolované zvedání rukou, různé druhy tiků apod., 

což dozajista výsledný komunikační efekt výrazně ovlivňuje. V systému speciálních středních 

škol pracujeme na odstraňování nedostatků v nonverbální složce i v dalších předmětech – 

dramatické výchově, tělesné výchově, při výcviku v prostorové orientaci apod. U žáků 

v integraci bychom doporučili raději vyhledat pomoc odborníků či dobrovolníků, než na tuto 

složku výcviku zcela rezignovat, neboť na souvislejší a alespoň částečně dostačující práci 

v hodinách dozajista nebude dostatek času. 

Vhodnou metodou pro výcvik a vytříbenost řečového projevu je u žáků se zrakovým 

postižením recitace, tedy umělecká interpretace básnických sdělení, která bývá na středních 

školách opomíjena a je poznamenána poklesem zájmu ze stran dospívajících studentů. 

Interpretační technika ale nabízí zrakově postiženým otevřený prostor pro zdokonalování 

komunikačně sdělného projevu, nutí je k práci s hlasem, k funkčnosti sdělení, k reakci na 

komunikační partnery či posluchače, vede je k užívání spisovné češtiny i k řečové výstižnosti 

a vytříbenosti. V neposlední řadě posiluje výcvik paměti, kterou zrakově postižení vzhledem 

k absenci zrakových informací a vjemů opravdu potřebují. 

4. Vyučovací metody 

Metody, tedy cílevědomé, promyšlené způsoby, postupy, které učitel užívá, aby dosáhl 

vyučovacího cíle (Čechová, 1998, s. 65), jsou při výchově a vzdělávání zrakově postižených 

přímo závislé na speciálně pedagogickém přístupu, a to nejenom v předmětu český jazyk 

a literatura.  

Nejčastěji využívané:  

a) slovní metody (monologické, dialogické, výkladové; metoda výkladového čtení, 
metoda práce s textem, metoda komentovaného čtení), 

b) názorné metody (demonstrační metody, pozorování), 

c) aplikační metody a procvičovací (cvičení, experiment, metoda řešení problému jako 
samostatná tvůrčí aktivita). 

Při výběru metod vždy zohledňujeme individuální potřeby žáka. 
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5. Maturitní zkouška z českého jazyka a literatury 

Ve stručnosti bychom závěrem shrnuli několik důležitých bodů, které by mohly usnadnit 

přípravu integrovaného žáka na tuto zkoušku. 

Seznam děl k ústní zkoušce státní maturity (příloha 1) je vhodné sestavit v prvním ročníku 

studia s ohledem na individuální zrakové možnosti, které během měsíce docházky vyplynou 

ze vzájemné interakce. Do seznamu zařazujte díla, která jsou dostupná v elektronické 

podobě v některých specializovaných knihovnách (viz výše), na DVD či audio nosičích (viz 

výše), nebo ověřte, zda disponuje žák případně jeho SPC zařízením pro převod textu knihy do 

zrakově přijatelné podoby. Má-li žák čtečku, pak ověřte, zda jsou vámi vybrané tituly na trhu. 

Dle vyhlášky je nutné žákům nabídnout v seznamu minimálně 60 knih (v době vzniku 

metodiky, ministerstvo průběžně mění), což je samozřejmě z pohledu vyučujících českého 

jazyka a literatury málo, ale vzhledem k náročnosti ověřování dostupnosti titulů bude pro vás 

možná nejlepším řešením přistoupit k této základní variantě.  

Už při přípravě žáků na maturitní zkoušku je dobré navyšovat čas, a to zejména v písemných 

částech (př. procvičování didaktického testu, slohové práce apod.). Výše bylo popsáno, jak je 

pro nevidomé náročná orientace v textu. Rovněž při ústní části ale maturanti pracují s texty, 

uměleckým a neuměleckým, mají je vzájemně porovnávat, tedy přecházet mezi jednotlivými 

texty, vracet se k určitým místům a znovu si je číst, čili je více než vhodné, aby měli žáci 

navýšen čas na přípravu také nejlépe o 100%. 

U písemných částí státní maturitní zkoušky, tj. didaktického testu a slohové práce zadání 

připravuje Cermat, ale dle doporučení SPC se žák může rozhodnout, v jaké podobě zadání 

obdrží – na CD nebo v braillském tisku. Zvládá-li žák obě techniky, nechť raději jeho SPC 

doporučí zaslání obou variant, dosavadní zkušenosti ukazují, že technika mnohdy selhala 

a braillský tisk výrazně pomohl. 

Má-li integrovaný žák asistenta pedagoga, využijte plně jeho potenciál a pověřte ho 

přípravou textů na hodinu – např. přepis ukázky z čítanky, s kterou budete v hodině pracovat 

apod. Výrazně vám to pomůže a žák se bude moci zapojit zcela přirozeně do činnosti 

v hodinách. 
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6. Závěrem  

Na střední škole modifikujeme výuku českého jazyka s ohledem na profesní zaměření školy, 

ale v jazykovém vzdělávání žáka se zrakovým postižením podporujeme rozvoj obecných 

komunikačních a řečových dovedností s ohledem na míru žákova handicapu. Kulturní 

přehled, rozvitá slovní zásoba, pravopisně správný a stylisticky vytříbený projev zrakově 

postiženého jednoznačně posilují jeho profesní předpoklady. Proto bychom měli usilovat 

o kvalitní vzdělávání zrakově postiženého jak ve speciální škole, tak v integraci na běžné 

škole a mít neustále na paměti, že úlevami a ústupky v místech, kde to není nutné, svým 

způsobem snižujeme žákovu šanci na úspěch v konkurenční společenské interakci 

a v procesu socializace vůbec.  
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V. Přílohy 

 

Příloha 1 - SEZNAM TITULŮ Z ČESKÉ a SVĚTOVÉ LITERATURY K ÚSTNÍ ZKOUŠCE 

GYMNÁZIUM 

Literatura do konce 18. století 

světová literatura 

Homér     Odysseia: převyprávěná verze Braillovo písmo 

Ovidius    Proměny: ukázky digitálně 

Giovanni Boccaccio   Dekameron: zvuková podoba, digitálně 

William Shakespeare   Romeo a Julie: zvuk. pod. (záznam představení) digitálně 

     Zkrocení zlé ženy: digitálně 

Miguel de Cervantes Saavedra Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha: digitálně,  

zvuková podoba 

Molière    Lakomec: zvuková podoba (záznam představení), 

digitálně (ukázky) 

Daniel Defoe    Robinson Crusoe: Braillovo písmo (převyprávěná verze),  

zvuková podoba, digitálně 

Antoine-Francois Prévost  Manon Lescaut 

Johann Wolfgang Goethe  Utrpení mladého Werthera: Braillovo písmo, zvuková  

podoba, digitálně 

 

česká literatura 

Jan Amos Komenský   Labyrint světa a ráj srdce: Braillovo písmo, digitálně 
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Literatura 19. století 

světová literatura 

 

F.-August-René de Chateaubriand Atala: digitálně 

Ivan Andrejevič Krylov  Bajky: zvuková podoba 

Walter Scott    Ivanhoe: zvuková podoba, digitálně 

Alexandr Sergejevič Puškin Evžen Oněgin: Braillovo písmo (scénář k divadelní hře), 
zvuková podoba (záznam divadelního představení), 
digitálně (dva překlady) 

Victor Hugo    Chrám Matky Boží v Paříži: digitálně, zvuková podoba 

Honoré de Balzac   Evženie Grandetová: digitálně, zvuková podoba 

Nikolaj Vasiljevič Gogol  Revizor: zvuková podoba (záznam představení),  

digitálně 

Charles Dickens   Oliver Twist: Braillovo písmo, zvuková podoba,  

digitálně 

Edgar Allan Poe   Povídky: výbor „Zlatý brouk skarabeus a jiné povídky“  

v Braillovu písmu, další povídky digitálně i zvukově 

Charlotte Brontëová   Jana Eyrová: zvuková podoba, digitálně 

Charles Baudelaire   Květy zla: digitálně (výbor, různé překlady) 

Fjodor Michajlovič Dostojevskij Zločin a trest: zvuková podoba, digitálně 

Arthur Rimbaud   Opilý koráb: digitálně 

Emile Zola    Zabiják: zvuková podoba, digitálně 

Oscar Wilde    Obraz Doriana Graye: Braillovo písmo, zvuková podoba,  

digitálně 

Anton Pavlovič Čechov  Strýček Váňa 
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česká literatura 

 

Karel Hynek Mácha   Máj: Braillovo písmo, digitálně, zvuková podoba 

Josef Kajetán Tyl   Strakonický dudák: zvuková podoba (záznam  

představení) 

Karel Havlíček Borovský  Tyrolské elegie: Braillovo písmo, digitálně 

Karel Jaromír Erben   Kytice: digitálně, Braillovo písmo, zvuková podoba  

(výbor) 

Božena Němcová   Babička: zvuková podoba, Braillovo písmo, digitálně 

Jan Neruda    Hřbitovní kvítí: digitálně 

     Povídky malostranské: digitálně, zvuková podoba,  

Braillovo písmo 

Jakub Arbes    Svatý Xaverius: zvuková podoba, digitálně 

Josef Václav Sládek   Selské písně a České znělky: digitálně 

Jaroslav Vrchlický   Noc na Karlštejně: Braillovo písmo (scénář), zvuková  

podoba (záznam představení) 

     Okna v bouři 

Svatopluk Čech   Nový epochální výlet pana Broučka, tentokráte do XV. 
století:   

Braillovo písmo, zvuková podoba, digitálně 

Ladislav Stroupežnický  Naši furianti: digitálně, zvuková podoba (záznam 
představení) 

Alois Jirásek     Staré pověsti české: Braillovo písmo, zvuková podoba, 
digitálně 

A. a V. Mrštíkové   Maryša: zvuková podoba (záznam představení) 
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Literatura 20. a 21. století 

 

světová literatura 

Jack London    Martin Eden: zvuková podoba 

George Bernard Shaw  Pygmalion: zvuková podoba 

Guillaume Apollinaire   Kaligramy: digitálně (výbor) 

Virginia Woolfová   Paní Dallowayová: digitálně 

Ernest Hemingway   Povídky: Braillovo písmo (výbor), zvuková podoba, 
digitálně 

Erich Maria Remarque  Na západní frontě klid: zvuková podoba, digitálně 

Antoine de Saint-Exupéry  Malý princ: Braillovo písmo, digitálně, zvuková podoba 

Ray Bradbury    451° Fahrenheita: digitálně, zvuková podoba 

Ladislav Mňačko   Smrt si říká Engelchen: zvuková podoba 

John Irving    Svět podle Garpa: zvuková podoba, digitálně, film 

 

česká literatura 

František Gellner   Po nás ať přijde potopa: digitálně, Braillovo písmo 

Viktor Dyk    Krysař: zvuková podoba (záznam divadelního 
představení),  

 digitálně 

Petr Bezruč    Slezské písně: Braillovo písmo, digitálně 

Fráňa Šrámek    Stříbrný vítr: Braillovo písmo, digitálně 

Karel Čapek Povídky z jedné a z druhé kapsy: digitálně, zvuková 
podoba, Braillovo písmo (výbor) 

Válka s mloky: digitálně, Braillovo písmo, zvuková 
podoba 

Jiří Wolker    Těžká hodina: digitálně 
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Jaroslav Hašek   Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války: digitálně,   

zvuková podoba (kompletní kniha a různé výbory) 

Vítězslav Nezval   Edison: Braillovo písmo 

Vladislav Vančura   Rozmarné léto: digitálně, Braillovo písmo 

Jaroslav Seifert   Morový sloup: Braillovo písmo 

J. Voskovec – J. Werich  Balada z hadrů: zvuková podoba (záznam představení) 

Karel Poláček    Bylo nás pět: zvuková podoba, Braillovo písmo, digitálně 

František Hrubín   Romance pro křídlovku: Braillovo písmo, digitálně 

Jiří Orten    Elegie: (zvuková podoba) 

Zdeněk Jirotka    Saturnin: Braillovo písmo, zvuková podoba, digitálně 

Josef  Škvorecký   Zbabělci: zvuková podoba, digitálně 

Václav Havel Zahradní slavnost: digitálně (součást sebraných 
divadelních her) 

Milan Kundera   Směšné lásky: Braillovo písmo (dva výbory), digitálně 

Bohumil Hrabal Ostře sledované vlaky: zvuková podoba (komentovaný 
film),  Braillovo písmo, digitálně 

Arnošt Lustig    Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou: digitálně 

Václav Hrabě    Blues pro bláznivou holku: digitálně (jako Blues pro 
holku) 

Ota Pavel    Smrt krásných srnců: zvuková podoba 

     Jak jsem potkal ryby: zvuková podoba 

Karel Kryl    Kníška: digitálně 

Ivan Klíma    Moje první lásky: digitálně 

Michal Viewegh   Báječná léta pod psa: zvuková podoba, digitálně 

Květa Legátová   Želary: zvuková podoba, digitálně 

Poznámka: upřednostňujeme zvukové či digitální podoby a divadelní představení; filmová 
zpracování většinou nedoporučujeme, přesněji jako poslední možnost – proto nejsou 
v seznamu uvedena.  
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Příloha 2: Přehled vybraných specializovaných pracovišť využívaných našimi žáky 

 

a) 

Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana  

Adresa: Ve Smečkách 602/15, 11000 Praha 1 - Nové Město 

Tel.: 222 211 160; 222 201 492, pracovní doba po - čt: 9 - 18, pá: 9 - 15 hod. 

ktn@ktn.cz 

www.ktn.cz 

 

b) 

Knihovna BraillNet - knihovna digitalizovaných textů pro nevidomé 

http://is.braillnet.cz/knihovna.php 

 

Knihovna digitálních dokumentů 

Odkaz přímo na přihlášení do knihovny: 

http://www.kdd.cz/ 

 

c) 

Integrace občanské sdružení http://www.integraceos.cz/index.php?id=1 

Kontakt internetová knihovna - digitalizace textů: Špačková Pinkasová Tünde  

Tel.: 222 710 901, mobil: 602 331 998, pracovní doba: út - čt - 14-18 hod. 

Skype: centrum.pomoci.zp 

http://www.integraceos.cz/index.php?id=1 

Odkaz přímo na přihlášení do knihovny: 

http://www.dkzp.cz/document_root/auth/login?backlink=u82o5 

http://www.ktn.cz/
http://is.braillnet.cz/knihovna.php
http://www.kdd.cz/
http://www.integraceos.cz/index.php?id=1
http://www.integraceos.cz/index.php?id=1
http://www.dkzp.cz/document_root/auth/login?backlink=u82o5
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Přehled dalších zdrojů přístupné literatury pro zrakově postižené najdete v materiálu 
Organizace pro zrakově postižené – kontaktní údaje, vydaného v rámci projektu Poskytování 
tyflopedických služeb 
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Příloha 3: Audioknihy, vybraná nakladatelství 

 

TYMPANUM audioknihy 

Web: http://www.tympanum.cz/ 

Kontakt: info@tympanum.cz 

 

RADIOSERVIS, a. s. 

Web: www.radioservis-as.cz 

Facebook: Radioservis, Mluvené slovo – audioknihy 

Kontakt: katalog@radioservis.cz 

 

AudioStory 

Web: www.audiostory.cz 

Kontakt: nakladatelstvi@audiostory.cz 

Popron music 

Web: http://www.popronmusic.cz/ 

Kontakt: popron.music@popron.cz 

 

SUPRAPHON 

Web: http://www.supraphon.cz/ 

Kontakt: info@supraphon.cz 

 

FONIA 

Web: http://www.fonia.cz 

Kontakt: fonia@fonia.cz 

http://www.tympanum.cz/
mailto:info@tympanum.cz
http://www.radioservis-as.cz/
mailto:katalog@radioservis.cz
http://www.audiostory.cz/
mailto:nakladatelstvi@audiostory.cz
http://www.popronmusic.cz/
mailto:popron.music@popron.cz
http://www.supraphon.cz/
mailto:info@supraphon.cz
http://www.fonia.cz/
mailto:fonia@fonia.cz
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Další zajímavé odkazy na nakladatelství, která vydávají audioknihy najdete: 

http://audioknihy.net/rozcestnik/ 

 

http://audioknihy.net/rozcestnik/

