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1 Kompenzační pomůcky 

Kompenzační pomůckou obecně rozumíme zařízení nebo programové vybavení, speciálně 

vyrobené, popřípadě upravené tak, aby svým užitím kompenzovalo znevýhodnění způsobené 

těžkým zdravotním postižením. Zúžíme-li výběr kompenzačních pomůcek jen na ty, které vycházejí 

z výpočetní techniky a jsou určené pro kompenzaci zrakového handicapu, můžeme tyto rozdělit na 

dvě základní skupiny. Jsou jimi pomůcky pro osoby slabozraké a osoby nevidomé. 

1.1 Kompenzační pomůcky na bázi výpočetní techniky pro slabozraké 

Kompenzační pomůcky na bázi výpočetní techniky pro slabozraké jsou souhrnně označovány jako 

digitální zvětšovací televizní lupy. Zjednodušeně se dá říci, že se jedná o běžný osobní či přenosný 

počítač, doplněný o speciální software plnící kompenzační roli. Tímto softwarem je zvětšovací 

program, umožňující různé způsoby zvětšení obrazovky, obsahuje propracované možnosti úprav 

barev a dalších parametrů systému tak, aby byl zrakový handicap co nejlépe kompenzován. 

Tyto softwary bývají nabízeny v různých variantách, lišících se kromě nabízených funkcí též 

pořizovací cenou. Hlavní dvě skupiny je možné vymezit jako „zvětšovací programy bez hlasové 

podpory" a „zvětšovací programy s hlasovou podporou". 

První skupina nabízí pouze funkce zvětšování obrazu, druhá pak též hlasový výstup. Ten je schopen 

pomocí elektronické hlasové syntézy nejen předčítat vstupy uživatele (klávesnice, myš), ale též 

hlasově popisovat prvky operačního systému a aplikačního softwaru. 

Zvětšovací programy nabízí na českém trhu několik výrobců. Pravděpodobně nejčastěji se setkáme 

se dvěma. 

Prvním je zvětšovací program MAGic, vyvíjený americkou firmou Freedom Scientifíc. Standardně je 

nabízen ve čtyřech verzích. MAGic Standard Edition s hlasovou podporou a bez hlasové podpory 

a MAGic Professional Edition, též buď s hlasovou podporou, nebo bez ní. 

Verze standard pracuje na operačních systémech Windows XP/Vista/7 Home, verze Professional 

pracuje se všemi edicemi operačních systémů, tedy i Professional/Business/Enterprise/. 
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Druhým programem je ZoomText vyvíjený též americkou firmou Ai Squared. Produkt je nabízen ve 

dvou verzích, ZoomText Zvětšovač a ZoomText Zvětšovač/Odečítač. 

První jmenovaný je pouze softwarovou lupou, druhý nabízí též možnosti hlasové syntézy. 

Program nabízí flexibilní možnost zvětšení až do 36 násobku původní velikosti, osm různých typů 

zvetšení oken či celého pracovního prostředí, speciální sofistikované vyhlazování fontů při větším 

zvětšení, podporu více monitorů, uživatelsky nastavitelné barevné profily, různé ukazatele myši, 

prvky umožňující jejich snadnou lokalizaci, automatický přesun kurzoru na aktivní prvek a další. 

1.2 Kompenzační pomůcky na bázi výpočetní techniky pro nevidomé 

Kompenzační pomůcky na bázi výpočetní techniky pro nevidomé jsou též nazývány jako „digitální 

čtecí zařízení s hlasovým výstupem". Základem zmíněné kompenzační pomůcky je opět běžný 

počítač. Pro vyšší náročnost na systémové zdroje se doporučuje jednotka s nadstandardními 

parametry. Klíčovou roli pak hraje speciální programové vybavení, takzvaný Screen reader či česky 

hlasový výstup. 

Jeho funkcionalita může být doplněna dalším speciálním hardwarovým vybavením, tzv. braillským 

řádkem. 

1.2.1 Hlasový výstup 

Hlasový výstup je pro nevidomé důležitým výstupním zařízením, které interpretuje celé softwarové 

prostředí osobního počítače. 

Skládá se ze dvou částí. První z nich je odečítač obrazovky. Jeho funkcí je sledovat stav systému, 

běh aplikací, interakci uživatele a další činnosti. 

Druhou komponentou je hlasový syntezátor. Ten pomocí digitální hlasové syntézy informuje 

uživatele o všech důležitých akcích a činnostech, které počítač provádí. 

Pokud je tedy spuštěn odečítač obrazovky, je prostřednictvím hlasového syntezátoru zobrazený 

text, dialogové okno případně jiný prvek převeden do zvukové podoby. Následně pomocí zvukové 

karty a sluchátek nebo reproduktoru interpretován užitím syntetického hlasu. 
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Většina běžně dostupných odečítačů je primárně vyráběna pro anglofonní prostředí. Pro správnou 

funkci v lokalizovaném softwaru je tedy nutné provést úpravy pro český jazyk. Lokalizace ve 

většině případů vyvíjejí a distribuují firmy zastupující výrobce pro český trh. Další nutnou úpravou 

je instalace české hlasové syntézy, která též ve většině případů není součástí hlavní softwarové 

distribuce. 

V českém prostředí se pravděpodobně nejčastěji můžeme setkat s odečítačem americké 

společnosti Freedom Scientific Jaws. Podobně jako zvětšovací program MAGic, zmiňovaný výše, je 

i tento nabízen ve více verzích. Verze standard pracuje na operačních systémech určených pro 

domácnosti, verze Professional na všech edicích. Jedná se pravděpodobně o celosvětově 

nejrozšířenější Screen reader. Obsahuje podporu pro hlasový i braillský výstup. Obsahuje interní 

hlasovou syntézu v osmi světových jazycích. Výrobce pružně reaguje na změny na softwarovém 

trhu i na potřeby uživatelů. 

Můžeme se setkat též s produktem WinMonitor české společnosti ELVOS disponujícím jak 

hlasovým, tak braillským výstupem. 

Mezi další používané odečítače patří Windows Eyes společnosti GW Micro nebo v současné době 

stále častěji užívaný Hal britské společnosti Dolphin Computer Access. 

Stále větší pozornost si zasluhuje odečítač NVDA, který je vyvíjen jako otevřený software a je 

možné jej využívat zdarma. Díky aktivní vývojářské komunitě se jeho možnosti stále rozšiřují. 

1.2.2 Braillský řádek 

Funkci hlasového výstupu je možné rozšířit užitím speciálního hardwaru, braillského řádku, který 

obstarává nevidomému hmatový výstup. Ten převádí informace na obrazovce do Brailleova písma. 

Využívá se buď soustava šesti bodů, nebo častěji osmi bodová soustava. Zařízení obsahuje velké 

množství malých jehliček organizovaných do tvaru braillských osmibodů. Ty se s měnící informací 

vysouvají či zasouvají a vytvářejí tak jednotlivé znaky. Podmínkou využití zařízení je tedy znalost 

Brailleova písma. 

Vlastní připojení braillského řádku je realizováno přes USB či bezdrátově. 

Funkce braillského řádku však není pouze výstupní. Uživatel se může pomocí speciálních kláves 

pohybovat v prostředí aplikací, přesouvat kurzor na zvolené místo apod. 
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Využití této kompenzační pomůcky je vhodné především při editaci textu a při práci s cizojazyčným 

textem. Pomocí hmatového displeje je velmi snadné odhalit chyby v dokumentu nebo správný 

zápis textu. Pokud se u uživatele kombinuje zrakové i sluchové postižení, je braillský řádek 

v podstatě jedinou možností k získání informací z počítače. 

Braillské řádky vyrábí celá řada společností. Rozdíly jsou v podporovaných funkcích a v množství 

braillských znaků, které dokáží současně zobrazit, a samozřejmě v ceně zařízení. 

Pro korektní funkci braillského řádku je potřeba podpora ze strany odečítače pro ten který 

konkrétní typ. 

2 Specifika edukace žáků se zrakovým postižením v předmětu 

informatika 

V procesu vzdělávání žáků se zrakovým postižením je důležité brát zřetel na specifika práce 

zrakově postiženého s výpočetní technikou. V závislosti na tom je vhodné upravit strukturu 

výkladu a učivo modifikovat tak, aby bylo pro zrakově postižené lépe uchopitelné a práce byla 

účelná a efektivní. 

Pro shrnutí těchto specifik je vhodné zrakově postižené diverzifikovat na slabozraké a nevidomé. 

2.1 Specifika práce slabozrakých uživatelů s výpočetní technikou 

Princip práce slabozrakých s výpočetní technikou se v zásadě neliší od práce uživatele bez 

handicapu. Kompenzační pomůcky či vhodné nastavení systému dokáží korigovat zrakový 

handicap. Uživatel pracuje běžným způsobem, užívá běžná vstupní a výstupní zařízení. Rozsah 

činností, které může s výpočetní technikou provádět, není zásadně omezen či jinak limitován. 

Vzhledem k tomu, že vizuální informace získaná v jednom okamžiku nebývá zcela kompletní 

(v porovnání s uživatelem bez zrakového handicapu), je orientace v prostředí systému i aplikačního 

softwaru do jisté míry ztížena a klade větší důraz na paměť a prostorovou orientaci uživatele. 

Při práci je proto vhodné v co největší míře užívat klávesnice a klávesových zkratek, které umožňují 

orientaci v aplikacích i bez přímého vizuálního kontaktu s příslušným prvkem. 

Poměr okamžité vizuální informace, kterou získává nehandicapovaný uživatel a uživatel používající 

osminásobné zvětšení, ukazují následující obrázky: 
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2.2 Specifika práce nevidomých uživatelů s výpočetní technikou 

Práce nevidomých uživatelů s výpočetní technikou je v mnohých ohledech odlišná od práce 

uživatelů bez handicapu a uživatelů s určitými zbytky zraku. 

Nevidomí při ovládání PC nepoužívají počítačovou myš. Nepoužívají ani monitor jako výstupní 

zařízení. Veškerá interakce probíhá pomocí klávesnice a hlasového výstupu, případně doplněného 

o hmatový výstup. 

Právě zmíněné skutečnosti vedou k odlišnostem ve stylu práce nevidomých uživatelů. Je zde 

kladen důraz na představivost a paměť, užívání klávesových zkratek definovaných operační 

systémem nebo speciálním aplikačním softwarem. 

Též okruh aplikací, které mohou nevidomí ovládat a užívat, je omezený. Obecně lze říci, že mohou 

být užívány jen ty aplikace a jejich funkce, které je možné ovládat výhradně klávesnicí, tedy bez 

užití myši. Je možné pracovat s informacemi textového rázu. Práce s grafikou je v současné době 

obtížná a samostatná kontrola provedené práce nemožná. I tak mohou nevidomí uživatelé 

používat širokou škálu aplikací, které umožňují v podstatě plnohodnotné užívání výpočetní 

techniky. 

Druhou podmínkou pro užívání vybrané aplikace je správná funkce odečítače obrazu. Tedy definice 

pravidel, dle kterých má hlasový výstup reagovat na akce prováděné uživatelem v konkrétní 

aplikaci. Z toho plyne, že korektně ozvučené a pro nevidomého dostupné aplikace jsou pouze ty, 

Obr. 1: Snímek obrazovky při běžném          

nastavení 

Obr. 2: Snímek obrazovky při     

osminásobném zvětšení 
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pro které je zpracována podpora ze strany odečítače obrazu. Škála podporovaných aplikací se stále 

rozšiřuje a přestává být limitujícím faktorem. 

Nevidomému uživateli při práci nejsou okamžitě dostupné všechny informace o operačním 

systému a aktivní aplikaci. Je možné říci, že je dostupná vždy jen informace o aktivní položce, tedy 

položce, na které je umístěn kurzor. 

Rozdíl mezi přístupem k informaci vidomého a nevidomého uživatele je patrný z porovnání 

následujících obrázků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Při práci žáka s neznámou aplikací je vhodné jej nejprve seznámit s rozložením aplikačního okna, 

umístěním ovládacích prvků a případně strukturou aplikačních menu. Dále je třeba při práci počítat 

s tím, že nevidomému trvá delší dobu, nežli se v neznámé aplikaci zorientuje a dokáže ji efektivně 

ovládat.  

Některé tematické celky je vhodné, vzhledem k zrakovému handicapu žáka, modifikovat, případně 

pojmout výklad odlišně od výkladu určeného pro intaktní studenty. 

Obr. 3: Informace přístupná při 

běžném nastavení 

Obr. 4: Vizualizace informace 

přístupné nevidomému 
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3 Doporučená nastavení prostředí Windows 7 pro práci 

s kompenzačními pomůckami 

Pro optimální práci se systémem je vhodné provést některá nastavení lišící se od výchozího 

nastavení Windows. 

K úspěšnému nastavení všech položek je potřeba mít administrátorská práva. V případě užití 

individuálních nastavení pro jednotlivé uživatele je potřeba provést nastavení u každého uživatele. 

Individuální nastavení 

Motiv: Windows 7 - základní  

Pozadí plochy: Plné barvy (barva dle preference uživatele, s důrazem na dobrý kontrast vůči písmu) 

Změnit ikony plochy: 

Zobrazit: Počítač, Soubory uživatele, Koš 

Spořič obrazovky: Žádný 

Možnosti zobrazení složek 

Typ zobrazení: Podrobnosti nebo Seznam 

Nástroje/Možnosti složky/Zobrazení/Skrýt příponu souborů známých typů: nezaškrtnuto 

Hlavní panel a nabídka Start: 

Tlačítka na hlavním panelu: Nikdy neseskupovat  

Ikony zobrazovací oblasti: vždy zobrazit všechny ikony 

Průzkumník Windows: 

Počítač/Zobrazit/Seřadit podle/Název 

Počítač/Zobrazit/Seskupit podle/neseskupovat 

Výkonnost systému/ Vizuální efekty: 

Start/Ovládací panely/Systém/Upřesnit nastavení systému/Upřesnit/Výkon/Nastavení/Optimalizovat pro 
výkon 
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4  Kompenzace zrakového handicapu užitím standardního 

programového vybavení 

Pro kompenzaci lehkých zrakových vad není vždy nutné používat speciální kompenzační pomůcky. 

Přímo v operačním systému Windows jsou integrovány nástroje pro usnadnění práce zrakově 

postiženým. 

4.1 Barevné motivy 

Systém Windows 7 obsahuje několik vysoce kontrastních motivů, které zlepšují čitelnost 

jednotlivých prvků. Při užití těchto schémat jsou užity větší velikosti písem a ovládacích prvků. 

Barevná paleta je omezena za účelem zvýšení kontrastu mezi jednotlivými prvky. 

Ovládací panely/Individuální nastavení/Motivy  

4.2 Lupa 

Součástí operačního systému Windows 7 je též jednoduchá softwarová lupa umožňující zvětšení 

obrazu. Jedná se o základní nástroj, určený spíše pro nouzové situace, kdy nemáme k dispozici 

specializovanou aplikaci pro zvětšení obrazu. 

Lupa umožňuje nastavit zvětšení lx - 16x. Můžeme volit z několika režimů zvětšení obrazu. Aplikace 

využívá i technologií pro vyhlazování zvětšeného textu, které ale nejsou tak efektivní jako 

u speciálních aplikací. Proto, hlavně při větším zvětšení, dochází k zhoršení čitelnosti písma 

i dalších prvků. 

Aktivace: Start/Všechny programy/Příslušenství/Usnadnění přístupu/Lupa 

5 ZoomText – zvětšovač obrazu pro slabozraké 

ZoomText je speciálním softwarem, který umožňuje uživateli zpřístupnit grafické uživatelské 

rozhraní operačního systému i všech aplikací a kompenzovat tak jeho zrakový handicap. Integruje 

v sobě dvě základní kompenzační technologie - zvětšování a odečítání obrazu. Výhodou je, že 
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dokáže zvětšovat obraz všech aplikací vyvinutých pro operační systém Windows (na rozdíl od 

odčítačů obrazu pro nevidomé). Je určen pro slabozraké uživatele. 

 

6 Jaws - Odečítač obrazu pro nevidomé 

Jaws je odečítačem obrazu (anglicky Screen Reader). Dokáže tedy uživateli zprostředkovat 

hlasovou odezvu prvků operačního systému Windows i užívaných aplikací. Ke korektnímu ozvučení 

konkrétních programů je třeba podpory ze strany odečítače. Může se proto stát, že různé verze 

stejného programu mají různou míru zpřístupnění (například různé verze Internet exploreru). 

Odečítač obrazu můžeme rozšířit o haptický výstup. K tomu slouží již výše zmíněné zařízení, 

braillský řádek.  

7 Metodika vybraných tematických celků předmětu Informatika 

Shrňme ještě jednou odlišnosti práce nevidomého uživatele s PC: 

V práci nevidomého studenta s PC a instalovaným operačním systémem Windows hraje zásadní 

roli fakt, že nevidomý neužívá pro navigaci počítačovou myš. Vše je tedy nutné ovládat výlučně 

užitím klávesnice a klávesových zkratek. 

Dalším výrazným rozdílem oproti práci studenta bez handicapu je, že nevidomý nemá přehled 

o celém pracovním prostředí Windows a spuštěných aplikacích, ale jen o položce, na které má 

aktuálně umístěn kurzor. 

Proto je potřeba brát zřetel na to, že nevidomému trvá delší dobu, než se v neznámé aplikaci 

zorientuje. 

Pro nevidomého existují určité aplikace a činnosti, které může zvládat velmi omezeně, či vůbec ne. 

Důvodem však není studentova „neschopnost", ale prostá nepodpora hlasového odečítače pro 

danou aplikaci či činnost. Platí totiž, že aplikace je ozvučena pouze v případě, že je pro ni 

zpracována příslušná podpora ze strany odečítače. Určující též je, zda je možné aplikaci ovládat 

pouze pomocí klávesnice. 
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Při výuce je možné kombinovat různé organizační formy. Například hromadnou a frontální výuku 

pro části výkladové, diferencovanou metodu s vnitřní diferenciací u témat, kde je vhodné 

probíranou látku větší měrou rozrůznit. Dalšími formami mohou být projektové vyučování užívané 

především ve vyšších ročnících studia a skupinová a kooperativní výuka. 

Při práci žáků je nutné klást důraz na užívání klávesových zkratek a zdůraznit možnosti speciálního 

kompenzačního softwaru. 

7.1 Informatika a informace 

Učivo: Vymezení teoretické a aplikované informatiky, data a informace, odborná terminologie, 

číselné soustavy a převody mezi nimi. 

Metodika: 

Jelikož se jedná o celek převážně teoretický, není nutné učivo modifikovat. Je však potřeba 

důsledně ověřovat, zda si žáci nevytvořili chybné představy o základní terminologii, a uvádět co 

možná nejvíce analogií s žákům známými pojmy. 

Ani při práci s číselnými soustavami není zrakový handicap limitujícím faktorem, není proto nutné 

učivo výrazněji modifikovat. 

7.2 Ergonomie, hygiena a bezpečnost práce s ICT 

Učivo: Ochrana zdraví, možnosti využití prostředků ICT handicapovanými osobami. 

Metodika: 

Důležité jsou nejen teoretické znalosti, ale především jejich aplikace. Je proto vhodné jednotlivá 

doporučení a zásady žákům názorně předvést, vést k důslednému procvičení a případné 

nedostatky (např. v držení těla) u jednotlivých žáků korigovat. Důležité je též se těmito zásadami 

v následující výuce řídit. 

7.3 Software I 

Učivo: Funkce operačních systémů a programových aplikací, vlastnosti a ovládání operačního 

systému, možnosti nastavení operačního systému, uživatelské prostředí, práce s daty, správa 
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souborů a složek, formáty datových souborů, vývoj nejužívanějších operačních systémů 

a grafického uživatelského prostředí. 

Metodika:  

Tematický celek by měl žáky seznámit s hlavními prvky operačního systému, s uživatelským 

prostředím, správou souborů a složek. I když většina studentů výpočetní techniku velmi dobře 

ovládá, konkrétní dovednosti jsou velmi různorodé, studenti mohou mít zažity neefektivní 

pracovní postupy, popřípadě mylné představy. 

Systém je vhodné popisovat od obecnějších celků a dbát na názornost. Například vyrobit reliéfní 

obrázky s rozmístěním jednotlivých prvků, aby nevidomí získali lepší představu o rozložení prvků 

aplikací. Pracovní plochu můžeme přirovnat například k desce stolu, jednotlivé ikony ke knihám, 

sešitům či jiným běžně užívaným předmětům. Hierarchickou strukturu složek a souborů můžeme 

přirovnat k pořadači, knihovně nebo krabicím s různým obsahem. 

7.4 Antivirová ochrana 

Učivo: Principy antivirové ochrany, antivirové programy, počítačové viry, Firewall. 

Metodika:  

Celek seznamuje s důležitostí antivirové ochrany a bezpečným užíváním počítače. Opět je velmi 

důležité praktické procvičení a především volba vhodného programového vybavení, které je 

možné ovládat výlučně klávesnicí a hlasovým výstupem. Např. AVG antivirus. Teoretickou bázi 

tématu není nutné modifikovat. 

7.5 Algoritmizace 

Učivo: Algoritmus, vlastnosti algoritmu, algoritmizace úlohy, zápis algoritmu. 

Metodika: 

Princip a konstrukci algoritmu je možné modelovat na situacích běžného života, které žák ovládá 

(přechod přes světelnou křižovatku, odemknutí dveří…). K popsání algoritmu je nutné použít slovní 

zápis s jednoznačným označením jednotlivých kroků a spojnic. Tvorbu i čtení algoritmů je nutné 
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opakovat, jelikož slovní zápis je méně přehledný než grafické znázornění a orientace v něm je 

časově náročnější. 

7.6 Textové procesory I. 

Učivo: Prostředí textových editorů, aplikační menu, panely nástrojů, užití, orientace v prostředí 

editoru, manipulace se soubory, orientace v textu, formát písma a odstavce, odrážky a číslování, 

tabulátory a zarážky. 

Metodika: 

Pro popis prostředí textového editoru můžeme vytvořit schéma v reliéfní podobě. Důležitý je 

jednoznačný popis ovládacích prvků a jejich významu. Od verze MS Office 2007 již programy 

nevyužívají klasické aplikační menu, ale pás karet. Pro velké množství prvků v jednotlivých pásech 

je orientace složitější. Důležité je proto znát klávesové zkratky pro vstup do užívaných částí, nebo 

využít speciálních možností kompenzačního softwaru (Jaws – virtuální menu). 

Pro pochopení rozdílů mezi různými typy písem, zarovnání odstavců jiných formátovacích úprav, 

můžeme využít reliéfní obrázky. 

7.7 Internet 

Učivo: Ochrana autorských práv a osobních údajů, bezpečnost užívání internetu, vyhledávání 

informací na internetu. 

Metodika: 

Dobré zvládnutí práce s internetovým prohlížečem je pro nevidomé velmi důležité. Orientace na 

webové stránce a jejích jednotlivých prvcích je přitom značně odlišná od práce běžného uživatele. 

Před započetím výuky by se proto vyučující měl seznámit s manuálem odečítače, zvláště části 

věnující se orientaci na webových stránkách.  

Bohužel ne všechny webové stránky jsou pro nevidomé přístupné. Problematické jsou především 

aktivní grafické prvky nebo informace obsažená v obrázku. 
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7.8 Tabulkové kalkulátory I 

Učivo: Prostředí tabulkových kalkulátorů, menu a pásy karet, užití kalkulátorů, orientace 

v prostředí kalkulátoru, manipulace se soubory, orientace v sešitu, formát buňky, řádku, sloupce, 

listu, sešitu, vzorce, funkce. 

Metodika: 

Pochopení prostředí tabulkových kalkulátorů bývá u nevidomých problematické. Ovládací prvky 

můžeme popsat obdobně jako u celku Textové procesory. Vlastní pracovní oblast můžeme 

přirovnat ke čtverečkovanému papíru nebo lépe - vytvořit reliéfní podobu výseče datového listu 

a procvičit horizontálně vertikální orientaci. I tak klade pochopení tabulkové organizace dat velké 

nároky na představivost a paměť žáka. Zvládnutí práce s tabulkovým kalkulátorem je ale velmi 

důležité nejen pro další výuku v předmětu, ale i pro ostatní vyučované předměty (matematika, 

statistika). 

7.9 Prezentační software 

Učivo: Zásady úspěšné prezentace, příprava podkladů pro prezentaci, nástroje pro tvorbu 

prezentace, tvorba a nastavení prezentace. 

Metodika: 

Učivo vztahující se k prezentačnímu softwaru je pro nevidomé těžce uchopitelné. Již samotný fakt, 

že aplikace určené pro tvorbu prezentací jsou optimalizovány pro intuitivní ovládání myší, je 

handicapující. S aplikací a orientací v ní můžeme žáka seznámit, popsat uživatelské prostředí 

a ovládací prvky. Vlastní obsah učiva je však vhodné modifikovat. Žák může vykonávat obdobné 

úkoly s jiným programovým vybavením (textové procesory, tabulkové kalkulátory).  

7.10 Elektronická pošta 

Učivo: Elektronická pošta, princip funkce, užití, poštovní klienti, webové rozhraní poštovních 

serverů, protokoly přenosu, diskusní skupiny, elektronické konference. 
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Metodika: 

Elektronická pošta je důležitým komunikačním kanálem pro nevidomé. Efektivní práce se 

specializovanými poštovními aplikacemi je proto velmi důležitá. Při procvičování látky klademe 

důraz na osvojení nabídek aplikačního menu a používání klávesových zkratek pro časté operace 

s poštou. Důležité je též osvojení práce s adresářem. V případě, že pracujeme s emailovými 

službami přístupnými přes webové rozhraní, volíme ty, které mají co možná nejjednodušší rozhraní 

a nepoužívají nepodporované technologie (java, flash a pod). 

Žáky můžeme též seznámit s diskuzními skupinami provozovanými na serveru braillnet.cz, které 

jsou určeny především pro nevidomé. 

7.11 Zálohování a archivace dat 

Učivo: Důležitost zálohování dat, metody zálohování, principy uchovávání zálohovaných dat, 

bezpečnostní rizika při uchovávání dat. 

Metodika: 

V rámci tohoto tematického celku nemusíme učivo výrazně modifikovat. Je třeba dbát pouze na 

výběr aplikací pro zálohování. Opět platí, že aplikace musí být ovladatelná plně pomocí klávesnice 

a musí být podporována odečítačem obrazu. 

7.12 Grafické editory 

Učivo: Rastrová grafika a vektorová grafika, 3D grafika, barevné modely, charakteristiky rastrové 

grafiky, grafické formáty, tvorba a editace rastrové grafiky, úprava dat s ohledem na jejich využití. 

Metodika: 

Možnosti práce nevidomého s grafikou jsou značně omezené. Učivo proto musíme upravit. 

V teoretické rovině (typy grafiky, barevné modely, parametry grafiky, grafické formáty) je možné 

nevidomé s problematikou seznámit. Z praktického procvičování jsme omezeni ovládáním 

klávesnicí a faktem, že si student nemůže správnost většiny prováděných úkonů samostatně 

ověřit. I přes tato omezení mohou nevidomí např. měnit rozměry rastrové grafiky, provádět 
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korekce jednotlivých parametrů grafiky (automatizované funkce při úpravě digitálních fotografií), 

převádět jednotlivé grafické formáty apod. 

7.13 Správa souborů a složek 

Učivo: Správa souborů a složek ve specializovaných aplikacích. 

Metodika: 

Efektivní správa souborů a složek je pro nevidomé zvláště důležitá. Běžně dostupné nástroje 

obsažené v operačním systému nemusí být dostatečné, proto žáky seznámíme s benefity 

specializovaných aplikací. Většina souborových manažerů vychází svou koncepcí s managerů 

dostupných již v operačním systému MS-DOS, bývá proto pravidlem, že možnosti ovládání 

klávesnicí a klávesovými zkratkami jsou dobře integrovány. Souborové managery jsou často 

koncipované jako dvou-panelové s paralelním přístupem do dvou složek. Pro přiblížení 

nevidomému můžeme použít analogie s dvěma krabicemi na stole, dvěma pořadači apod. 

7.14 Hardware 

Učivo: Počítač, komponenty a periferní zařízení, digitální záznam informací, propojení počítače 

s dalšími (digitálními) zařízeními, technologické inovace, digitalizace a reprezentace dat. 

Metodika: 

Při výuce celku je možné využít řady názorných pomůcek, a to jak jednotlivých počítačových 

komponent, tak demontovaných částí pro snadnější demonstraci jejich činnosti. V případě příliš 

malých rozměrů jednotlivých prvků je možné vyrobit jejich makety z papíru, dřeva nebo jiných 

materiálů. 

7.15 Textové procesory II 

Učivo: Styly, sloupce, oddíly, tabulky, ohraničení a stínování, symboly, kontrola pravopisu, 

informace o dokumentu, vkládání a editace obrázků, práce s objekty a poli, strukturování 

dokumentu, záhlaví a zápatí, vzhled stránky, předtiskové úpravy a tisk, užití nápovědy, import 

a export dat, PDF formát. 
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Metodika: 

Tematický celek navazuje na Textové editory I. Při práci s tabulkami navážeme na učivo celku 

Tabulkové kalkulátory I. Pro snadnější pochopení složitějšího formátování tabulek (sloučené 

buňky, různé šíře prvků apod.) můžeme využít reliéfních obrázků. Práce s obrázky a grafikou je 

opět problematická, jelikož žák nemá možnost kontroly, zda a jak úkon provedl.  

Při procvičování kontroly pravopisu, stylů, strukturování dokumentu a dalších funkcí žáky 

motivujeme k užívání braillského řádku (pokud jej student užívá), zdůrazňujeme výhody jeho užití. 

7.16 Komprese dat 

Učivo: Typy kompresí, princip datové komprese, výhody a nevýhody datové komprese, kompresní 

programy a algoritmy. 

Metodika: 

Při výuce celku volíme programové vybavení podporované hlasovými výstupy. Je-li užíván systém 

Windows, můžeme použít integrovaný kompresní algoritmus Zip, dalšími podporovanými 

aplikacemi jsou WinRar, WinZip, 7Zip a další. Chceme-li názorně demonstrovat princip komprese, 

můžeme využít různé typy skládaček, popřípadě leporel.  

7.17 Tabulkové kalkulátory II 

Učivo: formát buňky, řádku, sloupce, listu, sešitu, automatický formát, podmíněné formátování, 

vzorce, funkce, absolutní a relativní adresace, modelování a simulace, grafické modelování dat, 

grafické objekty, řazení dat, automatický a rozšířený filtr, předtiskové úpravy a tisk, užití nápovědy, 

import a export dat, možnosti uzpůsobení vlastností aplikace. 

 

Metodika: 

Tabulkové kalkulátory nabízejí širokou škálu nástrojů, které pracují s „textovými“ informacemi. 

Modifikaci vyžaduje pouze tvorba grafů. Nevidomý je sice schopen s využitím odečítače obrazu 

graf vytvořit, ale sám již nemůže ověřit výsledek své práce. Proto je vhodné místo tvorby grafů 

zaměřit učivo na rozšířené modelování matematických vztahů, lepší osvojení integrovaných funkcí, 

filtrování a řazení dat. Filtrováním a řazením dat se zabývá též celek „Databáze. 
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Orientace v rozměrném datovém listě může být pro nevidomého z počátku obtížná, proto je 

vhodné věnovat dostatek prostoru pro osvojení klávesových zkratek spojených s navigací, a to 

jednak zkratek samotného tabulkového kalkulátoru, tak i odečítače obrazu. 

7.18 Internet 

Učivo: Globální charakter internetu, multikulturní a jazykové aspekty, protokoly, porty, doménová 

struktura, DNS, internetový prohlížeč, data a informace, relevance, věrohodnost informace, 

informační zdroje, informační procesy, informační systémy. 

Metodika: 

S učivem tematického celku „Internet“ je možné pracovat bez modifikací. Práce s internetem je 

pro nevidomé klíčová pro získávání informací a překonávání sociálního handicapu. 

Znalost klíčových termínů, struktury internetu, posuzování kvality informací je proto velmi důležitá 

a připravuje znalostní bázi pro následující tematické celky. 

7.19 Textové editory III 

Učivo: Šablony, hromadná korespondence, možnosti uzpůsobení vlastností aplikace, makra, formy 

dokumentů a jejich struktura, zásady grafické a typografické úpravy dokumentu, estetické zásady 

publikování. 

Metodika: 

Tematický celek se zaměřuje na pokročilou práci s textovým editorem, strukturováním složitých 

dokumentů, typografickým zásadám publikování apod. Práce s informacemi založená na vizuálním 

hodnocení textu (typografické zásady) je pro nevidomé těžko zvládnutelná. Vhodné je zaměřit se 

na práci s šablonami, možnosti uzpůsobení aplikace, různé typy souborů, jejich strukturu apod. 

7.20 WWW 

Učivo: Tvorba webové stránky exportem z aplikačního programu, provázání dokumentů odkazy, 

struktura webové stránky, základní příkazy HTML, zásady přehlednosti a použitelnosti webových 

stránek. 
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Metodika: 

Celek se zabývá především praktickou tvorbou webových stránek. Nástrojů na tvorbu www 

stránek je velké množství, většina z nich však pracuje s vizuální informací a je pro nevidomé 

nepřehledná nebo částečně nepřístupná. Učivo bychom proto měli směrovat na základy tvorby 

webových stránek užitím značkovacího jazyka HTML. Takto pojaté učivo je pro studenty 

srozumitelné, žáci se seznámí s „pozadím“ webové stránky a následně mohou tvořit vlastních 

webové prezentace. 

Pro práci volíme editory pracující se zdrojovým kódem stránky, který je pro nevidomé přehlednější 

než užití WYSIWYG editorů. 

7.21 CSS 

Učivo: Kaskádové styly 

Metodika: 

Tematický celek navazuje na celek „WWW“. Učivo rozšiřuje o možnost využití kaskádových stylů 

pro formát webové stránky. Při osvojování učiva preferujeme práci s editory zdrojového kódu 

stránek před WYSIWYG editory. 

7.22 Historie výpočetní techniky, druhy počítačů 

Učivo: Předchůdci počítačů, vývojové typy počítačů, von Neumannovo schéma, vývoj základních 

osobních počítačů, druhy počítačů. 

Metodika: 

Tematický celek je převážně teoretický, pro snadnější osvojení vědomostí a utvoření správných 

představ o vývoji výpočetní techniky využijeme plastických modelů (von Neumannovo schéma), 

popřípadě jednotlivých typů součástek (relé, elektronka, transistor). 

7.23 Multimédia 

Učivo: Formáty zvukových a video souborů, datový tok a komprimace, streamované audio a video, 

převod formátů multimediálních souborů. 
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Metodika: 

Osvojení práce s audio-vizuálním obsahem je pro nevidomé důležité. Získané dovednosti využijí 

nejen v průběhu následujícího studia, ale i v průběhu celého života. Učivo by mělo být zaměřeno 

na pořizování a úpravy audio nahrávek s využitím analogových i digitálních záznamových zařízení, 

převod jednotlivých typů formátů a volba nejvhodnějšího z nich s ohledem na zamýšlené užití, 

práci s audio-knihovnami apod. 

7.24 Databáze 

Učivo: Databáze a databázové zpracování dat, databázové funkce tabulkových kalkulátorů, datová 

normalizace, relační a objektové databáze, relace, typy relací, tabulky, formát tabulek, dotazy, typy 

dotazů, QBE, formuláře, typy formulářů, sestavy, typy sestav, SQL, základy syntaxe. 

Metodika: 

Práce ve specializovaných databázových produktech je mnohdy pro nevidomé značně 

komplikovaná. Hlavní příčinou je malá podpora ovládání jen s využitím klávesnice, dále 

nekompatibilita s odečítači obrazu a v neposlední řadě též obtížná orientace v datovém modelu 

bez vizuální informace. 

Učivo je proto vhodné modifikovat a zaměřit se především na databázové funkce tabulkových 

kalkulátorů (rozšířené filtry a řazení), případně základy modelování databází užitím jazyka SQL, 

který obdobně jako HTML pracuje s textovou informací. 

7.25 Počítačové a informační sítě 

Učivo: Topologie sítí, typy kabeláže, síťové architektury a služby, Wifi, GSM, GPS. 

Metodika: 

Při výkladu jednotlivých termínů (topologie sítí, síťové architektury) je vhodné využívat haptických 

modelů, popřípadě reálných vzorků přístrojů a materiálů (typy kabeláže). Po obsahové stránce 

učivo neupravujeme. 
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8 Závěr 

Využití výpočetní techniky se stává stále nezbytnější v širokém okruhu činností běžného života. 

Zrakově handicapovaným též umožňuje do značné míry kompenzovat důsledky plynoucí z jejich 

postižení a umožňuje jim větší zapojení do dříve nedostupných činností. 

Nabídka kompenzačních pomůcek je stále širší a jejich ceny klesají. Je proto vhodné, aby každá 

škola integrující žáky se zrakovým handicapem těchto pomůcek využívala v co možná nejširší míře 

k přípravě studijních materiálů a pomůcek, popřípadě se obrátila na speciálně pedagogická centra, 

která pomoc s tvorbou pomůcek často nabízejí. 

Celospolečenským trendem je důraz na inkluzivní vzdělávání. Pro úspěšné zvládnutí procesu 

inkluze je třeba žákům učivo neredukovat, ale modifikovat jeho obsah tak, aby byl pro ně snáze 

uchopitelný. Žáci potřebují individuálnější přístup než žáci intaktní populace. Z tohoto důvodu je 

vhodné využít možnosti zřízení pozice asistenta pedagoga, který může pomůcky a studijní 

materiály pro zrakově handicapované připravovat nebo modifikovat. Po splnění základních 

podmínek může ředitel školy požádat zřizovatele o navýšení mzdových finančních prostředků pro 

tuto pozici. 

Tento metodický materiál je koncipován tak, aby učitelům běžných škol poskytl informace 

o specifikách vzdělávání žáků se zrakovým handicapem, a to nejen v předmětech zabývajících se 

výpočetní technikou. Metodická část se snaží upozornit na rozdíly v přístupu k učivu žáka se 

zrakovým postižením. 

Efektivní užívání kompenzačních pomůcek umožňuje snížení dopadu handicapu, které má význam 

nejen v průběhu studia, ale především v následném začlenění do společnosti a nalezení 

odpovídajícího pracovního uplatnění. 
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9 Zdroje informací 

http://www.FreedomScientific.com - Oficiální webové stránky odečítače firmy vyvíjející Jaws 

http://www.galop.cz - České zastoupení Freedom Scientific BLV Group, kompenzační pomůcky 

http://www.kdd.cz – knihovna digitálních dokumentů SONS 

http://www.spektravox.cz/ - kompenzační pomůcky  

http://www.aisquared.com - Oficiální webové stránky výrobce Zoomtextu 

Instalační_složkaJaws\MANUALS\CSY - manuál Jaws 

ZoomText 9.0 Stručný průvodce - stručný průvodce aplikací (dodáváno společně se zakoupenýcm softwarem) 

Nápověda aplikace ZoomText 9.0 - elektronická nápověda aplikace 

 

http://www.freedomscientific.com/
http://www.galop.cz/
http://www.kdd.cz/
http://www.spektravox.cz/
http://www.aisquared.com/
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