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1. PRVNÍ ČÁST - základní předpoklady úspěšné integrace a specifika 
výuky matematiky žáků se zrakovým postižením  

RVP SŠ pro výuku matematiky žáků se specifickými potřebami zdůrazňuje užívání principu 

diferenciace a individuálního přístupu ke každému žákovi. Při výuce žáků se zrakovým 

postižením to samozřejmě znamená uplatňovat určité úpravy učiva – toto přizpůsobení by 

však mělo znamenat především modifikaci učiva, ne jeho redukci, a užívání kompenzačních 

pomůcek a speciálních metod dle druhu a stupně postižení žáka. Pro vytváření správných 

představ je potřeba informace běžně vnímané zrakem (uvádí se asi 80 %) zprostředkovat 

jinou formou. 

Současná legislativa podporuje vzdělávání žáků se specifickými potřebami v běžných školách 

a také zlepšila podmínky pro jejich individuální integraci. Integrace žáka se zrakovým 

postižením v běžné škole by však měla být vždy dobře uvážená a zodpovědně připravená, 

a to jak ze strany žáka a rodičů, tak ze strany školy a vyučujících ve spolupráci s příslušným 

poradenským zařízením (SPC, PPP). Jenom tak může být pro žáka (a potažmo společnost) 

skutečným přínosem. 

Základním předpokladem kvalitní výuky matematiky je příprava vyučujícího již před 

zahájením vlastní výuky, seznámení se specifiky výuky zrakově postižených, seznámení se 

s potřebami konkrétního žáka a z toho plynoucími podpůrnými prostředky. 

1.1 Speciální potřeby žáka, podpůrná opatření 

Seznámení vyučujícího se stupněm a druhem postižení konkrétního žáka, jeho 

kompenzačními pomůckami a speciálními potřebami, příprava podpůrných opatření. 

Nevidomý žák i jeho vyučující by měli být s předstihem vybaveni Příručkou pro přepis textů 

do bodového písma. Tuto příručku po registraci zrakově postiženého bezplatně poskytuje 

Macanova knihovna (viz 2.1). 
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Dále by mělo být samozřejmostí, že má žák k dispozici kalkulátor s hlasovým, případně 

i hmatovým výstupem, který umožní provádět numerické výpočty středoškolské matematiky 

– žádost o kompenzační pomůcku pomůže zprostředkovat sociální pracovník, event. SPC, 

SONS. Stává se, že někteří absolventi ZŠ mají minimální zkušenost s výpočty na kalkulátoru 

(výpočty poskytoval vyučující, asistent) nebo vlastní kalkulátor s hlasovým výstupem, který 

umožňuje provádět pouze základní aritmetické operace. Doma mají stolní PC, ale kalkulátor 

neumějí používat. Vyučující matematiky na SŠ by měl žáka vybaveného příslušnou technikou 

vést v této oblasti od počátku k nezávislosti a samostatnosti. 

Škola by měla zajistit dostupné hmatové učebnice matematiky (viz 2.1). 

U žáka se zrakovým postižením, který píše černotiskem, je třeba zjistit optimální typ 

a velikost písma, kterým mu budou připravovány texty a zadání písemných prací. Obecně se 

doporučuje se bezpatkové písmo Arial (CERMAT užívá v zadání didaktických testů MZ 

z matematiky font Myriad Pro, velikost písma 14, 16, 20 nebo 26 bodů).  

Žák by měl sedět na místě, které vyhovuje jeho požadavkům na osvětlení. Je vhodná lavice 

s polohovatelnou zvedací deskou a případné dovybavení pracovního místa světlem a stolní 

lupou. 

 

Digitální kamerová lupa umožňuje číst zápis z tabule nebo tištěné předlohy na displeji 

notebooku. Žák si může dle individuální potřeby obraz upravovat  

(kontrast, jas, barva, přiblížení). 
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U nevidomého žáka by si měl vyučující s předstihem zjistit, jakým způsobem zaznamenává 

matematický text. Zápis Brailleovým písmem by měl být v souladu s Příručkou pro přepis 

textů do bodového písma (viz 2.1, dále jen Příručka). Tato symbolika je užívána ve 

vydávaných hmatových učebnicích i při přípravě maturitních didaktických testů 

z matematiky. 

I vyučující, pro kterého není práce v bodovém písmu běžná, ale seznámil se s jeho pravidly, 

může dle Příručky zavedení každého nového pojmu doprovázet informací o správném 

symbolickém zápisu v Brailleově písmu. 

1.2 Důsledný a přesný komentář 

Vyučující by měl dbát na důsledný a přesný komentář zápisů, komentovat veškeré činnosti 

v průběhu vyučování 

Odlišný zápis matematických výrazů v Brailleově písmu klade velké nároky na přesné 

vyjadřování vyučujícího. Všechny výrazy se zapisují lineárně, a tak například při zápisu zlomku 

je nutné hlásit jeho začátek i konec, při čtení zlomku užívat vždy pojmy čitatel a jmenovatel 

(nápovědě vidícím „nahoře“ resp. „dole ve zlomku“ nevidomí rozumějí, ale v Brailleově 

písmu platí „před“ resp. „za zlomkovou čárou“). Podobně je nutné u výrazů s indexy hlásit 

začátek a konec indexu, aby žák bez zrakové kontroly rozlišil a správně zapsal výrazy 2x+3 

resp. 2x+3, an+1 resp. an+1. 

Vyučující by si měl neustále uvědomovat, že většinu informací předává žákovi slovně a že pro 

žáka se zrakovým postižením je velmi náročné udržet pozornost. Bez možnosti zrakové 

kontroly i malý výpadek koncentrace může znamenat chyby a nepřesnosti v zápisu, a proto 

je třeba matematický text častěji zopakovat a průběžně kontrolními dotazy ověřovat 

pochopení i jeho správnost.   
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1.3 Vytváření názoru 

K vytváření názoru soustavně užívat reliéfní grafiku, modely aj. pomůcky, dbát na výstižný 

popis reliéfních obrázků, grafů (viz 2.2). 

Žáci se zrakovým postižením nemají schopnost zrakového vnímání nebo je tato schopnost 

různým způsobem oslabena tak, že může negativně ovlivňovat kvalitu vytvářených představ 

a správné chápání pojmů. Někdy pochopení geometrických pojmů a orientaci v grafu ztěžuje 

i nedostatečně rozvinutá prostorová orientace. 

V závislosti na stupni postižení pomáhají při výuce zvětšené černotiskové obrázky, hmatové 

obrázky nebo modely. Obrázky většinou vyžadují zjednodušení. Je třeba omezit detaily, volit 

vhodné tloušťky čar, šrafování ploch, barvy (nebo někdy naopak je nepoužívat, pokud žákovi 

vadí). Obrázek by měl doplnit jednoduchý, ale výstižný popis. Prohlížení modelů a hmatových 

obrázků by mělo být skutečně individuální záležitostí, aby vyučující mohl bezprostředně 

ověřovat, zda se žák orientuje a tvoří si správnou představu. Je běžné vyzvat nevidomého 

žáka při prohlížení reliéfní grafiky a modelů „Podívejte se…“. On sám často použije „ Já se 

podívám…“. 

Samostatný grafický projev žáka v geometrii bývá problematický. Nevidomý žák může 

jednoduché konstrukce provádět (většinou s dopomocí vyučujícího nebo asistenta) užitím 

rýsovací soupravy pro nevidomé, ale z časových důvodů je nereálné, aby bylo běžnou 

součástí výkladu. Totéž platí pro žáky s těžkým zrakovým postižením, kteří píší černotiskem. 

Je třeba tolerovat velké nepřesnosti a jejich rýsování chápat spíš jako zkušenost podporující 

vznik správných představ. 

Základní konstrukční úlohy je možné řešit tak, že žák na základě předchozího rozboru 

navrhuje konstrukci a poté „kontroluje“ rýsování na předem připravených obrázcích, kde je 

postup konstrukce rozfázovaný. 
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1.4 Časová náročnost 

Žák se zrakovým postižením potřebuje na práci zpravidla více času, proto je nutné tempo 

a časové vymezení pro práci přizpůsobit jeho možnostem a schopnostem 

Žák se zrakovým postižením podléhá snadněji únavě a jeho tempo je pomalejší, zejména při 

samostatné práci. Tempo práce žáků, kteří nejsou nevidomí, avšak mají těžké zrakové 

postižení, bývá někdy dokonce nižší než u nevidomých. 

Náročná je už samotná orientace v zadání úlohy. V Brailleově písmu i zvětšeném černotisku 

je text mnohem delší a žák ho nemůže vnímat jako celek, potřebuje delší čas na rozbor i 

řešení (např. při státních maturitách bylo pro žáky s těžkým zrakovým postižením stanoveno 

až 100 % časové navýšení). 

 Při tvorbě kontrolních prací upřednostňujeme několik kratších úloh před složitými 

a dlouhými výrazy (rovnice, která se nevejde na řádek, složené zlomky apod.). Není vhodné 

pracovat v rámci jedné úlohy s písmeny, která lze v černotisku snadno zaměnit (např. n a u). 

Také výklad provázený hmatovými grafy, obrázky a modely je časově velmi náročný. Pokud je 

součástí úlohy grafické zobrazení situace, potřebují zrakově postižení delší čas pro čtení 

a rozbor. Nejen pro nevidomé, ale i pro žáky s těžším zrakovým postižením, kteří 

píší černotiskem, je vhodné připravit složitější grafické rozbory úloh předem. 

1.5 Zápis matematického textu 

Způsob zápisu matematického textu závisí na stupni zrakového postižení. 

Pokud žák provádí zápis v Brailleově písmu na Pichtově stroji a vyučující toto písmo zná, je 

spolupráce operativní. Vyučující žáka postupně seznamuje s matematickou symbolikou 

a může správnost zápisu průběžně kontrolovat. Výhodou tohoto zápisu je i to, že pomocí 

Pichtova stroje může žák zcela samostatně tvořit některá grafická zobrazení (viz 2.2.3). 
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V současné době má většina nevidomých žáků k dispozici notebook, který může být 

dovybaven hlasovým výstupem a hmatovým braillským řádkem. Zápisy a zpracování 

matematických výrazů jim v takovém případě mohou umožnit speciální softwarové 

technologie, z nichž nejznámější jsou matematické editory pro nevidomé BlindMoose 

a Lambda. 

Program BlindMoose 2 je nadstavbou Microsoft Wordu (sada maker). Žák píše značky 

pomocí klávesnice počítače, zápis matematického výrazu na obrazovce je v lineární formě, 

napodobuje strukturu zápisu v Brailleově písmu podle Příručky. Lze jej číst hmatově pomocí 

braillského řádku, ale hlasový výstup čte pouze posloupnost znaků. Program nemá vlastní 

kalkulátor. Zápis lze tisknout v hmatové podobě na braillské tiskárně. 

Matematický editor Lambda lze instalovat na Windows. Žák píše značky pomocí klávesnice 

počítače a na obrazovce jsou současně otevřena dvě samostatná okna. V levém okně se 

zobrazuje lineární zápis nevidomého napodobující strukturu braillského zápisu dle české 

osmibodové normy, pravé okno zobrazuje matematické výrazy v tradiční podobě, což 

umožňuje sledovat zápis i vyučujícímu, který neovládá Brailleovo písmo. Lze jej číst hmatově 

pomocí braillského řádku. Lambda má hlasový výstup a vlastní kalkulátor. Zápis lze tisknout 

v hmatové podobě na braillské tiskárně. 

V případě zájmu o podrobné informace a případné stažení editorů je možné 

kontaktovat Oddělení speciální informatiky Střediska Teiresiás pro pomoc studentům se 

specifickými nároky Masarykovy univerzity. (http://www.teiresias.muni.cz/czbraille8) 

 

!!! 

Je zřejmé, že studium matematiky (a to i v případě používání moderních informačních 

technologií) je nutné u nevidomého žáka nestále spojovat se schopností psát a číst Brailleovo 

písmo. 

 

mailto:ict@teiresias.muni.cz
http://www.teiresias.muni.cz/
http://www.teiresias.muni.cz/
http://www.muni.cz/
http://www.teiresias.muni.cz/czbraille8
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Někteří žáci se zrakovým postižením, kteří píší černotiskem, používají při zápisu 

matematických textů do notebooku poměrně obratně editor rovnic. Tyto zápisy ale není 

možné číst pomocí hlasového výstupu.  

Pokud si tedy žák s těžkým zrakovým postižením zapisuje doprovodný komentář, nebo je mu 

poskytován text při zadávání v elektronické podobě, pomáhají někdy i tzv. prosté texty 

(např. zápisy symbolů suma, řeckých písmen alfa, beta,…, zápis ypsilon rovná se dva iks plus 

dva…). Cílem je srozumitelnost hlasového výstupu. Tyto zápisy byly zkušebně poskytovány 

i při státních maturitních zkouškách.  

Závěr 

I mezi nevidomými žáky a žáky s těžkým zrakovým postižením jsou tací, kteří mají dobré 

logické myšlení a matematika jim nečiní potíže. Je důležité pěstovat jejich sebevědomí 

a jejich vlohy rozvíjet, odmítnout poměrně rozšířený názor, že zrakově postižený může na 

vysoké škole studovat jen humanitní obor. Lze poukázat na známé nevidomé matematiky 

a vědce (viz 3.2). 
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2. DRUHÁ ČÁST 

2.1 Hmatové tisky pro výuku středoškolské matematiky 

K základním požadavkům při studiu středoškolské matematiky patří znalost a správné užívání 

symboliky. Základní pravidla, znaky a znakové kombinace pro přepis matematických textů do 

bodového písma obsahuje Příručka pro přepis černotisku podle normy bodového písma 

(Wanda Gonzúrová, Praha 1996-1997), kterou vydala Knihovna a tiskárna pro nevidomé 

K. E. Macana (Krakovská 21, Praha 1) v černotisku i hmatovém vydání. Je možné si ji 

objednat na adrese www.ktn.cz dle nabídnutého katalogu. 

Příručka je návrhem české národní hmatové normy (celosvětově platná norma neexistuje), 

kterou schválilo MŠMT ČR jako metodickou příručku pro učitele. Je rozdělena do tří částí: 

1. díl obsahuje základní pravidla pro přepis běžných textů a přepis matematických textů pro 

základní školy. 

2. díl obsahuje přepis fyzikálních a chemických textů pro základní školy. 

3. díl rozšiřuje pravidla prvního a druhého dílu v rozsahu učiva střední školy. 

4. díl obsahuje výběr znaků vyšší matematiky, fyziky a jiných speciálních symbolů 

Opravené a doplněné vydání Příručky [on line] poskytuje Středisko Teiresiás pro pomoc 

studenům se specifickými nároky Masarykovy university v Brně na adrese 

http://www.teiresias.muni.cz/czbraille/  

Nepříjemnou skutečností je, že neexistuje braillský ekvivalent středoškolských 

M-F-CH tabulek. Pokud mají žáci bez zrakového handicapu při písemných testech a ústních 

zkouškách k dispozici tabulky, je nutné, aby součástí zadání pro žáka se zrakovým postižením 

byly i potřebné vzorce. 

Hmatové středoškolské učebnice matematiky vydává Středisko Teiresiás pro pomoc 

studenům se specifickými nároky Masarykovy university v Brně. 

http://www.ktn.cz/
http://www.teiresias.muni.cz/czbraille/
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Pro přepis je používaná odborná symbolika navržená W. Gonzúrovou v Příručce. Texty 

učebnic jsou připraveny tak, že bodové písmo má podtisk písmem, ve kterém každému 

braillskému znaku odpovídá jednoznačný černotiskový ekvivalent, takže text může sledovat 

i vyučující, aniž by přitom musel sám číst bodové písmo. Učebnici tvoří samostatné sešity (dle 

kapitol) formátu A4 vložené do pákového pořadače. Žák může pracovat s jednotlivými 

kapitolami zvlášť.  

 
Ukázka hmatového tisku s podtiskem 
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Učebnice a její braillský ekvivalent 

 

Výroba matematických titulů je velmi náročná (hmatové obrázky na speciálních foliích jsou 

ručně vlepované), proto i dost drahá, a tak jejich pořizování není zatím běžnou záležitostí. 

Tisk probíhá pouze na objednávku. 

Aktuální informace a kontakty jsou k dispozici na adrese 

http://www.teiresias.muni.cz/cz/knihovna-a-vydavatelstvi/knihovni-fond/edice-

stredoskolskych-ucebnic 

  

http://www.teiresias.muni.cz/cz/knihovna-a-vydavatelstvi/knihovni-fond/edice-stredoskolskych-ucebnic
http://www.teiresias.muni.cz/cz/knihovna-a-vydavatelstvi/knihovni-fond/edice-stredoskolskych-ucebnic
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Výpůjčku některých středoškolských hmatových učebnic matematiky je možné dohodnout 

z knihovního fondu naší speciální školy. 

Kontakt: 

Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, 

Radlická 115 

email: goa@goa.braillnet.cz 

 

Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana (Praha 1, Ve Smečkách 602/15) poskytuje na 

adrese www.ktn.cz on-line vyhledávání a objednávání dostupných titulů z katalogu. V sekci 

učebnice jsou nabízeny některé hmatové učebnice matematiky pro ZŠ, Tabulky pro ZŠ 

a Sbírka úloh pro ZŠ (F. Běloun). 

  

mailto:goa@goa.braillnet.cz
http://www.firmy.cz/click/www.ktn.cz
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2.2 Tvorba reliéfních obrázků a pomůcek v podmínkách školy 

Vznikající hmatové učebnice matematiky vybavené geometrickými nákresy a grafy funkcí 

jsou velmi kvalitním pomocníkem a povzbuzením při výuce matematiky jak pro žáky, tak pro 

vyučující. Jejich používání studium matematiky obohacuje, pomáhají při vytváření správných 

představ, přirozeně přispívají i k upevňování znalosti správného zapisování symboliky. 

Umožňují mnohem lepší spolupráci žáka a vyučujícího a přitom dávají i větší prostor pro 

samostatnou práci žáka. 

V naší speciální škole pořizujeme přepisy matematických textů užitím programu 

DBT (případně starším WinBraille) s výstupem na braillskou tiskárnu. 

Samozřejmě pracujeme i s reliéfními obrázky připravenými na fuseru, přímo v hodinách 

kreslíme na kreslence nebo tvoříme obrázky užitím Pichtova stroje. Pro vytváření správných 

představ si vytváříme i jiné pomůcky. Některé z nich, byť pracné, jsme časem odložili, jiné, 

vzniklé okamžitou improvizací, se osvědčily a používáme je dodnes. Tyto jednoduché 

pomůcky a osobní zkušenosti jsou popsané v následujících kapitolách: 
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2.2.1 Fuser 

Fuser je zařízení, které umožňuje vytvářet na speciálních termopapírech nízký 

jednoúrovňový reliéf. Na citlivou vrstvu papíru se kopírováním přenese grafika vytvořená 

ruční kresbou nebo na počítači. Zahřátím na fuseru černá kresba „vystoupí“ a vytvoří reliéf. 

Popis obrázku lze provést Brailleovým písmem před zpracováním na fuseru (čitelnost písma 

je někdy negativně ovlivněna citlivostí papíru) nebo lze text doplnit dodatečně nalepením 

popisků vytvořených pomocí speciálních dymokleští s braillskými znaky. 

V naší speciální škole máme fuser k dispozici, mají ho i některá SPC. Přestože takto vytvořené 

obrázky jsou výbornou pomůckou, mají i určité nevýhody: časovou a finanční náročnost 

a v případě, že není fuser přímo ve škole, i menší operativnost.  

Obrázek vytvořený na fuseru je dokonalejší než obrázky vznikající přímo v hodině jinými 

prostředky, ale chybí aktivní přínos žáka při jeho tvorbě. 

2.2.2 Kreslenka 

Rýsovací souprava pro nevidomé obsahuje měkkou (gumovou) podložku, speciální kružítko, 

pravítka, bodátko a rádlo pro tvorbu hmatové stopy. Součástí soupravy je i pražská tabulka, 

která umožňuje doplnit kresbu braillským popisem (pomůcky pro rýsování nabízejí speciální 

prodejny Tyflopomůcky SONS ČR v Praze a Olomouci). 

Pozitivní kresba se tvoří rádlem nebo bodátkem na tenké průsvitné fólie položené na 

podložce. 

Tento způsob vytváření reliéfu umožňuje operativní přípravu obrázků na hodinu i jejich 

tvorbu přímo v hodině. Vlastní rýsování nevidomého je ale časově velmi náročné 

a schopnosti žáků samostatně rýsovat jsou individuální. Při výkladu tvoří většinou vyučující 

a žák obrázek v součinnosti. Např. učitel připraví soustavu souřadnic, žák vyhledá body, spojí 

přímkou. Popis obrázků je omezen na minimum. 



 

16 

 

Přínosem práce s kreslenkou je možnost úplně nebo alespoň částečně žáka zapojit do tvorby. 

Nevýhodou je, jak již bylo řečeno, časová náročnost rýsování a zejména popisu. Další 

nevýhodou je zranitelnost fólie, která se snadno mačká a čitelnost se tím zhoršuje. 

 
Rýsovací pomůcky 
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Graf funkce vytvořený na kreslence 

 

2.2.3 Reliéfní kresba rádlem doplněná popisem na Pichtově stroji 

Právě zranitelnost fólie vedla k myšlence tvořit reliéf přímo na braillský papír. Negativní 

stopu je možné kreslit na měkké podložce z rýsovací soupravy rádlem (lze využít kreslenku, 

ale osvědčuje se i obyčejné rádlo na vytváření střihů koupené v galanterii a gumová 

podložka). Připravený reliéfní obrázek si žák při výkladu popisuje sám na Pichtově stroji a je 

aktivně zapojen, i když obrázek netvoří. Správný popis je zpětnou vazbou a umožňuje 

okamžitě kontrolovat, zda se žák dobře orientuje. 
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2.2.4 Reliéfní obrázky tvořené užitím Pichtova stroje 

Výroba obrázků na Pichtově stroji je způsob, při kterém je žák navzdory zrakovému 

handicapu do tvorby reliéfních obrázků bezprostředně zapojen. Velmi cenné je to, že žák 

pracuje samostatně a navíc, většinu žáků takové „kreslení“ baví. 

Užitím Pichtova stroje mohou žáci zcela samostatně zobrazovat intervaly, soustavu souřadnic 

a grafy některých funkcí. Je zajímavé takto vytvořené obrázky porovnat s obrázky 

vytvořenými předem na fuseru. 

 
Pichtův stroj 
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2.2.5 Plošné modely 

Při výuce matematiky se osvědčují i velmi jednoduché papírové modely a šablony, jejichž 

používáním lze nahradit rýsování: 

Sérii modelů lze vytvořit pro geometrickou interpretaci algebraických vzorců (a+b)2, (a+b+c)2, 

(a+b+c+d)2. 

Při zobrazování kvadratické a lineárně lomené funkce pomáhají šablony grafů pokládané do 

připravené soustavy souřadnic. Žáci dle grafu komentují základní vlastnosti dané funkce. 

 
Geometrická interpretace vzorce (a+b)2 

 

 
Jednoduchý model geometrické interpretace vzorce (a+b+c+d)2 

Překládaný papír, popis vzniklých útvarů na Pichtově stroji 
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„Sestrojení grafu“ kvadratické funkce pomocí šablon 

 

2.2.6 Trojdimenzionální modely 

Žáky velmi oblíbené jsou modely pro geometrickou interpretaci algebraických vzorců (a+b)3, 

(a+b+c)3. Tyto „skládačky“ vytvořili v naší škole vidící žáci již před mnoha roky a „bavíme se“ 

jimi dodnes. 

Při výkladu stereometrie používáme drátěné modely těles, které jsou k dispozici v každé 

škole. Máme ale vytvořené i „modely na míru“ počítaných příkladů (jejich tvorba je pěkný 

námět činnosti pro vidící spolužáky) – například řez krychle, kvádru, komolého jehlanu 

a čtyřstěnu rovinou. Papírové kopie řezů položené do roviny nám slouží při rozboru úlohy. 
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Geometrická interpretace vzorce (a+b)3 

 

 

Geometrická interpretace vzorce (a+b+c)3 

 

 
Řez čtyřstěnu 
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2.3 Kalkulátory 

Numerické výpočty v hodinách matematiky mohou žáci provádět užitím kalkulátoru 

elektronických zápisníků Arie, Gina (braillská klávesnice, hlasový výstup) nebo EasyLinku 

(braillská klávesnice, hlasový a hmatový výstup – braillský řádek). V současnosti ale 

jednoznačně upřednostňují užití softwarového kalkulátoru v notebooku, který je opatřený 

hlasovým výstupem a braillským řádkem. Žák může pracovat zcela samostatně pomocí 

klávesových zkratek. 

 
Elektronický zápisník Aria 

 
PC s braillským řádkem a hlasovým výstupem 
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EasyLink12 spolupracuje s kapesním počítačem, 

který obsahuje vlastní programové vybavení 

 

 
EasyLink12 - detail braillského řádku s osmibodem (viz 3.1) 
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2.4 Vybrané tematické celky z matematiky 

 

Množiny 

Definice množiny a množinových operací lze doprovázet připravenými obrázky 

(viz Příloha 1a), které žáci sami popisují. Nevidomému můžeme poskytnout obrázek 

vytvořený na folii bodátkem, termopapíře fuserem (včetně popisu) nebo ho připravíme na 

braillský papír rádlem a žák si ho může popisovat sám pomocí Pichtova stroje. Většina žáků 

zvládne orientaci ve Vennově diagramu pro dvě a tři množiny. Obrázek v Příloze 1b je 

univerzální – v hmatové podobě lze opakovaně užívat při výkladu operací s množinami i při 

řešení slovních úloh. Je-li pro řešení úlohy připravený obrázek na braillském papíru bez 

popisu, dokáže většina žáků doplňovat popis a konkrétní hodnoty samostatně. 

Podobně lze užívat obrázek v Příloze 1c pro vysvětlení vztahů mezi číselnými množinami. 

Přílohy 1d, e, f ukazují možnost grafického zobrazení intervalů a operací s nimi pomocí 

Pichtova stroje. Nevidomý žák může pracovat zcela samostatně.  

Při operacích s čísly v probíraných číselných oborech je třeba dbát na správné zápisy dle 

Příručky (mocniny, odmocniny, zlomky). 

 

Algebra a rovnice 

Na počátku tématu se vyplatí znovu věnovat zvýšenou pozornost správnému přepisu výrazů 

do Brailleova písma – mocnin, odmocnin a zlomků.  

Při samostatné práci není dobré zadávat žákovi příliš dlouhé a složité výrazy, které pak 

nedokáže obsáhnout. Pro zvládnutí této problematiky je lépe volit kratší příklady, žák si tak 

lépe zafixuje potřebné dovednosti, když nemusí věnovat úsilí orientaci v dlouhém výrazu. 

Totéž platí pro řešení rovnic. Nemá smysl zadávat rovnici, která je příliš dlouhá a ve které se 

žák „ztratí“ (viz Příloha 3). 
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I žáky se zrakovým postižením je možné seznámit s geometrickými interpretacemi výrazů 

a+b, a*b, a2 a následně vzorců (a + b)2, (a + b+c )2 (a + b +c)3 prostřednictvím modelů 

popsaných v části 2.2.5 a 2.2.6. 

 

Funkce 

Při probírání různých druhů funkcí a jejich vlastností by mělo být samozřejmostí vždy 

doprovázet výklad obrázky. 

Je dobré si hned v úvodu ověřit, že se žák správně orientuje v soustavě souřadnic, pokud ne, 

věnovat čas nácviku prostorové orientace. Například v učebně zvolíme počátek a soustavu 

souřadnic na podlaze a žáci oznamují své pozice souřadnicemi, pak situaci zakreslíme na 

papír (operativně lze využít Pichtův stroj). Opakovaně toto cvičení provádíme v následujících 

hodinách a měníme přitom počátek soustavy souřadnic. Správnou orientaci žáka pak 

můžeme prověřovat požadavky na zadání bodu, který leží v daném kvadrantu, na dané ose, 

poloose… 

Při definování různých druhů funkcí je možné žáka se zrakovým postižením aktivně zapojit do 

tvorby grafů a „objevování“ příslušných křivek. 

Žák by měl bez problémů poznat druh funkce zadané konkrétní rovnicí a určit křivku, která je 

jejím grafem. Jednodušší grafy může „sestrojit“ sám (způsoby zobrazování viz část 2.2), nebo 

graf připraví vyučující. V grafu by se měl žák s přiměřenou dopomocí orientovat tak, aby 

mohl popisovat vlastnosti funkce. Situaci je dobré někdy obrátit: Žák se snaží na základě 

grafu popsat reálnou situaci, zapsat pro funkci příslušnou rovnici (příklady viz Příloha 4a, 4g). 

Grafické řešení rovnic a nerovnic je i pro žáka se zrakovým postižením přínosem a novým 

pohledem na dříve probrané téma. 

Při zavádění goniometrických funkcí obecného úhlu je nutným základem vytvořit správnou 

představu na jednotkové kružnici. Osvědčuje se připravit žákovi jednoduchý obrázek 
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jednotkové kružnice a zobrazit v něm všechny úhly, jejichž velikosti jsou násobky 300, 450, 

600 (nepopisujeme ale všechny velikosti). Tento obrázek může mít žák se zrakovým 

postižením při probíraném tématu neustále při ruce. 

Ukázka grafu, který vytvořil nevidomý žák, je v Příloze 4h. 

 

Posloupnosti a řady 

V tématu je nutné věnovat velkou pozornost zápisům indexů, správné zápisy členů 

posloupností a vztahů mezi nimi vyžadují soustavné soustředění žáka a pochopení 

zapisovaného sdělení. 

 

Kombinatorika 

Symboly kombinačního čísla a mocniny lineárně zapsané v Brailleově písmu nepříjemně 

prodlužují zápisy výrazů, ve kterých se opakovaně vyskytují. Vyučující by to měl mít na 

paměti při výběru příkladů pro samostatnou práci. 

Brailleovo písmo je pěkným námětem kombinatoriky! (viz část 3.1) 

 

Komplexní čísla 

Žákům, kteří zvládli základy algebry a goniometrie, nečiní toto téma výrazné problémy. 

Algebraický i goniometrický tvar je vhodné doprovázet grafickým znázorněním v Gaussově 

rovině a ověřovat správnost představy, kterou si žák vytváří. 
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Planimetrie a stereometrie 

Žák se zrakovým postižením může dobře zvládnout základy rovinné (a následně i prostorové) 

geometrie, i když zrakový handicap znamená určitá omezení a geometrii není reálné probírat 

ve stejném rozsahu jako s intaktními žáky. Téma klade velké nároky na přípravu vyučujícího – 

četnou výrobu reliéfních obrázků a dalších pomůcek. Dobrou podporou jsou i grafická zadání 

geometrických úloh ve hmatové učebnici Planimetrie.  

Také pro žáky s těžším zrakovým postižením, kteří píší černotiskem, je vhodné připravit 

rozbor úloh předem. Žák může připravený obrázek sám označovat a doplňovat, a tak se 

alespoň částečně aktivně podílet na jeho tvorbě. 

Při řešení konstrukčních úloh je žák se zrakovým postižením schopen provést slovní rozbor 

a následný zápis postupu konstrukce základních úloh samostatně. Způsob „narýsování“ je 

třeba volit individuálně, většinou je třeba součinnost žáka s asistentem nebo vyučujícím, 

případně lze komentovat připravený obrázek. 

Žák by měl správně používat množinovou symboliku při zápisech geometrických vztahů 

a znát vlastnosti základních rovinných a prostorových útvarů. Pro ověřování správně 

vytvořených představ je vhodné mít neustále k dispozici potřebné obrázky a modely, 

demonstrovat geometrické útvary pomocí vhodných předmětů denní potřeby. Pomocí 

geometrických pojmů lze také popisovat stavby v okolí školy, známé památky, konkrétní 

technické stavby (vodojemy, hvězdárny, rozhledny…) a rozvíjet tak představy žáka o světě, 

který ho obklopuje. Někdy dojde k překvapivé konfrontaci představ žáka a reality. 

 Vzájemnou polohu přímek a rovin lze dobře vysvětlovat na drátěných modelech těles. Při 

výpočtech prvků těles a odchylek je vhodné připravit nevidomému obrázky pomocných 

trojúhelníků. Žákovi, který pracuje černotiskem, stačí někdy pomoci poskytnutím obrázku 

tělesa ve volném rovnoběžném promítání, který žák využije k rozboru samostatně. 

(Poznámka: hmatový obrázek tělesa zobrazeného ve volném rovnoběžném promítání 

z pochopitelných důvodů nevidomému nepomáhá) 
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Analytická geometrie 

Téma je svým novým přístupem ke geometrii pro některé žáky se zrakovým postižením 

motivující: Konečně geometrie, ve které cestu k přesnému výsledku neomezuje zrakový 

handicap! 

I v této oblasti se může žák se zrakovým postižením aktivně zapojit do výkladu – například 

může ve spolupráci se spolužákem předvést na tabuli provázkovou konstrukci kružnice, 

elipsy, následně zformulovat definici atd. 

Definice křivek, jejich bodové konstrukce i některé výpočty by měly doprovázet hmatové 

obrázky. Hlavně ale nezapomeňme na příležitost ukázat krásu a význam kuželoseček ve světě 

kolem nás. 
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3. TŘETÍ ČÁST 

3.1 Brailleovo písmo – námět příkladů 

Zajímavým námětem pro matematiku může být jak „základní“ znak šestibod, tak vlastní 

systém tvoření dalších znaků Brailleova písma. 

I ve škole pro zrakově postižené se čas od času stává, že spolužáci žáka píšícího Brailleovým 

písmem „přiznávají“ absolutní neznalost systému zapisování v tomto písmu, protože sami 

používají černotisk. 

Někoho vůbec nenapadne se o to zajímat, někomu se zdají ty tečky „příliš neuchopitelné“, 

někdo se o Brailleovo písmo živě zajímá, ale nevěří, že by je mohl sám číst. Je překvapen tím, 

že vidící učitel nekontroluje zápis hmatem, ale zrakem. Právě tato neznalost někdy zbytečně 

zvětšuje pocit „jinakosti“ nevidomého spolužáka a potvrzuje se nám, že seznámení 

s Brailleovým písmem je přirozené a prospěšné nejenom pro matematickou zajímavost. 

První seznámení může proběhnout zábavnou formou třeba už na adaptačním kurzu, jehož se 

účastní nevidomý spolužák. Soutěž v luštění zprávy zapsané braillským písmem pomocí 

přiloženého klíče proběhne stejně jako luštění Morseovy abecedy. Později mohou žáci 

vyzkoušet vytečkování vlastního jména a porovnat vlastní záznam s hmatovým zápisem na 

Pichtově stroji, který napíše nevidomý spolužák. 
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První možnost vnést matematický pohled se naskytne při vysvětlování pojmu podmnožina. 

Příklady vyhledávání všech podmnožin dané množiny a určování jejich počtu končí 

potvrzením hypotézy 2n pro množinu o n prvcích. Nabízí se zastavení pro 6-prvkovou 

množinu a hledání odpovídající reálné situace anebo přímo zadání příkladu: 

Kolik znaků lze vytvořit v 6-bodovém základním systému? 

Kolik znaků lze vytvořit v 8-bodovém základním systému?1 

                                                      

1 Plný znak je tvořený dvěma paralelními sloupci 4 bodů. Šestice horních bodů má význam jako v šestibodovém 

systému, dolní dva body přebírají funkci prefixů. Tento systém se užívá na hmatových displejích elektronického 

zápisníku EasyLinku a počítačů (braillský řádek), nepoužívá se při hmatovém tisku. 
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Později se při probírání kombinatoriky lze ke zmíněné úloze vrátit a ukázat další souvislosti: 

Kolik existuje různých znaků Brailleova písma, které jsou vytvořeny 

 

a) jedním bodem    66
1






  

b) dvěma body   156
2






  

c) třemi body    206
3






  

d) čtyřmi body   156
4






  

e) pěti body     66
5






  

přidáme šestibod (plný znak)  16
6






  

mezeru    16
0






  

 

cekem     64 = 26  

(počet všech podmnožin 6-prvkové množiny) 

Výpočet celkového počtu všech znaků lze připomenout jako 
6/

6
2V . 
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Objeví se součet všech kombinačních čísel 7. řádku Pascalova trojúhelníku: 

              66
6

6
5

6
4

6
3

6
2

6
1

6
0

2
 

 

Zobecněním: 

 

              nn
n

nnnnnn 2543210 
; nN0 

 

Tento vztah lze dokázat užitím binomické věty: 

 

       n
n

nnnn  10112
 

 

 

 

Samotný popis reliéfního bodu a reliéfní čáry je zajímavý z hlediska geometrie. Jejich popis 

může být námětem v planimetrii, stereometrii i analytické geometrii (viz obr. v Příloze 6b, 

6c). 

Ideální reliéfní bod má tvar paraboloidu, reliéfní čára je parabolickou plochou. 
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3.2 Nevidomí matematici 

To, že ztráta zraku neznamená ztrátu inteligence a nadání, dokazuje mnoho nevidomých, 

kteří se stali osobnostmi v různých vědních oborech a oblastech lidské činnosti. Svůj 

handicap kompenzovali pevnou vůlí, pílí a zbylými smysly, ve vytvořených podmínkách 

rozvinuli své schopnosti a uplatnili se ve zvoleném oboru. 

V matematice jsou pro nevidomé žáky vzorem např. Mikuláš Saunderson (1682–1739), 

profesor matematiky na univerzitě v Cambridge, Leonhard Euler (1704–1783), švýcarský 

matematik, profesor petrohradské univerzity, vedoucí matematické fakulty pruské akademie 

věd v Berlíně, Victor Eberhard (1863–1927), německý univerzitní profesor matematiky 

a geometrie, Lev Semjonovič Pontrjagin (1908), univerzitní profesor matematicko-fyzikální 

fakulty moskevské univerzity, Jirzy Plonka(1932), doktor matematických věd, docent 

matematického ústavu ve Varšavě, vědecký pracovník. 

O jejich životě píše ve své knize nevidomý Rudolf Krchňák. 

(KRCHŇÁK, R. Nevidomí známí, neznámí. Praha: Společnost nevidomých a slabozrakých ČR 

Achát, 1992) 

O životě a schopnostech Leonharda Eulera se lze dočíst např. v knize Velká Fermatova věta. 

(SINGH, S. Velká Fermatova věta. Praha: Academia, 2000. ISBN 80-200-0394-0) 
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5. PŘÍLOHY 

Příloha č. 1a 

Definice množinových operací. Obrázek bez popisků je vhodný jako předloha pro fuser. 

Popisky Brailleovým písmem je možné doplnit speciálními dymokleštěmi. 
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Příloha č. 1b 

Většina žáků zvládne orientaci ve Vennově diagramu pro dvě a tři množiny. Tento obrázek 

v hmatové podobě může opakovaně pomáhat při výkladu operací i řešení slovních úloh. 
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Příloha č. 1c 

Diagramy pro vysvětlení vztahů mezi množinami 
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Příloha 1d 

Intervaly (Pichtův stroj) 

Druhy intervalů – jejich zápis a zobrazení 
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Příloha 1e 

Intervaly (Pichtův stroj) 

Sjednocení a průnik intervalů <-1;2> a <0;3> se zobrazením výsledků.  
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Příloha 1f 

Intervaly (Pichtův stroj) 

Průnik a sjednocení intervalů 

a) <-3;3> a (0;5) 

b) <2;∞) a (-∞;7) 
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Příloha č. 2 

Numerační soustavy – čtení hieroglyfu (Obrázek vytvořený na fuseru, doplněný popisky 

pomocí dymokleští) 
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Příloha č. 3a  

Ukázka přepisu algebraického výrazu 

 

Význam znaku Brailleova písma mohou měnit různé prefixy (předznaky). 

Například prefix pro malé písmeno latinské abecedy, prefix pro velké písmeno latinské 

abecedy apod. Číslice se zapisují znaky písmen a až j s prefixem číselného znaku. 

Program WinBraill umožňuje přepis výrazu do Brailleova písma a také přepis, který může 

sloužit jako podtisk hmatového tisku. Každý symbol tohoto přepisu je ekvivalentem nějakého 

 

(x může následovat i bez prefixu malého písmene bezprostředně za zápisem čísla 2, neboť 

číselný prefix nemění jeho význam)  
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Jak plyne z předchozího, počet znaků přepisu do bodového písma může ovlivnit i volba 

proměnné. Zápis s proměnnou x je u takto jednoduchého příkladu o pět znaků kratší než 

zápis s proměnnou b: 

 

  4532 812423 bbbbb 
 

 

(#c~bí#bš -#b~b) .#d~bí#cš " "#ab~bí#eš -#h~bí#dš 

 

  4532 812423 xxxxx 
 

 

(#cxí#bš -#bx) .#dxí#cš " "#abxí#eš -#h~xí#dš 



 

48 

 

Příloha č. 3b 

Ukázka přepisu algebraického výrazu 

 

 

Nevidomý musí přečíst 2,5 řádku textu. 

 

3

1
:

14

66
:

12

2422 





















 a

a

a

a

aa
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Příloha č. 4a 

Činnost čerpadla – užití lineární funkce (fuser) 
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Příloha č. 4b 

Grafické řešení soustavy rovnic – užití lineární funkce (fuser) 
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Příloha č. 4c 

Graf lineární funkce s absolutní hodnotou (Pichtův stroj, spojnice doplňujeme rádlem) 
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Příloha č. 4d 

Graf kvadratické funkce (fuser) 

 

 



 

53 

 

Příloha č. 4e 

Graf kvadratické funkce (Pichtův stroj) 
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Příloha č. 4f 

Graf kvadratické funkce (kreslenka) 
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Příloha č. 4g 

Svislý vrh – užití kvadratické funkce (fuser) 

 

 



 

56 

 

Příloha č. 4h 

Graf funkce sinus (Pichtův stroj, jednotka na ose x 4 znaky, na ose y 10 znaků) 
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Příloha č. 4i 

Logaritmický papír (fuser) 
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Příloha č. 5 

Planimetrie – rozbor úlohy (fuser) 
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Příloha č. 6a 

Česká znaková sada Brailleova písma 
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Příloha č. 6b 

Optimální parametry paraboloidu reliéfního bodu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: JESENSKÝ, J., O. ČÁLEK, J. FRANER, J: LIČKO, Z. ŠARBACH: Metodika výcviku čtení 

a psaní nevidomých, 2. upravené vydání Praha: Společnost nevidomých a slabozrakých v ČR, 

1992, s 44. ISBN 80-900950-0-3 
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Příloha č. 6c 

Parametry reliéfní čáry, 

 

 

 

Zdroj: JESENSKÝ, J. Hmatové vnímání informací s pomocí tyflografiky. 1. vyd. Praha: SPN, 

1988, s 97. ISBN 0-73-14/1-14-405-88  
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Poskytování tyflopedických služeb a metodické pomoci na podporu integrace žáků se 

zrakovým postižením v oblasti středního školství - Matematika 
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