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ÚVOD 

 

Tato publikace je určena především pedagogickým pracovníkům, kteří vzdělávají žáky se 

zrakovým postižením integrované v hlavním vzdělávacím proudu a nemají v této oblasti 

dosud žádné nebo jen velmi obecné zkušenosti. Publikace přináší základní východiska 

a možné metodické postupy při výuce předmětu obchodní korespondence (písemná 

a elektronická komunikace) žáků se zrakovým postižením na středních odborných školách, na 

kterých je tento předmět součástí profilu absolventa nebo se vyučuje jako předmět rozšiřující 

odborné kompetence žáka. Vzhledem k tomu, že stále častěji pracujeme také s žáky se 

souběžným postižením více vadami, uvádíme v publikaci i některá specifika vzdělávání 

těchto žáků. 

Hlavním smyslem publikace je nastínit základní vzdělávací strategie, principy a zásady 

uplatňované při výuce obchodní korespondence žáků se zrakovým postižením. Součástí textu 

je také popis některých pracovních postupů ověřených dlouholetými praktickými 

zkušenostmi. 

Publikace dále nabízí užitečné ukázky výukových materiálů, které je možné využít při 

výuce integrovaných žáků s uvedeným postižením nebo mohou posloužit jako inspirace pro 

vlastní tvořivé postupy. 

Publikace je součástí ostatních informačních a metodických materiálů vydaných v rámci 

projektu Poskytování tyflopedických služeb a metodické pomoci na podporu integrace žáků 

se zrakovým postižením v oblasti středního školství 
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1 VÝCHODISKA A PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE ZRAKOVÝM 

POSTIŽENÍM V PŘEDMĚTU 

 

1.1 Charakteristika předmětu a vzdělávací cíle 

Obsah učiva a výsledky vzdělávání jsou stanoveny konkrétním Školním vzdělávacím 

programem (dále jen ŠVP). Hlavním cílem předmětu je získání a osvojení dovednosti 

efektivního psaní na klávesnici a vytváření písemností používaných v obchodních, 

pracovněprávních a občanskoprávních vztazích. 

Obchodní korespondence je na obchodní akademii součástí vzdělávacích oblastí 

Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích a Písemná a ústní komunikace, 

významně se také opírá o obsahové okruhy vzdělávacích oblastí Podnik, podnikové činnosti, 

řízení podniku a Finance, daně, finanční trh. 

Obsahem učiva v prvním ročníku je nácvik desetiprsté hmatové metody psaní na 

klávesnici. Ve vyšších ročnících se žáci učí vytvářet tabulky, psát obchodní dopisy, 

zaměstnanecké a jednoduché právní písemnosti, vyhotovují doklady v platebním a poštovním 

styku. Významnou součástí učiva je také komunikace s obchodními partnery v cizím jazyce, 

manipulace s kancelářskou technikou a využívání elektronické pošty.  

Hlavním principem vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, a tedy 

i žáků se zrakovým postižením a/nebo souběžným postižením více vadami, v maturitních 

oborech je maximální možné uzpůsobení podmínek pro vzdělávání, nikoliv redukce 

učiva nastaveného příslušným ŠVP. S ohledem na charakter předmětu, jehož obsahem jsou 

grafické disciplíny, je však třeba některá témata do jisté míry modifikovat zejména pro 

žáky s těžkým zrakovým postižením (viz např. tabulky) nebo žáky se souběžným tělesným 

postižením horních končetin (viz např. nácvik prstokladu a hodnocení rychlosti psaní na 

klávesnici). Modifikace neznamená redukci obsahu učiva, ale takovou úpravu metodického 

a pracovního postupu, která umožní obsáhnout učivo způsobem zohledňujícím konkrétní 

postižení žáka. I v tomto předmětu tedy platí zásada priority kompenzace postižení tak, aby 

s plným využitím vlastního nadání a píle žák obsáhl probírané učivo alespoň dostatečně 

a dosáhl alespoň dostatečných výsledků srovnatelných se stejně nadanými a pilnými žáky bez 

postižení. 
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1.2 Kompenzační pomůcky  

V úvodu kapitoly o kompenzačních pomůckách odkazujeme na materiál Výuka účetnictví 

na středních školách pro zrakově postižené, ve kterém je popsána potřeba podrobně se 

seznámit se speciálními vzdělávacími potřebami konkrétního žáka, nutnost sestavení 

a používání individuálního souboru kompenzačních pomůcek a nezbytnost spolupráce 

s příslušným školským poradenským zařízením. 

Základní kompenzační pomůckou žáků se zrakovým postižením při výuce obchodní 

korespondence je bezesporu počítač (stolní nebo přenosný) vybavený příslušnými 

speciálními aplikacemi a přídavnými zařízeními. V závislosti na stupni zrakového 

postižení
1
 využívají žáci zejména tyto speciální aplikace: 

1. střední slabozrakost – postačí příslušné nástroje běžně používaných aplikací balíčku MS 

Office pro zvětšování zobrazovaného textu a znaků 

2. silná slabozrakost – zvětšovací programy s hlasovou podporou 

3. těžce slabý zrak – zvětšovací programy s hlasovou podporou a/nebo odečítače obrazovky 

s hlasovou syntézou 

4. praktická a úplná nevidomost – odečítače obrazovky s hlasovou syntézou a podporou 

braillského řádku 

                                                 
1
 Klasifikace zrakového postižení podle WHO (Světové zdravotnické organizace) 

 

Druh zdravotního postižení 

Střední slabozrakost: zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí: maximum menší než 6/18 (0,30) - 

minimum rovné nebo lepší než 6/60 (0,10); 3/10 - 1/10, kategorie zrakového postižení 1 

Silná slabozrakost: zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí: maximum menší než 6/60 (0,10) - 

minimum rovné nebo lepší než 3/60 (0,05); 1/10 - 10/20, kategorie zrakového postižení 2 

Těžce slabý zrak: 

a) zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí: maximum menší než 3/60 (0,05) - minimum rovné 

nebo lepší než 1/60 (0,02); 1/20 - 1/50, kategorie zrakového postižení 3  

b) koncentrické zúžení zorného pole obou očí pod 20 stupňů, nebo jediného funkčně zdatného oka 

pod 45 stupňů 

Praktická nevidomost: zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí 1/60 (0,02), 1/50 až světlocit nebo 

omezení zorného pole do 5 stupňů kolem centrální fixace, i když centrální ostrost není postižena, 

kategorie zrakového postižení 4 

Úplná nevidomost: ztráta zraku zahrnující stavy od naprosté ztráty světlocitu až po zachování 

světlocitu s chybnou světelnou projekcí, kategorie zrakového postižení 5 

Zdroj: Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů - desátá revize 

(MKN-10), vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. 
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Pro výuku žáků prakticky nebo úplně nevidomých doporučujeme důsledné využívání 

braillského řádku
2
, neboť v obchodní korespondenci má tato pomůcka nezastupitelnou 

úlohu. Slouží zejména ke kontrole pravopisu, ale i formální úpravy vyhotovených písemností, 

kterou využití odečítače s hlasovou syntézou nedokáže úplně zajistit – více viz kapitola 2.3 

Obchodní a úřední písemnosti.  

Žáci se zachovanou možností zrakové kontroly mohou při práci s osobním počítačem 

s výhodou využít individuální nastavení zobrazení dle příslušného zrakového postižení 

(kontrast, jas, barevné schéma). Více informací o možnostech nastavení naleznete v publikaci 

Kompenzace zrakového handicapu využitím výpočetní techniky vytvořené v rámci 

projektu (Jelínek J., Praha 2012).  

Obr. 1 – Nastavení „vysoký kontrast bílá (velké)“ 

 

 

 

                                                 
2
 Braillský řádek je kompenzační pomůcka pro osoby s těžkým zrakovým postižením, která umožňuje 

převod textu zobrazeného v počítači do Braillova písma v hmatové podobě. Je označován také jak 

čtecí přístroj (přídavné zařízení počítače) s hmatovým výstupem pro nevidomé. 



 

7 

 

Obr. 2 – Nastavení „vysoký kontrast 1 (největší)“ 

 

Žáci při práci používají dle svých individuálních potřeb další optické pomůcky, jako jsou 

brýle, turmony a ruční zvětšovací lupy. 

  

1.3 Učebnice a výukové materiály 

 Pro tvorbu výukových materiálů opět odkazujeme na pravidla pro tvorbu digitálních 

učebnic a materiálů., která jsou popsána v publikaci Výuka účetnictví na středních školách 

pro zrakově postižené. 

Digitalizovaná verze učebnic a výukových materiálů je obvykle vytvořena pro 

všechny žáky jednotně bez ohledu na typ a míru jejich postižení. Při práci s nimi je však 

vhodné je průběžně upravovat tak, aby vyhovovaly potřebám jednotlivých žáků s konkrétním 

postižením. 

Pro nevidomé a těžce slabozraké žáky je vhodné vyloučit grafické prvky, v kterých se 

nedokážou orientovat buď vůbec, nebo jen velmi obtížně. Jde zejména o obrázky, schémata, 

příp. grafy a tabulky s výjimkou těch, které jsou součástí obsahu učiva. Pro žáky, kteří 
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používají při práci s učebními materiály zrakovou kontrolu, lze také využít jejich tištěnou 

verzi v případném požadovaném zvětšení.  

Zadání jednotlivých praktických úloh a testů doporučujeme připravit jako samostatné 

dokumenty. Pokud zadání obsahuje více úkolů, je třeba je uvádět v takovém pořadí, které 

respektuje způsob čtení textu pomocí odečítače s hlasovou syntézou, tj. postupně od začátku 

do konce bez možnosti rychle se zorientovat na stránce, např. si uvědomit, že v dolní části 

stránky je poznámka nebo příloha. Žák v důsledku toho stráví zbytečně mnoho času čtením 

údajů, ke kterým se bude muset při řešení úlohy vracet, než se dostane k zadání konkrétních 

úkolů. Pokud úlohy obsahují tabulky nebo jiné grafické prvky, je třeba je upravit tak, aby 

i žák s těžkým zrakovým postižením byl schopen s nimi pracovat. Složitě strukturované 

tabulky je lepší převést na text. Cílem těchto úprav je především úspora času, který žák 

potřebuje k řešení úloh a testů. 

 

1.3.1 Učebnice 

Pro výuku desetiprsté hmatové metody psaní v 1. ročníku využíváme kromě 

počítačové aplikace STOP také digitalizovanou učebnici Technika administrativy 1 pro 

střední školy autorů Jiří Kroužek a Olga Kuldová. Pro nácvik rychlopisu u pokročilých žáků 

máme k dispozici také digitalizované texty pořízené z předloh časopisu Těsnopisné rozhledy 

nebo novinových článků. 

Při výuce tabulek a jednotlivých písemností nepracujeme s žádnou konkrétní učebnicí, 

dostupné učebnice používáme jako podklad pro výuku a pro přípravu výukových materiálů.  

Na podnět zájemců z integrace připravujeme stručnou elektronickou učebnici pro výuku 

základních obchodních a úředních písemností. Pro lepší přehlednost a snadnější orientaci 

v jednotlivých tématech je učebnice rozdělena do samostatných složek a v jejich rámci do 

samostatných dokumentů, neboť pro žáka s těžkým zrakovým postižením je obtížné pracovat 

s rozsáhlým a složitě strukturovaným dokumentem.  

 

1.3.2 Výukové materiály a učební pomůcky 

Jako výukové materiály používáme při výuce obchodní korespondence zejména 

pracovní listy. Jejich využití se neomezuje pouze na žáky s individuálním vzdělávacím 

plánem (dále jen IVP), kteří podle nich pracují buď samostatně v rámci domácí přípravy nebo 

ve třídě v rámci denní docházky s dopomocí učitele nebo asistenta pedagoga. S ohledem na 

různý stupeň zrakového postižení jsou pracovní listy ve výuce poměrně univerzálně 

využitelné. Formální úpravy pracovních listů provádíme dle potřeb konkrétního žáka. 
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Jako názorné pomůcky používáme především ukázky jednotlivých písemností připravené 

primárně v digitalizované podobě. Digitalizovaná verze ukázek je totiž univerzálně 

využitelná pro všechny žáky se zrakovým postižením, kteří používají různé kompenzační 

pomůcky, především lupy, zvětšovací programy a odečítače. V závislosti na míře zrakového 

postižení poskytujeme žákům tyto ukázky také ve formě: 

- běžného nebo zvětšeného tisku (střední nebo silná slabozrakost) 

- reliéfního nebo braillského tisku (těžká slabozrakost, praktická a úplná nevidomost) 

Ukázky písemností v reliéfním tisku vytvořené pomocí fuseru jsou velmi důležité 

zejména pro nevidomé žáky, kteří obvykle nemají jasnou představu o skutečné podobě 

písemností a tabulek, o rozložení jejich jednotlivých částí na skutečném „papíru“. Tuto 

představu jim nemůže zprostředkovat ani digitalizovaná verze dokumentu ani ukázka 

v braillském tisku, neboť text dopisu v bodovém písmu svým rozsahem pochopitelně 

překračuje velikost jedné stránky formátu A4.  

Názorné ukázky v reliéfním i braillském tisku je dnes možné vytvořit velmi snadno 

pomocí příslušné techniky. Nemá-li škola s integrovaným žákem se zrakovým postižením 

k dispozici braillskou tiskárnu nebo fuser, je možno požádat o pomoc a spolupráci 

specializované instituce, např. SONS, Tyfloservis, Tyflocenturm, případně se obrátit na nás. 
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Obr. 3 – Názorná ukázka pro lepší představu nevidomého žáka o skutečné podobě  

    písemnosti v reliéfním tisku 
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Obr. 4 – Názorná ukázka písemnosti pro nevidomé žáky v braillském tisku 
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2 VYUČOVACÍ METODY A SPECIÁLNÍ POSTUPY 

 

Při výuce obchodní korespondence žáků se zrakovým postižením je možné využít většinu 

běžných vyučovacích metod. Hlavním kritériem jejich výběru je typ a míra zrakového 

postižení žáka, příp. souběžného postižení u žáků s postižením více vadami a úroveň dosud 

získaných dovedností potřebných pro práci s kompenzačními pomůckami a výukovými 

materiály. Proto je důležité znát specifické vzdělávací potřeby žáka nejlépe ještě před 

započetím vzdělávání, kdy hlavním podkladem může být dobře zpracovaný posudek 

speciálně-pedagogického centra (dále jen SPC), které žák navštěvuje. V případě potřeby je 

vhodné se obrátit osobně na příslušného pracovníka SPC, příp. na rodiče žáka nebo učitele 

základní školy, kterou navštěvoval. Nejvíce informací o  míře postižení a vzdělávacích 

potřebách ale poskytne osobní kontakt s žákem, kdy s využitím běžně používaných postupů 

jako je pozorování, rozhovor, praktická ukázka práce s kompenzačními pomůckami aj. 

obvykle nelépe zjistíme nejvhodnější způsob práce s žákem a potřebnou míru uzpůsobení 

podmínek pro jeho efektivní vzdělávání. 

Hlavními vyučovacími metodami v předmětu obchodní korespondence jsou i u žáků se 

zrakovým postižením metody slovní – problémový výklad, řízený dialog, diskuze, písemná 

cvičení, práce s výukovými materiály a metody praktické – nácvik rychlopisu, vyhotovování 

písemností a tabulek a další praktické činnosti v oboru. U žáků se zrakovým postižením se 

nevyhýbáme motivačním a aktivizačním metodám. I žák s těžkým zrakovým postižením je 

schopen v přiměřeném čase a rozsahu samostatně řešit dílčí úkoly a rozvíjet tak dovednosti, 

které podstatně zvyšují jeho kompetence k pracovnímu uplatnění. 

 

2.1 Nácvik prstokladu 

Předpokládáme, že obsah učiva předmětu obchodní korespondence oboru vzdělání 

Obchodní akademie je víceméně shodný na všech školách. Bez ohledu na to, jaká témata jsou 

zařazena v jednotlivých ročnících, obsahem prvního ročníku je pravděpodobně vždy nácvik 

prstokladu – desetiprsté hmatové metody psaní na klávesnici.  

U žáků, kteří jsou schopni efektivní vizuální kontroly textu, používáme pro nácvik 

prstokladu program STOP (počítačové negramotnosti) vyvinutý Státním těsnopisným 

ústavem. S programem mohou pracovat všichni slabozrací žáci a žáci s těžším zrakovým 

postižením, kteří využívají při práci s počítačem kompenzační pomůcky pro zvětšování textu 

(softwarová lupa, zvětšovací programy). Bez ohledu na to, jaký program škola využívá, je 

důležité, aby práce žáka byla dostatečně efektivní, tedy aby se nezdržoval pomalým čtením 
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předlohy na obrazovce při použití příliš velkého zvětšení. Dle našich zkušeností je maximální 

zvětšení umožňující ještě efektivní práci s výukovým programem osminásobné, vyšší hodnoty 

jsou již pro zrakovou práci nevhodné. 

U žáků s těžkým zrakovým postižením, kteří nemají možnost efektivní zrakové kontroly, 

používáme metodu diktování textu. Tito žáci přicházejí na střední školu obvykle s již dobře 

osvojeným prstokladem a při psaní na klávesnici jsou velmi zruční a zdatní. Člověk s těžkým 

zrakovým postižením může ovládat počítač prakticky výhradně prostřednictvím klávesnice, 

proto je pro něj správně osvojený prstoklad nutností. Tato skutečnost by ale neměla na střední 

škole být důvodem k tomu ponechat takto postiženého žáka při výuce bez zaměstnání. Na 

druhou stranu nemá smysl trénovat s žákem, který již klávesnici ovládá všemi deseti, základy 

prstokladu, proto diktujeme obvykle souvislý text např. z těsnopisných rozhledů, novinových 

článků nebo učebnic. Pokud má žák asistenta, je vhodné využít ho např. k trénování rychlosti 

psaní, kterou může velmi dobře uplatnit při jakékoliv jiné školní práci – pořizování zápisků 

v jiných předmětech, vypracování domácích úloh, psaní seminárních prací, příprava podkladů 

pro spolužáky apod.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5 – Diktování textu nevidomému žákovi 
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Při diktování je třeba počítat s tím, že žák s těžkým zrakovým postižením bez možnosti 

vizuální kontroly textu nebude diktovaný text „přepisovat“ vždy gramaticky správně, a proto 

je nutné ho na obtížnější gramatické jevy v průběhu diktování předem upozornit. Jde zejména 

o velká a malá písmena, správné používání „i“ a „y“ (zejména ve shodě podmětu 

s přísudkem), psaní „s“ a „z“ nebo „ů“ a „ú“. Vycházíme přitom z logického předpokladu, že 

žák, který opisuje podle předlohy, má možnost úplné vizuální kontroly bez ohledu na to, zda 

správně ovládá pravopis, a pokud bychom po žákovi s těžkým zrakovým postižením 

automaticky požadovali bezchybné používání správné gramatiky, jednalo by se o jeho 

znevýhodnění oproti žákům s lehkým nebo středním postižením nebo bez postižení.  

Metodu diktování textu lze doplnit samostatným „opisováním“ digitalizované předlohy 

zejména v případě, že žák nemá asistenta a není možné se mu po určitou dobu v průběhu 

vyučovací hodiny individuálně věnovat. Tento postup však rozhodně nedoporučujeme 

používat jako základní metodu pro nácvik prstokladu, neboť neumožňuje efektivní nácvik 

zvyšování rychlosti psaní. Nevidomí žáci dosahují běžně v rychlosti psaní na klávesnici velmi 

dobrých výsledků a důsledkem rezignace na její zvyšování by opět bylo jejich znevýhodnění.  

Výuka desetiprsté hmatové metody psaní na klávesnici je na naší škole výrazně 

individualizována v závislosti na typu a stupni postižení jednotlivých žáků. Žáci, kteří mají 

pomalejší tempo, pak potřebují prstoklad více trénovat v rámci domácí přípravy, k čemuž 

s výhodou využívají elektronické učebnice.  

Specifickou skupinu tvoří žáci se souběžným postižením více vadami, nejčastěji 

s kombinovaným zrakovým postižením a tělesným postižením horních končetin. Tito žáci 

trénují psaní na klávesnici dle vlastních možností, píší např. pouze jednou rukou nebo 

několika prsty. Žáci s poruchami spojenými s dětskou mozkovou obrnou (dále jen DMO) mají 

obvykle výrazně větší problémy s vytvořením potřebných nervových spojení, proto u nich 

není vždy možné ani vhodné trvat na správném prstokladu, účinnější je dohodnout s nimi 

takový postup, který jim umožní co nejefektivnější ovládání klávesnice odpovídající jejich 

postižení. 

V rámci nácviku prstokladu se žáci seznamují s užitečnými nástroji textového procesoru, 

jako je např. zjišťování počtu napsaných znaků nebo kontrola pravopisu. Tyto nástroje jsou 

schopni používat i žáci s těžkým zrakovým postižením, pokud jsou pokročilými uživateli 

speciálních aplikací, které využívají jako kompenzační pomůcky (zvětšovací programy 

a odečítače s hlasovou syntézou).  

Hodnocení žáků probíhá nejčastěji na základě testování přesnosti a rychlosti psaní 

formou pěti nebo desetiminutového opisu (diktování) textu. Dosažené výkony hodnotíme 
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standardním způsobem, ale u žáků s postižením horních končetin nebo jemné motoriky prstů 

obvykle navyšujeme pro hodnocení rychlosti psaní celkový počet hrubých úhozů v průměru 

zhruba o 30 - 40 %. Toto navýšení by však nemělo být paušální, ale mělo by odpovídat míře 

postižení a schopnostem konkrétního žáka. Z praxe je možno uvést příklad dvou žáků píšících 

pouze jednou rukou, z nichž jeden dosahuje při psaní rychlost srovnatelnou s žáky píšícími 

deseti prsty, zatímco u druhého není možné s ohledem na souběžné postižení mozku 

v důsledku těžkého úrazu takový výsledek očekávat.  

Samostatnou skupinu tvoří také žáci se specifickými poruchami učení – konkrétně 

dyslexií a dysgrafií, kteří obvykle nejsou s ohledem na své postižení schopni dosáhnout 

požadované rychlosti psaní, proto pro klasifikaci výsledků testů používáme v jejich případě 

mírnější kritéria. Kritéria pro hodnocení přesnosti zůstávají ale pro všechny skupiny žáků 

stejná. 

Opět zde platí základní pravidlo pro práci s postiženým žákem – maximální možné 

uzpůsobení podmínek vzdělávání, nikoliv redukce učiva. Hlavním cílem nácviku prstokladu 

by měla být motivace žáků ke správnému a efektivnímu ovládnutí klávesnice, které jim 

usnadní práci s počítačem především pro budoucí pracovní uplatnění, ale také pro vlastní 

potřebu a zábavu.  

 

2.2 Tabulky 

Tvorba tabulek s jednoduchým i složeným záhlavím je v mnoha ohledech 

nejnáročnějším učivem v rámci předmětu. Zejména u žáků s těžkým zrakovým postižením 

bez možnosti zrakové kontroly se jedná o obtížné téma, které klade zvýšené nároky na žáka 

i učitele. Předpokladem úspěšného zvládnutí tohoto tématu je dostatečné osvojení 

počítačových dovedností jak na straně žáka tak i učitele.  

Zejména nevidomý žák nemá pravděpodobně jasnou představu o vizuální podobě 

tabulky, což může značně ztížit pochopení postupu při jejím vytváření. Proto je vhodné 

seznámit žáky s vizuální podobou tabulky prostřednictvím názorné ukázky v reliéfním tisku 

doplněné příp. popisky v Braillově písmu. S využitím takové ukázky žáci lépe pochopí 

základní pojmy jako je „sloupec“ nebo „řádek“, co je „záhlaví tabulky“, kde má být umístěna 

„poznámka“ nebo „zdroj“ atd. 
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Obr. 6 – Ukázka tabulky v reliéfním tisku pro lepší představu nevidomého žáka 

 

Pro tvorbu tabulek používáme u žáků se zrakovým postižením jak aplikaci MS Word, 

tak MS Excel, který je pro práci s tabulkami výhodnější, neboť dává i nevidomému žákovi 

mnohem větší jistotu, v které buňce tabulky se nachází. Správně nastavený odečítač 

s hlasovou syntézou totiž na rozdíl od wordu čte v excelu nejen obsah buněk, ale i jejich 

přesné souřadnice. Postup vytvoření tabulky trénujeme s žáky v obou aplikacích, volbu 

aplikace pro tvorbu tabulek v rámci úloh však ponecháváme na konkrétním žákovi. 

V následujícím textu se pokusíme popsat určitá základní pravidla pro nácvik tvorby 

tabulky u žáků s těžkým zrakovým postižením. Tento postup není v žádném případě možné 

chápat jako „návod na použití“, neboť práce s konkrétním žákem je velmi individuální a musí 

být vždy především vzájemným dialogem s možností dohody na odlišném řešení v závislosti 

na individuálních schopnostech a dovednostech žáka. Ukázku tabulky vytvořené nevidomým 

žákem uvádíme v příloze č. 1. 
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Obr. 7 – Ukázka tabulky v reliéfním tisku s popisky v Braillově písmu 

 

Doporučený postup pro nácvik tvorby tabulky u žáků s těžkým zrakovým postižením: 

a) promyšlení obsahu tabulky 

Zadání úlohy musí být dostatečně jasné, aby byl žák schopen stanovit potřebný počet 

sloupců a jejich správné označení. Nedoporučujeme používat zadání tak, jak je obvykle 

uvedeno např. v těsnopisných rozhledech nebo některých učebnicích. Zejména číselné údaje 

obsahující desetinnou čárku, které jsou oddělené středníkem, mohou u nevidomého žáka 

výrazně ztížit jejich správné čtení. Zadávání číselných údajů doporučujeme pro snadnější 

čtení pomocí odečítače s hlasovou syntézou uvádět bez mezer nebo teček mezi trojicemi řádů 

s tím, že žák musí znát správný (doporučený) formát čísla při zadávání do buněk tabulky. 

Současně doporučujeme poskytnout žákovi zadání úlohy také v Braillově písmu, neboť dává 

žákovi větší jistotu při čtení zejména číselných údajů. Ukázka zadání uvádíme v příloze č. 2. 

b) vložení tabulky 

Nevidomí žáci pomocí odečítače bez problémů pracují v MS Word s aplikačním menu – 

nabídka  Tabulka/Vložit tabulku, ve které zvolí potřebný počet sloupců a řádků, přičemž 

řádky lze snadno doplnit při zadávání údajů do tabulky, proto není třeba znát jejich přesný 
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počet. V MS Excel je třeba upozornit žáka na to, že první buňka v prvním řádku (buňka A1) 

bude obsahovat nadpis tabulky a druhý řádek (buňka A2) představuje volný řádek mezi 

nadpisem a vlastní tabulkou. První buňkou tabulky tak bude až buňka A3. 

c) tvorba záhlaví a vložení údajů tabulky 

Nejnáročnější na představivost nevidomého žáka je tabulka se složeným záhlavím, pro 

jejíž vytvoření je maximálně důležité pracovat s názornou ukázkou tabulky v reliéfním tisku, 

kde si žák ujasní, že některé buňky záhlaví bude třeba sloučit, a proto některé z nich nebudou 

před sloučením obsahovat žádné údaje. Pomocí odečítače jsou i nevidomí žáci schopni zadat 

postupně potřebné údaje do příslušných buněk. Pro snadný pohyb mezi buňkami tabulky 

používají v MS Word nejlépe klávesu TAB (tabulátor), v MS Excel také kurzorové šipky. Při 

zadávání údajů do tabulky je alespoň zpočátku nutná kontrola, příp. pomoc učitele, dokud si 

žák tuto činnost dostatečně neosvojí.  

d) formátování jednotlivých částí tabulky: 

 označování buněk – pro další práci s tabulkou je nezbytné. Nejvhodnější postup 

označování bez možnosti využít myš je kombinace kláves SHIFT a kurzorových šipek, která 

se pro označení řádku nebo sloupce opakuje od první po poslední buňku řádku nebo sloupce. 

V MS Excel při označování buněk odečítač hlásí jejich souřadnice, v MS Word pouze jejich 

obsah. 

 slučování buněk – žák musí přesně vědět, které buňky je třeba sloučit (např. názvy 

hlavních sloupců ve složeném záhlaví nebo název legendy, tj. prvního sloupce záhlaví), 

současně si musí vždy uvědomit, že slučované buňky musí nejprve označit. Dále již pracuje 

s příslušnými nabídkami a nástroji v aplikačním menu (v MS Word Tabulka/Sloučit buňky, 

v MS Excel nástroj Sloučit a zarovnat…) nebo s nabídkami v kontextovém menu. 

 nastavení šířky sloupců – tato fáze je pro žáka bez možnosti zrakové kontroly náročná, 

ale s použitím příslušných nástrojů je schopen ji zvládnout. V MS Word doporučujeme využít 

nástroj Přizpůsobit obsahu v nabídce Nástroje tabulky/Rozložení, příp. ponechat všechny 

sloupce tabulky stejně široké, byť je to na úkor jejího vzhledu. V MS Excel lze využít nástroj 

Přizpůsobit šířku sloupců v kartě Domů/Formát. 

 zarovnání a zvýraznění textu a číselných údajů v buňkách – je třeba, aby žák dobře 

znal pravidla pro zarovnávání textu v jednotlivých částech tabulky (záhlaví na střed, číselné 

údaje podle řádů atd.). Dále si musí opět uvědomit, že pro zarovnání textu a údajů v několika 

buňkách najednou musí být všechny buňky označené – viz označování buněk. Možným 

řešením je zarovnávat údaje postupně v každé buňce zvlášť, není to však příliš efektivní 
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postup. Nevidomý žák provede zarovnání a zvýraznění údajů v MS Word nejsnadněji pomocí 

příslušných klávesových povelů, které by měl mít dobře osvojené. V MS Excel nelze tyto 

povely využít, je třeba pracovat s aplikačním menu – karta Domů/Písmo. 

 ohraničení tabulky – nevidomý žák pro ohraničení tabulky využije příslušnou nabídku 

v aplikačním nebo kontextovém menu, ve které pohybem tabulátoru a „zaškrtáváním“ 

pomocí mezerníku nastaví jednotlivá ohraničení buněk nebo tabulky. Vzhledem k tomu, že se 

jedná o časově náročnou činnost a v aplikaci MS Word se vložená tabulka automaticky 

ohraničí, nevyžadujeme obvykle u nevidomých žáků měnit ohraničení tabulky např. pro 

oddělení záhlaví. V MS Excel využije žák k ohraničení příslušnou nabídku v aplikačním nebo 

kontextovém menu. 

 zarovnání tabulky – žák si musí opět nejprve uvědomit, že je třeba označit celou 

tabulku, poté zvolí potřebné nástroje v aplikačním menu – v MS Word nabídka 

Tabulka/Vlastnosti tabulky, v MS Excel karta Rozložení stránky/Vzhled stránky/Okraje, 

nebo použije příslušené klávesové povely. 

Ať už žáci s těžkým zrakovým postižením používají jakoukoliv aplikaci, je třeba počítat 

s tím, že potřebují na vytvoření tabulky více času než žáci lehce a středně slabozrací nebo žáci 

bez postižení. Doporučujeme proto zejména u rozsáhlejších tabulek netrvat vždy na tom, že 

žák musí vyplnit všechny řádky, podstatné je, aby se naučil správně promyslet obsah tabulky 

vč. jejího názvu, uměl vytvořit záhlaví a vložit a správně zarovnat číselné údaje. Pro nácvik 

potřebných dovedností jistě postačí vyplnění dvou nebo tří řádků tabulky tak, aby učitel měl 

jasnou představu, do jaké míry žák dokázal tabulku správně sestavit. 

Pro učitele, který má o práci nevidomého žáka s počítačem prostřednictvím odečítače 

s hlasovou syntézou minimální představu, je užitečné vyzkoušet si, jak odečítač funguje, jak 

a co přesně žákovi z obrazovky čte, jakým způsobem žák pracuje s jednotlivými nabídkami 

a nástroji konkrétní aplikace. V této souvislosti upozorňujeme na opensource aplikaci 

NVDA
3
, k jejímuž získání a využití postačí libovolný počítač a sluchátka nebo reproduktory. 

                                                 
3
 NonVisual Desktop Access (NVDA) je opensource odečítač obrazovky pro operační systém 

Windows, který umožňuje zrakově postiženým uživatelům pracovat s osobním počítačem bez nutnosti 

vynaložit větší náklady než je cena počítače a operačního systému. 

Pomocí hlasové syntézy umožňuje pracovat se všemi částmi operačního systému Windows, např.: 

- prohlížení internetu pomocí prohlížečů Internet Explorer a Firefox 

- čtení a vytváření dokumentů v programu WordPad nebo Microsoft Word 

- práce s elektronickou poštou v programu Outlook Express 

- tvorba jednoduchých tabulek v programu Microsoft Excel 

- využití nástrojů Tento počítač, Prohledat programy a soubory, Ovládací panely aj. 

Zdroj: http://nvda-project.cz 

 

http://nvda-project.cz/
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Při přípravě na výuku (nejen tabulek a obchodních dopisů) nevidomého žáka doporučujeme 

aplikaci průběžně využívat. Učitel tak získá lepší představu o tom, jak nevidomý žák 

s počítačovými aplikacemi pracuje, kolik času ke své práci potřebuje, jaké problémy a úskalí 

se přitom mohou vyskytnout atd. Na základě osobní zkušenosti s fungováním odečítače je pak 

jistě mnohem lépe schopen nevidomého žáka při práci vést. 

 

Tip: Pro přechod mezi kartami v nabídkách se používá kombinace kláves ALT+TAB, pro 

pohyb v rámci jedné karty pouze klávesa TAB, zaškrtnutí nebo odškrtnutí políčka se provede 

mezerníkem. 

 

2.3 Obchodní a úřední písemností 

Obsahem učiva ve 2. a 3. ročníku oboru vzdělání Obchodní akademie je tvorba 

obchodních a úředních písemností, vč. cizojazyčné korespondence, personální písemnosti a 

další oblasti písemné a elektronické komunikace. Přehled učiva probíraného v jednotlivých 

ročnících v předmětu obchodní korespondence na naší škole uvádíme v příloze č. 3. 

Žáci se zrakovým postižením pracují s dokumenty a učebními pomůckami (ukázky, 

vzory) primárně v digitalizované podobě, tištěnou verzi využíváme pro větší názornost (viz 

učební materiály a pomůcky). Pro žáky s těžkým zrakovým postižením se zachovanou 

možností zrakové kontroly je lépe čitelné bezpatkové písmo, proto je vhodné volbu typu 

písma pro tvorbu písemnosti ponechat na konkrétním žákovi, pokud je v souladu s normou 

(písmo stojaté, nezdobné, obsahující všechny potřebné znaky). Při práci s dokumenty vedeme 

všechny žáky se zrakovým postižením důsledně k chápání skutečnosti, že vyhotovované 

písemnosti jsou určeny pro osoby, u kterých se předem nepředpokládá zrakové postižení, a 

proto není nutné a především vhodné zvětšovat velikost písma. Dokumenty tedy píší 

standardní velikostí písma 12 b (min. velikost 10 b, kterou doporučuje norma, je v tištěné 

verzi na hranici dobré čitelnosti textu) a pro zvětšení textu na obrazovce počítače používají 

příslušný nástroj textového procesoru (lupa) nebo zvětšovací program.
4
 

U žáků s těžkým zrakovým postižením považujeme za jednu z nezbytných 

kompenzačních pomůcek při tvorbě jednotlivých písemností, kromě počítače se speciálními 

                                                                                                                                                         
 
4
 Používání písma velikosti vyšší než 12 bodů je u žáků se zrakovým postižením určitým nešvarem, 

který si přinášejí ze základních škol. Je třeba jim dobře vysvětlit, že cestou ke kompenzaci zrakového 

postižení při práci s počítačem a textovým procesorem obzvlášť není zvětšování písma, ale používání 

softwarové lupy nebo zvětšovacích programů k tomu určených. 
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aplikacemi, také braillský řádek, který umožňuje důslednou kontrolu zpracovávaného textu, 

zejména jeho pravopisné a gramatické správnosti. Používá-li žák pouze odečítač s hlasovou 

syntézou, je pro něj obtížné při kontrole textu odlišit např. „i“ a „y“, velká písmena, „s“ a „z“, 

vynechaná písmena, mezery navíc, přesmyčky aj. Braillský řádek umožní také kontrolu 

odstavců, tedy vynechaných řádků, příp. odsazení textu. S nástupem využití speciálních 

počítačových aplikací jako kompenzačních pomůcek pro osoby se zrakovým postižením je 

bohužel spojen neblahý trend – postupná rezignace na znalost a praktické využívání Braillova 

písma. Vzhledem k tomu přicházejí nevidomí žáci ze základních škol velmi často bez 

potřebných dovedností. Jsme přesvědčeni, že Braillovo písmo je užitečnou a nepominutelnou 

součástí vzdělávání a vzdělání osob s těžkým zrakovým postižením. Je tedy důležitou úlohou 

učitele, aby k používání braillského řádku žáka, který ho při práci odmítá, vhodně motivoval a 

přesvědčil ho o nezbytnosti a výhodách jeho využití. Jedním z významných argumentů může 

být lepší připravenost k budoucímu pracovnímu uplatnění. 

Obr. 8 – Práce nevidomého žáka s braillským řádkem 
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2.3.1 Normalizovaná úprava písemností 

Nácvik formální úpravy písemností v souladu s ČSN 01 6910 Úprava dokumentů 

zpracovaných textovými procesory je jistě základním předpokladem správného osvojení 

dovednosti napsat příslušnou písemnost. Nejčastější otázkou učitelů z hlavního vzdělávacího 

proudu je možnost využití předtisků (šablon) se sloupcovými nebo řádkovými odvolacími 

údaji u žáka s těžkým zrakovým postižením. Tyto předtisky (šablony) ve výuce žáků se 

zrakovým postižením prakticky vůbec nepoužíváme. Vycházíme přitom z faktu, že výše 

uvedená norma je především doporučením, nikoliv striktně závaznou směrnicí pro úpravu 

dokumentů. Při výuce všech žáků bez ohledu na druh a míru postižení tedy používáme 

výhradně formu dopisu označenou v normě jako Obchodní dopis se zjednodušenou úpravou 

odvolacích údajů v souladu s přílohou C.1 citované normy, dříve označovanou jako tzv. 

„bloková úprava dopisu“, kdy se všechny údaje v dokumentu píší od levého okraje bez 

jakéhokoliv odsazení. S předtisky (šablonami) pro sloupcové a řádkové odvolací údaje se 

žáci, kteří mají možnost zrakové kontroly, informativně seznámí, příp. si vyzkouší práci 

s nimi. Žákům s těžkým zrakovým postižením zprostředkujeme jejich vizuální podobu 

pomocí názorných ukázek v reliéfním tisku. Všechny písemnosti, které jsou obsahem učiva 

předmětu, vyhotovují však všichni žáci bez ohledu na stupeň zrakového postižení formou 

dopisu se zjednodušenou úpravou odvolacích údajů.  

Pro nevidomé žáky využíváme při nácviku normalizované úpravy písemností také 

ukázku formální úpravy dopisu v braillském tisku, neboť jim může pomoci lépe si 

zapamatovat a vštípit pořadí jednotlivých částí dopisu. 

Obr. 9 – Ukázka záhlaví dopisu v braillském tisku 
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2.3.2 Tvorba písemností 

Ve druhém ročníku se žáci učí stylizovat typické obchodní dopisy. Přitom běžným 

způsobem pracují s ukázkami v digitalizované příp. tištěné (běžný nebo braillský tisk) 

podobě, procvičují často používané fráze a vypracovávají jednotlivé písemnosti podle zadání.  

Zadání úloh a testů jak v digitalizované podobě, tak v braillském tisku, je třeba pro žáky, 

kteří nemají s ohledem na stupeň zrakového postižení možnost zrakové kontroly připravit tak, 

aby se v textu pokud možno snadno a rychle orientovali. Odečítač s hlasovou syntézou 

umožňuje totiž pouze postupné čtení textu obvykle odshora dolů, proto je potřeba dobře 

promyslet strukturu textu a jeho členění do logicky navazujících odstavců tak, aby mezi nimi 

žák nemusel zbytečně přeskakovat nebo se neustále vracet na začátek. Pokud zadání obsahuje 

přílohu, je vhodné ji umístit hned za odstavcem, který na přílohu odkazuje a vyznačit její 

začátek a konec. Podobně jako u tabulek je vhodné pro nevidomého žáka připravit zadání 

úlohy nebo testu i v braillském tisku. Pokud to žák vyžaduje a práce se zadáním v Braillově 

písmu je pro něj příjemnější, měli bychom to udělat vždy. Základní pravidla pro tvorbu 

digitalizovaných materiálů jsou shrnuta v publikaci Výuka účetnictví na středních školách pro 

zrakově postižené v kapitole 1.3.3. Ukázku zadání úlohy uvádíme v příloze č. 4. 

 Určitým problémem je u žáků, kteří pracují pouze s odečítačem, kontrola správného 

formátování písemnosti. Velmi snadno se totiž stane, že žák použije např. pro napsání 

heslovitého obsahu dopisu („věci“) nástroj pro zvýraznění textu a následně jej zapomene 

vypnout, takže celý další text je zvýrazněn. Podobně může někdy dojít ke změně velikosti 

nebo řezu písma, aniž si to žák uvědomí a aniž má možnost svůj omyl odhalit, protože ani 

braillský řádek neumí formátovací znaky zobrazit, zatímco u odečítače s hlasovou syntézou 

jde o pokročilé nastavení, které většina běžných uživatelů neovládá. Pro kontrolu formátování 

písemnosti proto používáme postup, kdy žák před jejím odevzdáním označí celý dokument a 

ve formátu písma zvolí jednotný typ, velikost a řez písma (bez zvýraznění), aby měl jistotu, že 

v dokumentu nezůstane původní, mnohdy nesprávné formátování. Ty části dopisu, které je 

třeba zvýraznit („předmět“ nebo „příloha“), pak samostatně označí a zvýrazní. Dokud si žák 

rutinně neosvojí tento postup, je vhodné, aby vizuální kontrolu dokumentu provedl před 

odevzdáním práce učitel nebo asistent, pokud byl žákovi přidělen. 

 

2.4 Formuláře 

Žáci se zrakovým postižením v pásmu lehké a střední slabozrakosti pracují bez 

problémů s elektronickou nebo tištěnou verzí formulářů. Podle individuálních potřeb žáků je 
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možné zvětšení tištěných dokladů na kopírce nebo tisk ve zvětšeném písmu, nejčastěji ale žáci 

pracují s digitální verzí formulářů s využitím softwarové lupy nebo zvětšovacích programů. 

Žáci, kteří nemají možnost dostatečné zrakové kontroly, pracují výhradně 

s digitalizovanými formuláři. I v tomto případě je vhodné – podobně jako u tabulek a dopisů – 

použít jako názornou ukázku formulář v reliéfním tisku, aby si žáci udělali lepší představu 

o jeho vizuální podobě. Elektronický formulář musí být pro tyto žáky formálně zjednodušen 

tak, aby se v něm dobře zorientovali a mohli s ním dostatečně efektivně pracovat. Nevidomí 

žáci pracují s předtisky připravenými formou prostého textu bez grafických prvků a tabulek. 

Jednotlivé předtištěné údaje je vhodné pro lepší přehlednost uvádět zvlášť na samostatném 

řádku. Doplňování konkrétních údajů je tak pro žáka přehlednější a srozumitelnější.  Jako 

vhodná pomůcka se osvědčilo ukončování předtištěných údajů dvojtečkou, která je pro 

nevidomého žáka pokynem pro zapsání („vyplnění“) příslušného údaje. S konkrétním žákem 

je jistě možné dohodnout jiný způsob práce s formulářem v závislosti na jeho potřebách, 

schopnostech a dovednostech. 

FAKTURA číslo: 
Konstantní symbol: 
Objednávka č.: 
 
Dodavatel (název a adresa do sloupce): 
 
IČ: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Zápis v OR: 
 
Odběratel (název a adresa do sloupce): 
 
IČ: 
 
Platební podmínky 
Datum vystavení: 
Datum splatnosti: 
Způsob úhrady: 
 
Položka: 
Množství: 
Cena za MJ: 
Cena celkem: 
K úhradě celkem: 
 
Vystavil: 

 
Obr. 9 – Formulář v digitalizované verzi pro práci nevidomého žáka 
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U nevidomých žáků je někdy účelné vyzkoušet práci s formulářem v braillském tisku. 

Při přípravě formuláře je však třeba vynechat dostatečný počet volných řádků pro vyplnění 

potřebných údajů – např. pro adresu dodavatele, označení položek nebo účel platby. Takto 

připravený formulář vyplňuje žák na stroji pro záznam Braillova písma (Pichtův stroj). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10 – Formulář pro vyplnění v Braillově písmu 
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3 MATURITNÍ ZKOUŠKA  

 

Obchodní korespondence patří v naší škole do profilové části maturitní zkoušky oboru 

vzdělání Obchodní akademie. Učivo předmětu je jednak nepominutelnou součástí povinné 

praktické zkoušky, která je pojata jako soubor odborných ekonomických předmětů zahrnující 

účetnictví, ekonomiku podniku, obchodní korespondenci, informační technologie a právo. 

Další povinnou částí profilové maturitní zkoušky je ústní nebo písemná zkouška z předmětu, 

který si žák volí z nabídky sestavené na návrh vyučujících. Obchodní korespondence je vždy 

součástí této nabídky a žáci se zrakovým postižením si tento předmět pro maturitní zkoušku 

pravidelně volí. 

 

3.1 Praktická maturitní zkouška  

Je koncipována jako dvoudenní zkouška, v jejímž rámci žáci řeší mimo jiné dílčí úlohy 

z obchodní korespondence. Z obsahu učiva obchodní korespondence zařazujeme do zadání 

zkoušky vždy alespoň jeden z běžných obchodních dopisů (poptávka, nabídka, objednávka, 

reklamace) vč. tvorby firemní šablony (tzv. hlavičkového dopisu), dále tabulku vztahující se 

k tématu zadání (např. ceník, předběžnou a výslednou kalkulaci, porovnání nabídek v rámci 

výběrového řízení apod.), příp. některé jednoduché právní písemnosti. Práce s formuláři je 

pak zařazena v té části praktické zkoušky, která je zaměřena na účetnictví, žáci přitom pracují 

buď s digitalizovanou, nebo tištěnou verzí formulářů, žáci s možností dostatečné zrakové 

kontroly, generují formuláře prostřednictvím příslušné ekonomické aplikace. 

Obsah praktické maturitní zkoušky připravujeme podobně jako u žáků bez postižení 

v hlavním vzdělávacím proudu s ohledem na znalosti, dovednosti a pracovní tempo 

průměrného žáka, v žádném případě nejdeme cestou redukce požadovaných výstupů. 

V závislosti na míře postižení a použitém způsobu vypracování jednotlivých úloh ale zvlášť 

uzpůsobujeme podmínky pro každého konkrétního žáka. Jde především o přípravu zadání 

v požadované formě, sestavení konkrétního souboru kompenzačních pomůcek, prodloužení 

času na konání zkoušky a v odůvodněných případech také využití služeb asistenta pedagoga. 

Nejdůležitější podmínkou úspěšnosti žáka jsou tedy dostatečně osvojené znalosti a dovednosti 

a optimální vyladění podmínek pro vykonání zkoušky. V této souvislosti je třeba upozornit na 

skutečnost, že SPC obvykle doporučuje žákům s těžkým zrakovým postižením stoprocentní 

navýšení času na konání jednotlivých zkoušek. Toto doporučení se však vztahuje především 

na didaktické testy a písemné práce v rámci společné části maturitní zkoušky, které obvykle 

trvají maximálně 60 – 90 minut. Naše zkušenosti potvrzují fakt, že není účelné stoprocentně 
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navyšovat čas na konání praktické zkoušky. Řešení jednotlivých úloh je natolik náročné, že 

příliš velké navýšení času vede ke ztrátě koncentrace a zvýšené psychické únavě a 

v konečném důsledku je spíše kontraproduktivní. 

Promyšlená příprava zadání a podkladů pro praktickou zkoušku je jedním z mnoha 

předpokladů úspěšnosti žáka, proto je důležité, aby měl každý žák k dispozici vlastní balíček 

zadání a nutných podkladů „ušitý na míru“ jeho potřebám vyplývajícím z konkrétního 

zrakového nebo jiného souběžného postižení více vadami. Zadání mají všichni žáci 

k dispozici přednostně v elektronické verzi. Pro žáky s možností zrakové kontroly 

vyhotovujeme současně tištěnou verzi v požadovaném zvětšení, pro žáky s těžkým zrakovým 

postižením pak verzi v braillském tisku, pokud ji požadují.  Jednotlivé dílčí úlohy z obchodní 

korespondence vypracovávají ale všichni žáci bez ohledu na míru postižení s využitím 

příslušné aplikace (MS Word nebo Excel). 

 

3.2 Maturitní zkouška z obchodní korespondence 

Jedná se o dílčí samostatnou zkoušku, kterou si žák volí z nabídky předmětů navržené 

předmětovou komisí a schválené ředitelem školy. Ke zkoušce je zadáno celkem 25 témat, 

součástí každého tématu je také praktická úloha. Zkouška je koncipována výhradně jako ústní, 

kdy žák podle zadání vypracovává v průběhu přípravy konkrétní písemnost, na které při 

samotném zkoušení před maturitní komisí prokáže získané znalosti a dovednosti.   

Zkouška trvá 15 minut, délka přípravy na „potítku“ je stanovena na základě posudku 

příslušného SPC nebo doporučení vyučujícího a může být až stoprocentně navýšena. 

Zadání ústní maturitní zkoušky z obchodní korespondence je rovněž připraveno pro 

všechny žáky v elektronické verzi s možností tištěné verze (běžný nebo braillský tisk). 

V přílohách č. 5 a 6 uvádíme možný seznam témat k maturitní zkoušce z obchodní 

korespondence a ukázku zadání úlohy k otázce Reklamace, odpověď na reklamaci. 
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ZÁVĚR  

 

Vzdělávání žáků se zrakovým postižením je pro všechny pedagogické pracovníky 

zapojené do tohoto procesu velmi náročné a vyžaduje jejich průběžnou připravenost, ochotu 

učit se novým postupům a měnit zavedené stereotypy. S ohledem na zásadní změny směrem 

k posílení inkluzívního vzdělávání v českých školách zavedené MŠMT v tomto roce lze 

předpokládat, že celoživotní vzdělávání v této oblasti se postupně stane nutností.  

S určitou nadsázkou si dovolíme na tomto místě tvrdit, že obchodní korespondence 

(písemná a elektronická komunikace) je na středních odborných školách s příslušným 

zaměřením možná vůbec nejvýznamnějším předmětem pro praktický život absolventů se 

zrakovým postižením. Vyřizování obchodní a úřední korespondence je totiž významně se 

rozvíjejícím trendem v možnostech pracovního uplatnění osob se zrakovým postižením a 

správné a efektivní osvojení potřebných dovedností je tedy velmi důležité pro zvýšení jejich 

šance k plnohodnotnému pracovnímu uplatnění a seberealizaci. 

Písemná a elektronická komunikace je pro člověka se zrakovým postižením současně 

významným socializačním prostředkem, který mu zprostředkuje a usnadňuje styk s širokým 

okolím, umožňuje navazování nových kontaktů, a zmírňuje tak dopady možného sociálního 

vyloučení. 
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PŘÍLOHY 

 

Příloha č. 1: Ukázka tabulky vytvořené nevidomou žákyní v MS Excel 

 

Slevy některých položek v drogerii Morava

Původní Nová 

Sprchový gel Palmolive 250 ml 61,00 49,00 12,00 5,08

Zubní pasta Colgate 50 ml 22,00 14,00 8,00 2,75

Tekuté mýdlo Mikano 500 ml 39,00 19,00 20,00 1,95

Denní krém Johnson 100 ml 89,00 56,00 33,00 2,70

Sleva platí od 1. 12. do 31. 12. 2016

Cena v Kč

Položka Úspora v Kč Úspora v procentech
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Příloha č. 2: Zadání úlohy pro tvorbu tabulky pro žáky s těžkým zrakovým postižením 

 

OK – úloha, tabulka 1 
 
Zpracujte do přehledné tabulky údaje o obyvatelstvu České 
republiky. V následujícím textu jsou uvedeny jednotlivé 
demografické údaje v absolutních hodnotách v roce 2012 a 2013 a 
tytéž údaje v přepočtu na 1000 obyvatel v roce 2012 a 2013. 
 
Sňatky: 
v roce 2012 absolutně 3731 
v roce 2013 absolutně 3006 
v roce 2012 na 1000 obyvatel 1,4 sňatků 
v roce 2013 na 1000 obyvatel 1,2 sňatků 
 
Rozvody: 
6078 
6503 
2,3 
2,5 
 
Živě narození: 
26342 
25367 
10,1 
9,8 
 
Zemřelí: 
28930 
28706 
11,1 
11,1 
 
Nezapomeňte uvést, že přehled za 1. čtvrtletí zveřejnil ČSÚ na 
svých webových stránkách 12. 6. 2013 a údaje označil jako 
předběžné. 
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Příloha 3: Přehled učiva v předmětu obchodní korespondence 

 

Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborné škole pro zrakově postižené  

 

1. ročník – 4 hodiny týdně 

Písmena základní řady 

Písmena horní řady, velká písmena 

Písmena dolní řady, „čárka“ a „tečka“ 

Písmena číselné řady 

Interpunkční znaménka, diakritická čárka a háček, značky, zkratky 

Číslice na numerické klávesnici 

Manipulace s dokumenty 

 

2. ročník – 3 hodiny týdně 

Tabulky 

Adresy 

Normalizovaná úprava dopisu 

Stylizace obchodního dopisu 

Propagační písemnosti 

Písemnosti v obchodním styku  

Písemnosti v celním řízení 

Platební písemností 

Elektronická pošta 

 

3. ročník – 4 hodiny týdně 

Zaměstnanecké písemnosti 

Manipulace s písemnostmi 

Kancelářská technika 

Jednoduché právní písemnosti 

Interní podnikové písemnosti 

Cizojazyčné dopisy 

Korektura textu 



 

33 

 

Příloha 4: Zadání úlohy pro tvorbu dopisu pro žáky s těžkým zrakovým postižením  

 

 

OK úloha – poptávka 

Vedení naší školy (Gymnázium a Střední odborná škola pro zrakově 

postižené, Radlická 591/115, Praha 5, PSČ 158 00, IČ 61386901) 

chce v době letních prázdnin nechat vymalovat učebny a vyměnit 

poškozené linoleum. 

Úkol: Jako hospodář/ka školy napište poptávku firmě, která 

uveřejnila inzerát v deníku Metro z 5. 6. t. r. – viz příloha. 

 

Začátek přílohy 

POVRCHOVÉ ÚPRAVY Jan BOUDA 
Košťálkova 1103/2, 182 00 Praha 8 
Telefon: +420 602 320 511 
E-mail: bouda.jan@tiscali.cz 
 
NABÍZÍME TYTO SLUŽBY: 
malování pokojů, soukromých bytů, kanceláří a firem 
lakování bytových doplňků, předmětů a domovních součástí 
nátěry celých fasád domů a budov 
pokládka podlahových krytin všech typů 

Konec přílohy 

 

Potřebné úpravy je třeba provést v první polovině července nebo 

v době od 13. do 24. srpna, protože provozní zaměstnanci školy 

nastoupí od 23. července do 10. srpna řádnou dovolenou a 

normální provoz školy bude zahájen už 27. srpna t. r. Vymalování 

proběhne ve všech 20 třídách, výměna linolea bude provedena 

v 6 učebnách, plocha 1 učebny je cca 30 m2.   

Vyžádejte si také katalog podlahových krytin a ceník. 

mailto:bouda.jan@tiscali.cz
http://cs.wikipedia.org/wiki/Penetrace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fas%C3%A1da
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Příloha 5: Možná témata k ústní maturitní zkoušce z obchodní korespondence 

 

Psaní znamének, zkratek, značek a číslic 

Tabulky vypracované v aplikacích word a excel 

Adresy, obálky a dopisní papíry 

Normalizovaná úprava obchodních a úředních dopisů 

Stylizace obchodních dopisů 

Poptávka 

Nabídka 

Kupní smlouva 

Objednávka a potvrzení objednávky 

Písemnosti při realizaci dodávky 

Reklamace a odpověď na reklamaci 

Pobídka, upomínka a urgence 

Písemnosti při placení 

Písemnosti právního charakteru 

Písemnosti při organizování porad a jednání 

Osobní dopisy vedoucích pracovníků 

Písemnosti při hledání zaměstnání 

Písemnosti při uzavírání pracovního poměru 

Písemnosti při pracovních cestách 

Písemnosti při rozvázání pracovního poměru 

Propagační písemnosti 

Dopisy občanů institucím, úřadům a firmám 

Elektronická pošta 

Hromadná korespondence 

Cizojazyčná korespondence 
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Příloha 6: Ukázka zadání úlohy u maturitní zkoušky z obchodní korespondence 

 
Otázka č. 11 
 
REKLAMACE, ODPOVĚĎ NA REKLAMACI 
 
 

Hospodářka naší školy (Gymnázium a Střední odborná 

škola pro zrakově postižené, Radlická 591/115, Praha 5, 

PSČ 158 00, IČ 61386901), paní Dejmková, předala 5. dne t. 

m. podle objednávky s číslem jednacím GOA/216/Dm/2015 

do opravy 5 psacích strojů pro záznam Braillova písma 

(Pichtův stroj). Všechny stroje byly včas a řádně opraveny, 

ale u stroje s inventárním číslem Pi/78 závada trvá. Jedná 

se o nedotiskování druhého bodu, což znemožňuje použití 

stroje k jeho účelu. 

 

 

Napište reklamaci a navrhněte řešení. Opravy Pichtových 

strojů provádí pro školu firma Jiří Kratochvíl, opravy 

kancelářské techniky, Dolní 5, Praha 4, PSČ 141 00.  

 


