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A. ÚVOD 

Výtvarná výchova se naší škole osvědčila jako činnost, která rozvíjí fantazii, schopnost 

sebevyjádření, ale také zručnost. Nezanedbatelná je i radost a uspokojení z hmatatelných 

výsledků vlastní tvorby, uznání a respekt spolužáků, když se dílo podaří. Pro zrakově 

postižené plní výtvarná výchova navíc i funkci poznávací, a to nejen co se týče rozšiřování 

znalostí výtvarného umění, architektury a uměleckých řemesel, ale i pokud jde o poznávání 

reality. V rámci výtvarné výchovy není problém vytvořit v případě potřeby model z hlíny či 

udělat plastickou kresbu fuserem1.  

Obr. č. 1: Kresba vznikla překreslením hlavních linií barevné litografie Muchova 
plakátu Cycles Perfecta. Vzhledem k tomu, že linie je základním prvkem secese, je 
použití fuseru obzvlášť vhodné při seznamování nevidomých s tímto uměleckým 
směrem. Malou nevýhodou při použití fuseru je daný formát termopapíru. 
Při větším rozměru toho, co chceme znázornit, je třeba kresbu nejprve rozstříhat 
na rozměry termopapíru a po vytisknutí jednotlivé listy opět složit. 

                                                      

1 Kresba černou tuší nebo fixou (podstatné je, aby linky byly černé) se překopíruje na speciální termopapír, vloží 

se do fuseru, ve kterém to, co je černé, „nakyne“, vystoupí nad povrch. 
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Následující text vychází ze zkušeností a osobního přístupu, je tedy samozřejmé, že není 

jediným způsobem, jedinou cestou, jak ve výtvarné výchově se zrakově postiženými 

pracovat, jak je učit nalézat radost z vlastní samostatné tvorby i z tvorby umělecké. 

1. Specifika práce se zrakově postiženými 

Pokud se vyučující výtvarné výchovy setkává s těžce zrakově postiženými poprvé, je nutné, 

aby se nejprve seznámil jednak se zásadami, jak pracovat s lidmi s tímto handicapem, 

a jednak s existujícími kompenzačními pomůckami. Tyto informace může získat na školách 

pro zrakově postižené, nebo mu je poskytnou organizace, které se touto problematikou 

zabývají, což je např. Tyfloservis nebo nějaké speciální pedagogické centrum.  

Kromě dodržování zásad obecně platných pro práci se zrakově postiženými specifikum výuky 

výtvarné výchovy spočívá především v individuálním přístupu. Při práci je nutné postupovat 

od jednoduchého ke složitějšímu, a to bez výjimky. Student, kterému se nedaří, nesmí nabýt 

přesvědčení, že je to proto, že se zrakovým handicapem tyto činnosti dělat nelze, že příčinou 

jeho neúspěchu je zraková vada. Pokud některý student tvrdí, že je mu nepříjemné dotýkat 

se např. hlíny nebo lepidla, je lepší nabídnout mu materiál jiný. Obvykle po nějakém čase, 

kdy třída s tímto materiálem pracuje, se sám připojí. Někteří studenti pracují pomaleji, 

zvláště jestliže se snažíme naučit je, aby byli při práci samostatní. Proto je nutné poskytnout 

jim čas, který potřebují, často se tedy výuka individualizuje.  

Pro svou práci by zrakově postižení měli mít dostatečně velký prostor. Pro nevidomého je 

důležité, aby každá věc měla své místo, a to buď podle jeho přání, nebo ho s umístěním 

předmětů seznámíme. Pokud mu to vyhovuje, je důležité rozmístění nástrojů a materiálů 

neměnit. 
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Příklad pro práci s keramickou hlínou: 

 hlína šlikr  

suchý a vlhký hadr   nástroje 

 pracovní plocha (podložka)  

Na zemi se nesmějí povalovat žádné předměty. Jestliže si s sebou do dílny studenti musejí 

brát některé své věci – do šatny si samozřejmě nemohou odložit např. notebooky – pak 

musejí tyto věci dát vždy na stejné místo, které jim vyhradíme. Nástroje (nože, dláta apod.) 

musejí být ostrým zakončením v nádobách. Právě tak je třeba dbát na to, aby prázdné židle 

byly zasunuty pod stoly. 

2. Pomůcky 

Při výtvarné výchově se zrakově postižení celkem obejdou bez speciálních pomůcek. Výjimku 

představuje měkká gumová podložka, bodátko a rádlo, což jsou součásti rýsovací soupravy 

pro nevidomé (viz níže obr. č. 2).  
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Obr. č. 2: Tyto pomůcky však můžeme lehce nahradit: bodátko vypsanou propiskou, 
rádlo krejčovským rádlem z galanterie a měkkou podložku gumovým plátem, který je 
dokonce lepší, protože může mít větší rozměr.  

3. Seznámení s prostředím ve výtvarné dílně 

Ve výtvarné dílně bývá velké množství předmětů, které by svou rozmanitostí a barevností 

měly vidícího člověka zaujmout, motivovat a inspirovat, ale člověku se zrakovým postižením, 

pokud se má samostatně pohybovat, překážejí. Proto se na úvod musejí studenti seznámit 

s prostředím, ve kterém budou pracovat. Je důležité, aby se i nevidomí v dílně orientovali 

a samostatně pohybovali, tj. došli si sami umýt ruce, věděli, kde jsou nejčastěji používané 

nástroje, pomůcky a materiál. Jejich znalosti prostředí neustále upevňujeme a rozšiřujeme.  

4. Zrakově postižení a barvy 

Někteří nevidomí, jestliže nejsou zrakově postižení od narození, ale ztratili zrak později, znají 

barvy, a když s nimi pracují, obvykle s nimi neexperimentují. Znalost reality v barvě je pro ně 

pochopitelně cenná, a proto trávu namalují vždy zelenou. Pokud nevidomý student barvy 

nezná, mluvíme o nich a je na něm, chce-li je seřadit a používat tak, aby se co nevíce přiblížil 
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realitě. K rozhovoru o barvách je třeba přistupovat velmi citlivě. Někteří zrakově postižení 

chápou neznalost barev jako handicap, se kterým se nedá nic dělat, o kterém se jim nechce 

mluvit. Potom je lepší toto téma odložit nebo povídání o barvách probírat s celou třídou, 

např. při zobrazování pocitů prostřednictvím výtvarného díla.  

Zajímavé, překvapivé a poetické věci vznikají, když nevidomý bez znalosti barev pracuje sám 

a barvy si vybírá náhodně.  

U zcela barvoslepých studentů používáme materiál a barvy pouze černé a bílé. 

5. Hudba a konverzace   

V poklidné atmosféře, kdy všichni vědí, co mají dělat, a mají k tomu vše potřebné, se volná 

konverzace mezi studenty podílí na vzniku pocitu sounáležitosti, vytváří a upevňuje vztahy. 

Osvědčuje se pouštět při práci jako zvukovou kulisu hudbu, která neruší, nejlépe hudbu 

vážnou. Důležitá je také vzájemná pomoc – půjčování nástrojů, dotazy, vzájemné prohlížení 

a hodnocení nápadů a výsledků práce. Studenti se tak při práci poznávají, nacházejí i formují 

své místo v kolektivu. 

B. TECHNIKY 

Vzhledem k velkému množství pracovních postupů jsou zrakově postižení ve vlastní tvorbě 

omezováni jen málo. Je jim pochopitelně blízká činnost, při které se uplatňuje hmat. Proto 

nejčastěji volíme práci s keramickou hlínou, studenti drátují, korálkují, vyrábějí ruční papír, 

tvoří obrazy nebo trojrozměrné objekty z papier-mâché apod. Kombinace různých materiálů 

a předmětů, např. skořápky, luštěniny, knoflíky, korále, semínka atd., na podkladu, kterým 

může být textil, staré gramofonové desky nebo lepenka, nabízí nepřeberné možnosti. 

Nevyhýbáme se ale ani tvorbě koláží nebo kreslení a malování.  

1. Kreslení a malování nevidomých 

Kreslení a malování je pro nevidomé velmi přitažlivou činností. Obvykle objevují pro sebe 

zcela neznámou oblast, setkávají se s touto technikou poprvé a jsou mile překvapeni 

výsledkem. 
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Co potřebujeme: 

- měkkou, nejlépe gumovou podložku 

- bodátko nebo jiný nástroj s nepříliš ostrým hrotem (osvědčila se i vypsaná propiska) 

- rádlo – vhodné pouze pro abstraktní kresbu nebo při velkých rozměrech obrazu 

- braillský papír nebo papír s vyšší hustotou (gramáží) 

- barvy – pastelky, prstové barvy, tempery, fixy apod. 

- suchý a mokrý hadr 

 

Pro první práci je dobré zvolit jednoduchý motiv, např. dům nebo strom. Na papír položený 

na měkké podložce vytlačí student hrotem nástroje obrys zvoleného motivu. Někomu 

vyhovuje tvořit čáru vpichy bodátkem (viz obr. č. 3). Kresbu si pak prohlédne na rubové 

straně, kde je hmatný negativní obrázek, doplní pozadí a podrobnosti a může malovat. Na 

rubové straně praváci levou, leváci pravou „čtou“ kresbu a pravou rukou malují 

(viz obr. č. 4). 
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Obr. č. 3, 4, 5: Hmatová kresba nemusí být závazná, může být pouze vodítkem. Ruka, 
která hmatovou stopu sleduje, by měla být pokud možno čistá, což je, zvlášť při práci 
s temperami, trochu problém, ale mnohdy nechtěné, neúmyslně vzniklé skvrny výsledný 
dojem umocní. Kreslit se dá i na Pichtově stroji, což má výhodu v tom, že vytlačené body 
můžeme průběžně sledovat. Další postup kresby nebo malby je pak stejný. 

Někteří studenti dokážou hmatem rozeznat linku namalovanou voskovou barvou. Když 

nakreslí základní obrysy, vznikne obrázek podobný dětským omalovánkám, který prsty „vidí“ 

a který je základem další práce s barvami2. Nevýhodu kreslení a malování představuje, že 

nevidomý je ochuzen o vlastní hodnocení hotové práce. 

 

                                                      

2 Nevidomí používají stejná slova pro vjemy jako vidící, proto když s nimi mluvíme, 

používáme je i my. Říkají, že viděli film, viděli letadlo apod. 
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2. Papier-mâché 

Papír a obyčejné tapetovací lepidlo na papírové tapety a tolik možností! Předností jsou 

i nízké náklady – zpracováváme odpadový materiál. 

 

Co potřebujeme: 

- papír ve všech podobách – od jemného průsvitného přes noviny po kartony: 

papír rovný i proužky skartovaného papíru; papír popsaný i potištěný; papír všech barev 

- lepidlo na tapety Taposa 

 

Papír můžeme s lepidlem rozmixovat, čímž vznikne hmota, která je po uschnutí velice tvrdá 

a pevná. Nebo papír v lepidle namáčíme a tvarujeme na pevném podkladu. U drobných 

objektů jsme použili jako výztuhu drát, drátěnku nebo tvrdý papír.  

 
Obr. č. 6: Pro menší práce postačí jako výztuha tvrdší papír. 
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Pro plastické hmatové obrazy poslouží jakýkoli tvrdý podklad, nejlepší je ovšem vyřazený 

obraz s rámem. Pro prostorové práce jsme používali tvrdý karton nebo nafukovací balonky.  

Obr. č. 7: Ukázka použití nafukovacího balonku. 

Velké objekty je výhodné dělat jako práci kolektivní, a to hlavně z důvodů časových. Musí se 

pracovat po vrstvách a další vrstvu papírové hmoty lze nanášet až po zaschnutí vrstvy 

předchozí. To znamená, že v práci lze pokračovat až další hodinu, tedy při obvyklé dotaci 

hodin za týden. K takto pomalu a pracně vznikajícím pracím mívají studenti velmi osobní 

vztah. V průběhu práce přicházejí s dalšími nápady, takže výsledek se může značně lišit od 

původní představy učitele, zato je zhmotněním představy studentů (viz níže obr. č. 8).  
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Obr. č. 8: Kolektivní práce, použitý materiál: karton, drát a skartovaný papír. 
Papier-mâché je obzvlášť výhodné použít, chceme-li kombinovat různé materiály. 
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O tom, zda objekt z papier-mâché nabarvit, je lepší rozhodnout až na závěr. Mnohdy je lépe 

dále nepokračovat, zvláště pokud jsme použili novinový papír nebo časopisy. Jestliže jsme se 

rozhodli pro barvu, osvědčily se barvy temperové. Nakonec je třeba hotovou práci zafixovat 

lesklým transparentním lakem na nábytek, nejlépe ve spreji. Tuto závěrečnou fázi musíme 

udělat sami, a to ne v dílně, ale mimo budovu kvůli bezpečnosti práce. Barvy se po aplikaci 

laku rozzáří a předmětu navíc neublíží vlhko. 

3. Ruční papír 

Výroba ručního papíru je práce velmi vděčná pro studenty a nevděčná pro učitele. Dílnu tato 

činnost obrátí naruby, všechno je mokré, upatlané, zato studenti – zrakové postižení při této 

činnosti nehraje roli – pracují s chutí, jsou nápadití, ochotně spolupracují, radí jeden 

druhému a navzájem se svým výtvorům obdivují. 

Co potřebujeme: 

- minimálně dvě přepravky alespoň 30 cm vysoké, ne děrované 

- mixér s nádobou (ne ponorný) 

- filc silný nejméně 1 cm 

- válečky, dříve používané při leštění fotografií 

- co nejvíce starých leštiček fotografií 

- skartovaný papír 

- kvalitní barevný papír 

- lepidlo Taposa  

- kyblík 

- dřevěné rámečky s napnutou síťovinou (rozměrem rámu je dána velikost vyrobeného 
papíru a velikost přepravek určuje velikost rámu) 

- nádoby na papírový roztok 

- houbové kuchyňské utěrky 
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Postup:  

1. Skartovaný papír namočíme v kyblíku nejlépe přes noc. 

2. Rozmočený papír rozmixujeme s trochou vody, lepidlem a barevným papírem, natrhaným 

na malé kousky, ty přidáváme do mixéru rovnou, bez namáčení. Barvení ručního papíru 

kvalitním barevným papírem zajistí, že barva ručního papíru je stálá. Barevné papíry se 

vyrábějí v mnoha odstínech. Nevýhodou je pouze jejich vysoká cena. Náhradu jsme někdy 

našli v barevných letáčcích, na které byl použit kvalitní papír s jasnými barvami. Potisk 

nevadí. Jestliže nechceme, aby se na ručním papíru sem tam objevilo písmenko a barva byla 

strakatá, stačí papír mixovat déle. Ruční papír bude jemnější a barva bude jednolitá. 

    Dále můžeme postupovat dvěma různými způsoby. 

Rozmixovanou směs buď sítem lovíme z vodní lázně, nebo ji na síto lijeme.  

a. V prvním případě do jedné přenosky dáme rozmixovanou směs, naředíme ji vodou 

a vyrobíme roztok, ze kterého sítem v rámu papír lovíme. Jak má být roztok hustý, zjistíme 

v praxi. Papír získaný tímto postupem je jemný. Čím řidší roztok, tím tenčí papír. 

b. Druhým postupem tloušťku papíru snadno regulujeme a můžeme kombinovat různé 

barvy. Přenosku naplníme vodou tak, aby dřevěný rám se sítem, který do ní vložíme, plaval. 

Hustou rozmixovanou směs nalijeme na síťovinu plovoucího rámu. 

3. Postup je dále u obou způsobů (ad 2a. a 2b.) stejný. Rám vyndáme z vody, necháme 

trochu okapat a přeneseme ho na filcovou podložku. Pokud chceme papír zdobit, je právě 

teď ta pravá chvíle do mokré hmoty položit např. vystřižené motivy z ubrousků nebo suché 

květiny. Některé byliny – např. šafrán, fialové krokusy a sléz − papír zabarví. Osvědčilo se 

také různé koření a vylisované listy. Nebo věci, jako jsou např. pytlovina, stočený provázek 

a samozřejmě linoryty, které po usušení vyndáme a které zanechají na papíru svou stopu. 

Potom na síto dáme houbové kuchyňské utěrky a silným tlakem válečku odstraníme co 

nejvíc vody. 

4. Vlhký papír sejmeme ze síta a dáme sušit do sušičky. 
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Ruční papír je krásný sám o sobě, je možné na něj psát, ale většinou slouží jako materiál pro 

další tvorbu. Lze z něj tvořit přání, zdobit desky, skládat z něho jednoduché origami, poslouží 

i jako podklad pro drobnou dárkovou keramiku. 

Obr. č. 9: Ruční papír použitý jako podklad pro dárkovou keramiku (knoflíky) a při tvorbě 

vánočních přání. 

4.  Drátování a korálkování 

Co potřebujeme: 

- dráty a drátky s různým průměrem, z různého materiálu, různých barev 

- korálky 

- kleště štípací, ploché a kulaté 
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Klasické drátování lahví a keramických nádob je fyzicky náročné. Studenti (ponejvíce dívky) 

proto většinou pracovali s drobnějšími předměty a jemnějším materiálem a z leštěných 

kamenů nebo drobné keramiky vyráběli ozdoby, brouky nebo pouhé hmatky.  

Obr. č. 10: Drátování 

Pro větší zdobnost na drát někdy navlékli korálky, a tak se dostali ke korálkování. Tvoření 

ozdob z korálků – nejvíce se osvědčil rokajl a trubičky (čípky) − navlékaných na jemný drát 

vyhovuje i nevidomým. Pokud mají korálky roztříděné podle barev v nádobkách s popisem 

v bodovém písmu, pracují s velkou fantazií a zcela samostatně. Drátování a korálkování 

nabízejí mnoho možností, jak s těmito pěknými materiály pracovat. Mohou to být objekty 

trojrozměrné – zde je výhodné použít dřevěný či jiný model – nebo drobné práce, které jsme 

použili při tvorbě přání (viz obr. č. 9). 
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5. Kolektivní práce 

Kolektivní práce je důležitá z více důvodů: 

- při malé dotaci hodin tak mohou vzniknout velká a pracná díla (viz obr. č. 8 a 11) 

- při dobře organizované společné práci se nevidomý cítí být rovnoprávnou součástí 

kolektivu, cítí, že je pro vznik díla stejně důležitý jako ostatní 

- společná práce, podbarvená hudbou, vytváří pohodovou pracovní atmosféru, která 

může těžko vzniknout při jiné činnosti 

- k takto vzniklému dílu získávají studenti zvláštní osobní vztah 

 

Kolektivní práce jsou pro studenty obvykle zdrojem veselí a pro učitele jsou mimo jiné cenné 

tím, že se při nich o studentech a o vztazích mezi nimi mnohé dozví. 

Základem je velká pracovní plocha, aby se kolem ní všichni vešli – vhodný je balicí papír nebo 

rubová strana velkých vyřazených map. Studenti začnou malovat od krajů a míří do středu. 

Pomůcky tentokrát nemohou mít každá své místo, proto nevidomí potřebují občas něco 

podat. Takto vznikl obraz (viz níže obr. č. 11), malovaný temperami a fixami, na kterém 

pracovalo také několik nevidomých. Jejich „rukopis“ nelze poznat, to, čím přispěli, se ničím 

neliší od práce vidících. Přitom pracovali naprosto samostatně, přicházeli s dalšími nápady 

a jejich ruku nikdo nevedl. Stanovili jsme si pouze postup – barevný podklad, šrafování 

a motivy vlastní malby. Pro malování podkladu jsme použili tempery, šrafovali jsme fixami, 

jednotlivé motivy maloval každý, jak chtěl – fixami, štětcem, prsty apod. 
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Obr. č. 11: Kolektivní obraz 

Další dílo, Čtenářka Brailleova písma (viz obr. č. 8), je natolik velké, že si každý mohl vybrat 

část (v tomto případě těla), na které pak pracoval.  

6. Keramika 

Pokud vybavenost školy práci s keramickou hlínou umožňuje, je to technika, která se pro 

zrakově postižené osvědčila po všech stránkách jako nejlepší. Při vlastní tvorbě nevidomý 

vystačí s informacemi, které potřebuje každý, kdo s hlínou začíná pracovat. Jeho prsty jsou 

při této činnosti jeho očima a vidí jimi mnohdy lépe než ten, kdo vidí. Nejlépe to můžeme 

vidět při práci na hrnčířském kruhu. Problém je glazování a zdobení glazurami, pokud 

neglazujeme namáčením. Na trhu sice jsou glazury, které se nanášejí štětcem jako engoby, 

ale jsou velmi drahé a hodí se pouze pro práci s drobnou keramikou. Máme však řadu jiných 

možností, např. kombinace různě barevných hlín, plastické zdobení, vyrývání do povrchu 

namočeného v engobě, razítkování atd.  
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C. VÝSTAVY 

Samostatné hmatové výstavy bývají v Praze dvě až tři ročně, což není mnoho. Existují však 

stálé hmatové expozice jako součásti galerií, doplněné zasvěceným výkladem odborníka, 

popř. i výtvarnou dílnou. Nejvíc stálých expozic má ve svých objektech Národní galerie 

v Praze.  

Ve Schwarzenberském paláci na Hradčanském náměstí je čtrnáct odlitků soch. Výstava se 

jmenuje Doteky baroka a zachycuje hlavní etapy umění 17. a 18. století. Nalezneme zde 

např. kopie hlav Matyáše Brauna z cyklu Ctností a Neřestí z východočeského Kuksu: 

Moudrost, Cudnost, Spravedlnost, Obžerství a Lenost. Kůň od Adriena de Vries představuje 

rudolfínský manýrismus. Popisky jsou v Brailleově písmu a zvětšeném černotisku. 

Černotiskové popisky je možné vyjmout, a vzdálenost písma si tak individuálně přizpůsobit. 

Doprovodným programem může být po předchozí domluvě i modelování v ateliéru. 

V klášteře sv. Anežky České je hmatová výstava odlitků dvanácti soch. Jedná se o díla 

středověkého umění 13. až 15. století. Jsou zde např. portrétní busty z katedrály sv. Víta 

nebo reliéf z baziliky sv. Jiří. Popisky jsou ve zvětšeném černotisku a v bodovém písmu. Dále 

je pro zrakově postižené k dispozici audioprůvodce nebo kazeta s doprovodným výkladem do 

vlastního přehrávače. Vyplatí se i koupit průvodce expozicí v Brailleově písmu. 

Muzeum hlavního města Prahy se zapojilo do projektu Díváme se rukama. V listopadu 2009 

zde byla otevřena hmatová výstava Slabikář návštěvníků památek – sloh románský a gotický, 

kde jsou zastoupeny typické sakrální stavby románského a gotického období. Vystaveny jsou 

modely celých staveb i jejich detaily. Expozice obsahuje deset modelů a dvě ukázky typických 

materiálů. Jedná se o trojrozměrné modely konkrétních pražských církevních staveb, 

trojrozměrné modely jednotlivých typických architektonických prvků, plastické reliéfní 

modely půdorysů a ukázky stavebních kamenů. Jednotlivé exponáty jsou na stolech s vodicí 

lištou, popisky jsou v Brailleově písmu, dále je k dispozici komentář prostřednictvím 

zvukového průvodce, který doplňuje i chorálová hudba souboru Schola Gregoriana 

Pragensis. 
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Národní divadlo v rámci oslav 125 let po znovuotevření zpřístupnilo ve svých prostorách 

haptickou výstavu Umění a handicap. Prohlídka začíná v podzemí, kde jsou uloženy základní 

kameny, a pokračuje naučnou stezkou Zakladatelé a tvůrci Národního divadla. Nevidomí mají 

možnost si prohlédnout busty dvaceti významných postav české kultury – dramatiků, herců, 

tanečníků, sochařů a malířů, je zde např. Karel Čapek, Ema Destinová, Vojtěch Hynais aj. 

Kromě stálých expozic se pořádají výstavy časově omezené, ale neméně významné. Za 

uvedení v této souvislosti rozhodně stojí občanské sdružení Oliva a sdružení Okamžik, které 

kromě komplexních služeb a výstav pro zrakově postižené založilo i Hmateliér.  

Příkladně a systematicky se věnuje návštěvníkům se zrakovým handicapem Botanická 

zahrada hlavního města Prahy. Výstavu Co nosí na sobě…, v pořadí čtrnáctou, je možné 

navštívit od února 2010. U těchto výstav nejde pouze o zprostředkování vjemů hmatových, 

ale i o vjemy čichové, sluchové a chuťové, což je výborný námět pro výtvarné ztvárňování 

pocitů. 

 

Nevidomí v obrazárně 

Dobře se osvědčily i návštěvy, které nebyly přímo určeny pro zrakově postižené. 

U trojrozměrných objektů studentům někdy dovolili se těchto exponátů dotýkat. Čeho se 

těžce zrakově postižený nemůže dotýkat, to je třeba převyprávět. Protože i pro nevidomého 

může být návštěva obrazové galerie silným zážitkem.  

Pro doprovod jde o akci velmi náročnou. Předem je dobré poskytnout studentům co nejvíce 

informací, a to nejen o autorovi, ale i o místě, kde se expozice nachází. Základním pravidlem 

je opět postupovat od celku k jednotlivostem. I když nejde o první návštěvu místa, kam 

jdeme, přesto neuškodí mluvit již o cestě, kudy jdeme, jak prostředí kolem nás vypadá. 

Popíšeme budovu, jak je veliká, jakou má fasádu, kolik oken atd. U starších budov jsou 

zajímavé dveře, na ty si můžeme i sáhnout. Pokračujeme popisem vestibulu – velikost, 

výzdoba, umístění pokladny, kolik lidí vidíme. Ve výstavní síni začneme opět popisem 

místnosti, umístěním a počtem exponátů.  
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Nejobtížnější je pak převyprávět obraz. Po vnějším popisu – velikost, rám, co a jak je na 

obrazu namalováno, by mělo následovat, jak na nás působí. Jde o transformaci nejen 

vizuálního vjemu, ale i pocitů do slov. Je to, jako bychom malovali obraz slovy – co 

neřekneme, posluchač neuvidí. Je dobré, zúčastní-li se našeho povídání vidící studenti 

a řeknou k tomu své dojmy a postřehy.  

A na závěr ještě jednu zkušenost. Tímto způsobem není možné si prohlédnout celou běžně 

velkou výstavu. Zde platí beze zbytku, že méně znamená více. Nejlepší by bylo, kdybychom 

dané místo navštívili nejprve sami a předem vybrali několik věcí, které považujeme za 

důležité. 

Návštěvy výstav s nevidomými a zrakově postiženými jsou smysluplné a obohacující nejen 

pro studenty, ale i pro doprovod. Učíme se dívat nově, intenzivně, vidíme, čeho bychom si 

dříve nevšimli, poznáváme nedostatečnost vlastní řeči, zjišťujeme, jak malou zásobu slov 

používáme. 
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