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1  Úvod 

Při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je kladen stále větší důraz na 

integrované vzdělávání v běžných školách. Tato skutečnost přináší nové požadavky na 

pedagogy v tradičních třídách, kde se stále častěji setkávají s žáky s nejrůznějšími handicapy. 

Pedagogičtí pracovníci kromě individuální přípravy na výuku žáka se zrakovým postižením by 

měli být proškoleni v oblasti speciálně pedagogických postupů například ve spolupráci se SPC 

nebo výběrem z nabídky DVPP. 

Hlavním cílem práce je popis metodiky výuky předmětu zeměpis při edukaci žáků se 

zrakovým postižením. Věnuje se zejména formám a metodám výuky zeměpisu s důrazem na 

specifika a odlišnosti práce žáků se zrakovým postižením. Neopomenutelnou součástí práce 

je přehled speciálních didaktických materiálů a pomůcek. 
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2 Výuka zeměpisu žáků se zrakovým postižením  

Vyučovací předmět zeměpis využívá ve většině případů samostatnou odbornou učebnu 

vybavenou speciální technikou (interaktivní tabule, dataprojektor) a speciálními učebními 

pomůckami (hmatovými mapami, speciálními globusy a dalšími haptickými i běžnými 

pomůckami). Žáci zde pracují v rámci celého třídního kolektivu, v jednotlivých skupinách ve 

vzájemné spolupráci nebo individuálně. Výuka zeměpisu může probíhat také v učebně 

informatiky, kde mohou žáci individuálně pracovat na PC a využívat při vyhledávání informací 

internet.  

Základní organizační formou vyučování zůstává stejně jako na běžných školách vyučovací 

hodina, vyučovací metody je však nutno s ohledem na slabozraké a nevidomé žáky vhodně 

upravit. Slabozrací žáci jsou vedeni k maximálnímu využívání zachovalé schopnosti zrakového 

vnímání. Nevidomí žáci kompenzují svůj zrakový handicap náhradními smysly (zejména 

hmatem a sluchem) s využitím zkušenosti a představivosti. K vytváření správných představ je 

třeba učitelem individuálně zprostředkovat zejména skutečnosti přístupné během výuky 

výhradně zrakem. 

3 Didaktické materiály 

Didaktické materiály pro žáky slabozraké zohledňují míru postižení, proto se odlišují velikostí 

písma, tloušťkou čar a kontrastem. Nevidomým žákům zprostředkujeme materiály ve 

hmatové nebo elektronické podobě. Je pochopitelné, že není možné veškeré informace 

vysvětlit a objasnit pomocí přímého styku s přírodou nebo pomocí přímého pozorování. 

V takových případech přichází na pomoc reliéfní mapa nebo hmatová pomůcka, která jednak 

pomáhá vytvářet nové představy o zeměpisných pojmech, jednak představy dříve získané 

rozšiřuje a prohlubuje. Reliéfní pomůcky jsou tak při výuce zeměpisu žáků se zrakovým 

postižením nepostradatelným nástrojem. 
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3.1 Učebnice 

Základní literaturou pro výuku předmětu může být čtyřdílná sada učebnic Geografie 

pro střední školy I. – IV. Jedná se o klasickou černotiskovou učebnici, běžně užívanou na 

standardních typech gymnázií. Aktuální nabídku digitalizovaných středoškolských učebnic 

zeměpisu je možné dohledat na http://www.teiresias.muni.cz/. 

Slabozrací žáci používají při studiu učebnice lupy či jiné optické pomůcky, pro nevidomého 

žáka potřebnou část tištěné učebnice naskenujeme a převedeme do hmatové podoby za 

pomoci braillské tiskárny. Výrazně problematičtější je pro nevidomé žáky přetlumočit 

informace z obrázků a nákresů, které jsou pro představu a pochopení učiva často velice 

přínosné. Pokud nelze na vysvětlení obrázku či nákresu použít model, zpracujeme obrázek ve 

zjednodušené formě pomocí fuseru (viz obr. 1), což znamená, že obrázek převedeme 

do hmatové podoby. Celá technologie funguje na následujícím principu: Obrázek, nákres, 

schéma buď zjednodušeně překreslíme, nebo okopírujeme na termopapír, nejdůležitější 

informace obtáhneme černou tužkou nebo fixou. Následně se nechá celý list projet fuserem 

a obrys černě znázorněných objektů vystoupí nad povrch. Papír obsahuje teplocitlivou 

vrstvu, která působením tepla zvětšuje svůj objem a obrázek se tak převede do nízké 

jednoúrovňové reliéfní podoby. Přestože takto vytvořené obrázky jsou výbornou pomůckou, 

je nutno zmínit i jeho nevýhody, kterými jsou především časová a finanční náročnost. 

 
Obrázek 1 - fuser 

http://www.teiresias.muni.cz/
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Žák se zrakovým postižením by si měl být schopen samostatně zařídit přístup ke studijní 

literatuře v elektronické podobě, stahovat si ji a číst dle své potřeby a zájmu. Je to za 

nezbytný krok k samostatnosti žáků a jejich přípravě na vysokoškolské studium. 

3.2 Mapy 

Při hodinách zeměpisu využívají žáci v závislosti na svém postižení tři typy map – běžný školní 

atlas, černotiskový atlas velkého měřítka pro slabozraké a hmatové atlasy pro žáky se zbytky 

zraku a nevidomé. 

Černotiskový atlas s malými měřítky je určený pro žáky středně až silně slabozraké. Skládá 

se ze tří svazků, které zahrnují všechny světadíly. Jednotlivé mapy jsou tištěny vždy na pravé 

straně, každá strana představuje určité tematické zaměření, popisky a informace jsou ve 

zkratkách. Tyto zkratky jsou přehledně a úsporně vysvětleny na levé straně. Díky stručnosti 

jsou atlasy pro žáky s postižením přehledné, ale vzhledem k tomu nejsou v mapách 

zaznačeny veškeré potřebné informace, jen ty zásadní (viz obr. 2).  

 
Obrázek 2 - černotiskový atlas pro slabozraké žáky 
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Jelikož tento atlas zahrnuje vždy jen větší zeměpisný úsek, tedy buď celý světadíl, nebo jeho 

část, vytvořili jsme pro větší přehlednost studentům černotiskové mapy jednotlivých států 

Evropy se základními informacemi na listech papíru velikosti A3 (viz obr. 3). 

 
Obrázek 3 - mapa ČR pro slabozraké žáky 

Hmatový atlas světa – jedná se o třídílný svazek map tištěný na plastových fóliích spojených 

kroužkovou vazbou (viz obr. 4). Reliéfní mapy jsou opatřeny popisky v Brailleově písmu. 

Tento typ atlasu je určen pro těžce slabozraké a nevidomé studenty. Vzhledem k zachování 

přehlednosti nemůže být tak podrobný jako běžný černotiskový školní atlas. 

 
Obrázek 4 - hmatový atlas světa 
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Hmatový atlas České republiky – jedná se o jednodílný plastový reliéfní atlas ČR, jednotlivé 

mapy jsou seřazeny dle tematického zaměření. Je poměrně podrobný, popisky v mapách 

jsou ve formě zkratek, které však nejsou blíže vysvětleny. Práce s touto mapou již vyžaduje 

základní vstupní znalosti o České republice. Pro učitele nebo slabozraké žáky je atlas vytištěn 

také v černotiskové podobě (viz obr. 5). 

 
Obrázek 5 - hmatový a černotiskový atlas ČR 

Reliéfní mapy – jedná se o samostatné plastové listy s reliéfním vyznačením základních 

informací dané oblasti. Mapy jsou opatřeny popisky v Brailleově písmu. 

 
Obrázek 6 - reliéfní mapa světa 
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Obrázek 7 - reliéfní mapa jižní Evropy 

 

 
Obrázek 8 - detail reliéfní mapy 
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3.3 Globusy 

Globusy jsou vhodnou pomůckou pro získání ucelené informace o geografických poměrech 

na zeměkouli. Zeměpisné poznatky získané z dílčích map tak mohou žáci začlenit do reálných 

celkových zeměpisných vztahů. 

 
Obrázek 9 - hmatový globus 

  

 
Obrázek 10 - hmatové globusy rozkládací 
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3.4 Hmatové modely a obrázky 

Škola disponuje několika plastovými hmatovými modely – např. modelem průřezu zemského 

nitra (viz obr. 11). Hmatový model sluneční soustavy, oběhu Země kolem Slunce je součástí 

hmatového Malého atlasu světa. Učivo o horninách je doplněno skutečnými vzorky hornin, 

které si všichni žáci mohou prohlédnout hmatem. 

 
Obrázek 11 - model průřezu zemského nitra 

Reliéfní obrázek musí být jednoduchý, dobře rozeznatelný hmatem a měl by přinášet 

nezbytné a zásadní informace o zobrazeném předmětu nebo jevu. Způsob výroby reliéfního 

obrázku pomocí fuseru (viz obr. 12) je popsán v kapitole Učebnice. Popisky a vysvětlivky lze 

vytisknout braillskou tiskárnou, napsat na Pichtově psacím stroji, popř. vyrobit speciálními 

dymokleštěmi a do obrázku je nalepit. 

 
Obrázek 12 - detail reliéfního obrázku 
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3.5 Dostupnost didaktických materiálů 

Z nabídky hmatových map, globusů a jiných pomůcek lze aktuálně zakoupit následující: 

třídílný Malý atlas světa v knihovně a tiskárně K. E. Macana, zde také tisknou práce Jany 

Zahradníkové: Atlas Evropské unie, Představujeme kraje České republiky, Skvosty České 

republiky, Městské znaky - hlavní města Evropy a Praha historická; k dostání je také několik 

prací s tematikou vesmíru od Josipa Kleczka. Mnohé didaktické materiály lze sehnat ve 

specializovaných prodejnách tyflopomůcek (Tyfloservis). Ing. Dana Fuxová vytváří hmatové 

mapy pro nevidomé a zároveň pro slabozraké, které jsou koncipovány tak, že na průhledném 

plastu je mapa reliéfní a pod ní identická mapa barevná pro slabozraké. Jedná se konkrétně 

o mapy měst, jako jsou Praha, Brno, Ostrava, Opava, a pak geomorfologické mapy krajů 

Středočeského a Moravskoslezského. Kontakt na výše uvedené výrobce a prodejce uvádíme 

v příloze č. 1. Některé zeměpisné pomůcky lze zapůjčit i v naší škole.  

Při výuce zeměpisu u žáka se zrakovým postižením je více než žádoucí propojit výklad 

s využíváním názorných pomůcek, ozvučených předmětů, předmětů z různorodých 

materiálů, reliéfních obrázků a nákresů, modelů atd.  Mnohé z nich si ovšem musí učitel 

vyrobit sám. Tvorba pomůcek a modelů v podmínkách školy závisí nejenom na zkušenostech, 

ale i zručnosti samotného vyučujícího.  

4 Práce s mapou a reliéfními pomůckami 

„Žákům s těžkým zrakovým postižením je nutné zprostředkovat představu o rozlohách 

a přiřazení topografických jednotek jasným zvýrazněním důležitých kartografických symbolů 

a hranic územních celků – vyznačování kontur a důležitých elementů fixem přímo do mapy 

nebo na průsvitnou fólii…“ uvádí Hamadová (2007, str. 114) a doplňuje: „Pro žáky 

s barvoslepostí je vhodné používat reliéfní mapy, metodu postupného vrstvení a překrývání 

fólií při zpětné projekci…“. 

Zeměpis patří u žáků se zrakovým postižením mezi oblíbené předměty a to i přesto, že 

pro výuku zeměpisu neodmyslitelná práce s mapou je pro zrakově postižené náročnou 

činností. Mapy mají pro vyučování zeměpisu velký význam, neboť zrakově postiženému 
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dávají názornější představu o rozmístění zeměpisných jevů v prostoru. Hmatová mapa 

pro nevidomé je v porovnání s klasickými černotiskovými mapami z důvodu přehlednosti 

informativně chudší. 

Při práci s mapou vedeme žáka k aktivnímu přístupu při orientaci na mapě, tedy nenavádíme 

mu prsty na hledaný bod nebo prostor. Žák by měl samostatně vyhledat důležité orientační 

body. Učitel provádí důslednou kontrolu jeho práce. Při prohlížení by měl žák studovat mapu 

oběma rukama, nejen konečky prstů, ale co největší plochou, tedy dlaněmi, což značně 

ulehčuje a urychluje orientaci na mapě. Žák se zrakovým postižením nejprve ohmatá celou 

mapu, aby si udělal představu o její velikosti. Potom se seznámí s charakteristickými znaky, 

podle kterých znázorněný světadíl či lokalitu rychle pozná. Pouze v případě, kdy žák má i po 

delší době potíže s orientací v mapě, mu můžeme navést ruku na určitý jednoznačný bod 

(řeka, pohoří, poloostrov, záliv), pomocí něhož už opět může dál sám s mapou pracovat. 

Pro žáka není žádným přínosem vést mu pasivně ruku po mapě, byť by tato činnost byla 

doprovázena výkladem. 

Podmínkou správně vytvořených představ při práci s mapou je soustavné opakování 

a procvičování orientace na mapě. Žáci většinou hmatové mapy doma nemají, a tak se 

převážná práce s mapou odehrává ve vyučování. 

5 Pracovní texty, textový materiál 

Pro každého žáka lze připravovat písemné práce, testy, příklady či doplňující schémata podle 

jeho potřeby v několika formách. Pro studenty s lehčími formami zrakového postižení 

vytváříme podklady ve zvětšeném černotiskovém provedení, pro žáky nevidomé vytištěné 

v braillském tisku pomocí braillské tiskárny a čím dál více oblíbenější jsou materiály předané 

žákům v elektronické podobě na flash disku.  

Žák se sám rozhodne, která forma zadání mu nejlépe vyhovuje. Pokud nemá žák uvedeno 

v písemných dokumentech ze speciálně pedagogického centra nebo pedagogicko 

psychologické poradny potřebu navýšení časového limitu při vypracovávání úkolu, pracují 

všichni žáci, intaktní i zrakově postižení, ve stejném časovém limitu.  
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Žáci se zrakovým postižením odevzdávají odpovědi testů buď ve hmatové podobě, nebo 

odpovědi psané do počítače uloží na učitelův flash disk, případně zašlou na učitelovu 

elektronickou adresu. Pokud je práce ve hmatovém písmu a učitel ho neovládá, 

doporučujeme následující postup: Po ukončení písemné práce požádat integrovaného žáka 

o přečtení jeho písemných odpovědí, čímž zároveň učitel se třídou projde znění správných 

odpovědí na dané otázky. Může se však stát, a je potřeba to respektovat, že si žák nepřeje, 

aby výsledky jeho práce byly prezentovány před třídou. V tom případě zajistíme přečtení 

jeho odpovědí ihned po ukončení hodiny mimo kolektiv třídy. 

6 Prezentace ve výuce 

Díky výpočetní technice, kompenzačním pomůckám, zejména hlasovému výstupu by měli být 

žáci se zrakovým postižením ve vyhledávání a zpracovávání informací víceméně soběstační. 

Učitel vystupuje pouze v roli konzultanta a koordinátora. Společnou práci (powerpointové 

prezentace) pak žáci prezentují s použitím projekční tabule před žáky ostatních tříd.  

7 Exkurze 

Přes velkou náročnost na organizaci, čas a pedagogické zabezpečení jsou exkurze 

pro zrakově postižené mimořádně přínosnou metodou, neboť se jejím prostřednictvím 

dostávají do prostředí, které by jinak nemohli navštívit. Pro  žáky se zrakovým postižením je 

zásadní, aby si navštívený objekt a vystavené exponáty mohli skutečně hmatově 

prohlédnout, přínosné je i zapojení dalších smyslů. Pro tyto žáky mají hmatové exkurze 

a výstavy obrovský přínos nejen z hlediska nových informací, ale i zkušeností s novými místy, 

prostředím, lidmi, pocity atd. 

V případě třídní exkurze je potřeba mít na paměti dostatečný počet pedagogického 

doprovodu. Pro žáky se zrakovým postižením bude exkurze přínosná pouze ve chvíli, kdy se 

mu bude pedagog zvýšeně věnovat a umožňovat žákovi jeho poznávání. Je–li v třídním 

kolektivu žák silně slabozraký či nevidomý, je důležité, aby byl pro práci s tímto žákem 

z hlediska bezpečnostního a vzdělávacího přidělen samostatný pedagog nebo pedagogický 

asistent, přestože při běžné výuce jej tento žák nevyužívá. 
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8 Průkopníci hmatových map 

Valentin Haüy 

Haüy  (1745 - 1822) vstoupil do historie jako zakladatel prvního vzdělávacího a výchovného 

zařízení pro nevidomé v Paříži. Díky jeho systematické práci v Institutu pro nevidomou 

mládež se mu podařilo změnit postoj většinové společnosti k nevidomým. Haüy je vyučoval 

prostřednictvím knih vytvořených reliéfním písmem, učil je cizím jazykům, dějepisu, 

zeměpisu i hudbě.  

Již Valentin Haüy pro nevidomé vyrobil nástěnné reliéfní zeměpisné mapy na dřevěných 

podložkách. Města byla značena puntíky a kroužky různých velikostí, státní hranice řadou 

zatlučených hřebíčků, řeky byly znázorněny drátem. Taková mapa byla vlastně dobrá 

matrice, ze které se tlakem lisovaly otisky do papíru. Na metodu otisků se později zapomnělo 

a trvalo dalších několik desetiletí, než byly reliéfní zeměpisné mapy z papíru vyráběny 

v širším měřítku.  

Johann August Zeune 

Tento významný německý tyflopedagog  se narodil roku 1778. Již od dob studií germanistiky 

a geografie se zajímal o svět nevidomých a později se stal zakladatelem historicky prvního 

německého Ústavu pro výchovu a vzdělávání nevidomých dětí v Berlíně. Byl také tvůrcem 

několika učebních pomůcek, zvláště v jemu vlastním vědeckém oboru, tj. v zeměpisu.  

Zatímco jiní tvůrci vytvářeli mapy politické, jeho tvorba se zaměřovala na mapy fyzikální, 

i když jejich výroba je nepoměrně složitější. Jako podklad pro výrobu používal dřevěnou 

desku, na kterou nalepoval různé druhy textilií i jiných materiálů, aby lépe odlišil poznání 

všech zeměpisných pojmů. Řeky znázorňoval provázkem, města cvočky různých velikostí. 

Vznikly tak historicky první reliéfní nástěnné zeměpisné mapy. Zeune také sestavil učebnici 

zeměpisu, která byla vytištěna propichovanou latinkou. Zvláště významnou pomůckou byl 

Zeunem vytvořený reliéfní glóbus, který vznikl vlastně jako speciální učební pomůcka pro 

nevidomé žáky. Teprve později se začal používat i na běžných školách.   
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Příloha č. 1 : Zdroje přístupné literatury pro zrakově postižené 

 

Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana 

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

tel.: 222 211 160; 222 201 492,  

ktn@ktn.cz  

http://www.ktn.cz/ 

 

Knihovna BraillNet - knihovna digitalizovaných textů pro nevidomé  

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

Odkaz přímo na přihlášení do knihovny:  

http://www.kdd.cz/  

 

Prodejna tyflopomůcek  Praha 

adresa: Krakovská 21, 110 00 Praha 1 

telefon: 221 462 464, Fax: 221 462 460 

e-mail: prodejna-pha@sons.cz 

http://www.tyflopomucky.cz/praha.php 

 

Prodejna tyflopomůcek Olomouc 

adresa: I. P. Pavlova 69, 779 00 Olomouc 

tel., fax, zázn.: 585 415 130 

e-mail: prodejna-ol@sons.cz 

http://www.tyflopomucky.cz/olomouc.php 

 

  

mailto:prodejna-pha@sons.cz
mailto:prodejna-ol@sons.cz
http://www.tyflopomucky.cz/
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Ing. Dana Fuxová - mapy České republiky 

Adresa: Šipková 22, 746 01 Opava 

tel.: +420 736 212 756 

e-mail: dana.fuxova@seznam.cz 

http://www.rawen.net/blindmaps/kontakt.php 

 

 

Tyfloservis 

adresa centra: Krakovská 1695/21, 110 00 Praha 1 

tel.: 221 462 365 

Krajská ambulantní střediska: Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Jihlava, Karlovy 

Vary, Liberec, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Praha, Ústí nad Labem, Zlín 

http://www.tyfloservis.cz/ 

 

Integrace občanské sdružení  

Kontakt internetová knihovna - digitalizace textů: Špačková Pinkasová Tünde 

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

Skype: centrum.pomoci.zp 

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

Odkaz přímo na přihlášení do knihovny:  

http://www.dkzp.cz/document_root/auth/login?backlink=so8qy 

 

Centrum podpory studia zrakově postižených 

Knihy v digitální podobě dostupné v laboratoři Carolina http://carolina.mff.cuni.cz/knihy.php 

 

  

mailto:dana.fuxova@seznam.cz
http://www.dkzp.cz/document_root/auth/login?backlink=so8qy
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Portál vysokoškolských knihoven pro zrakově postižené  

Jedná se o internetové rozhraní vyvíjené ve spolupráci s partnerskými pracovišti, kterými 

jsou: Ústav výpočetní techniky Univerzity Karlovy, středisko Elsa při ČVUT v Praze. Jeho 

primárním úkolem je zabezpečit, aby akademické (výhledově i neakademické) knihovny 

určené zrakově postiženým uživatelům byly dostupné prostřednictvím jednoho webového 

rozhraní. 

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

 

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